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หน่วยที่ 1   แนวคิดกระแสโลกและบริบทโลก   
 
ตอนที ่
 1.1  แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกและบริบทโลก 
 1.2  ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลก 
 1.3  กระแสโลก บริบทโลก การจัดการการปกครองโลก และกระบวนการนโยบายสาธารณะในบริบทโลก  
 
แนวคิด 

1.  กระแสโลกเป็นสายธารของความเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีความต่อเนื่อง ขณะที่ บริบทโลกเป็น
สภาพแวดล้อมของความเปลี่ยนแปลง โลกาภิวัตน์นับเป็นกระแสโลกและบริบทโลกร่วมสมัยที่ส าคัญ 
ท าให้มีแนวคิดที่อธิบายและวิเคราะห์แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์  มองว่าโลกา- 
ภิวัตน์เป็นประโยชน์กับรัฐชาติและตัวแสดงระหว่างประเทศอ่ืน กับกลุ่มที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์ มองว่า
กระแสโลกาภิวัตน์เป็นปัญหาและอุปสรรคกับรัฐชาติและตัวแสดงระหว่างประเทศอ่ืน 

2.  ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านการเมืองจากโลกาภิวัตน์ แบ่งเป็นสองส่วน คือ 
ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐ กับความเปลี่ยนแปลงภายใน รัฐ ความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านเศรษฐกิจจากโลกาภิวัตน์มาจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่
จากฉันทามติวอชิงตันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และความเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกและบริบทโลกด้านสังคมจากโลกาภิวัตน์ เป็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และเป็นปัญหาด้านสังคม 

3.  ปัญหาข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ มีความต่อเนื่อง หลากหลายมิติ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ท าให้
เกินก าลังรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่งจะจัดการกับปัญหาน าไปสู่แนวคิดการจัดการปกครองโลกที่มีตัวแสดง
อ่ืน ที่ส าคัญ คือ กลุ่มความร่วมมือ องค์การและสถาบันระหว่างประเทศ มีบทบาทส าคัญเพื่อจัดการ
ปัญหา น าไปสู่ความเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะทั้งโครงสร้างที่มีความหมายถึงตัวแสดง และ
กระบวนการที่หมายถึงขั้นตอนหรือวงจรนโยบายสาธารณะ ทั้งการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย เพื่อแสดงปัญหาและทางเลือกของนโยบายสาธารณะ     
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วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายแนวคิดเก่ียวกับกระแสโลกและบริบทโลกได้ 
2.  อธิบายความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกได้ 
3.  อธิบายกระแสโลก บริบทโลก การจัดการการปกครองโลก และกระบวนการนโยบายสาธารณะใน

บริบทโลกได้ 
 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 1.1-1.3 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ศึกษาจากสื่อประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) 
5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. สื่อประกอบอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

การประเมนิผล 
 1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเร่ือง 
 3.  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 
 

เมือ่อ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่ 1  ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนท่ี 1.1  
แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกและบริบทโลก 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
 หัวเรื่อง 

1.1.1  แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับกระแสโลกและบริบทโลก 
1.1.2  แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์ 

 
 แนวคิด 

1.  กระแสโลก คือ ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความต่อเนื่อง เป็นภาพกว้างของการเปลี่ยนผ่าน 
ส่วนบริบทโลก คือ สภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมของโลก โลกาภิวัตน์นับเป็นกระแสโลกและ
บริบทโลกร่วมสมัยที่ส าคัญ มีการถือก าเนิด พัฒนาการ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ ส่งผลต่อตัวแสดงระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง  

2.  แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์ ที่ส าคัญ แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิดสนับสนุนโลกาภิวัตน์ กับ
กลุ่มแนวคิดต่อต้านโลกาภิวัตน์ กลุ่มที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์ มองว่าโลกาภิวัตน์เป็นประโยชน์กับ
รัฐชาติและตัวแสดงระหว่างประเทศอ่ืน กับกลุ่มที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์ มองว่ากระแสโลกาภิวัตน์
เป็นปัญหาและอุปสรรคกับรัฐชาติและตัวแสดงระหว่างประเทศอ่ืน 

 
 วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาตอนที่ 1.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายแนวคิดทั่วไปเก่ียวกับกระแสโลกและบริบทโลกได้ 
2.  อธิบายแนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์ได้ 
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เรื่องท่ี 1.1.1  
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกระแสโลกและบริบทโลก 
 
 กระแสโลก (Global Wave) คือ ทางหรือเส้นทางหรือแนวทางหรือสายธารหรือคลื่นของความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ส่วนบริบทโลก (Global Context)  คือ สถานการณ์หรือสภาพการณ์หรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ของ
สภาพแวดล้อมที่ถือก าเนิด ด ารงอยู่ ท าให้อธิบายสภาพที่เกิดขึ้น1 เป็นชุดของสภาพแวดล้อมหรือข้อเท็จจริงรอบ
เหตุการณ์ สถานการณ์ หรืออ่ืนใด2 กระแสโลกจึงมีจุดเน้นที่คลื่นความเปลี่ยนแปลง เป็นภาพกว้างของการเปลี่ยนผ่าน
ของโลก ส่วนบริบทโลกมีจุดเน้นที่สภาพแวดล้อมของโลก กระแสโลกและบริบทโลกแบ่งคลื่นความเปลี่ยนแปลงเป็น
สามคลื่นตามแนวคิดของอัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler)3 ประกอบด้วย คลื่นลูกที่หนึ่ง (Frist Wave) เป็นการ
ปฏิวัติเกษตรกรรม เป็นการปฏิวัติเขียวที่ใช้เวลานานหลายพันปี เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบยังชีพสู่ระบบ
เศรษฐกิจแบบการค้า คลื่นลูกที่สอง (Second Wave) เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ด้วยระบบการผลิตแบบเครื่องจักร 
และคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) เป็นการปฏิวัติทางโทรคมนาคม เป็นความเปลี่ยนแปลงจากการติดต่อสื่อสาร 
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (international linkage)  

กระแสโลกในคลื่นลูกที่สามจัดเป็นกระแสโลกาภิวัตน์หรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เป็นกระบวนการที่
ครอบคลุมไปทั้งโลก ค าว่าโลกาภิวัตน์เป็นการรวมกันของค าระหว่างโลก (global) กับกระบวนการ (-ization) 
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ขยายตัวครอบคลุมที่เป็นโลกไร้พรมแดน เป็นชุดของกระบวนการที่ท าให้โลกเป็นหนึ่ง
เดียว4 นับเป็นค าที่แสดงถึงความสับสนยุ่งเหยิงและผันแปรไปมา5 มีความสัมพันธ์กับการระหว่างประเทศ การข้าม
ระหว่างประเทศ (multinational)6 ข้ามชาติ (transnational) และความเหนือชาติ (supranational)7 ที่ประกอบ
เป็นการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างกันข้ามรัฐชาติ8 เป็นการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ระบบการเงินระดับโลก9 

                                                           
1 “ context Meaning in the Cambridge English Dictionary.”  Retrieved from dictionary.cambridge.org/dictionary/ 

english/context (October, 17 2017). 
2 “Context | Define Context at Dictionary.com” Retrieved from www.dictionary.com/browse/context (October, 17 

2017). 
3 Alvin Toffler. (2016). The Third Wave: Entrepreneur's Vision of the Future. New York: Simon and Schuster.   
4 Ronald Robertson and Joann Chirico. (1985) . “ Humanity  Globalization and Worldwide Religious Resurgence.” 

Sociological Analysis. 46. (3) pp. 220. 
5 Denis O Hearn. (2009). “Anthropology of Globalization or the Globalization of  Anthropology.” Identities. 16. (4). 

p. 498.  
6 Joann Chirico. (2014). Globalization: Prospects and Problems. Thousand Oaks, California: Sage Publication. p. 8. 
7 Ibid. 11-12. 
8 Yale H. Ferguson and Richard W. Mansbach. (2012). Globalization: The Return of borders to a borderless world? 

New York: Routledge p. 17. 
9 Oliver Daddow. (2013). International Relations Theory: The Essentials (2nd ed.). Thousand Oak, California.: SAGE 

Publication. p. 30. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/context
http://www.dictionary.com/browse/context
http://www.dictionary.com/browse/context
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นับเป็นปรากฏการณ์ที่มีความใกล้ชิดแม้มีระยะทางที่ห่างไกลออกไป (distant proximity)10 เป็นการแพร่ขยาย        
ลุ่มลึก และรวดเร็ว ของการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารของโลกของวิถีชีวิตทุกแง่มุมร่วมสมัย11 ส่งผลให้มีผลกระทบที่มาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโลกาภิวัตน์เฉพาะด้าน 
 ค าว่าโลกาภิวัตน์ถือก าเนิดคร้ังแรกในหนังสือหลักการของการเมืองโลก (The Principle of World Politics) 
ของจอร์จ โมเดลสกี (George Modelski) ใน ค.ศ. 197212 จนกลายเป็นค าที่ทดแทนค าอ่ืน และกลายเป็นชื่อตาม
ข้อเสนอของโทนี ชราโต (Tony Schirato) และเจน เวบบ์ (Jen Webb) ที่ใช้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ทางอ านาจ 
ปฏิบัติการ และเทคโนโลยีทั้งหลาย ก่อให้เกิดลักษณะเด่นในโลกปัจจุบันและด าเนนิต่อไปในอนาคต13 มีลักษณะส าคัญ
คือเป็นค าที่อ่อนไหวเคลื่อนไหวตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความสงสัยในท าความเข้าใจโลกาภิวัตน์ให้ครอบคลุมและลุ่ม
ลึก ประกอบด้วย  

ด้านการเมือง โลกาภิวัตน์ส่งผลต่อตัวแสดงระหว่างประเทศ ที่ส าคัญ คือ รัฐ และกลุ่มความร่วมมือหรือ
องค์การระหว่างประเทศทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดล าดับชั้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจมีอ านาจก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจให้เป็นตัวแบบการพัฒนา ประเทศด้อยพัฒนามีหน้าที่เป็นผู้รับตัวแบบการพัฒนาเพื่อน าประเทศไปสู่การ
พัฒนาที่ทันสมัย ด้านสังคม ความคิดที่ทรงพลังจากการปฏิบัติตามตรรกะของตลาดปราศจากความรู้สึกและส านึกของ
พลเมือง นับเป็นความคิดที่เป็นธรรมชาติจนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรม 14 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางอ านาจแบบใหม่ที่เป็นการปฏิบัติการแบบใหม่กับพลเมืองในสังคมโลก เทคโนโลยี
สารสนเทศนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญมากที่สุดซึ่งเมื่อได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ระดับ
โลกด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม แล้วส่งผลให้เกิดส านึกใหม่เก่ียวกับโลกที่อาศัย ท าให้โลกา-     
ภิวัตน์มีลักษณะเป็นพื้นที่สากล เป็นประชากรที่มาจากกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

รากฐานของโลกาภิวัตน์มีความหลากหลาย (ก) รากฐานทางการเมืองของโลกาภิวัตน์มาจาก15 ประการแรก 
ความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายท่ามกลางสังคมที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องและแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ท าให้กิจกรรมที่ถือ
ก าเนิดที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อที่อ่ืน มีการก าหนดข้อบังคับสูงสุด กติกาทางสังคมระหว่างประเทศที่มาจากสนธิสญัญา มี
การครอบง าในความสัมพันธ์ที่มากกว่า น ามาสู่การก าหนดวาระระเบียบโลกใหม่ ประการที่สอง พัฒนาการทาง
การเมืองในสังคม มีการผสมกลมกลืนของรัฐและกระบวนการทางการเมือง ประการที่สาม ความหลากหลายของ
ล าดับชั้นของการปกครอง องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทในการเจรจาระหว่างประเทศ (ข) รากฐานทางเศรษฐกิจ

                                                           
10 James N. Rosenau. (2003). Distant Proximities. Princeton, New Jersey: Princeton University. p. 85-86.   
11 David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton. (2006). The Globalization Debate” Classic 

Reading and Contemporary Debates in International Relations (3rd ed.). Stuart Hall, David Held and Tony McGrew eds. 
Belmont: CA. Wadsworth  p. 5. 

12 นรุตม์ เจริญศรี. (2556). ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. เชียงใหม่: บีบุ๊ค ก๊อปปี้ปรินซ์. หน้า 252. สนใจโปรดอ่านใน George 
Modelski. (1972). The Principle of World Politics. New York: Free Press. 

13 John Schirato and Jen Webb (2003). Understanding Globalization. London: Sage Publications. p. 1. 
14 Armand Mattelart (2000). Networking the World 1794-2000. Minneapolis: University of Minnesota Press p. 97. 
15 Joann Chirico. op.cit. p. 17-18. 
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ของโลกาภิวัตน์มาจาก16 ผลงานเรื่องความมั่งคั่งแห่งชาติ (the Wealth of Nations) ของอดัม สมิธ น าไปสู่การถือ
ก าเนิดของแนวคิดทุนนิยมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยในโลกาภิวัตน์ ทั้งการผลิต การบริโภค และการกระจาย
สินค้าและบริการในตลาดโลก ในระบบตลาดเสรีซึ่งส่งผลต่ออ านาจการควบคุมของรัฐบาล และส่งผลต่อที่ดิน แรงงาน 
ทุน และผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และความหวาดกลัว และ (ค) รากฐานทางสังคมของโลกาภิวัตน์17 
มาจากปรากฏการณ์ของสื่อสังคม นับเป็นกระบวนการที่แพร่ขยายสูงสุด ส่วนส าคัญมาจากสหรัฐอเมริกาที่ก าหนด
รูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนในโลก ที่ส าคัญ คือ ภาพยนตร์ อาหารต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ และสินค้าน าเข้า  
น าไปสู่รูปแบบการบริโภค การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่เหมือนกัน ส่งผลต่อปัจเจกและสังคมเพราะเป็นตัวแสดงที่
ส าคัญ นับเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับความเป็นอเมริกันและความเป็นตะวันตก     
 พัฒนาการของโลกาภิวัตน์ (Globalization)18 ก่อตัวนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เพราะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันของประเทศแต่ละประเทศที่ทวีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น มีจุดเริ่มต้นภายหลังสงครามเย็น19 นับตั้งแต่ปลาย
ทศวรรษที่ 1980 เพราะเป็นผลจากการขยายตัวของทุนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT) 
(ก) การขยายตัวของทุนแต่เดิมจ ากัดในโลกเสรี การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหภาพโซเวียตเป็นกลาสน้อตและเปเรส
ทรอยก้าในสมัยนายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ใน ค.ศ. 1985 น ามาสู่การล่มสลายระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในยุโรป
ตะวันออกใน ค.ศ. 1989 ท าให้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์สิ้นสุดลง ตามมาด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน 
ค.ศ. 1991 ท าให้ทุนแพร่ขยายไปทั่วโลก (ข) ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศมาจากการประดิษฐ์คิดค้น
คอมพิวเตอร์ในทศวรรษที่ 1970 นับเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญ พัฒนาการที่ต่อเนื่องมาท าให้คอมพิวเตอร์ทันสมัย น ามาสู่
การเปลี่ยนแปลงโลกด้านการติดต่อสื่อสารภายหลังสงครามเย็น 
 การสิ้นสุดความขัดแย้งในสงครามเย็นในปลายทศวรรษที่ 1980 ท าให้โลกก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในทศวรรษ 
1990 เท่ากับเปิดกว้างมากกว่า การมีส่วนร่วมมากกว่า เป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมมากกว่า มีนัยต่อการลดอ านาจ
นิยมลง20 การก้าวสู่ โลกาภิวัตน์แสดงจากผลงานที่ส าคัญ คือ การปะทะกันของอารยธรรม (The Clash of 
Civilization) ของแซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington)21 การสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ (The End of 
History) ของฟรานซิส ฟูกูยามา (Francis Fukuyama)22 ก่อให้เกิดความคิดที่ว่าโลกเป็นหนึ่งเดียว โลกาภิวัตน์

                                                           
16 Ibid. p. 15-16.   
17 Ibid. p. 18-19. 
18 Kenichi Ohmae. (1990). The Borderless World: Power and Strategy in the interlinked Economy. New York: Free 

Press.  
19 Yale H. Ferguson and Richard W. Mansbach. (2012). Globalization: The Return of borders to a borderless world? 

New York: Routledge p. 1. 
20 Boutros Boutros-Ghali. (1996). An Agenda for Democratization. New York: United Nations. p. 1. 
21 Samuel P. Huntington. (1996) . The Clash of Civilization and Rethinking of the World Order. New York: Simon 

and Schuster. 
22 Francis Fukuyama. (1992). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.   
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นับเป็นกระบวนการที่สร้างโลกให้เป็นหนึ่งเดียว ความเปลี่ยนแปลงจากเหตุและปัจจัยทั้งสองประการคือทุนกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้โลกเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ประกอบด้วย23  
 ด้านการเมือง คือ ความ เป็น อุดมการณ์ประชาธิป ไตยแบบนายทุนตะวันตก (Western capital 
democracy) ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปตะวันตกผลักดันอยู่เบื้องหลัง ด้านเศรษฐกิจ คือ การเป็น
กระบวนการสะสมทุนของทุนนิยมสมัยใหม่ ส่งผลต่อการแสวงหาก าไรสูงขึ้น การเปิดพรมแดนที่มีความหมายถึงการ
ลดกฎระเบียบ กติกา ข้อบังคับทั้งหลาย และการยกเลิกการกีดกันระหว่างรัฐ  และการเป็นปรากฏการณ์ของความ
เจริญเติบโตสูงสุดของแนวคิดทุนนิยมโลก ท าให้ทุนนิยมมีแนวโน้มขยายตัวออกทั่วโลกนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 
ก่อให้เกิดความเชื่อว่าทุนนิยมจะไม่มีวันสิ้นสุด และด้านสังคม คือ การท าให้เป็นนานาชาติมากข้ึนจากการติดต่อซึ่งกัน
และกันของมนุษย์ และการค านึงถึงพรมแดนที่ลดลง 
 ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐ ส่วนหนึ่งเป็นการยกระดับกระบวน
ทัศน์ (Paradigm Shift) ในแนวคิดพื้นฐานที่รัฐเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าที่  (Functional Organism) ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้องค์ประกอบรัฐเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย24 (1) ดินแดน เพราะรัฐบาลทุกรัฐบาลล้วน
แล้วแต่ต้องแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (2) ประชากร เพราะการเคลื่อนย้ายจ านวนมากจากประเทศที่
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยกว่าสู่ประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า (3) รัฐบาลที่ต้องมี
แนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) และ (4) อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) ที่ลดความส าคัญลง เพราะมี
การแทรกแซงและบังคับจากภายนอก25 และการยอมรับการแทรกแซงจากภายนอกของรัฐ 
 รัฐนับเป็นตัวแสดงหรือผู้เล่นหลักที่ส าคัญในโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความร่วมมือและการแข่งขัน มีจุดเน้นที่
ผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจที่เอ้ืออ านวยจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อให้เกิดการสร้างดุลแห่งอ านาจน าไปสู่
การก่อตัวของความร่วมมือ แสดงถึงความเป็นอิสระของรัฐที่สัมพันธ์กับตัวแสดงทางเศรษฐกิจที่มีอ านาจ ตัวแสดงอ่ืน
ที่สูงกว่ารัฐ ที่ส าคัญ คือ กลุ่มความร่วมมือ และองค์การระหว่างประเทศ ที่ประกอบเป็นองค์การระหว่างประเทศของ
รัฐบาล (International Governmental Organizations: IGOs) ที่ส าคัญ คือ สหประชาชาติที่เพิ่มบทบาทด้านการ
รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกที่ถือก าเนิดใน ค.ศ. 1995 และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศที่สมาชิกทั่วไปและสมาชิกที่ส าคัญมีบทบาทในก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ
ตัดสินใจเรื่องอื่นซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มความเข้มข้นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เผชิญหน้ากับกลุ่มประชาสังคมอย่าง
กว้างขวาง ตัวแสดงอ่ืนที่ต่ ากว่ารัฐ ที่ส าคัญ คือ (1) กลุ่ม ขบวนการทางการเมือง และพรรคการเมืองข้ามชาติ ที่เพิ่ม
ความเข้มข้นในการปฏิบัติการทางการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐ (2) บรรษัทข้ามชาติที่มีความร่วมมือและการแข่งขัน 
ส่วนหนึ่งผ่านนโยบายสาธารณะและภูมิการทหาร (geo-military) และการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ (3) กลุ่มประชา
สังคม ที่ส าคัญ คือ องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (International Non-governmental Organizations: 

                                                           
23 Ali Farazmand. (1999). “Globalization and public administration.” Public Administration Review. 12. (6). pp. 511-

512. 
24 ธโสธร ตู้ทองค า. (2547). หน่วยที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคม. ใน ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม หน่วยที่ 

1-7. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 424-425. 
25 John MacMillan. ( 2006) . “ Immanuel Kant and the democratic peace. ” Classical Theory in International 

Relations. Beate Jahn. (ed.) Cambridge: Cambridge University Press. p. 67. 
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INGOs) ที่มีบทบาทอย่างกว้างขวาง และ (4) ปัจเจกบุคคล ที่แม้มีข้อจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นระดับโลก 
(global player) ซึ่งเป็นตัวแสดงที่ส าคัญ แต่การเพิ่มความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของปัจเจกก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง อาทิ ดาไลลามะ สันตะปะปาจอห์น ปอล ที่ 2 แม่ชีเทเรสซา อาร์คบิชอฟเดสมอน ตูตู เป็นต้น และส่วน
หนึ่งพัฒนาเป็นกลุ่มหลากหลายรูปแบบ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างผ่านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์
ส าคัญ อาทิ เหตุการณ์อาหรับสปริงในตะวันออกกลางใน ค.ศ. 2010 เป็นต้น26   
 ดังนั้น โลกาภิวัตน์นับเป็นค าที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นปัญหาในการหาความหมายที่แท้จริง27 โลกา-
ภิวัตน์ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 จนถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 21 
 
 
 กิจกรรม 1.1.1 
  กระแสโลกและบริบทโลกคืออะไร มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
 
 แนวตอบกิจกรรม 1.1.1 

  กระแสโลก คือ สายธารของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความต่อเนื่อง ส่วนบริบทโลก  คือ 
สภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เป็นสภาพแวดล้อม กระแสโลกมีจุดเน้นที่คลื่นของความเปลี่ยนแปลง เป็นการ
เปลี่ยนผ่านแต่ละช่วง ส่วนบริบทโลกมีจุดเน้นที่สถานการณ์หรือสภาพการณ์หรือเหตุการณ์สภาพแวดล้อมของ
โลก ท าให้มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศ 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 George M. Thomas. (2007). “Chapter 4 Globalization: The Major Players.” The Blackwell Companion to Globa-  

lization. George Ritzer. (ed.) pp. 84-102.  
27 Susan Strange. ( 1996) . The Retreat of the State: The Diffusion of World Economy. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
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เรื่องท่ี 1.1.2  
แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์ 
 
 แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์ที่ส าคัญ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม28 คือ กลุ่มที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์ และกลุ่มที่
ต่อต้านโลกาภิวัตน์ (ก) กลุ่มที่หนึ่ง สนับสนุนโลกาภิวัตน์ (hyper-globalists) โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดผลบวกต่อรัฐ และ
รัฐต้านทานผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ได้ นักวิชาการที่ส าคัญ คือ โรเบิร์ต กิลพิน (Robert Gilpin)29 ที่ปฏิเสธปัญหา
ของโลกาภิวัตน์ที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดกับรัฐชาติ ตรงกันข้ามโลกาภิวัตน์กลับเป็นประโยชน์กับรัฐชาติเพราะเอ้ืออ านวย
ต่อการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาประเทศ จอฟเฟรย์ การ์เรตต์ (Geoffrey Garrett)30 ที่เน้นรัฐและสังคมมีความส าคัญ 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ตลาดโลกเปิดกว้างท าให้แรงงานปกป้องตนเองจากการแข่งขันระหว่างประเทศและ
ระบบสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นมาจากการสนองตอบของรัฐที่มีต่อพลเมือง ลินดา ไวท์ (Linda Weiss)31 ที่เน้นบทบาทน า
ของรัฐและจากผลการวิจัย32 พบว่ารัฐยังคงมีอ านาจด าเนินนโยบายภายในเพื่อสร้างความมั่งคั่งและปกป้องสังคม33 
ส่งผลให้เพิ่มอ านาจเชิงโครงสร้างพื้นฐาน ( infrastructure power) ที่เป็นอ านาจแทรกแซงประชาสังคมของรัฐ
ขยายตัว34 และดวน สแวงค์ (Duane Swank)35 ที่มีข้อสรุปว่าการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศและการเปิด
กว้างทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการจัดสวัสดิการของรัฐลดลง 

                                                           
28 ปรับปรุงจาก วินัย ผลเจริญ. (2550). “โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่กับความพ่ายแพ้ของรัฐไทย.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 40-43. 
29 Robert Gilpin. ( 2003) . “ The Nation-State in the Global Political Economy”  in The Global Transformations 

Reader: An Introduction the Globalization Debate. Second Edition David Held and Anthony Giddens, eds. McGrew 
Cambridge: Polity Press. pp. 349-358. 

30 Geoffrey Garrett. (2003) . “ Global Markets and National Politics.”  in The Global Transformations Reader: An 
Introduction the globalization Debate. pp. 384-402 Second Edition David Held and Anthony Giddens, eds. McGrew 
Cambridge: Polity Press.  

31 (1) Linda Weiss. (2003). “Introduction: Bringing Domestic Institutions Back In.” State in Global Economy:  Bringing 
Domestic Institutions Back In. Linda Weiss (ed.) Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1-33. (2) Linda Weiss. (2003). “Is 
the State Being “Transformed” by Globalization?” State in Global Economy:  Bringing Domestic Institutions Back In. Linda 
Weiss (ed.) Cambridge: Cambridge University Press. pp. 293-317. (3) Linda Weiss. (2005). “Michael Mann, State Power, and 
the Two Logistics of Globalization.” Millennium: Journal of International Studies. 34/2 pp. 151-162. 

32 Linda Weiss. (2003). “ Is the State Being “Transformed” by Globalization?” State in Global Economy:  Bringing 
Domestic Institutions Back In. Linda Weiss (ed.) Cambridge: Cambridge University Press. pp. 293-317. 

33 Linda Weiss. (2003). “ Is the State Being “Transformed” by Globalization?”  State in Global Economy:  Bringing 
Domestic Institutions Back In. Linda Weiss (ed.) Cambridge: Cambridge University Press. pp. 294. 

34 Michael Mann. (1994) . “ The Autonomous Power of the States: Its Origins, Mechanisms and Results” in The 
State: Critical Concept. John A. Hall, ed. London: Routledge pp. 334. 

35 Duane Swank. (2003). “The Effect of Globalization Taxation, Institutions, and Control of the Macroeconomic.” in 
The Global Transformations Reader: An Introduction in the Globalization Debate (2nd ed.). David Held and Anthony 
Giddens, eds. McGrew Cambridge: Polity Press. pp. 403-420. 
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 (ข) กลุ่มที่สอง กลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน์ มาจากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ท าให้รัฐมีอ านาจควบคุม แทรกแซง 
สั่งการ บงการ ก ากับ เศรษฐกิจภายในประเทศลดลง ท าให้เป็นปัญหากับรัฐจนอาจน าไปสู่การสิ้นสุดของรัฐชาติ 
นักวิชาการที่ส าคัญ ประกอบด้วย ซูซาน สเตนจ์ (Susan Strange)36 ที่เน้นบทบาทของบรรษัทข้ามชาติที่ท าให้
นักการเมืองในรัฐต่อรองน าไปสู่ความล้มเหลวของระบบเวสฟาเลีย (Westphalia System) เป็นระบบรัฐแบบ
ตะวันตกล้มเหลว (Westfailure System) กับการควบคุมระบบการเงินระหว่างประเทศ การท าลายสภาพแวดล้อม 
และการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับจน แดนี รอดริก (Dani Rodrik)37 ที่เน้นการท าลายสมรรถนะของรัฐซึ่งท า
หน้าที่ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปที่มีค่าแรงถูกกว่าและมีสหภาพ
แรงงานที่อ่อนแอกว่า วิลเลียม ไกรเดอร์ (William Greider)38 ที่เน้นบทบาทของรัฐจัดเตรียมพื้นที่การลงทุนและ
แรงงานราคาถูกเพื่อรองรับการลงทุน และเลสลีย์ สแกลร์ (Leslie Sklair)39 ที่เน้นบรรษัทข้ามชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ชนชั้นนายทุนข้ามชาติที่มีอ านาจก าหนดนโยบายสาธารณะและวัฒนธรรมผ่านสื่อ  
 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์ที่ส าคัญอีกหลายแนวคิดทฤษฎี ที่ส าคัญ คือ (ก) ทฤษฎีระบบระดับ
โลก (Global System Theory: GST) มีสมมติฐานที่รัฐเป็นชุดของตัวแสดงหนึ่งท่ามกลางตัวแสดงอ่ืนที่สัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ มาจากปัจจัยจากการแบ่งงานกันท าและการลงทุนระหว่างประเทศทั่วโลก บทบาทของ
สื่อมวลชน และบรรษัทข้ามชาติ มีชนชั้นทุนนิยมที่เปลี่ยนผ่าน (transitional capitalist class: TCC) ครอบง าระบบ
โลก สมาชิกของชนชั้นนายทุนที่เปลี่ยนผ่านมาจากการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติ
ในทางธุรกิจที่มีอ านาจและอิทธิพลต่อการเมืองและสังคม ที่ส าคัญ คือ สื่อมวลชน ท าให้เศรษฐกิจโลกเป็นระบบเดียว
ทั่วโลกและชนชั้นทุกชนชั้นที่น าไปสู่การเปลี่ยนผ่าน พัฒนาการทางสังคมของโลกาภิวัตน์ขึ้นอยู่กับการขยายตัวของ
อุดมการณ์ทางวัฒนธรรมว่าด้วยสิทธิมนุษยชน40  
 (ข) ทฤษฎีสังคมโลก (World Society Theory: WST) นับเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
หรือระบบรัฐกับพัฒนาการอ่ืนของสังคมระดับโลกนอกเหนือจากรัฐ แตกต่างจากทฤษฎีระบบโลก (World System 
Theory) เพราะทฤษฎีระบบโลกเน้นระบบเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตามแนวคิดทฤษฎีสังคมโลกมีตัว
แบบและหลักการที่เป็นข้อจ ากัดส าหรับการกระท าของปัจเจกบุคคล วาทกรรมว่าด้วยความชอบธรรม และโครงสร้าง
ขององค์การ ของกลุ่มและสถาบันที่เป็นพื้นฐาน บางแง่มุม ทฤษฎีสังคมโลกถูกพัฒนาเพื่อสนองตอบต่อทฤษฎีระบบ

                                                           
36 (1)  Susan Strange. (2003) . “ The Declining Authority of States.”  in The Global Transformations Reader: An 

Introduction the Globalization Debate (2nd ed.). David Held and Anthony Giddens (eds.) McGrew Cambridge: Polity Press. 
pp. 127-134. (2) Susan Strange. (2004) . “ The Declining Authority of States.”  in The Globalization Reader. Second Edition 
Frank J. Lechner and John Boli (eds.) Malden: Blackwell Publishing. pp. 218-224. 

37 Dani Rodrik. (2004) . “ Has Globalization Gone Too Far?”  The Globalization Reader. Second Edition Frank J. 
Lechner and John Boli, eds. Malden: Blackwell Publishing. pp. 225-230.  

38 Greider, William. (2004). “Wawasan 2020.” in The Globalization Reader. Second Edition. Frank. J. Lechner and 
John Boli (eds.) Malden: Blackwell Publishing. pp. 218-224. 

39 Leslie Sklair. (2002). Globalization: A Capitalism and Its Alternatives (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press 
40 Joann Chirico. op.cit. p. 41-43. 
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โลก และยืนยันถึงความส าคัญของวัฒนธรรมและการพัฒนาของวัฒนธรรมของโลกที่เป็นคู่ตรงข้ามกับเศรษฐกิจ และ
ความส าคัญของปัจเจกบุคคลและสมาคมเหนือรัฐที่มีพลังขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์41  
 
  
 กิจกรรม 1.1.2 
  แนวคิดที่ส าคัญของโลกาภิวัตน์แบ่งเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 
 
 แนวตอบกิจกรรม 1.1.2 

  แนวคิดที่ส าคัญที่พรรณนา อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์โลกาภิวัตน์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  (ก) 
กลุ่มที่หนึ่ง สนับสนุนโลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดผลบวกต่อรัฐ และรัฐต้านทานผลกระทบจากโลกา-       
ภิวัตน์ได้ (ข) กลุ่มที่สอง กลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน์ มาจากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ท าให้รัฐมีอ านาจควบคุม 
แทรกแซง สั่งการ บงการ ก ากับ เศรษฐกิจภายในประเทศลดลง ท าให้เป็นปัญหากับรัฐจนอาจน าไปสู่การสิ้นสุด
บทบาทของรัฐชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Ibid. p. 43. 
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ตอนท่ี 1.2  
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลก 
 

โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

 หัวเรื่อง 
1.2.1 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกดา้นการเมือง 
1.2.2 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกดา้นเศรษฐกิจ 
1.2.3 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกดา้นสังคม 

 

 แนวคิด 
1.  ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านการเมืองจากโลกาภิวัตน์ แบ่งเป็นสองส่วน 

คือ (1) ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐ เป็นการเมืองระหว่างประเทศ เป็น
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกหลังสงครามเย็นในทศวรรษที่ 1990 กับ (2) ความเปลี่ยนแปลง
ภายในรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนใหญ่สรรค์สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
น ามาสู่การปฏิรูปการเมือง การเปิดพื้นที่ของสังคมที่สัมพันธ์กับการเมือง และร่องรอยปัญหาจาก
ปัจจัยภายนอก  

2.  ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านเศรษฐกิจจากโลกาภิวัตน์ มาจากลัทธิเสรี
นิยมใหม่ มีจุดเริ่มต้นจากฉันทามติวอชิงตัน น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศ เพราะสรรค์สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ที่ส าคัญ คือ ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว  

3.  ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านสังคมจากโลกาภิวัตน์ มาจากความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ความรู้สึกและ
ค่านิยมร่วมกัน น าไปสู่การถือก าเนิดของหมู่บ้านโลกและครอบครัวโลก ความเปลี่ยนแปลงจาก
โลกาภิวัตน์ท าให้เปิดพื้นที่สาธารณะและเป็นความร่วมมือและความขัดแย้งทางสังคมที่เป็นปัญหา
อย่างกว้างขวาง   

 

 วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านการเมืองได้ 
2. อธิบายความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านเศรษฐกิจได้ 
3. อธิบายความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านสังคมได้ 
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เรื่องท่ี 1.2.1  
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านการเมือง 
 
 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านการเมืองจากโลกาภิวัตน์ แบ่งเป็นสองส่วน คือ ความ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐ กับความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐ 
  

1. ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐ 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐที่เป็นการเมืองระหว่างประเทศ เป็นความเปลี่ยนแปลง
หลังสงครามเย็นในทศวรรษที่ 1990 นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ42 จากการรวมเยอรมนี การประกาศจัดระเบียบ
โลกใหม่ สงครามระหว่างอิรักกับคูเวต การล่มสลายของสหภาพโซเวียต การสลายตัวขององค์การวอร์ซอ ความ
เปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวันออก ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกา การขยายอ านาจและ
อิทธิพลของจีน การก าหนดนโยบายสี่ทันสมัยของจีน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การโจมตีตึกเวิร์ลเทรดและเพนตากอนของกลุ่มอัลเคด้า และการ
ประกาศลัทธิบุชและสงครามต่อต้านการก่อการร้าย  
 ภายหลังการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกใน ค.ศ. 1989 ท าให้เยอรมนีมีความพยายามรวม
ประเทศด้วยวิธีการทางการเมือง คือ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งพรรคคริสเตียนเดโมเครตในเยอรมนีตะวันออกที่
เสมือนเป็นสาขาของพรรคคริสเตียนเดโมแครตในเยอรมนีตะวันตกที่มีนายเฮมุท โคลท์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี
ตะวันตกและหัวหน้าพรรคให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งด้วยการน าเสนอนโยบายการรวมประเทศ ด้านเศรษฐกิจ คือ 
การให้ชาวเยอรมันตะวันออกแลกเป็นเงินดอยช์มาร์กของเยอรมนีตะวันตก ด้านการต่างประเทศ คือ การให้ความ
ช่วยเหลือสหภาพโซเวียตที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีนัยถึงการยุติการคัดค้านการรวมประเทศ ภายหลังจึงมีการ
จัดท าประชามติที่ท าให้เยอรมนีรวมประเทศส าเร็จในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990 และใช้ชื่อประเทศเป็นสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 
 การล่มสลายของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ท าให้สหรัฐอเมริกาประกาศจัดระเบียบโลกใหม่ (New 
World Order) สมัยประธานาธิบดีบุชใน ค.ศ. 1991 มีสาระส าคัญ คือ เน้นประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี 
สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสันติภาพที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน า (Pax Americana) แสดงถึงการเป็นขั้ว
อ านาจเดียว เท่ากับยุติความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ การเพิ่มความส าคัญทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมน าไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างกัน การเพิ่มความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เคยถูกกดทับ ที่ส าคัญ คือ พรมแดน ทรัพยากรธรรมชาติ 
เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ แต่การท้าทายจากประเทศ ที่ส าคัญ คือ จีน รัสเซีย อินเดีย แสดงถึงแนวโน้มการเป็น
ระบบหลายขั้วอ านาจ  

                                                           
42 ธโสธร ตู้ทองค า. (2555). หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการสังคมระหว่างประเทศ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

หน่วยที่ 1-8. (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 2-46 – 2-51.  
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 การท้าทายแนวคิดการจัดระเบียบโลกใหม่ที่ส าคัญมาจากความขัดแย้งจากสงครามอิรักกับคูเวต ใน ค.ศ. 
1991 จากการรุกรานยึดครองคูเวตของอิรักในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1991 เพราะกล่าวหาเรื่องการสูบน้ ามันดิบของ
คูเวตกับการอ้างเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่คูเวตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอิรักตั้งแต่สมัยจักรวรรดิออตโตมาน ท าให้
สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบียและตะวันตกเป็นแกนน าต่อต้านการรุกราน ส่วนสหภาพโซเวียตถอยห่างความขัดแย้ง 
การปฏิเสธการถอนทหารของอิรักน าไปสู่สงครามอ่าวเปอร์เซีย  (Gulf War) และสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
1992 จึงปลดปล่อยคูเวตส าเร็จ  
 ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายกลาสน้อตและเปเรสทรอยกาของสหภาพโซเวียตที่ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงภายในท าให้รัฐทั้งหลายเป็นเอกราช จากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและตามมาด้วยปัญหาการเมือง ที่
ส าคัญ คือ การกระจายสินค้าในประเทศ ความล้มเหลวในการรัฐประหารใน ค.ศ. 1991 น าไปสู่การสิ้นสุดอ านาจของ
กอร์บาชอฟแทนที่ด้วยบอริสต์ เยลซิน ประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย และการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991 
พร้อมกับจัดตั้งสมาพันธรัฐรัสเซียที่เป็นเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independence States: CIS) ที่
ประกอบด้วยรัฐเอกราชที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตจ านวน 15 รัฐ  
 การล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991 และการสลายตัวขององค์การวอร์ซอใน ค.ศ. 1992 ย่อมเป็น
หลักประกันส าคัญที่ไม่มีการหวนกลับคืนจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศด้านการทหารที่แข่งขันกัน ตรงกันข้ามกับ
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ขยายตัวอย่างมากจนครบคลุมยุโรปตะวันออก ท าให้รัสเซีย
เฝ้าหวาดระแวง ขณะที่องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-
operation in Europe: OSCE) ที่จัดตั้งใน ค.ศ. 1993 ซึ่งพัฒนามาจากการประชุมว่าด้วยความมั่นคงและความ
ร่วมมือในยุ โรป (Conference on Security and Cooperation in Europe: OSCE) ที่ จัดตั้ งใน  ค.ศ. 1975 มี
ขอบข่ายกว้างขวางและมีส านักงานถาวรเพื่อเป็นกลไกความร่วมมือ 
 ความเปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวันออกมีความต่อเนื่อง ที่ส าคัญ คือ เชโกสโลวาเกียที่แบ่งออกเป็นเชคและสโล
วัคใน ค.ศ. 1993 ความล้มเหลวของคอมมิวนิสต์ ความหวาดระแวงทางด้านเชื้อชาติ ความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ 
และปัญหาอ่ืน ท าให้ยูโกสลาเวียแตกออก เป็นประเทศสโลเวเนียและโครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มาซีโด
เนีย แต่เซอร์เบียและมอนเตนิโกรพยายามรักษายูโกสลาเวีย  น ามาสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โคโซโว ท าให้กองก าลัง
นานาชาติจากนาโต้และรัสเซียตัดสินใจส่งกองก าลังเพื่อรักษาสันติภาพใน ค.ศ. 1999 
 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาจากประธานาธิบดีจอร์จ บุช จากพรรครีพับลิกัน 
เป็น บิล คลินตัน จากพรรคเดโมแครต ใน ค.ศ. 1993 น ามาสู่การถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากฐานทัพอากาศ
คล้ากและฐานทัพเรือที่ อ่าวซูบิคของฟิลิปปินส์ ท าให้เกิดสุญญากาศแห่งอ านาจ (power vacuum) ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ น าไปสู่การแข่งขันการสะสมอาวุธ การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสวงหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่
ทันสมัย การพัฒนากองทัพ ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวาง  
 การขยายอ านาจและอิทธิพลของจีนท าให้สหรัฐอเมริกาทบทวนบทบาทด้านความมั่นคง น ามาสู่การ
สนับสนุนการจัดตั้งการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน (ASEAN Regional Forum: 
ARF) ใน ค.ศ. 1994 การต่อสนธิสัญญาความมั่นคงกับญี่ปุ่น (Japan-US Security Treaty) ใน ค.ศ. 1996 แม้เป็น
ปัญหาทางการเมืองเพราะสหรัฐอเมริการับผิดชอบด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นทั้งหมด และเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นเผชิญความ
ตกต่ าทางเศรษฐกิจในทศวรรษที่ 1990 มีการซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกากับพันธมิตร สะท้อนถึงการเป็นมหาอ านาจ
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ของสหรัฐอเมริกาที่ครอบง าด้านการทหาร (Military Supreme) จากยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy) ต่อเนื่อง
จากช่วงสงครามเย็น  
 การก าหนดนโยบายสี่ทันสมัยของจีนนับตั้งแต่ ค.ศ. 1978 ถือก าเนิดท่ามกลางระบบการเมืองแบบเผด็จการ
เบ็ดเสร็จนิยม ความปรารถนาสร้างความเข้มแข็งด้านการทหาร การแสวงหาทางออกทางทะเลสู่มหาสมุทรอินเดียท า
ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพม่า การคงอ านาจในทะเลจีนใต้เพื่ออ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแสปรตลีย์ ความขัดแย้งกับ
ไต้หวัน การอ้างกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเตียวหยู ท าให้จีนร่วมมือและเผชิญหน้ากับประเทศทั้งหลาย 
ขณะที่การแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์เป็นปัญหาใหม่ในเอเชียน าไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างอินเดียกับปากีสถานที่จีน
สนับสนุนที่มีความขัดแย้งกันหลายประเด็น ที่ส าคัญ คือ แคชเมียร์   
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนท าให้สหรัฐอเมริกาหวาดระแวง การซ้อมรบของจีนสร้างความตื่น
ตระหนกให้กับไต้หวันและญี่ปุ่น ขณะที่วิกฤตการณ์นิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของ
เกาหลีเหนือเพิ่มความส าคัญ ส่วนอินเดียที่เติบโตอย่างมั่นคงจนกลายเป็นมหาอ านาจ เท่ากับเผชิญหน้ากับจีนที่มีความ
ขัดแย้งนับแต่อดีต สหรัฐอเมริกาพัฒนาความสัมพันธ์กับอินเดียเพื่อถ่วงดุลกับจีน การล่มสลายของสหภาพโซเวียตท า
ให้รัสเซียกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 1990 แต่การด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของปูตินที่
เป็นทายาททางการเมืองของเยลซินใน ค.ศ. 2000 ท าให้เศรษฐกิจรัสเซียฟื้นตัว มีการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือและ
เวียดนามและการท าสนธิสัญญาสันติภาพกับจีน  
 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศท าให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นพื้นที่ที่เผชิญระหว่าง
จีน อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ความเปลี่ยนแปลงในอินโดนีเซียจากสงครามกับติมอร์ตะวันออกเป็นที่มาของ
การสถาปนาเป็นสาธารณรัฐติมอร์-เลสเต ใน ค.ศ. 2002 นโยบายของสหรัฐอเมริกาช่วงแรกของสหัสวรรษมุ่งเน้นการ
ป้องกันไม่ให้จีนเป็นมหาอ านาจเพื่อครอบง าภูมิภาค การด ารงเสถียรภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค การมีบทบาท
ก าหนดความเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาในเอเชีย การเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ด้านการค้าและการ
ลงทุน  
 การโจมตีตึกเวิร์ลเทรดและเพนตากอนของกลุ่มอัลเคด้า43 ที่เป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในตะวันออกกลาง ใน
วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 เท่ากับท้าทายการจัดระเบียบโลกใหม่ ท าให้ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช ของ
พรรครีพับลิกัน ประกาศลัทธิบุช (Bush Doctrine) ซึ่งเป็นแนวคิดจัดการกับภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโต้ขบวนการก่อการร้ายด้วยแนวคิดอนุรักษ์นิยมใหม่ (Neo-conservative) ที่มี
สาระส าคัญ คือ การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างแข็งขัน การสนับสนุนการท าสงครามเย็น การสนับสนุนลัทธิทุนนิยม
แบบอเมริกันที่บรรษัทข้ามชาติมีบทบาทส าคัญและเสรีภาพที่สร้างความมั่งคั่ ง การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ความ
ปรารถนาให้สหรัฐอเมริกาแทรกแซงปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์แห่งชาติ การปฏิเสธการประนีประนอมรอมชอม
ในการด าเนินนโยบาย ท่ามกลางคณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมและสายเหยี่ยวด้วย  
 สาระส าคัญของลัทธิบุช ประกอบด้วย การแบ่งโลกเป็นสองปีก เป็นปีกของสหรัฐอเมริกาและปีกศัตรู คือ 
กลุ่มมุสลิมที่พยายามก าจัดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลาง เป็นปีกของผู้ก่อการร้ายและผู้สนับสนุนที่เป็น

                                                           
43 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2554). หน่วยที่ 15 อนาคตสังคมโลก. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมโลก หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 15-25 – 15-28. 
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อักษะซาตาน (Axis of Evils) ประกอบด้วย อิรัก อิหร่าน และเกาหลีเหนือ และขบวนการอัลไคด้า น ามาสู่การ
ตัดสินใจโจมตีอัฟกานิสถานใน ค.ศ. 2001 เพราะเป็นที่หลบซ่อนของบิน ลาเดน  และเชื่อมโยงกับอักษะซาตาน       
ที่ส าคัญ คือ อิรัก เพราะเป็นรัฐอันธพาล (Rogue states) หรือรัฐนอกกฎหมาย (Outlaw states) ท าให้ต้องมีการ
โจมตีก่อน44 
 ภายหลังมีการประชุมอาเซียนหลายเวทีมุ่งเน้นการต่อต้านการก่อการร้ายต่อเนื่องตลอดสหัสวรรษที่ 2000 
จนสหรัฐอเมริกาสังหารบิน ลาเดน ใน ค.ศ. 2010 แต่ความขัดแย้งระหว่างตะวันตกกับอิสลามมีต่อเนื่องเพราะ
ประเทศมุสลิมมีการขยายตัวของประชากรสูงสุด ท าให้ประชากรเด็กและเยาวชนเพิ่มเป็นจ านวนมาก แต่การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจกลับเสื่อมทรามลง การเพิ่มส านึกความเป็นมุสลิมที่เหนือกว่าตะวันตก บทบาทของสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศตะวันตกที่มีต่อตะวันออกกลาง การขยายบทบาทและค่านิยมของตะวันตกให้เป็นสากล น าไปสู่ความขัดแย้งที่
ขยายตัวหรือแปรเปลี่ยนหรือเปลี่ยนรูปร่างในอนาคต45 
 

2. ความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐ  
 ความเปลี่ยนแปลงภายในด้านการเมืองภายในรัฐ ที่ส าคัญ เป็นเพราะโลกาภิวัตน์ท าให้การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองส่วนใหญ่สรรค์สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย การบรรลุถึงเป้าหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ท าให้การจรรโลงประชาธิปไตยหรือการท าให้เป็นประชาธิปไตย (democratization) เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการท าให้
ประชาธิป ไตยเข้มแข็ ง (consolidating democracy) แต่ความล้ม เหลวของประชาธิป ไตยแบบตัวแทน 
(representative democracy) ท าให้มีความพยายามปฏิรูปการเมืองด้วยแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitu- 
tionalism) ที่น าประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) ผ่านการเปลี่ยนรูปแปลงร่าง ที่ส าคัญ คือ ประชามติ 
(referendum) ประชาพิจารณ์ (public hearting) การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (recall) การริเริ่ม
กฎหมาย (initiative) และการคัดค้านกฎหมาย (veto) มาใช้ในการตรวจสอบและถ่วงดุลทางการเมือง ที่ส าคัญ คือ 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย46   
 การปฏิรูปการเมืองตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) นับเป็นแนวทางที่ให้รัฐธรรมนูญที่
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเครื่องมือก าหนดรูปแบบการปกครอง ความสัมพันธ์ทางอ านาจ โครงสร้าง กระบวนการ และ
กลไก เพื่อจัดตั้งองค์การและสถาบันทางการเมืองของรัฐ เพราะเน้นรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงน าไปสู่การปฏิรูปการเมือง มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันในการใช้
รัฐธรรมนูญ47 ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ท าให้มีความพยายามปฏิรูปการเมืองนับตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ที่ส าคัญ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน  ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย ด้วยการปรับปรุง

                                                           
44 เพิ่งอ้าง. หน้าเดียวกัน. 
45 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2552). หน่วยที่ 2 แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมือง

ระหว่างประเทศในเอเชีย หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 2-53. 
46 ธโสธร ตู้ทองค า. (2551). หน่วยที่ 2 ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่นยุคโลกาภิวัตน์ . ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 2-6. 

47 อมร จันทรสมบูรณ์. (2537). คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:  สถาบันนโยบาย
ศึกษา. หน้า 9.   
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กฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุมพฤติกรรมนักการเมือง ท าให้กลายเป็นระบบรัฐสภาที่มีเหตุผล ( rationalized 
parliamentary system) เพื่อทดแทนระบบรัฐสภาแบบดั้งเดิม (classical parliamentary system)48  
 ความเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ท าให้เป็นปัญหากับการนิยามตามความหมายของการเมืองแบบเดิม 
กระบวนการทางการเมืองแบบเดิมที่เน้นการเลือกตั้งเพราะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญ ก่อให้เกิดค าถาม
ถึงประสิทธิภาพการจัดการความขัดแย้งและความชอบธรรมของสถาบันทางการเมืองแบบเดิม  เพื่อแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยากมากกว่า สลับซับซ้อนมากกว่า และมีขอบเขตกว้างขวางกว่า ท าให้เป็นปรากฏการณ์การต่อสู้ระหว่าง
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน และระบอบประชาธิปไตยแบบเปิดกว้าง (dialogic democracy) ที่เน้นความ
หลากหลาย (plural) การเปิดกว้าง (dialogic) การเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน (radical) บนพื้นฐานของการ
ก าหนดอัตลักษณ์ (identity) ที่อยู่บนชุดความสัมพันธ์แบบใหม่ ที่ส าคัญ คือ ความเป็นท้องถิ่นนิยม (localization) 
ท าให้เกิดการเมืองใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ทางการเมือง (political sphere) การสร้างประชาสังคม (civil society) 
เป็นต้น ที่มีลักษณะแตกต่างจากการเมืองแบบเดิม และมีขอบเขตกว้างขวางด้วยการสร้างเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่ว
ทั้งโลก49  
 โลกาภิวัตน์ท าให้กระแสประชาธิปไตยแผ่ขยายทั่วโลกเท่ากับเปิดพื้นที่สาธารณะ (public sphere) เป็น
การเมืองรูปแบบอ่ืนแผ่ขยายเข้ามา เพราะมีการน าประเด็นหรือระเบียบวาระทางสังคมมาเป็นประเด็นทางการเมือง
ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ทางการเมือง ที่ส าคัญ ประกอบด้วย50 (1) การเมืองสีเขียว (green politics) หรือนิเวศวิทยา
การเมือง (political ecology) เป็นการเมืองมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม (2) เพศ (gender) สตรีศึกษา (feminism) ที่
กลายเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการน าเสนอเป็นระเบียบวาระทางการเมือง จากการที่ผู้ชายเป็นใหญ่ท าให้มีการเก็บ
กดปิดกั้นผู้หญิงน ามาสู่การต่อสู้และความขัดแย้งทางเพศในความสัมพันธ์ทางสังคม (3) คนชายขอบ (marginal 
people) หมายถึงกลุ่มคนที่ถูกกระท าจากรัฐท าให้สูญเสียอัตลักษณ์ ( identities) เช่น คนพิการ นักโทษ ชาวเขา คน
สลัมหรือชุมชนแออัด ชนกลุ่มน้อยในสังคม เช่น กลุ่มคนที่มีศาสนา ชาติพันธุ์ แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ เป็นต้น  (4) 
สิทธิมนุษยชน เป็นการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ในด้านสิทธิเสรีภาพ การด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ และทางเลือกของ
ชีวิต (5) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) เป็นการรวมกลุ่มของผู้คนด้วยการน าอัตลักษณ์ มา
เป็นจุดร่วมของการรวมกลุ่มเพื่อเปิดพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งทางการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคม เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงบางประการในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ (6) การเมืองภาคประชาชน 
(people politics) เป็นการเมืองที่ผู้คนทุกภาคนอกตัวแทนจากระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมทุกรูปแบบทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ  

                                                           
48 ธโสธร ตู้ทองค า. (2555). หน่วยที่ 13 ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง

ส าหรับผู้น าชุมชน หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 13-31 – 13-32.   
49 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2540). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมในต่างประเทศ. 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิภาษา. หน้า 2-3. 
50 ธโสธร ตู้ทองค า. (2551). หน่วยที่ 2 ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่นยุคโลกาภิวัตน์ . ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 2-6 – 2-7. 
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 กระแสโลกาภิวัตน์ยังส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานสาธารณะที่มีสาเหตุที่ส าคัญมาจาก51 
ประการแรก แนวคิดอนุรักษ์นิยมใหม่ ที่มีอิทธิพลสูงในตะวันตกนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 ผ่านนายโรแนลด์ รีแกน 
(Ronald Reagan) ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ค.ศ. 1981 ถึง 1989 และนางมากาเร็ต แธตเชอร์ 
(Margaret Thatcher) นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ระหว่าง ค.ศ. 1979 ถึง 1990 ที่มีสาระส าคัญมุ่งเน้นการลด
บทบาทการแทรกแซงเศรษฐกิจของรัฐแทนที่ด้วยเอกชน และเพิ่มบทบาทภาคประชาสังคม  
 ประการที่สอง ความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ มาจากประสบการณ์ของธนาคารโลกที่มีส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศทั้งหลายในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา น ามาสู่เอกสารเรื่องซาฮาราตอนใต้ของแอฟริกา: จาก
วิกฤตการณ์สู่การพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน (Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth)52 
ที่มีสาระส าคัญ คือ ปัญหาของประเทศในแอฟริกาเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองการปกครอง ท าให้ต้องปรับปรุง
โครงสร้างการเมืองการปกครอง ระบบกฎหมายให้ทันสมัย ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุน เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นการสร้างประชาสังคม ภาคประชาชน หรืออ่ืนใด ที่ธนาคารโลกไม่เคยให้ความส าคัญ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดบทบาทการน าการพัฒนาของภาครัฐ ทั้งที่ในอดีตธนาคารโลกสนับสนุนรัฐบาลที่มีระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการจนน าไปสู่ความล้มเหลวในนโยบายการให้กู้ยืมเพื่อการปรับโครงสร้าง (structural 
adjustment) ของธนาคารโลกในทศวรรษที่ 1980 จากการต่อต้านของผู้สูญเสียท าให้ธนาคารโลกเน้นการเมืองเร่ือง
การพัฒนา ขณะเดียวกันการเมืองภายในธนาคารโลกที่เป็นผลจากการลดบทบาทของคณะผู้วิจัยทางเศรษฐกิจ ( the 
Economic Research Staff) ล งพ ร้ อมกั บ การม าแท น ที่ ขอ งสถาบั น พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ  ( the Economic 
Development Institute) ที่กลายเป็นที่มาของแนวคิดธรรมาภิบาล  
 ความล้มเหลวจากการพัฒนาท าให้ธนาคารโลกนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 เน้นการปฏิรูปโครงสร้างการ
ปกครองและการบริหารราชการ นับเป็นที่มาของแนวคิดธรรมาภิบาล ที่มีสาระส าคัญ คือ ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน (accountability) ความชอบธรรมทางการเมือง (legitimacy) ความโปร่งใส (transparency) และการมี
ส่วนร่วม (participation) เพราะจะเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ มาใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ภายหลังมีการน าแนวคิดการบริหารธุรกิจหรือการจัดการอ่ืนมาใช้ในการบริหารงานหรือจัดการงานสาธารณะ
หรือการบริหารงานภาครัฐ ที่ส าคัญ คือ แนวคิดการรื้อปรับระบบ (Reengineering) การปฏิรูประบบราชการตาม
แนวทางสหรัฐอเมริกา (Reinventing Government) การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (Public Management) การลด
ความเป็นระบบราชการลง (Debureaucratization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 แม้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของธนาคารโลกจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนประเทศโลกที่สามให้เป็นทุนนิยมผ่านแนวคิด
เร่ืองธรรมาภิบาล แต่เป้าหมายหลักยังคงเป็นเร่ืองการพัฒนา เป็นผลจากการที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของธนาคารโลก
ที่ไม่แยกออกจากการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น ภายหลังการล่มสลายของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้
โลกตะวันตกขาดคู่แข่งทางการเมืองที่ทัดเทียม ท าให้เผยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์เสรีนิยมอย่างกว้างขวาง การ

                                                           
51 ธโสธร ตู้ทองค า. (2554). หน่วยที่ 12 ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ. สังคมโลก หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 12-60. 
52 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. (1989). Sub-Sahara Africa: From 

Crisis to Sustainable Growth. The World Bank: Washington D. C.  
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พัฒนาแบบทุนนิยมกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลและเท่าเทียมกัน (the unequal and uneven development)  
เหล่านี้ย่อมอาจน าไปสู่แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาอาจน ามาสู่การสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น53  
 
 
 
 กิจกรรม 1.2.1 

เหตุการณ์ที่ส าคัญของความเปลี่ยนแปลงข้ามพรมแดนของรัฐที่เป็นการเมืองระหว่างประเทศนับตั้งแต่
หลังสงครามเย็นในทศวรรษที่ 1990 ถึงทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง 
 
แนวตอบกิจกรรม 1.2.1    

ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐที่เป็นการเมืองระหว่างประเทศ เป็นความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกหลังสงครามเย็นในทศวรรษที่ 1990 นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการรวม
เยอรมนี การประกาศจัดระเบียบโลกใหม่ สงครามระหว่างอิรักกับคูเวต การล่มสลายของสหภาพโซเวียต การ
สลายตัวขององค์การวอร์ซอ ความเปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวันออก ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของ
สหรัฐอเมริกา การขยายอ านาจและอิทธิพลของจีน การก าหนดนโยบายสี่ทันสมัยของจีน ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจีน ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การโจมตีตึกเวิร์ล
เทรดและเพนตากอนของกลุ่มอัลเคด้า และการประกาศลัทธิบุชและสงครามต่อต้านการก่อการร้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2542). วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น . กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์วิภาษา. หน้า 61-69. 



 

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก     1-21      

 

เรื่องท่ี 1.2.2  
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านเศรษฐกิจ 
 
 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านเศรษฐกิจจากโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจมาจากลัทธิเสรี
นิยมใหม่ (neo-liberalism) มีจุดเริ่มต้นจากฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ของจอห์น วิลเลียมสัน 
(John Williamson) ใน ค.ศ. 1989 ที่มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย54 วินัยทางการคลัง การจัดล าดับความส าคัญของ
รายจ่ายของรัฐบาล การปฏิรูปภาษีอากร อัตราดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยน การเปิดเสรีด้านการค้าระหว่างประเทศ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การลดการควบคุมและก ากับจากรัฐ และกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน สาระส าคัญของลัทธิเสรีนิยมใหม่มุ่งเน้นหลักการสามประการ ประกอบด้วย55 (1) เสรีภาพ ท าให้มีนัยต่อ
การลดบทบาทของรัฐที่เป็นสัญลักษณ์ของการบังคับภายในท าให้มีผลต่อการขาดเสรีภาพ และการเน้นบทบาทของ
เอกชนให้เป็นไปตามกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีดุลยภาพ (2) ความไม่เสมอภาค เพราะไม่มีทางที่จะท า
ให้ทุกคนรวยเท่ากันในทางปฏิบัติ แต่มุ่งเน้นการให้ผลประโยชน์สาธารณะแก่สังคมส่วนรวม มุ่งเน้นที่ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง และท าให้คนที่เสียเปรียบสามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพของตนให้ดีขึ้น 
ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นสิ่งที่ส าคัญ ท าให้ต้องจดสิทธิบัตร (3) ความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการลดข้อจ ากัด เพื่อเพิ่มการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ไม่มีการประกันค่าจ้างแรงงาน เสรีภาพ ความไม่เสมอภาค และความยืดหยุ่น น ามาสู่
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ  
 ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ 
การเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
 1.  ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ การพัฒนาตามแนวทางธนาคารโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางทุนนิยมท าให้ประเทศพัฒนาแล้วฟื้นตัวภายหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 และประเทศก าลังพัฒนาจ านวนหนึ่ง
ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศก าลังพัฒนาระดับก้าวหน้า (Advance Developing Countries) ที่
ส าคัญ คือ ยุโรปในทศวรรษที่ 1950 ญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 1960 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในลาตินอเมริกา (Latin 
American NICs) ในทศวรรษที่ 1970 เอเชียนิกส์ (Asian NICs) ในทศวรรษที่ 1980 มาเลเซียและประเทศไทยใน
ทศวรรษที่ 1990 นับเป็นความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม ตรงกันข้ามกับประเทศสังคมนิยม
ที่มีระบบเศรษฐกิจล้มเหลวท าให้ต่างเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมตามตัวแบบการพัฒนาแบบ
ตะวันตก ที่ส าคัญ คือ จีนที่มีนโยบายสี่ทันสมัยใน ค.ศ. 1978 ลาวที่มีนโยบายจินตนาการใหม่ (New Thinking) ใน 

                                                           
54 John Williamson (ed.) (1990). Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Washington D.C. Institute 

for International Economics. อ้างใน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2549). “สาระส าคัญของฉันทมติแห่งวอชิงตัน” ฉันทมติแห่งวอชิงตัน กรุงเทพฯ: 
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. หน้า 52-57. อ้างใน ธโสธร ตู้ทองค า. (2555). “หน่วยที่ 4 โลกาภิวัตน์ด้านการเมืองการปกครอง” ประมวลสาระชุดวิชา
โลกาภิวัตน์ศึกษา หน่วยที่ 1-5. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 4-37. 

55 วรวิทย์ เจริญเลิศ. (2543). “IMF และ WB กับการแปรรูปสังคมไทย” แปรรูปแปรเพื่อใคร. เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) 
กรุงเทพฯ: บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส์ จ ากัด. หน้า 42-45. อ้างใน ธโสธร ตู้ทองค า. (2549). “หน่วยที่ 14 องค์การที่ไม่ใช่รัฐกับกระแสโลกา-       
ภิวัตน์” ประมวลสาระชุดวิชากระแสโลกศึกษา หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 14-24. 
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ค.ศ. 1986 เวียดนามที่มีนโยบายดอยหม่อย (Doi Moi) ใน ค.ศ. 1989 การเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลก        
ที่ส าคัญ คือ จีน ที่สมัครเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกใน ค.ศ. 2001 ท าให้ก้าวสู่การเป็นมหาอ านาจในทศวรรษที่ 
2000 ควบคู่กับอินเดีย แต่ความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท าให้มีการแสวงหาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทางเลือกนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 199056  
 2. ด้านการค้าระหว่างประเทศ ลัทธิเสรีนิยมใหม่เป็นที่มาของแนวคิดการค้าเสรี (free trade) เพื่อลด
ก าแพงภาษีระหว่างประเทศสมาชิกส่งผลให้การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเขตการค้าทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุภูมิภาค ที่นับเป็นสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Architecture) อย่างกว้างขวาง ที่ส าคัญ (1) ระดับโลก 
สถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจระดับโลก (Global Economic Architecture) ที่ส าคัญ คือ องค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO) ถือก าเนิด  ใน ค.ศ. 1995 ภายหลังการจัดตั้ งองค์การการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Organization: ITO) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ล้มเหลวเพราะรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา
หวาดระแวงจากการสูญเสียอ านาจอธิปไตยท าให้ปฏิเสธการให้สัตยาบันใน ค.ศ. 1947 ท าให้วาระการค้าระหว่าง
ประเทศเปลี่ยนเป็นการประชุมแกตต์ต่อเนื่องมาหลายรอบ (2) ระดับภูมิภาค สถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Economic Architecture) ที่ส าคัญ คือ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: 
AFTA) ใน ค.ศ. 1992 สหภาพยุโรป (European Union) ใน ค.ศ. 1992 เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North 
America Free Trade Area: NAFTA) ใน ค.ศ. 1994 เขตการค้าเสรีเอเปคใน ค.ศ. 1994 (3) ระดับอนุภูมิภาค 
(Sub-region) นับเป็นสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Sub-Regional Economic Architecture) อาทิ 
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างรัสเซีย เกาหลีเหนือ จีน สามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สามเหลี่ยม
เศรษฐกิจระหว่างรัสเซีย จีน ญี่ปุ่น สามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างจีน ฮ่องกง ไต้หวัน สามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่าง
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทย ( Indonesia 
Malaysia Thailand–Growth Triangle: IMT-GT) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ประเทศไทย พม่า ลาว จีน ห้า
เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย บังกลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลังกา ประเทศไทย (Bangladesh – India – Myanmar - 
Sri Lanka – Thailand Economic Cooperation: BIMSTEC) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พม่า ลาว ไทย จีน 
เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น 
 3. ด้านการเงินระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการเงินก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง ที่
ส าคัญ คือ ประเทศไทยที่รับพันธะข้อแปดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการเงิน
ภายในภูมิภาค (Bangkok International Banking Fund: BIBF) ในกลางทศวรรษที่ 1990 แต่น าไปสู่วิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจในเอเชียใน ค.ศ. 1997 ที่เริ่มต้นจากประเทศไทยแล้วแพร่ขยายไปมาจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 
การลงทุนในธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตจริง หนี้ต่างประเทศ และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อการส่งออกชะลอตัว
ท าให้ต้องลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออก ท าให้ปัญหาค่าเงินแพร่กระจายทั่วภูมิภาคอย่างรวดเร็ว57 ท าให้กองทุน

                                                           
56 ธโสธร ตู้ทองค า. (2554). หน่วยที่ 12 ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ. สังคมโลก หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 12-55 – 12-56. 
57 จันทณา กระแสร์แสน. (2541). “นโยบายการเปิดการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกาผ่านกลุ่มเอเปค ปี 1993-1997.” สารนิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 132-133. 
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การเงินระหว่างประเทศมีบทบาทแก้ปัญหาด้วยการบังคับให้ประเทศทั้งหลายปฏิบัติจากสูตรส าเร็จที่ประกอบด้วย58 
การสร้างเสถียรภาพ (Stabilization) การลดกฎระเบียบ (Deregulation) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 
และการเปิดเสรี (Liberalization) อย่างเคร่งครัดแลกเปลี่ยนกับการกู้ยืม มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินเพื่อ
สร้างความแข็งแกร่ง การยกเลิกการอุดหนุนธุรกิจ การสนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การลดการขาดดุล นับเป็น
ช่องทางที่ท าให้สหรัฐอเมริกาใช้อิทธิพลผลักดันให้ประเทศที่รับความช่วยเหลือสัมพันธ์และเป็นประโยชน์กับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 
 วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชียใน ค.ศ. 1997 น ามาสู่การฟื้นตัวของประเทศภายในภูมิภาคช่วงต้น
ทศวรรษที่ 2000 แต่วิกฤตการณ์ทางการเงินที่ถือก าเนิดในสหรัฐอเมริกาจากการก่อหนี้ที่ผู้กู้มีคุณสมบัติต่ ากว่าที่ควร
จะเป็นก่อให้เกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤตการณ์ซับไพรม์ใน ค.ศ. 2008 ภายหลังจากที่บริษัท เลห์แมน 
บราเธอร์ จ ากัด สถาบันการเงินขนาดใหญ่ล้มละลาย น ามาสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วสหรัฐอเมริกา ท าให้บริษัท
อ่ืน ที่ส าคัญ คือ เอไอจี เกือบล้มละลาย ส่งให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือทางการเงินจ านวน 10 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐจนลุล่วงแต่อาจเกิดเหตุการณ์ท านองนี้ในอนาคต ขณะที่แนวคิดการปฏิรูปกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศล้มเหลวเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการคงอิทธิพลต่อไป59 
 4. การลงทุนระหว่างประเทศ ตัวแสดงที่ส าคัญด้านการลงทุนระหว่างประเทศคือบรรษัทข้ามชาติ บรรษัท
ข้ามชาติ (Multinational Cooperation: MNCs) คือ บรรษัทที่มีศูนย์กลางที่ประเทศหนึ่งแต่มีการลงทุนอีกประเทศ
หนึ่ง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นเจ้าของบรรษัทข้ามชาติจ านวนมากช่วงก่อนทศวรรษที่ 199060 
ท าให้สหรัฐอเมริกามีนโยบายต่างประเทศสนับสนุนบทบาทของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าท าให้บรรษัทข้ามชาติในประเทศที่พัฒนาแล้วมีบทบาทให้ประเทศ
ก าลังพัฒนาเพื่อท าให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือทุนนิยมโลกหรือตลาดเสรี  การแข่งขันที่เสรี
ท าให้บรรษัทข้ามชาติมีการควบรวมกิจการระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขัน 
วิกฤตการณ์ทางเงินระหว่างประเทศ การเปิดเสรีด้านการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการแข่งขันที่รุนแรง ท าให้บรรษัทข้ามชาติมีแนวโน้มควบรวมกิจการ แสวงหาพันธมิตร 
ขยายรูปแบบการผลิตทั้งแนวดิ่งและแนวราบให้ครบวงจร ท าให้บรรษัทข้ามชาติมีแนวโน้มผูกขาดสินค้าและบริการ
เพิ่มมากขึ้น นับเป็นผลประโยชน์ของประเทศที่เป็นเจ้าของกิจการที่ล้วนแล้วแต่เป็นมหาอ านาจทั้งสิ้นยกเว้นเม็กซิโก  
 ข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยการลงทุน (Multilateral  Agreement on Investment: MAI)61 มาจากสภา
หอการค้ าระหว่างประเทศ ( International Chamber of Commerce) ที่ ร่างข้อตกลงการลงทุนพ หุภาคี 
(Multilateral Investment Agreement) เพื่อน าเสนอต่อองค์การการค้าโลก แต่ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย ที่
ส าคัญ คือ อินเดีย คัดค้านเพราะเนื้อหาสาระเอ้ือประโยชน์ให้กับประเทศพัฒนาแล้วและบรรษัทข้ามชาติ เพราะ

                                                           
58 กมล กมลตระกูล. (2541). “การรับเง่ือนไข IMF มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร” วิกฤติเศรษฐกิจไทย: ผลกระทบจากการรับ

เง่ือนไข IMF และทางออกส าหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: บริษัทส านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จ ากัด. หน้า 97-98.  
59 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2552). “1 ปี วิกฤตเศรษฐกิจโลก” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. วันที่ 18-24 กันยายน. 
60 Michael P. Todaro. (1989). Economic Development in the Third World. New York: Longman. p. 470 and 474. 
61 สุธี ประศาสน์เศรษฐ. (2541). ข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยการลงทุน (MAI): แผนรุกฆาตของกลุ่มทุนข้ามชาติ. วิกฤตเอเชีย กรุงเทพฯ: 

บริษัทอมริทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด. หน้า 31- 40. 
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เท่ากับจ ากัดอ านาจของรัฐบาลที่ก าหนดนโยบายการลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เท่ากับว่าเป็นกฎบัตรว่า
ด้วยสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มทุนข้ามชาติ ก่อให้เกิดปัญหา ที่ส าคัญ คือ การอนุญาตให้กลุ่มทุนข้ามชาติได้รับสิทธิทาง
การเมืองเหนือรัฐเพราะประเทศที่ลงนามไม่สามารถยื่นฟ้องได้ การสูญเสียอ านาจบังคับของรัฐทั้งมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม แรงงาน และสังคม การล้มเลิกสิทธิทั้งหลายของรัฐบาลที่ก ากับดูแลการลงทุนจากต่ างประเทศ การ
เปิดทางให้กลุ่มทุนข้ามชาติไม่ต้องมีพนัธะผูกพัน การเปิดโอกาสให้นักลงทุนฟ้องร้องหน่วยการปกครองทุกระดับ แต่ไม่
เปิดโอกาสให้หน่วยการปกครองฟ้องร้องกลุ่มทุนข้ามชาติ นับเป็นสาเหตุส าคัญของกลุ่มทุนข้ามชาติที่ผลักดันให้เกิด
ข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยการลงทุนเพือ่ให้มีการลงทุน62ก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวาง63  
 5. ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ประเทศพัฒนาแล้วมีความคาดหวังผลประโยชน์ที่มีความต่อเนื่องจาก
ช่วงสงครามเย็นสู่ภายหลังสงครามเย็น และประเทศหลายประเทศที่เคยรับความช่วยเหลือในศตวรรษก่อน ที่ส าคัญ 
คือ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และประเทศไทย กลายเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศอ่ืน ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กลับเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ให้ความช่วยเหลือมากกว่าประเทศที่รับความช่วยเหลือ 
เพราะขาดอ านาจต่อรองเนื่องจากปัญหาความยากจนและความต้องการเงินทุน เทคโนโลยี หรืออ่ืนใด จ านวนมาก 
เพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของประเทศท าให้ประเทศที่รับความช่วยเหลือจ านวนมากต้องรับความช่วยเหลือต่อไป 
นับเป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับสังคมระหว่างประเทศในอนาคต 
 
 
 กิจกรรม 1.2.2 

  รากฐานและจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของกระแสโลกและบริบทโลกด้านเศรษฐกิจจากโลกาภิวัตน์มาจาก 
เร่ืองใด 

 
 แนวตอบกิจกรรม 1.2.2 

ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านเศรษฐกิจจากโลกาภิวัตน์ทางด้านเศรษฐกิจมา
จากลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่มุ่งเน้นหลักการสามประการ ประกอบด้วย เสรีภาพ ความไม่เสมอภาค และความ
ยืดหยุ่น และมีจุดเริ่มต้นจากฉันทามติวอชิงตันของจอห์น วิลเลียมสัน ที่มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย วินัย
ทางการคลัง การจัดล าดับความส าคัญของรายจ่ายของรัฐบาล การปฏิรูปภาษีอากร อัตราดอกเบี้ย อัตราการ
แลกเปลี่ยน การเปิดเสรีด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
การลดการควบคุมและก ากับจากรัฐ และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  

 
 
 
 
                                                           

62 เพิ่งอ้าง. หน้า 31-40.  
63 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. (2544). ทฤษฎีการพึ่งพิงและเทววิทยาแห่งการปลดปล่อย . กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์         

พับลิชชิ่ง จ ากัด. หน้า 59-60. 
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เรื่องท่ี 1.2.3  
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านสังคม 
 
 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านสังคมจากโลกาภิวัตน์มาจากการขยายตัวของเทคโนโลยี
การสื่อสารท าให้เกิดการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศโดยทั่วไป ก่อให้เกิดค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และ
ความรู้สึกร่วมกัน เป็นหมู่บ้านโลก (global village) และครอบครัวโลก (global household) ประเทศหลายประเทศ
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เพราะคนรุ่นใหม่มีบุตรลดลง การเป็นสังคมที่มีเพศที่หลากหลายจ านวน 18 
เพศใน ค.ศ. 2017 การเติบโตของคนรุ่นเจนวาย (Generation-Y) และการเริ่มมีบทบาททางสังคมของคนรุ่นเจนแซด 
(Generation-Z) ที่มีแบบแผนการใช้ชีวิต วิถีชีวิต และอ่ืนใด แตกต่างจากคนรุ่นก่อน การขยายตัวของการสื่อสาร
ระหว่างประเทศก่อให้เกิดการขยายตัวของค่านิยมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ที่ส าคัญ คือ วัฒนธรรมประชานิยม 
(popular culture) ค่านิยมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ส่วนหนึ่งมีการท้าทายต่อรัฐชาติในการสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ 
ค่านิยมในความรักชาติ โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดปัญหาสังคมระหว่างประเทศภายหลัง ที่ส าคัญ คือ ความขัดแย้งทาง
การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภัยธรรมชาติ หลายปัญหาเป็นที่มาของความเสื่อมของเส้นแบ่งระหว่างคุณธรรมจริยธรรมกับความอยู่รอดของ
มนุษย์ ที่ส าคัญ คือ การแพร่ขยายของการตัดแต่งพืชพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs)  
 โลกาภิวัตน์ท าให้โครงสร้างทางสังคมเพิ่มความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางความเชื่อทางวัฒนธรรม 
ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ท าให้ปัจเจกบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง ความเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ท า
ให้ประชาสังคม64 ที่ส าคัญ คือ องค์การพัฒนาเอกชน และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม มีบทบาทที่ส าคัญทุกด้าน65 
องค์การพัฒนาเอกชนมีบทบาทที่ส าคัญในหลายลักษณะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุโรปตะวันออก
ภายหลังการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. 1989 ท าให้สหพันธ์ครูอเมริกัน (American Federation of 
Teachers) สหภาพแรงงานทั้งหลายในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก และสมาคมนักกฎหมายระหว่างประเทศ 
(International Bar Association) ส่งคนของตนเพื่อไปยังประเทศในยุโรปตะวันออกเพื่ออบรมสั่งสอนประชาชนและ
เยาวชน ให้ทราบถึงการด าเนินงานของสถาบันประชาธิปไตย ขณะเดียวกันสิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญ และส่งผลให้องค์การพัฒนาเอกชนหลายแห่งต่างมีบทบาทส าคัญ ที่ส าคัญ คือ กาชาดสากล 
(International Red Cross) ที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวอิรักภายหลังการโค่นล้มซัดดัม ฮุสเซน 
องค์การนิรโทษกรรมระหว่างประเทศ (Amnesty International) ที่ให้ความส าคัญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พม่านับตั้งแต่ภายหลังสงครามเย็น   

                                                           
64 ธโสธร ตู้ทองค า. (2549). หน่วยที่ 14 องค์การที่ไม่ใช่รัฐ. ใน ประมวลสาระชุดวิชากระแสโลกศึกษา หน่วยที่ 7-15. นนทบุรี: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 14- 39 - 14-47. 
65 สมพงศ์ ชูมาก. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 และแนวโน้ม). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. หน้า 212-215.  
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่มีจุดเน้นที่การก าหนดความสัมพันธ์ภายในสังคมแบบใหม่เพื่อความ
เป็นธรรมและการยอมรับอัตลักษณ์ทางสังคมแตกต่างจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิมที่เป็นการต่อสู้ทาง
ชนชั้นตามแนวคิดของมาร์กซ์66 ส่วนหนึ่งมีการเพิ่มบทบาททางการเมือง ตัวอย่าง เช่น ขบวนการต่อต้านสงคราม
นับเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีเครือข่ายทั่วโลก ถือก าเนิดภายหลังเหตุการณ์ 9/11 เครือข่ายที่ส าคัญ คือ 
กลุ่มพันธมิตรยุติสงคราม (Stop War Coalition) ในอังกฤษ67 ขบวนการนาซีใหม่ (Neo-nazi movement) ถือ
ก าเนิดภายหลังการรวมกันเป็นเยอรมนีใน ค.ศ. 1990 เพราะการว่างงานของคนเยอรมนีตะวันออก ขณะที่แรงงาน
ต่างชาติที่อพยพมาตั้งแต่เป็นเยอรมนีตะวันตกมีงานท า น ามาสู่การต่อต้าน หลากหลายรูปแบบ มีการน าลัทธินาซีมา
ใช้เป็นเครื่องมือ มีเครื่องหมายสวัสดิกะและรูปแบบอ่ืน เช่น การโกนหัว (Skinheads) เป็นสัญลักษณ์  

ขบวนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของโลก (Global Justice Movement) ถือก าเนิดนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ
ที่ 1970 เพื่อต่อต้านระบบทุนนิยมจากการจัดตั้งการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ที่
เริ่มต้นจาก กลุ่มประเทศ G-7 ซึ่งในปัจจุบันเป็น G-20 ใน ค.ศ. 1971 จนกลายเป็นขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ 
ภายหลังการประชุมสถาบันทุนนิยมโลก ที่เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1999 นับเป็นที่มา
ของขบวนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของโลกเพื่อต่อต้านระบบทุนนิยมที่มีสถาบันทางเศรษฐกิจของโลกและ
สหรัฐอเมริกาชี้น า68 ขบวนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของโลกประกอบด้วยเครือข่ายจ านวนมากในประเทศหลาย
ประเทศ ที่ส าคัญ คือ AFL-CIO ซึ่งเป็นเครือข่ายของสหภาพแรงงานของสหรัฐอเมริกา  ขบวนการแรงงานไร้ที่ดิน 
(Movement of Landless Rural Worker: MST) ของบราซิล  ขบวนการซาปาติสตา (Zapatista) ของเม็กซิโก 
ขบวนการเพื่อนของโลก (Friend of Earth) ที่เนเธอร์แลนด์ พันธมิตรขบวนการประชาชนแห่งชาติ (The National 
Alliance of People' s Movements) ในอิน เดีย  กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาที่ เคลื่ อนไหวต่อต้านโรงงานนรก 
(Sweatshops) ที่เคลื่อนไหวในประเทศหลายประเทศ นับเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่ครอบคลุมทั่วโลก ขบวนการ
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในระดับราก
หญ้า เน้นการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ เน้นความหลากหลาย (Diversity) และการกระจายอ านาจ (Decentra- 
lization)69 และมีบทบาทที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม นับเป็นที่มาของเวทีสังคมโลก  
 การถือก าเนิดของเวทีสังคมโลก (World Social Forum: WSF) นับเป็นพื้นที่พบปะและร่วมประชุม ของ
ขบวนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของโลก เพื่อต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ที่เอ้ือให้แก่องค์การระหว่างประเทศ ที่ส าคัญ 
คือ ธนาคารโลก องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย           

                                                           
66 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2540). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมในต่างประเทศ . 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิภาษา. หน้า 2. 
67 ปิยะมิตร ลีลาธรรม. (2547). “ขบวนการต่อต้านสงครามในอังกฤษกับชาวมุสลิม: บทเรียนบางประการ.” ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 2 ฉบับที่ 

3 กรกฎาคม-กันยายน. หน้า 228-230.   
68 ปิยะมิตร ลีลาธรรม. (2547). “วิวาทะแห่งอนาคต: ข้อถกเถียงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสมัชชาสังคมโลก 2547 (World 

Social forum 2004).” ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน. หน้า 137-148. 
69 กองบรรณาธิการ. (2546). “ขบวนการประชาชนโลกเพื่อความยุติธรรม.” ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม.       

หน้า 23. 
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กลุ่มบรรษัทธุรกิจ (Corporate Globalization) มีการประชุมคู่ขนานกับการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก70 ด้วยการ
ก าหนดกฎบัตรเวทีสังคมโลก (Charter of Principles) มีการประชุมทุกปีนับตั้งแต่ตั้งแต่ ค.ศ. 2001  
 
 
 กิจกรรม 1.2.3 

ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกด้านสังคมจากโลกาภิวัตน์ มาจากเรื่องใด และมีความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอะไรบ้าง   

 
 แนวตอบกิจกรรม 1.2.3 

การขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้เกิดการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศโดยทั่วไป 
ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เป็นหมู่บ้านโลก และครอบครัวโลก ประเทศหลายประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เพราะคนรุ่นใหม่มีบุตรลดลง การเป็นสังคมที่มีเพศที่หลากหลาย การเติบโตของคนรุ่นเจนวาย (Generation-Y) 
และการเร่ิมมีบทบาททางสังคมของคนรุ่นเจนแซด (Generation-Z) การมีวัฒนธรรมประชานิยม ค่านิยมวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยม ซึ่งท้าทายต่อการสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติของรัฐชาติ โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ระหว่างประเทศภายหลัง ที่ส าคัญ คือ ความขัดแย้งทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70 กนกรัตน์ เลิศชูสกุล. (2546). “เหลียวหลัง แลหน้า เวทีสังคมโลก.” ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน. หน้า            

109-129. 
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ตอนท่ี 1.3  
กระแสโลก บริบทโลก การจัดการการปกครองโลก และกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก  
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง 
1.3.1 กระแสโลก บริบทโลก กับการจัดการการปกครองโลก 
1.3.2 กระแสโลก บริบทโลก การจัดการการปกครองโลก กับนโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

 

แนวคิด 
1.  ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกจากโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการถือก าเนิดของการ

จัดการการปกครองโลกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระดับโลกร่วมสมัยจากตัวแสดงที่หลากหลายทั้งที่
เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เป็นตัวแสดงที่มีบทบาททั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

2.  ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกจากโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการจัดการการปกครอง
โลกร่วมสมัย แบ่งเป็นโครงสร้างที่หมายถึงตัวแสดงระหว่างประเทศ และกระบวนการที่หมายถึง
การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ ที่เก่ียวข้องกับด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายกระแสโลก บริบทโลก กับการจัดการการปกครองโลกได้ 
2 อธิบายกระแสโลก บริบทโลก การจัดการการปกครองโลก กับนโยบายสาธารณะในบริบทโลกได้ 
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เรื่องท่ี 1.3.1  
กระแสโลก บริบทโลก กับการจัดการการปกครองโลก 
 
 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกจากโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการถือก าเนิดของแนวคิดการ
จัดการการปกครองโลกที่เคลื่อนตัวออกจากตัวแบบรัฐที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระดับโลกร่วมสมัย จากปัญหา ที่ส าคัญ71 (ก) ด้านการเมือง คือ การปฏิบัติการการ
ก่อการร้ายที่ท่าอากาศยานที่เจดดาห์และกัวลาลัมเปอร์ สถานีรถไฟใต้ดินที่ลอนดอนและโตเกียว และการปฏิบัติการ
อ่ืนที่มีข้อมูลมาจากประเทศทั่วโลกและองค์การต ารวจต่อต้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ ( International 
Criminal Police Organization: INTERPOL) ความขัดแย้งระหว่างประเทศท าให้มีทหารที่ปฏิบัติการเพื่อรักษา
สันติภาพที่กระจายทั่วโลก มีจ านวนมากกว่า 120,000 คน มีการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทหาร ต ารวจ และพลเรือน
หลายกรณี ตลอดสองทศวรรษนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2000 มาจากองค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลก ที่ส าคัญ คือ 
สหประชาชาติ ระดับภูมิภาค ที่ส าคัญ คือ สหภาพแอฟริกา ระดับอนุภูมิภาค ที่ส าคัญ คือ ประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐในแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West African States: ECOWAS) เกี่ยวข้องหน่วยงาน
การพัฒนาที่ไม่แสวงหาก าไรและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน และการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เพื่อปกป้องพลเรือนจากการโจมตีทางทหาร
ของรัฐบาล พันเอกโมฮัมมาร์ กัดดาฟี ของลิเบีย ใน ค.ศ. 2011   
 (ข) ด้านเศรษฐกิจ คือ การล่มสลายในการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกภายหลังการประชุมองค์การการค้าโลกที่
ซีแอตเติลภายหลังทศวรรษที่ 1990 ท่ามกลางผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะ นักปฏิบัติการ นักหนังสือพิมพ์ และ
เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชน มีความเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อนจากทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ด้าน
การค้าสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน มีการจัดการประชุมของสมาชิกที่ประกอบด้วย คนงาน ผู้อพยพ จากประเทศที่
ยากจน คู่ขนานกับการประชุมองค์การการค้าโลกรอบโดฮา เก่ียวข้องกับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) ที่มีจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่มีจ านวนเพียงเล็กน้อย 
และ (ค) ด้านสังคม คือ ด้านสิทธิมนุษยชน ที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติการของหน่วยงานอาสาสมัครเอกชน องค์การเฝ้า
ติดตามสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) และองค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) เท่ากับ
ผู้สนับสนุนองค์การเหล่านี้จ านวนหนึ่งกดดันรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนที่แตกต่าง
กันน าไปสู่ความพยายามให้โครงสร้างของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The UN ' s Human Rights 
Council) และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (The European Court of Human Rights) มีความส าคัญเช่นเดียวกับ
ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Court: ICC)  

                                                           
71 Thomas G. Weiss. (2013). Global Governance: Why? What? Whither? Cambridge, UK.: Polity Press. p. 8-9.   
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 สัญญาณของความร่วมมือกันระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ที่ส าคัญ มาจากการประชุม
ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รีโอเดจาเนโร บราซิล ใน ค.ศ. 2012 ที่ก่อตั้งโดยเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on climate change: IPCC) ที่มีความเห็นร่วมกันตาม
หลักการในทางทฤษฎี แต่กลับล้มเหลวในทางปฎิบัติ ตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกจาก
โลกาภิวัตน์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่แสดงถึงความส าคัญของการจัดการปกครองโลกที่มีความส าคัญท่ามกลางปัญหาที่เป็น
ภัยคุกคามข้ามพรมแดนของรัฐ การแพร่ขยายของแนวคิดการจัดการการปกครองโลกถือก าเนิดนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 
1970 ที่มีสาเหตุส าคัญมาจาก72 ประการแรก การพึ่งพาระหว่างกันและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการแก้ปัญหาที่รัฐเดียวไม่สามารถแก้ได้ ประการที่สอง ความเจริญเติบโตในผลประโยชน์ของการจัดการการ
ปกครองโลกที่มาจากการแพร่ขยายของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state Actor: NSA) ทั้งปริมาณและความส าคัญอย่าง
กว้างขวาง ที่ส าคัญ คือ กลุ่มประชาสังคม และบรรษัทที่แสวงหาก าไร (profit cooperation) และประการที่สาม คือ 
การถือก าเนิดขององค์การเหนือชาติ (supranational) ที่เคยเป็นอุดมคติ ไม่เป็นธรรมชาติเพราะมนุษย์สร้างขึ้น และที่
เคยคิดว่าเป็นอันตราย ท าให้สหภาพยุโรปนับเป็นตัวแบบส าคัญขององค์การที่สูงกว่ารัฐ (beyond the nation-
state)73 

ค าว่าโลก (global) ที่มีความหมายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือก าเนิดทั่วโลก สัมพันธ์กับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การศึกษาระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกและบริบทโลกท าให้การจัดการการปกครองโลกเน้นที่74 (ก) พื้นที่ 
(space) ส่วนหนึ่งแสดงถึงการหลีกเลี่ยงความคิดที่จ ากัดกรอบเฉพาะรัฐชาติ ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ ชาวเคิร์ด ที่แม้ไม่มี
ประเทศเคิร์ดิสถาน (Kurdistan) แต่กลับเป็นกลุ่มชนที่แพร่ขยาย พ านัก อพยพ และเคลื่อนไหว ในตุรกี อิรัก อิหร่าน 
และซีเรีย ชาวปาเลสไตน์ที่มีความขัดแย้งน าไปสู่การแบ่งแยกเขตแดนเป็นประเทศนับตั้งแต่ ค.ศ. 2005 และให้
ความส าคัญกับตัวแสดงอ่ืนที่ข้ามพรมแดนของรัฐ ที่ส าคัญ คือ องค์การระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ กลุ่ม 
ขบวนการ และพรรคการเมืองข้ามชาติ และกลุ่มประชาสังคม ที่ส าคัญ คือ องค์การพัฒนาเอกชน  
 (ข) องค์การที่หมายถึง ที่นั่ง ที่ท าการ บุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณ 75 และสถาบันที่เป็นความตกลง
ทางสังคมและระเบียบของการแข่งขันหรือกติกา76 องค์การระหว่างประเทศของรัฐบาล ประกอบด้วยองค์การระดับ
โลก ที่ส าคัญ คือ สหประชาชาติ องค์การการค้าโลก ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ที่ส าคัญ คือ สหภาพยุโรป และอาเซียน (ค) การปกครอง (governance) ที่หมายถึง 
การปฏิบัติ ลักษณะ สถานที่ท างาน หรืออ านาจที่ใช้ในการปกครอง รัฐบาล โครงสร้างของรัฐที่ท าหน้าที่ปกครอง 

                                                           
72 Ibid. p. 10-20. 
73 Ernst B. Hass. (1964) . Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization. Palo Alto, C.A.: 

Stanford University Press. Cited in Thomas G. Weiss. (2013) . Global Governance: Why? What? Whither? Cambridge, UK.: 
Polity Press. p. 10-20.   

74 Thomas G. Weiss. op.cit. p. 28-31. 
75 Oran R. Young. (1989) . International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and Environment.  

Ichita, New York: Cornell University Press. p. 32.  
76 Konrad von Moltke. (2001). Whiter MEAs? The Role of International Environmental Management in the Trade 

and Environment Agenda. Winnepeg, Canada: International Institute for Sustainable Development. p. 11.  
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วิธีการของรัฐบาลหรือการบังคับ การปกครองมีขอบเขตที่ครอบคลุมถึงค่านิยม หลักการ บรรทัดฐาน การปฏิบัติ และ
องค์การที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ก าหนดระเบียบปฏิบัติมากกว่ากฎระเบียบและโครงสร้างที่เป็นทางการ  
 การจัดการปกครองโลก คือ การจัด การจัดวาง การก าหนด การวางแนวทาง ของการกระท า ความสัมพันธ์ 
และปฏิสัมพันธ์ ระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้อ านาจในการแก้ปัญหาของโลกที่นอกเหนืออ านาจรัฐ 77 ที่ส าคัญ 
คือ สินค้าสาธารณะ (public goods) ที่มีลักษณะส าคัญ คือ ไม่มีตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่งเป็นเจ้าของ และไม่สามารถ
กีดกันให้ตัวแสดงอ่ืนมาใช้ประโยชน์ได้ การจัดการการปกครองโลกที่ถือก าเนิดท าหน้าที่รวบรวมความร่วมมือที่
หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการปฏิบัติการ เป็นคู่มือก าหนดแนวทาง เป็นการ
ผสมผสานความตั้งใจ ด้วยการก าหนดรูปแบบและโครงสร้างการบริหาร และการด าเนินการก่อตั้งเพื่อจัดการกิจการที่
เก่ียวข้องจากตัวแสดงที่หลากหลายหลายระดับ ที่ส าคัญ คือ รัฐ องค์การระหว่างประเทศของรัฐบาล องค์การพัฒนา
เอกชนระหว่างประเทศ หน่วยงานภาคเอกชน และตัวแสดงภาคประชาสังคมอ่ืน ผ่านกลไกและการจัดการ 78 การ
จัดการการปกครองโลกก่อให้เกิดความสมดุลในกิจกรรมที่ตัวแสดงเกือบทั้งหมดปฏิเสธผ่านความร่วมมือ การ
แก้ปัญหา และข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับสินค้าสาธารณะ79  
 การจัดการการปกครองโลกสัมพันธ์กับธรรมาภิบาล เพราะแสดงถึงคุณภาพของการมีส่วนร่วมที่มาจากความ
ร่วมมือและการมอบอ านาจที่เป็นที่ยอมรับผ่านนโยบายสาธารณะ ทางเลือก นิติธรรม และความเป็นอิสระของศาล
หรือฝ่ายตุลาการออกจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานราชการอ่ืน ผ่านพลเมือง ตัวแสดงอ่ืน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการก าหนดมาตรฐานโดยไม่มีการคอร์รัปชัน ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความ
รับผิดชอบ แม้แนวคิดธรรมาภิบาลเป็นวาระของโลกที่ส าคัญนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 แต่กลับถูกใช้เพื่อการครอบง า 
จากตัวอย่างที่ส าคัญ คือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่มีฐานคิดจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่  น ามาสู่การก าหนด
นโยบายสาธารณะเพื่อให้รัฐบาลของประเทศก าลังพัฒนาที่รับความช่วยเหลือจากเงินกู้ ของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศที่ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ปฏิรูปทางการเมืองด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเพิ่มความเป็น
ประชาธิปไตย และเศรษฐกิจที่ลดกฎระเบียบข้อบังคับและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ขอบเขตนโยบายสาธารณะที่เป็นไป
อย่างกว้างขวางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แสดงถึงการครอบง าของประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศในโลก
เหนือที่มีต่อประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศในโลกใต้80      

การเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของปัญหาข้ามพรมแดนและจ านวนตัวแสดงที่เพิ่มมากขึ้นเท่ากับเพิ่ม
ความถี่และความเข้มข้นของปฏิสัมพันธ์ ส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการความร่วมมือของสถาบันระหว่างประเทศ81 
ปัญหาส าคัญของการจัดการการปกครองโลกมาจากความแตกต่างในความคิดเห็นที่เป็นปัญหาหรือช่องว่างของการ
จัดการการปกครองโลก (Global Governance Gap) ประกอบด้วย ความรู้ บรรทัดฐาน นโยบาย สถาบัน และการ

                                                           
77 Thomas G. Weiss. op.cit. p. 32. 
78 Loc.cit. 
79 Deborah D. Avant, Martha Finnemore and Susan K. Sell. (2010). “Conclusion: Authority, Legitimacy, and Accoun- 

tability in Global Politics.”  Who Governs the Globe? Deborah D. Avant, Martha Finnemore and Susan K. Sell ( eds.) 
Cambridge: Cambridge University Press. p. 365.   

80 Thomas G. Weiss. op.cit. p. 32-33. 
81 Ibid. p. 33. 
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ปฏิบัติตาม82 (ก) ความรู้ เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากส าหรับการออกเสียงออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นฉันทา
มติ ความกว้างขวางของภูมิภาคแต่ละแห่งท าให้ความรู้มีความหลากหลาย เช่นเดียวกับภายในภูมิภาคที่ความรู้มีความ
หลากหลายเช่นกัน ส่งผลต่อช่องว่างของความรู้ที่น ามาสู่การก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ตัวอย่าง ที่ส าคัญ คือ การ
ก าหนดการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เป็นนโยบายของยุโรปย่อมมีมากกว่าเอเชียตะวันออกและประเทศแถบใต้ทะเลทราย
ซาฮาราในแอฟริกา (Sub-Sahara Africa)83 (ข) บรรทัดฐาน ความแตกต่างกันของบรรทัดฐานส่งผลต่อฉันทามติที่
ส่งผลต่อการยอมรับเป็นวงกว้าง ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ สิทธิมนุษยชน ที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางวัฒนธรรมของ
สังคมแต่ละแห่ง น าไปสู่ปัญหาที่เป็นที่สงสัยกับหลักการที่เป็นสากลระยะยาว พลังของความเปลี่ยนแปลงจากกระแส
โลกและบริบทโลกในโลกาภิวัตน์ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อก าหนดปทัสถาน ท าให้สหประชาชาติมีบทบาทสร้าง
ความสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างเพราะก าหนดเป็นมาตรฐานสากลตามบรรทัดฐานแบบตะวันตก แตกต่างจากบรรทัดฐาน
ตะวันออก และส่งผลให้ประชาสังคมมีบทบาทเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง84 

(ค) นโยบาย นโยบายนับเป็นความเชื่อมโยงในชุดของหลักการการปกครองและเป้าประสงค์ เป็นการปฏิบัติ
ตามหลักการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์85 ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ สนธิสัญญาการห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear 
Nonproliferation Treaty: NPT) ใน ค.ศ. 1968 สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธร้ายแรง (Comprehensive Test Ban 
Treaty: CTBT) ใน ค.ศ. 1996 และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ใน ค.ศ. 1997 ที่เป็นประโยชน์นับเป็นตัวเร่ง
เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายโลกร้อนและอาวุธนิวเคลียร์อ่ืน การแบ่งนโยบายตามโครงสร้างและกระบวนการ ท าให้
มีตัวแสดงที่หลากหลาย ที่ส าคัญ คือ องค์การระหว่างประเทศ รัฐ กลุ่ม ขบวนการและพรรคการเมือง บรรษัทข้ามชาติ 
และกลุ่มประชาสังคม ที่ส าคัญ คือ องค์การพัฒนาเอกชน86 (ง) สถาบัน นโยบายสาธารณะนับเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างสถาบัน การมีทรัพยากรที่เพียงพอย่อมสนับสนุนนโยบายสาธารณะ มุ่งเน้นองค์การที่มีการจัดการโครงสร้าง
ที่เป็นทางการตามหลักการและบรรทัดฐาน ขณะที่ช่องว่างของสถาบันเป็นช่องว่ างทางกฎหมายและบรรทัดฐานที่
แสดงถึงโครงสร้างที่เป็นทางการซึ่งอ่อนแอและการประสานงานเพื่อการตัดสินใจและการปฏิบัติของรัฐ ระบบ
สหประชาชาตินับเป็นตัวอย่างส าคัญที่แสดงถึงช่องว่างของสถาบันของโลกเพราะมีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมรัฐแต่ละรัฐ
เพียงเล็กน้อย แสดงถึงองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้บอบบาง กับทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อจัดการปัญหาเปรียบเทียบ
ไม่ได้กับขนาดของปัญหาข้ามพรมแดน แม้ว่าองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ คือ คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ และธนาคารโลก จะมีอ านาจเพื่อจัดการปัญหาหลายครั้ง แต่เกือบทั้งหมดเป็นปัญหาที่มีขนาดเล็กและ
เป็นหลักประกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเป็นภัยคุกคามส่วนรวม87  

(จ) การปฏิบัติตาม (compliance) ตัวแสดงที่ชั่วร้ายปรากฎทุกหนทุกแห่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ท าให้เป็นปัญหากับการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นช่องว่างสุดท้ายของการจัดการกา ร

                                                           
82 Ibid. p. 45. 
83 Ibid. p. 46. 
84 Ibid. p. 48. 
85 Ramesh Tharkur and Thomas G. Weiss. (2009). “United Nations “Policy”: An Argument with Three Illustrations” 

International Studies Perspectives. 10. No. 2 pp. 354-374. 
86 Thomas G. Weiss. op.cit. p. 51-52. 
87 Ibid. p. 54. 
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ปกครองโลก เพราะตัวแสดงแปรพักตร์จากที่เห็นด้วยกับบรรทัดฐานการปฏิบัติและมีการสร้างแรงจูงใจกลับเป็นไป
ทิศทางตรงกันข้าม ตัวแสดงที่อ่อนไหวอาจปฏิเสธ ไม่ตั้งใจ หรือไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามนโยบายระหว่างประเทศ 
ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ นโยบายการห้ามซื้อขาย แพร่ขยาย พัฒนา หรืออ่ืนใด กับเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับ
อาวุธนิวเคลียร์ หรือนโยบายการห้ามล่าปลาวาฬ ถึงแม้ว่าสนธิสัญญามีบทบัญญัติหลายมาตราที่ครอบคลุมและสร้าง
ผลกระทบเป็นวงกว้างเพื่อแก้ปัญหาที่น าไปสู่การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่กลับยังไม่
เพียงพอส าหรับเจตจ านงทางการเมืองที่มีเงินทุนส าหรับการก่อตั้งสถาบัน มีอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สมรรถนะ
ในการตรวจสอบ พันธะสัญญาและการบังคับที่น าไปสู่การปฏิบัติและการยอมรับที่ไม่ชัดเจน การเผชิญหน้ากับการ
ขาดหลักฐานที่ชัดเจนของประเทศสมาชกิจ านวนหนึ่งประเทศหรือมากกว่าตามระบอบของสนธิสัญญา น าไปสู่การขาด
ความเชื่อมั่นที่เข้มแข็งตามสามัญส านึกของผลประโยชน์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนบรรทัดฐานของประชาคม88 
 
 

กิจกรรม 1.3.1 
โลกาภิวัตน์เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับการจัดการการปกครองโลกอย่างไร  

 
แนวตอบกิจกรรม 1.3.1  

ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกจากโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการถือก าเนิดของการจัดการ
การปกครองโลกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระดับโลกร่วมสมัยที่เป็นปัญหาข้ามชาติท าให้ส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวออกจาก
ตัวแสดงที่เป็นรัฐสู่ตัวแสดงทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ ที่ส าคัญ คือ กลุ่มความร่วมมือและองค์การหรือสถาบัน
ระหว่างประเทศระดับโลก ที่ส าคัญ คือ สหประชาชาติ ธนาคารโลก องค์การการค้าโลก และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ  

                                                           
88 Ibid. p. 58. 
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เรื่องท่ี 1.3.2  
กระแสโลก บริบทโลก การจัดการการปกครองโลก  
กับนโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
 

 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกจากโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการจัดการการปกครองโลกร่วม
สมัยที่แบ่งเป็นโครงสร้างและกระบวนการ89 โครงสร้างที่มีความหมายถึงสถาบัน ตัวแสดง หรือองค์ประกอบอ่ืนใด มี
สถาบันและองค์การระหว่างประเทศที่เป็นรัฐบาลเป็นตัวแสดงที่ส าคัญ และกระบวนการที่มีความหมายถึงแนวทาง 
ขั้นตอน การด าเนินการตามนโยบายสาธารณะ น ามาสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ ท าให้มีการแบ่งหลายแบบ อาทิ ตัวแสดงที่เป็นรัฐ กับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ 
เป็นต้น ในหน่วยนี้ เน้นตัวแสดงเฉพาะกลุ่มความร่วมมือและองค์การระหว่างประเทศ เพราะนับเป็นตัวแสดงที่ส าคัญ
ในการจัดการการปกครองโลก แบ่งเป็น ตัวแสดงด้านการเมืองและเศรษฐกิจ   
 1. ตัวแสดงด้านการเมืองที่ส าคัญ คือ สหประชาชาติ ด้านโครงสร้าง สหประชาชาติจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม ค.ศ. 1945 มีสมาชิกที่ก่อตั้งจ านวน 51 ประเทศ มีจุดเริ่มต้นจากกฎบัตรสหประชาชาติ (United Nations 
Charter)90 และมีสมาชิกจ านวน 193 ประเทศใน ค.ศ. 201791 แบ่งเป็นสองส่วน92 คือ (ก) โครงสร้างภายในที่เป็น
องค์กรหลัก ประกอบด้วย ส านักงานเลขาธิการ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
คณะมนตรีภาวะทรัสตี และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ93 (ข) องค์การในเครือสหประชาชาติ (United Nations 
System) ที่ส าคัญ คือ ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา (United Nation Conference on Trade and Development: UNCTAD) องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ที่มีบทบาทด้านเศรษฐกิจ องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยู เน ส โก  (United Nations Educational Science and Cultural Organization: UNESCO) ส านั ก งาน ให ญ่

                                                           
89 (1) Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn. (1984). Policy Analysis for the Real World. Oxford: Oxford University 

Press (2) Gary Bertsch and William Chittick. (1982). Global Policy Studies. Beverly Hill: Sage Publications. (3) ประภัสสร์  เทพ-
ชาตร.ี (2537). โลกานโยบายศาสตร์ (Global Policy Science): มหกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาและการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. 
(อัดส าเนา). (4) ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2541). การศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ: การศึกษาโลกนโยบายศาสตร์. (อัดส าเนา). หน้า 17-26. 

90 Maggie Black. (2008). United Nations. Oxford: New Internationalist. p. 11-14.   
91 “Member States | United Nations” Retrieved from www.un.org/en/member-states. (November 8, 2017) 
92 ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2541). หน่วยที่ 13 การบริหารองค์การระหว่างประเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 7- 15. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 731-732. 
93 ธีระ นุชเปี่ยม. (2557). หน่วยที่ 9 สหประชาชาติ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

หน่วยที่ 9-15. (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 9-35 – 9-37. 
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ข้าหลวงผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner For Refugee) และกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Children ' s Fund: UNICEF) ที่มีบทบาทด้านสังคม  
 องค์กรภายในที่มีบทบาทที่ส าคัญ ประกอบด้วย สมัชชาใหญ่และคณะมนตรีความมั่นคง (ก) สมัชชาใหญ่ 
(General Assembly) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในกฎบัตร ก าหนดการประชุมปีละ 1 ครั้ง รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิ
ลงคะแนนได้รัฐละหนึ่งคะแนนหรือหนึ่งเสียง ก าหนดให้มีการใช้เสียงข้างมากพิเศษจ านวน 2 ใน 3 ของทั้งหมด เพื่อ
ตัดสินเร่ืองที่มีความส าคัญ และใช้เสียงข้างมากธรรมดาจ านวน 1 ใน 3 ของทั้งหมด เพื่อตัดสินเร่ืองทั่วไป มติที่ประชุม
เป็นข้อเสนอแนะ (recommendation) ไม่มีผลผูกพันต่อสมาชิก คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการที่
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทางการทูตของประเทศแต่ละประเทศท าหน้าที่ด าเนินการตามงานประจ าปีของสมัชชาใหญ่ให้
มีความต่อเนื่อง94   
 (ข) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาตนิับเป็นตัวอย่างที่ส าคัญ เป็นตัวแสดงที่เป็นองค์กรภายในที่ส าคัญ มีสมาชิกภายหลังการ
ก่อตั้งจ านวน 11 ประเทศ แต่ภายหลังมีการก าหนดเป็นจ านวน 15 ประเทศนับตั้งแต่ ค.ศ. 1965 ประกอบด้วย
สมาชิกถาวรจ านวน 5 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อังกฤษ และฝรั่งเศส และสมาชิกไม่ถาวร
จ านวน 10 ประเทศ สมัชชาใหญ่ก าหนดการเลือกตามสัดส่วนที่ก าหนดแต่ละภูมิภาคตามวาระละ 2 ปี สลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไป การลงมติใช้เสียงข้างมากจ านวน 9 ประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกถาวรจ านวน 5 ประเทศ ต้องไม่
ออกเสียงคัดค้านหรือใช้สิทธิยับยั้ง (veto) ความเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามเย็นท าให้คณะมนตรีความมั่นคงเพิ่ม
บทบาทระงับข้อพิพาทและความขัดแย้ง ท าให้เพิ่มการประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจากจ านวน 117 
คร้ังใน ค.ศ. 1988 เป็นจ านวน 321 คร้ังใน ค.ศ. 1992 จ านวน 532 คร้ังใน ค.ศ. 200295  
 ด้านกระบวนการ ด้านการก าหนดนโยบาย การสิ้นสุดความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์เท่ากับยุติความขัดแย้ง
ยุคสงครามเย็น ก้าวสู่ความขัดแย้งยุคหลังสงครามเย็น ส่งผลให้บรูโทส บรูโทส กาลี (Boutros Boutros-Ghali) 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติระหว่าง ค.ศ. 1992 ถึง 1996 เสนอแนวคิดระเบียบวาระเพื่อสันติภาพ (Agenda for 
Peace)96 ใน ค.ศ. 1992 น ามาสู่การก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อจัดการปัญหา ประกอบด้วย ขั้นตอนจ านวน 4 
ขั้นตอน คือ (ก) การทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) คือ การก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง (ข) 
การสร้างสันติภาพ (Peace Making) คือ การแก้ปัญหาความขัดแย้งจากปัญหาเกิดขึ้นแล้ว และก าลังพัฒนาเป็นการใช้
ก าลัง ด้วยการใช้เครื่องมือทางการเมืองและการทหาร คือ การเจรจาเพื่อยุติปัญหา การใช้อนุญาโตตุลาการ การใช้
ศาล เครื่องมือทางการทหาร ที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติตามระบบความมั่นคงร่วม (collective security) และการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ คือ การปิดล้อม การคว่ าบาตร การตั้งก าแพงภาษี การทุ่มตลาด การสร้างกลุ่มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

                                                           
94 ธีระ นุชเปี่ยม. อ้างแล้ว. หน้า 9-35. 
95 Linda Fasula. (2009). An Insiders Guide to the UN. 2nd New Harven and London ; Yale University Press p. 39 อ้าง

ใน ธีระ นุชเปี่ยม อ้างแล้ว. หน้า 9-37.  
96 Secretary-General, United Nations “An Agenda for Peace - A/47/277 S/24111” UN Documents: Gathering a body 

of globalarrangement. Retrieved from www.un-documents.net/a47-277.htm (November 8, 2017). 
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 (ค) การรักษาสันติภาพ (Peace-keeping) เป็นการท าให้ปัญหาความรุนแรงลดลง ถือก าเนิดภายหลังความ
ขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรงและสงคราม ด้วยการส่งทหารจ านวนหนึ่งเข้ารักษาสันติภาพ เป็นการปฏิบัติการของกอง
ก าลังรักษาสันติภาพ (Peace-keeping Operations: PKOs) แห่งสหประชาชาติ ที่ประกอบด้วย ทหาร ต ารวจ และ
พลเรือน เป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วงสงครามเย็น ระหว่าง ค.ศ. 1945 ถึง 1987 มีการปฏิบัติการของกองก าลังรักษา
สันติภาพ จ านวน 13 คร้ัง แต่ภายหลังสงครามเย็น ระหว่าง ค.ศ. 1987 ถึง 1992 มีการปฏิบัติการของกองก าลังรักษา
สันติภาพ จ านวน 13 คร้ัง เท่ากัน เท่ากับว่าการปฏิบัติการของกองก าลังรักษาสันติภาพรอยต่อการสิ้นสุดสงครามเย็น
กับหลังสงครามเย็นและภายหลังสงครามเย็นได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่าง
กว้างขวาง ไม่มีสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงประเภทถาวรใช้สิทธิยับยั้งจ านวนมากเหมือนช่วงสงครามเย็น เป็นความ
ร่วมมือกันของมหาอ านาจที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ง) การบูรณะพื้นฟูประเทศ (Peace 
Building) ภายหลังสงครามสิ้นสุดหรือสงบลง     
 ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การปฏิบัติการของกองก าลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติมีการ
ปฏิบัติการหลายพื้นที่ ที่ส าคัญ คือ กัมพูชาภายหลังเวียดนามถอนทหารใน ค.ศ. 1989 และมีการจัดตั้งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการถ่ายโอนอ านาจในกัมพูชา (United Nations Transitional Authority in Cambodia: UNTAC) ที่พัฒนา
มาจากการปฏิบัติการของกองก าลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ มีบทบาทระหว่าง ค.ศ. 1992 จนถึงมีการ
เลือกตั้งทั่วไปใน ค.ศ. 199397 โซมาเลียและบอสเนียใน ค.ศ. 199398 นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอแนวคิดระเบียบวาระ
เพื่อสันติภาพในกลุ่มและองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ท าให้อาเซียนน าไปปฎิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลาย ที่
ส าคัญ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทหาร การจัดท าสมุดปกขาว (white paper) การให้ข้อมูลข่าวสารทั้งหลาย
ระหว่างกัน การค้นพบข้อเท็จจริง (fact-finding) ระบบการเตอืนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) การส่งทหาร
เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง และการก าหนดเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone) ส่วนด้านการ
ประเมินผล การประเมินผลเป็นไปอย่างจ ากัด เพราะมหาอ านาจจ านวนมาก ที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา มีการ
ปฏิบัติการฝ่ายเดียว (unilateral) และแสวงหาพันธมิตร ที่ส าคัญ คือ ญี่ปุ่น และอังกฤษ เพื่อปฏิบัติการทางทหาร เป็น
การปฏิบัตินอกเหนือจากแนวคิดระเบียบวาระเพื่อสันติภาพ มีการปฏิบัติการของกองก าลังรักษาสันติภาพที่ใช้
งบประมาณจ านวนมากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่าง ค.ศ. 1989 ถึง 1992 การไม่มีสภาพบังคับท าให้เป็น
ข้อจ ากัดของการปฏิบัติตามแนวคิด หลักการ และนโยบายสาธารณะ ของประเทศสมาชิก  
แม้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจบรูโทส บรูโทส กาลี จนท าให้ต้องพ้นจากต าแหน่งเมื่อหมดวาระสมัยแรก ซึ่งนับเป็น
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพียงคนเดียวจนถึง ค.ศ. 2017 ที่ด ารงต าแหน่งเพียงวาระเดียว แต่แนวคิดระเบียบ
วาระเพื่อสันติภาพยังมีความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

                                                           
97 MG Takashi Watanabe. The PKO in Cambodia – Lesson Learned: The Japanese Perspective. Retrieved from 

www.nids.mod.go.jp/english/event/symposium/.../sympo_e2002_09.pdf. (November 10, 2017) 
98 Karl Farris. (1994). “UN Peacekeeping in Cambodia.: On Balance, A Success” Parameter. Spring 1994. UN  Peace- 

keeping in Cambodia - Strategic Studies Institute - Army ... Retrieved from ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/Articles/ 
1994/farris.htm. (November 10, 2017).  
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  2. ตัวแสดงด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา ( Interna- 
tional Bank for Reconstruction and Development: IBRD) หรือธนาคารโลก ด้านโครงสร้าง ธนาคารโลกถือ
ก าเนิดมานับตั้งแต่ ค.ศ. 1944 เพื่อบูรณะฟื้นฟูประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ การฟื้นฟูและบูรณะประเทศที่เริ่มต้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การรวบรวมเงินทุนจากแหล่งเงินทุน
ทั้งหลายเพื่อให้สมาชิกกู้ยืม การให้ค าแนะน าการปฏิรูปและการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิก มีการก าหนดให้เป็นการกู้
ระยะยาว เป็นเวลา 15 ถึง 20 ปี ปลอดดอกเบี้ย 5 ปี แบ่งเงินกู้เป็นสองประเภท คือ เงินกู้ประเภทโครงการ (Project 
lending) ประมาณร้อยละ 90 เป็นการกู้เพื่อพัฒนาโครงการเฉพาะด้าน ที่ส าคัญ คือ การเกษตรกรรม การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา
ชนบท และเงินกู้ประเภทที่ไม่ใช่โครงการ (non-project lending) ที่ส าคัญ คือ เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
(Structural Adjustment Lending: SAL)99  
 ด้านกระบวนการ การก าหนดนโยบายสาธารณะที่มาจากวัตถุประสงค์ของธนาคารโลก ท าให้ประเทศสมาชิก
จ านวน 188 ประเทศใน ค.ศ. 2017 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการพัฒนาประเทศ แต่เพราะแหล่งเงินทุนที่ส าคัญ
ของธนาคารโลกมาจากสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปท าให้มีอ านาจและอิทธิพลเหนือธนาคารโลก น ามาสู่การ
ก าหนดรูปแบบการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักผ่านธนาคารโลกของประเทศก าลังพัฒนา ที่เน้นความเป็น
อุตสาหกรรม ความเป็นเมือง และความเป็นตะวันตก ผ่านความรู้ทางเทคนิควิทยาการสมัยใหม่ เป็นความรู้เฉพาะด้าน 
ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะของธนาคารโลกที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เป็น
การจัดสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega-project) ที่ส าคัญ คือ ถนน รถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ เขื่อน ระบบลอจิ
สติกส์ หรืออ่ืนใด ด้วยลักษณะการเป็นเงินกู้ที่มีเงื่อนไขที่ล้วนแล้วเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็น
พันธะที่ประเทศก าลังพัฒนาต้องปฏิบัติเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนจากทุนและบรรษัทข้ามชาติ ก่อให้เกิดปัญหาและ
ข้อวิพากษ์วิจารณ์นานัปการตลอดช่วงสงครามเย็น 
 ภายหลังสงครามเย็น ธนาคารโลกเสนอแนวคิดการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างประเทศ 
ที่ส าคัญ คือ ธรรมาภิบาล การค้า การเงิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความยากจน การศึกษา การสาธารณสุข และ
ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ผ่านโครงการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์กับคนยากจนในประเทศก าลังพัฒนาและเพื่อ
แสวงหาโอกาสและทางเลือกอ่ืน และมีบทบาทให้กู้ยืมแก่ประเทศในเอเชียและแปซิฟิกเป็นจ านวน 9,800 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ค.ศ. 1997 ถึง 1998100 ธนาคารโลกมีนโยบายจัดสรรเงินกู้
เพื่อการพัฒนาสาขาการผลิตที่หลากหลายของประเทศทั้งหลายเป็นจ านวนมากระหว่าง ค.ศ. 2006 ถึง 2011 และมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นใน ค.ศ. 2011 ที่ลดลง เป็นการเพิ่มจากจ านวน 25,641 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 2006 
เป็นจ านวน 58,747 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 2010 และลดลงเหลือเป็นจ านวน 43,003 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 
ค.ศ. 2011 สาขาที่ได้รับการจัดสรรเรียงตามล าดับจากมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดใน ค.ศ. 2011 ประกอบด้วย (ก) การ
บริหารงานภาครัฐ กฎหมาย และการยุติธรรม (ข) การขนส่ง (ค) สุขภาพและการบริการสังคมอ่ืน  (ง) พลังงานและ

                                                           
99 พอพันธ์ อุยยานนท์. (2557). หน่วยที่ 13 องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหว่าง

ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ หน่วยที่ 9-15. (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . หน้า 13-16 -         
13-17.  

100 เพิ่งอ้าง. หน้า 13-18. 
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เหมืองแร่ (จ) แหล่งน้ าสุขาภิบาลและการป้องกันน้ าท่วม (ฉ) อุตสาหกรรมและการค้า (ช) เกษตร การประมง และป่า
ไม้ (ซ) การศึกษา (ฌ) การเงิน และ (ญ) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร101  
  วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถือก าเนิดในประเทศไทยใน ค.ศ. 1997 และแพร่ขยายทั่วเอเชียระหว่าง ค.ศ. 
1997 ถึง 1999 ส่งผลให้ธนาคารโลกมีบทบาทส าคัญเพื่อการให้ความช่วยเหลือ ตัวอย่าง เช่น ประเทศไทย การน า
นโยบายไปปฏิบัติของธนาคารโลกปรากฎในเอกสารยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือในประเทศไทย (Country 
Assistance Strategy: CAS) ซึ่งเป็นกรอบแม่บทของธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสร้างทางการเมือง คือ การปรับปรุง
การปกครอง (Improving Governance) เศรษฐกิจ คือ การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน (Renewing 
Competitiveness) และสังคม คือ การแบ่งปันความเจริญเติบโตและสร้างหลักประกันด้านคุณภาพชีวิต (Sharing 
Growth and Ensuring Quality of Life) แก่ประเทศไทย น าไปสู่การก าหนดโครงการที่ส าคัญจ านวน 3 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการกู้เงินขั้นพื้นฐาน (Base-Case Lending Program) โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน (Non-
Lending Program) และการค้ าประกันบางส่วน (Partial Credit Guarantee)102  
 การปฏิบัติตามของประเทศไทยนับเป็นพันธะผูกพันของรัฐบาล  (Policy Commitment) ที่ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของธนาคารโลกที่ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทย แต่กลับกลายเป็นความ เสี่ยง (ก) หากฉันทามติทาง
การเมืองท าให้รัฐบาลที่ปฏิรูปล้มไป หรือหากมีการเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลปฏิเสธที่
จะปฏิบัติตาม ย่อมท าให้ความช่วยเหลือจากธนาคารโลกลดความส าคัญลง และเป็นแรงกดดันที่มาจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่ส าคัญ คือ กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือกลุ่มข้าราชการที่ปฏิเสธการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือระบบ
ราชการตามล าดับ และความเสี่ยงจาก (ข) ความหวาดกลัวต่างประเทศ (Xenophobia) จากกลุ่มคนที่ต่อต้านโลกา- 
ภิวัตน์ เพราะมีสมมติฐานว่าเป็นการบังคับและแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศที่อ่อนแอและมีปัญหา มี การซื้อ
ทรัพย์สินที่ได้ก าไรในราคาถูก ไปจนถึงการท าลายความเชื่อมั่นของประเทศตามแนวคิดที่สุดขั้ว103 
 ด้านการประเมินผลนโยบายสาธารณะ บทบาทของธนาคารโลกที่ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนับเป็น
แนวทางที่สอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งพร้อมกันตามข้อเสนอโครงการศึกษาเรื่องสงครามและ
สันติภาพ (War and Peace Study Project) ของสภาส าหรับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ (Council for Foreign 
Relations) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามจุดแข็งและทรัพยากรที่มีของภูมิภาคและประเทศ ตามกรอบ
แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ที่เน้นการเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน การเน้นกลไกตลาด บทบาทของบรรษัท
ข้ามชาติ เลือกปรึกษากับชนชั้นน าและกลุ่มบางกลุ่ม ที่ส าคัญ คือ นักวิชาการ ปฏิเสธแนวคิดการพัฒนาและ
เศรษฐศาสตร์ทางเลือก กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มประชาสังคมส่วนหนึ่ง ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็นประโยชน์กับคนบางกลุ่ม และเพิ่มปัญหามากขึ้น ที่ส าคัญ คือ การเน้นความ
เจริญเติบโตมากกว่าการกระจายรายได้ เท่ากับเพิ่มช่องว่างระหว่างรายได้มากยิ่งขึ้น104 ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญถือ

                                                           
101 The World Bank. (2011). The World Bank Annual Report. New York: The World Bank. 
102 คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.) และคณะท างานติดตามองค์การระหว่างประเทศของ กป. อพช. 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2542. (2542). “ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือประเทศไทยของธนาคารโลก: สาระและข้อวิจารณ์” วิกฤตโลก: แผน world Bank ยึดประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน). หน้า 94-101. 

103 เพิ่งอ้าง. หน้า 100. 
104 เพิ่งอ้าง. หน้า 101-109. 
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ก าเนิดภายหลังชัยชนะของพรรคไทยรักไทยและน ามาสู่การด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ใน ค.ศ. 2001 ท าให้แนวทางการพัฒนาประเทศแตกต่างจากข้อเสนอของธนาคารโลกหลายประการ 
 
 
 กิจกรรม 1.3.2 

กระแสโลก บริบทโลก การจัดการการปกครองโลก กับนโยบายสาธารณะในบริบทโลก  สัมพันธ์กัน
อย่างไร  

  
 แนวตอบกิจกรรม 1.3.2    

ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและบริบทโลกจากโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการจัดการการปกครองโลก
ร่วมสมัยที่แบ่งเป็นโครงสร้าง คือ ตัวแสดงระหว่างประเทศ ที่ส าคัญ คือ องค์การระหว่างประเทศ และ
กระบวนการ ที่หมายถึงการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบายสาธารณะ ท าให้สหประชาชาติและระบบสหประชาชาติที่เป็นองค์การในเครือสหประชาชาติ เป็น
องค์การระหว่างประเทศที่เป็นตัวแสดงที่ส าคัญที่สุดในการจัดการการปกครองโลก 

 
 
 


