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หน่วยที่ 2     กระบวนการนโยบายในบริบทโลก 
 

ตอนที ่ 

2.1 แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการของนโยบายในบรบิทโลก 
2.2 โลกาภิวัตน์กับกระบวนการนโยบายในบริบทโลก 
2.3 กรณีศึกษาและปัญหาของการด าเนินนโยบายในบรบิทโลก 

 
แนวคิด 

1. การก าหนดนโยบายสาธารณะในบริบทโลกในยุคโลกาภิวัตน์ต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ของโลก
มากกว่าค านึงเพียงผลประโยชน์ของรัฐแต่เพียงด้านเดียว เหตุเพราะนโยบายสาธารณะของรัฐและ
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก มีความเก่ียวพันและมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม  ผล
ของกระแสโลกาภิวัตน์จึงท าให้หลายประเทศต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้ว่าการ
แก้ปัญหาเชิงนโยบายด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างรัฐในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

2. ในยุคโลกาภิวัตน์ ระเบียบเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดพลังอ านาจใหม่ในสังคมระหว่างประเทศ เนื่อง
ด้วยโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจได้เสริมสร้างอ านาจให้กับองค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจและ
บรรษัทข้ามชาติต้องการ จนก่อให้เกิดการขูดรีดแรงงานและการฉวยใช้ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ
อย่างไม่เป็นธรรม น ามาซึ่งการเคลื่อนไหวให้มีการสร้างกลไกเพื่อท าให้โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทุกประเทศอย่างเป็นธรรม นอกจากนั้น นโยบายขององค์การสหประชาชาติทุก
นโยบายยังไม่ได้มีน้ าหนักและความส าคัญเท่าเทียมกันในการบังคับให้รัฐต่างๆ ด าเนินการในรูป
ของข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะในบริบทโลกขาดการบังคับใช้
อย่างเป็นรูปธรรม 



 

 

กระบวนการนโยบายในบริบทโลก     2-3        

3. กรอบการค้าระหว่างประเทศที่ถูกก าหนดขึ้นโดยประเทศที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดกติกา
การค้าระหว่างประเทศที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับประเทศก าลังพัฒนา ท าให้ไม่สามารถลด
ความขัดแย้งของประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนาได้ เพราะการค้าระหว่างประเทศก็
ยังคงเป็นประโยชน์เฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานและพฒันาการของนโยบายในบริบทโลกได ้
2. อธิบายโลกาภิวัตน์กับกระบวนการนโยบายในบรบิทโลกได้ 
3. อธิบายกรณีศึกษาและปญัหาของการด าเนินนโยบายในบริบทโลกได้ 
 

กิจกรรมระหวา่งเรยีน 
         1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2 
         2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 2.1-2.3 
         3. ปฏิบัติกิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
         4. ศึกษาจากสื่อประกอบอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
         5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2 
 

สื่อการสอน 
         1. เอกสารการสอน 
         2. แบบฝึกปฏิบัต ิ
         3. สื่อประกอบอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
 

การประเมินผล 
         1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
         2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
         3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 2 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนท่ี 2.1 
แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการของนโยบายในบริบทโลก 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง      
2.1.1 แนวคิดพื้นฐานของนโยบายในบรบิทโลก 
2.1.2 พัฒนาการของนโยบายในบริบทโลก 

แนวคิด 
1. การก าหนดนโยบายสาธารณะในบริบทโลกในยุคโลกาภิวัตน์ต้องตระหนักถึงผลประโยชน์

ของโลกมากกว่าค านึงเพียงผลประโยชน์ของรัฐแต่เพียงด้านเดียว เหตุเพราะนโยบาย
สาธารณะของรัฐและนโยบายสาธารณะในบริบทโลก มีความเก่ียวพันและมีปฏิสัมพันธ์กัน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้หลายประเทศต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้ว่า
การแก้ปัญหาเชิงนโยบายด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
และการประสานงานระหว่างรัฐในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

 

วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาตอนที่ 2.1 จบแล้ว นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของนโยบายในบริบทโลกได้ 
2. อธิบายพัฒนาการของนโยบายในบริบทโลกได ้

 
 
 
 

 



 

 

กระบวนการนโยบายในบริบทโลก     2-5        

เรื่องท่ี 2.1.1 
แนวคิดพื้นฐานของนโยบายในบริบทโลก 
 
 
 แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติเป็นแนวคิดที่ได้รับการกล่าวถึงในฐานะที่เป็นเหตุผลหรือเครื่องมือในการ
สร้างความชอบธรรมหรือการต่อต้านนโยบายของรัฐ ในขณะเดียวกัน ส าหรับการศึกษาทางด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศแล้วนั้น แนวคิดดังกล่าวยังถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ส าคัญในการท าความเข้าใจ อธิบาย 
และประเมินนโยบายต่างประเทศของชาติต่างๆ โดยแนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติจะตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า
การก าหนดนโยบายที่ดีจะต้องน ามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดหรือสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศนั้นๆ เป็นส าคัญ 
 หากย้อนกลับไปส ารวจที่มาของแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติในการด าเนิน
นโยบายของรัฐนั้น จะพบว่านักคิดที่โดดเด่นในฐานะผู้ริเร่ิมและส่งเสริมให้รัฐพิจารณาถึงผลประโยชน์แห่งชาติ
เป็นเป้าหมายส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด ก็คือ นิโคโล มาเคียวเวลลี่ (Niccolo Machiavelle) เจ้าของงานเขียนที่มี
ชื่อเสียงนามว่า “The Prince” ที่มีนัยส าคัญในการสนับสนุนให้รัฐต่างๆ หันมาให้ความส าคัญกับการใช้
ผลประโยชน์ของรัฐเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายของรัฐ แทนที่จะค านึงถึงความถูกต้องทางศีลธรรมหรือ
ความต้องการของศาสนจักรดังที่เคยเป็นมา พร้อมกับเสนอว่าหน้าที่ส าคัญอันดับแรกของผู้น าคือการรักษา
ความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐ ดังนั้นผู้น าจะต้องกระท าการทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะถูกหรือผิดศีลธรรม เพื่อรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์ของรัฐ1  

ด้วยเหตุดังกล่าว ภายใต้แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ รัฐจึงเป็นหน่วยทางการเมืองที่มีความ ส าคัญ
สูงสุด ทั้งในการสร้างสันติภาพและความเจริญให้เกิดขึ้นได้ ความอยู่รอดปลอดภัยและความสมบูรณ์ของรัฐจึง
ถือเป็นเป้าหมายสูงสุด ดังนั้นผู้น าของรัฐจะต้องไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมใดๆ เมื่อต้องตัดสินใจ
หรือด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐหรือกิจการสาธารณะ ดังที่เคนเนธ วอลซ์ (Kenneth Waltz) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของรัฐไว้ว่า รัฐท าหน้าที่ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยไม่มีองค์กรอ่ืนใด
ที่จะเป็นคู่แข่งของรัฐในการท าหน้าที่เหล่านี้ ดังนั้น รัฐจึงเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการรักษาสันติภาพภายในและ
ส่งเสริมเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ2 หากแต่เมื่อ “แนวคิดทรัพยากรสาธารณะของโลก” 
(Global Public Goods: GPGs) เริ่มปรากฏในวาระขององค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติ กองทุนการเงิน

                                                           
1 Scott Burchill. (2005). The National Interest in International Theory. New York: Palgrave Macmillan.    

p. 17. 
2 Kenneth Waltz. (2000). “Globalization and American Power.” The National Interest. Issue 59 (Spring).    

p. 51. 
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ระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (Non-Governmental Organizations: NGOs) 
จนกระทั่งกลายเป็นแนวคิดส าคัญในการก าหนดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับรัฐและบริบทโลก ด้วยตระหนัก
ว่าสภาพแวดล้อมที่สะอาด อากาศที่บริสุทธิ์ การมีสันติภาพ และการมีความมั่นคง ฯลฯ เป็นทรัพยากร
สาธารณะของโลกซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นสิง่ที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา3 ดังนั้นการก าหนดนโยบายสาธารณะใน
บริบทโลกในยุคโลกาภิวัตน์จึงต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ของโลกมากกว่าค านึงเพียงผลประโยชน์ของรัฐแต่
เพียงด้านเดียว เหตุเพราะนโยบายสาธารณะของรัฐและนโยบายสาธารณะในบริบทโลก มีความเก่ียวพันและมี
ปฏิสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม 

โลกาภิวัตน์จึงมิได้ส่งผลเชิงบวกต่อรัฐและโลกเท่านั้น หากแต่มันยังท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก
กลายเป็นเป็นสิ่งที่ไร้พรมแดน จึงจ าเป็นต้องมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาบนฐานของการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ การก าหนดกฎระเบียบ หรือการก าหนดนโยบายสาธารณะในบริบทโลก เพื่อสร้างกฎเกณฑ์
หรือแนวนโยบายให้รัฐหรือภาคส่วนต่ างๆ น าน โยบายปฏิบัติ  เช่น  องค์การอุตุนิ ยมโลก ( World 
Meteorological Organization: WMO)4 ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme: UNEP) ได้ก่อตั้ง “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPPC) ขึ้นใน ค.ศ. 1988 เพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่รัฐหรือองค์กรต่างๆ ในการก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) ซึ่งได้รับการขานรับจากผู้น าประเทศหลายประเทศในการน าไปก าหนดนโยบายและแผนในการ
ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  

สตีเฟน สปีเกล (Steven L. Spiegel)5 กล่าวว่าในยุคโลกาภิวัตน์ รัฐต่างๆ เร่ิมมีความกระชับแน่นเข้า
ด้วยกัน ผ่านการติดต่อสื่อสาร การค้า การเคลื่อนย้ายของประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม 
จึงท าให้ไม่มีรัฐใดที่สามารถแยกตัวออกจากระบบโลกได้ ดังนั้นสปีเกลจึงพยายามที่จะส ารวจปัญหาและข้อ
ถกเถยีงบางประการที่เป็นปัญหาข้ามชาติที่ต้องแสวงหาทางออกร่วมกัน โดยได้หยิบยกประเด็นทางด้านมนุษย์ 
(Human Issues) ที่ครอบคลุมถึงการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรโลก การเคลื่อนย้ายของประชากร การขาด
แคลนอาหาร ความอยากยากจน และยาเสพติด และประเด็นด้านทรัพยากร (Resource Issues) ซึ่ง
ประกอบด้วยพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการก าหนด
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งในหลายประเด็นปัญหาก็มี

                                                           
 3 ดูรายละเอยีดใน Global Policy Forum. “Global Public Goods.” https://www.globalpolicy.org/social-and-
economic-policy/global-public-goods-1-101.html เข้าถึงข้อมูลวันที ่12 เมษายน 2560 

4 องค์การอุตุนิยมโลกเป็นทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ 
 5 ดูรายละเอียดใน Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). 
World Politics in a New Era. London: Thomson Learning. 

https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/global-public-goods-1-101.html
https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/global-public-goods-1-101.html
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ความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรก็น าไปสู่การเสื่อมสลายของทรัพยากรธรรมชาติ
และการอพยพย้ายถิ่น เป็นต้น 

ดังจะเห็นได้ว่าระหว่าง ค.ศ. 1650–1850 ประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก 550 ล้านคน เป็น 1.18 ล้านคน 
และระหว่าง ค.ศ. 1850-1950 ประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก 1.18 พันล้านคน เป็น 2.56 พันล้านคน ดังนั้นจึงคาด
ได้ว่าใน ค.ศ. 2020 จะมีประชากรโลกราว 8 พันล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.3 พันล้านคน ใน ค.ศ. 2050 ที่
ส าคัญ ร้อยละ 99 ของประชากรที่เพิ่มขึ้นมาจากประเทศก าลังพัฒนา โดยสาเหตุที่ท าให้จ านวนประชากรโลก
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ประชากรสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและส่งผลให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการตาย ดังจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบเอเชีย      
อัฟริกา และลาตินอเมริกา การพัฒนาทางด้านการแพทย์มีความทันสมัยขึ้น  ท าให้อัตราการตายลดลง 
ครอบครัวมีขนาดใหญ่ขึ้น อัตราการเกิดสูง เพราะยังคงมีความต้องการทางด้านแรงงานหรือการหารายได้ 
ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรม เช่น อดีตสหภาพโซเวียต  อเมริกาเหนือ และยุโรป ประชาชนกลับมีความ
คาดหวังในชีวิตที่เพิ่มมากข้ึน น าไปสู่การแต่งงานที่ช้าลงและมีลูกน้อยลง ดังนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเร่ิมมี
ผู้สูงอายุจ านวนมากและจ านวนประชากรเริ่มลดลง ซึ่งสวนทางกับประเทศก าลังพัฒนาที่มีประชากรวัยหนุ่ม
สาวเพิ่มมากข้ึน6   

ดังนั้นภูมิภาคที่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นสูงสุดกลับเป็นภูมิภาคที่ยากจนที่สุด ก่อให้เกิดปัญหาประชากร
หนาแน่นและตามมาด้วยปัญหาที่อยู่อาศัยและอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นตามจ านวนประชากร ด้วยเหตุดังกล่าว 
สหประชาชาติจึงมีโครงการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพยายามลดอัตราการเกิด  โดยสนับสนุนให้ 1 
ครอบครัวมีลูก 2 คน ตามหลักอัตราการเกิดทดแทนการตายที่สมดุล (replacement-level fertility) โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้ เช่น กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: 
UNFPA) เป็นต้น ด้วยการสร้างเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  อันจะก่อให้เกิดการลดอัตราการเกิด 
เนื่องด้วยหากมีการคุมก าเนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะก่อให้เกิดการลดอัตราการเกิดได้ร้อยละ 70 ดังนั้นภารกิจ
ขององค์การสหประชาชาติจึงต้องมีความชัดเจนการวางแผนครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ  หากแต่นโยบาย
การคุมก าเนิดก็ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ในบางสังคม เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านศาสนา เช่น ผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามและผู้ที่นับถือโรมันคาทอริกที่มองว่าการคุมก าเนิดคือการท าแท้ง ซึ่งผิดหลักทางศาสนาอย่างร้ายแรง 
เป็นต้น7 

                                                           
 6 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 
in a New Era. London: Thomson Learning. p. 592. 
 7 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 
in a New Era. London: Thomson Learning. pp. 594-596. 
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 เมื่อจ านวนประชากรมีความไม่สมดุลกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจจึงน าไปสู่การเคลื่อนย้ายของ
ประชากรหรือการอพยพ ซึ่งโดยปกติคือการอพยพจากประเทศยากจนสู่ประเทศที่ร่ ารวย โดยมีการประมาณ
การว่าในปี ค.ศ. 2002 มีประชากรราว 175 ล้านคน อาศัยอยู่ในประเทศอ่ืน (ไม่ใช่ประเทศที่ตนเองเกิด) 
กล่าวคือ อาศัยอยู่ในยุโรปมากที่สุดราว 56 ล้านคน เอเชีย 50 ล้านคน นอกเหนือไปจากการแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจแล้วนั้น ยังมีผู้อพยพอีกจ านวนหนึ่งซึ่งหลบหนีภัยสงครามและการกดขี่จากผู้ปกครองเผด็จการ 
กลุ่มคนเหล่านั้นคือผู้ลี้ภัยที่ต้องหลบหนีจากภูมิล าเนา ซึ่งไม่ได้มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับมาตรฐานการด าเนิน
ชีวิตทางเศรษฐกิจ กลุ่มผู้ลี้ภัยจะอยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) โดยผู้ลี้ภัยอาจจะลี้ภัยอยู่ในประเทศของตนหรือ
หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาค ตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงมติของปัญหาดังกล่าวคือ มีผู้ลี้ภัยราว 
2.5 ล้านคน ในปี ค.ศ. 1970 เพิ่มขึ้นเป็นราว 8 ล้านคน ในปี ค.ศ. 1980 และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 12 ล้านคน ใน
ปลายปี ค.ศ. 2001 ซึ่งประเทศ 3 อันดับแรกที่ก่อให้เกิดกลุ่มผู้ลี้ภัยมากที่สุดคือ ประเทศอัฟกานิสถาน        
(3.8 ล้านคน) บูรันดี (544,000 คน) และอิรัก (530,000 คน) โดยประชาชนเกือบทั้งหมดลี้ภัยจากความยัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัฟกานิสถานและรวันดา ปัญหาที่ตามมาคือผู้ลี้ภัยเริ่มได้รับปฏิกิริยาตอบ
กลับจากประเทศที่ตนเองลี้ภัย ทั้งในด้านการกีดกันด้านเชื้อชาติ ศาสนา และก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
เช่น การว่างงานและปัญหาด้านสังคมด้วยการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม เป็นต้น8 
 จ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นไม่เพียงส่งผลให้เกิดผู้อพยพหรือลี้ภัยเท่านั้น หากแต่การเพิ่มจ านวน
ประชากรยังส่งผลต่อความต้องการด้านการด ารงชีวติที่ส าคัญ นั่นคือ ความต้องการด้านอาหารที่เร่ิมจะไม่สมดุล
กับจ านวนประชากร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความอดอยากหิวโหย การขาดอาหาร การขาดสารอาหาร และกา
รอดตาย ถึงแม้ว่าปริมาณอาหารโดยเฉลี่ยในโลกจะเพิ่มขึ้น หากแต่ความเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว
กับประเทศก าลังพัฒนากลับยังคงเป็นปัญหาต่อการกระจายอาหารให้มีความสอดคล้องกับจ านวนประชากร 
ส่งผลให้ประชากรในประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากเป็นโรคขาดสารอาหาร กล่าวคือ มีประชากรราว 800 
ล้านคน ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคขาดสารอาหารและในแต่ละปีจะมีประชากรราว 100,000 คน ต้องตาย
เพราะขาดอาหาร9 
 ปัจจัยที่ต่อเนื่องจากปัญหาการอดอยากหิวโหย คือ ปัญหาด้านสุขภาพ เพราะความยากจน ขาด
สารอาหาร และการขาดสุขอนามัย ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและโรคร้ายต่างๆ จากรายงานของ
องค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2000 พบว่าในประเทศเซียร์ร่า ลีโอน มีอายุขัยเฉลี่ยของคนสั้นที่สุดกล่าวคือ 
                                                           
 8 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 
in a New Era. London: Thomson Learning. pp. 596-599. 
 9 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 
in a New Era. London: Thomson Learning. pp. 603-607. 
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ผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ยราว 33.2 ปี และผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ยราว 35.4 ปี ในขณะที่ญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ย 77.6 ปี และผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 84.3 ปี10   
 ปัญหาด้านสุขอนามัยท าให้ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศต้องประสบกับโรคมาเลเรีย ประมาณ
การว่าในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวราว 1 ล้านคน หากแต่โรคที่กลายเป็นปัญหามากที่สุดกลับ
กลายเป็นโรคเอดส์ ซึ่งในปี ค.ศ. 2000 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 42 ล้านคน ในจ านวนดังกล่าวร้อยละ 75 
เป็นประชากรในแถบแอฟริกาใต้เขตตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่า
ก าลังจะแพร่หลายอย่างรวดเร็วในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านการแก้ปัญหานั้น องค์การ
สหประชาชาติมีความพยายามที่จะท าลายและหยุดยั้งโรคบางชนิดด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งก็ได้ผลกับโรคระบาด
ร้ายแรงในอดีตอย่างเช่นไข้ทรพิษ โดยฉีดวัคซีนให้เด็กมีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ มากขึ้น จึงส่งผลให้จ านวนคน
ที่เป็นโรคโปลิโอและโรคเรื้อนลดจ านวนลง หากแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือยารักษาโรคหรือวัคซีนบางชนิดมีราคา
แพง ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถซื้อยามาเพื่อใช้ในรัฐของตนได้11 
 ยาเสพติดก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งโลกก าลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ องค์การสหประชาชาติประการการว่า 
มูลค่าของตลาดยาเสพติดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 400 พันล้านเหรียญต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าการค้า
โลก ซึ่งภูมิภาคที่มีการผลิตยาเสพติดมีอยู่ใน 4 พื้นที่ กล่าวคือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง 
อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ภูมิภาคที่ผลิตฝิ่นมากที่สุด 2 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พม่า ลาว 
และไทย) และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (แอฟริกา อิหร่าน และปากีสถาน) ซึ่งคิดเป็นร้อย 90 ของทั้งหมด 
ในขณะที่ประเทศเม็กซิโกและโคลัมเบียจะเป็นแหล่งผลิตกัญชารายใหญ่ของโลกราว 100,000 เมตริกตันต่อปี 
ซึ่งราว 7,000 เมตริกตัน ถูกส่งไปขายในอเมริกา อีกทั้งโคลัมเบียยังเป็นที่ผลิตโคเคนมากเป็นอันดบัหนึ่งของโลก
หรือราวร้อยละ 74 ของการผลิตโคเคนของโลก ซึ่งราวร้อยละ 65-60 ถูกส่งไปขายในอเมริกาเช่นกัน จาก
ปัญหาดังกล่าวจึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือในลักษณะพหุภาคี เช่น มี 31 ประเทศจัด
ประชุม (International Drug Enforcement Conference: IDEC) ในปี ค.ศ. 1988 และมีความร่วมมือใน
ระดับทวิภาคีในปี ค.ศ. 1990 ระหว่างอเมริกาและอเมริกาใต้ เป็นต้น12 
 ในส่วนของประเด็นด้านทรัพยากร โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมได้สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นที่รัฐแต่
ละรัฐต้องร่วมมือกัน เนื่องด้วยปัญหาดังกล่าวถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในรัฐใดรัฐหนึ่ง ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อรัฐ

                                                           
10 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 

in a New Era. London: Thomson Learning. p. 607. 
 11 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 
in a New Era. London: Thomson Learning. pp. 608-609. 
 12 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 
in a New Era. London: Thomson Learning. pp. 612-613. 
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อ่ืนๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเช่น โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดที่เชอร์โนบิล กลุ่มควันที่เกิดจากการ
เผาไหม้ของน้ ามันในคูเวต และไฟ้ไหม้ป่า เป็นต้น 
 ปัญหาหลักของประเด็นด้านทรัพยากรก็คือ การตัดไม้ท าลายป่าและปัญหาด้านมลพิษ กล่าวคือ การ
ตัดไม้ท าลายป่าโดยไม่มีการปลูกป่าทดแทนในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดจาก
บริษัทค้าไม้และธุรกิจเกี่ยวกับไม้ แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาการตัดไม้ท าลายป่ายังเกิดจากการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ การท าปศุสัตว์ และการท าการเกษตรอีกด้วย อีกทั้งการตัดไม้ท าลายป่ายังน ามาซึ่งการสูญพันธุ์ของ
สัตว์ป่าด้วย ดังนั้นถ้ายังมีการตัดไม้ท าลายป่าต่อไปในอีก 20 ข้างหน้า อาจจะมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าราว 5-6 
แสนสายพันธุ์ที่จะต้องสูญพันธุ์ลง 
 ปัญหาอีกด้านหนึ่งคือปัญหาด้านมลภาวะและมลพิษ ซึ่งรวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการ
ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ โดย 6 ประเทศที่ปล่อยสารดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย 
ญี่ปุ่น อินเดีย และเยอรมัน ยิ่งไปกว่านั้น 8 ประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก G8 ก็อยู่ในกลุ่มประเทศ 10 อันดับ
แรกของโลกที่ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นปัญหาด้านมลภาวะจึงไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนหรือมี
การท าลายชั้นบรรยากาศเท่านั้น หากแต่มันยังน ามาซึ่งการท าลายสุขภาพของประชาชนจนกลายเป็นปัญหา
ด้านสุขภาพตามมาอีกด้วย13 
 ปัญหาด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากปัญหาประชากรที่เพิ่มขึ้น
และการผลิตแบบอุตสาหกรรม ความเกี่ยวเนื่องดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่การที่มนุษย์เริ่มใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง จน
ก่อให้เกิดการตัดไม้ท าลายป่า จากนั้นเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นมนุษย์จึงเริ่มใช้พลังงานถ่านหิน 
พลังงานน้ ามัน พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานอ่ืนๆ หากแต่เชื้อเพลิงหลักที่ประเทศก าลังพัฒนาใช้ร่วมกันก็คือ 
เชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ) 
 ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีและยานยนต์ปัจจุบันที่ยังคงพึ่งพาพลังงานน้ ามันเป็นหลักจึงก่อให้เกิดวิกฤติ
น้ ามัน กล่าวคือ ความต้องการน้ ามันในโลกอาจจะเพิ่มขึ้นจาก 76 ล้านบาร์เรลต่อวันใน ค.ศ. 2002 เป็น 112 
ล้านบาร์เรลต่อวันใน ค.ศ. 2020 และจะเพิ่มเป็น 123.2 ล้านบาร์เรลต่อวันใน ค.ศ. 2025 อันจะส่งผลให้กลุ่ม
ประเทศผู้ส่งน้ ามันเป็นสนิค้าออก (Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC) เป็นกลุ่มที่มี
พลังอ านาจตามไปด้วย ประเด็นเรื่องทรัพยากรยังโยงไปถึงเรื่องถ่านหินที่ก าลังเริ่มมีความขาดแคลน หากแต่
ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญที่สุดคือ ประเด็นเร่ืองทรัพยากรน้ า ดังจะเห็นได้ว่า แม้หลายฝ่ายก าลัง
คาดการณ์ว่าภาวะโลกร้อนอาจท าให้ปริมาณน้ าในโลกเพิ่มสูงขึ้น หากแต่ในบางภูมิภาคปัญหาดังกล่าวกลับ

                                                           
 13 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 
in a New Era. London: Thomson Learning. p. 624. 
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อาจจะก่อให้เกิดสงครามแย่งชิงน้ าขึ้นได้ เพราะปริมาณน้ าที่มีอยู่อย่างไม่เพียงพอในหลายภูมิภาค อีกทั้งยังมีน้ า
บางส่วนที่ไม่สามารถน ามาอุปโภคและบริโภคได้14 

จากประเด็นทางด้านสังคมและด้านทรัพยากรดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถให้ภาพรวมของประเด็น
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างร้อยเรียงและเป็นเหตุเป็นผลต่อกันและกันได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือตัวเลขในเชิงสถิติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาต่างๆ เป็นปัญหาระดับโลกที่รัฐทุกรัฐต้องตระหนักร่วมกัน 
เพราะในหลายประเด็นปัญหาไม่สามารถจัดการแก้ไขได้โดยรัฐใดรัฐหนึ่ง หากแต่ต้องมีการประสานความ
ร่วมมือของรัฐทุกรัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นหากทุกรัฐยังค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติมากกว่า
ผลประโยชน์แห่งโลก แนวคิดทรัพยากรสาธารณะของโลกก็ยังไม่สามารถถูกน าไปปฏิบัติให้เห็นได้อย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวแนวคิดนโยบายสาธารณะในบริบทโลกจึงแสดงให้เห็นว่า ภายใต้สภาวการณ์ที่โลก
ก าลังเผชิญปัญหานานัปการและมีการก าหนดนโยบายสาธารณะระดับโลกจากองค์กร หน่วยงาน หรือรัฐต่างๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากแต่ในทางปฏิบัติกลับมีรัฐหลายรัฐที่ต่อต้านหรือเพิกเฉยต่อการน านโยบาย
สาธารณะที่ก าหนดไว้เพื่อใช้แก้ไขปัญหาในบริบทโลกไปปฏิบัติ โดยมิได้ตระหนักว่าการเพิกเฉยต่อปัญหาระดับ
รัฐล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวมทั้งสิ้น 
 
 
กิจกรรม  2.1.1 
          อธิบายแนวคิดทรัพยากรสาธารณะของโลกมาพอสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม  2.1.1 
 แนวคิดทรัพยากรสาธารณะของโลก (Global Public Goods: GPGs) เร่ิมปรากฏในวาระขององค์กร
ต่างๆ ของสหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (Non-
Governmental Organizations: NGOs) จนกระทั่งกลายเป็นแนวคิดส าคัญในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ทั้งในระดับรัฐและบริบทโลก ด้วยตระหนักว่าสภาพแวดล้อมที่สะอาด อากาศที่บริสุทธิ์ การมีสันติภาพ และ
การมีความมั่นคง ฯลฯ เป็นทรัพยากรสาธารณะของโลกซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา  

        

                                                           
 14 Steven L. Spiegel, Elizabeth G. Matthews, Jennifer M. Taw and Kristen P. Williams. (2004). World Politics 
in a New Era. London: Thomson Learning. pp. 630-631. 
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เรื่องท่ี 2.1.2 
พัฒนาการของนโยบายในบริบทโลก 
 

 
ผู้ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติเชื่อว่าสงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

ครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1930 ดังนั้นประเทศสมาชิกจึงร่วมกันมอบอ านาจในด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับองค์การ
สหประชาชาติเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทตั้งแต่การวางรากฐานในเรื่อง
สันติภาพในอนาคต จนกระทั่งถึงเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในโลก ดังนั้น กฎบัตรสหประชาชาติจึง
เน้นย้ าเรื่องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ ค.ศ. 1945 แนวคิดด้านอุดมคตินิยมลดความส าคัญลง 
ประเทศที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจต่างพากันคัดค้านอ านาจขององค์กรสหประชาชาติในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและสังคม โดยหันไปให้การสนับสนุนการจัดการที่เป็นอิสระของตลาดหรือการเข้าแทรกแซงในอ านาจ
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและองค์การการค้าโลก แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์การ
สหประชาชาติจะยังคงยึดแนวคิดนโยบายทางเลือกและความเสมอภาคของมนุษย์ต่อสังคมโลก หากแต่องค์การ
สหประชาชาติและองค์กรที่เกี่ยวข้องกลับมีส่วนในการก าหนดนโยบายสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมแบบกว้างๆ ตามที่กฎบัตรสหประชาชาติระบุไว้เท่านั้น15 

บทบาทขององค์การสหประชาชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจึงเป็นเวทีระหว่างประเทศส าหรับรัฐบาลประเทศ
ต่างๆ ในการมาร่วมค านึงถึงปัญหาของโลกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต ตลอดจนร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติยังมีบทบาทในการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจร่วมกัน ทั้งเพื่อการด าเนินงานขององค์การสหประชาชาติเองและก่อให้เกิดนโยบายและการจัดการ
ปัญหาที่เป็นรูปธรรมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศรูปแบบใหม่  

แม้ว่ารัฐจะดูเหมือนเป็นตัวแสดงหลักในกระบวนการนโยบายขององค์การสหประชาชาติ  หากแต่
ความจริงแล้ว ยังมีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ องค์กรภาค
ประชาสังคม และตัวแสดงอ่ืนๆ ร่วมในกระบวนการนโยบายขององค์การสหประชาชาติด้วย ทั้งการเข้าร่วม

                                                           

15 Global Policy Forum. “Social and Economic Policy at the UN.” 

https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/social-and-economic-policy-at-the-un.html 

https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/social-and-economic-policy-at-the-un.html
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แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนมีการสนับสนุนและคัดค้านนโยบายสาธารณะขององค์การ
สหประชาชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม16  

ดังนั้นกระบวนการนโยบายขององค์การสหประชาชาติซึ่งนับเป็นหนึ่งในกระบวนการนโยบายในบริบท 
จึงแสดงให้เห็นถึงเปิดโอกาสให้ทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐ (State actor) และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state actor) 
เช่น องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ภาคธุรกิจการค้า มูลนิธิ คลังสมอง องค์กรท้องถิ่น นักวิจัย  และนักวิชาการ เป็นต้น ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการประชุมระดับโลกในช่วงในทศวรรษ 
1990 ซึ่งภาคประชาสังคมและกลุ่มต่างๆ ได้กลายเป็นทั้งแหล่งรวบรวมผู้ช านาญการที่สามารถชี้แจงนโยบาย 
ตลอดจนเป็นหุ้นส่วนในการช่วยผลักดันให้กระบวนการนโยบายประสบผลส าเร็จ17  

ในขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐก็ประสบความส าเร็จในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการหยิบยกข้อเสนอส าคัญ เช่น ภาษีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระดับโลก การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และเสนอการให้มีการจัดบริการด้าน
สุขภาพและการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ องค์กรที่ไม่ใช่ยังได้เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมขององค์การ
สหประชาชาติเพื่อให้ข้อมูลหรือรายงานในประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสตรี สันติภาพ และความมั่นคง 
เป็นต้น18  

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐกับองค์การสหประชาชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ดังจะให้เห็นว่าภาคประชาสังคมเริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทกับ
กระบวนการนโยบายสาธารณะขององค์การสหประชาชาติมากขึ้นกว่าในอดีต ดังที่นายบันคีมูน (Ban Ki-
moon) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติคนที่แปด ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงไว้ว่า “องค์การสหประชาชาติตระหนักรู้เสมอว่าความพยายามในการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การสนับสนุนในภาพกว้างหรือการสนับสนุนในรายละเอียดจะประสบผลส าเร็จได้โดยการสนับสนุนจากภาค
ประชาสังคม”19  

                                                           
 16 Gretchen Sidhu. (2007). Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United 
Nations: A Guide. second updated edition. New York; Geneva: United Nations, p. VII. 
 17 Gretchen Sidhu. (2007). Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United 
Nations: A Guide. second updated edition. New York; Geneva: United Nations, p. VII. 
 18 Gretchen Sidhu. (2007). Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United 
Nations: A Guide. second updated edition. New York; Geneva: United Nations, p. VII. 
 19 Gretchen Sidhu. (2007). Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United 
Nations: A Guide. second updated edition. New York; Geneva: United Nations, p. XII. 
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 ดังนั้น พัฒนาการของกระบวนการนโยบายสาธารณะในบริบทโลกจึงเกิดขึ้นควบคู่ไปกับประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อันน ามาซึ่งความจ าเป็นในการมีแนวนโยบายสาธารณะ
ในแต่ละด้านที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ทั้งในระดับรัฐและบริบทโลกอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็นปัญหาอัน
น ามาสู่พัฒนาการของกระบวนการนโยบายสาธารณะในบริบทโลกสามารถแบ่งออกได้ใน 6 ลักษณะ20 ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นปัญหาส าคัญ เพราะมีความเกี่ยวข้องกันในระดับโลก (เช่น ปัญหา
การใช้แหล่งทรัพยากรร่วมกัน) เนื่องจากผลของกระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งท าให้หลาย
ประเทศต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพื่อให้การแก้ปัญหาเชิงนโยบายด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานระหว่างรัฐในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ส าคัญคือต้องเพิ่ ม
ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
นโยบายและปัญหาต่างๆ  

2. ความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างประเทศได้ด าเนินการไปในหลายภาคส่วน ซึ่งภาคส่วนที่ร่วมมือ
กันในเชิงนโยบายระหว่างประเทศอาจจะเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่างการสนับสนุน
สิทธิความเท่าเทียมและมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการพัฒนาเชิงนโยบายจากความคิดเห็นสาธารณะ
และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เช่น บริษัทและผู้บริโภคในประเทศตะวันตกต้องการการรับประกันว่าแรงงาน
เด็กหรือสุขภาวะของผู้ใช้แรงงานในเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
ดังนั้น ความร่วมมือกันในเชิงนโยบายดังกล่าวจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบ
ดั้งเดิมหรือจ ากัดกรอบอยู่แค่รัฐอีกต่อไป 
 3. ทฤษฎีปทัสถานการจัดการปกครองระดับโลก (normative theories of global governance) 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะสมัยใหม่ในช่วง
ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและระบบการเมือง อีกทั้งรัฐที่เป็นตัว
แสดงในเวทีระดับโลก เช่น อินเดีย จีน รัสเซีย และบราซิล กลับมีแนวคิดที่แตกต่างและตั้งค าถามต่อบทบาท
ของผู้มีอ านาจก าหนดนโยบาย ระเบียบโลก และการจัดการปกครองระดับโลก ดังจะเห็นได้จากนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆ จนกระทั่งน ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณะทั้งในระดับรัฐและบริบทโลกอย่างเป็นพลวัต  
 4. การก าหนดนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับประเทศไปสู่ระดับกลุ่มหรือภูมิภาค เช่น กรณีที่
สหภาพยุโรปได้มีการทดลองการรวมนโยบายระดับประเทศ ได้ให้สมาชิกทั้ง 27 ประเทศ มีส่วนร่วมในการ
เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ รวมถึงมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะทุกข้ันตอน ซึ่งนับได้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญอันจะน ามาซึ่งการน านโยบายสาธารณะในบริบทโลกไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน

                                                           
 20 London School of Economics and Political Science. “What is Global Policy?,” Global Policy Journal. 
http://www.aalep.eu/sites/default/files/What%20is%20Global%20Policy.pdf 
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ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือกรณีของการพัฒนารูปแบบการรวมนโยบายเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ทั้งใน
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชียแปซิฟิก และแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ซึ่งการพัฒนารูปแบบ
ดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการนโยบายสาธารณะให้สอดรับกับบริบทโลกมากยิ่งขึ้น 
 5. การเปลี่ยนผ่านจากการปกครองแบบขั้วเดียวสู่การปกครองแบบหลายขั้ว ส่งผลต่อแนวคิดนโยบาย
สาธารณะในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980-1990 ซึ่งถูกครอบง าจากกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม
มาโดยตลอด หากแต่ในช่วงห้าสิบปีข้างหน้าจะมีการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคเกิ ดขึ้นอีกหลายกลุ่ม มีจุด
ศูนย์กลางในแถบยุโรป อเมริกา จีน อินเดีย และอเมริกาใต้ โดยกลุ่มในระดับภูมิภาคจะมีนวัตกรรมการพัฒนา
นโยบายสาธารณะทั้งในเชิงเนื้อหาและรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการก าหนดนโยบายสาธารณะของบางกลุ่ม
ในระดับภูมิภาคอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อนโยบายสาธารณะทั้งในระดับรัฐและบริบทโลก 
 6. นวัตกรรมการจัดการปกครองระดับโลกในช่วงคริสต์ทศวรรษ 2010 ได้พยายามจัดการกับความ
เสี่ยงและความท้าทายระดับโลกที่เกิดขึ้น มีความพยายามที่แก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดของความร่วมมือแบบทวิ
ภาคีและพหุภาคี ดังจะเห็นได้จากนักการธนาคารได้ก่อตั้งเครือข่ายข้ามรัฐเพื่อการจัดการปัญหาระดับโลกที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวแสดงภาคธุรกิจ เช่น บริษัท สมาคม องค์กร และหอการค้าระหว่างประเทศ ที่
สร้างกลไกการท างานระหว่างประเทศร่วมกัน เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐก็ร่วมมือกัน
ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเข้าถึงปัญหาของสังคมผ่านเครือข่ายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน
ประเด็นปัญหาต่างๆ  
 โดยสรุป การก าหนดนโยบายในยุคสมัยใหม่ (modern policymaking) ก้าวหน้าไปไกลกว่ายุคที่ผ่าน
มา ซึ่งตัวแสดงที่เป็นรัฐมีบทบาทส าคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เนื่องด้วยกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในปัจจุบันได้มีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
กระบวนการนโยบาย เช่น บริษัทเอกชน องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มภูมิภาค กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นต้น หากแต่ตัวแสดงที่มีความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มิได้มี
บทบาทหรืออ านาจในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน แต่มีการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปของการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นส าคัญ  
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กิจกรรม 2.1.2 
 อธิบายว่ามตีัวแสดงใดที่มบีทบาทในกระบวนการนโยบายขององค์การสหประชาชาต ิ
 
แนวตอบกิจกรรม  2.1.2 

กระบวนการนโยบายขององค์การสหประชาชาติซึ่งนับเป็นหนึ่งในกระบวนการนโยบายในบริบท จึง
แสดงให้เห็นถึงเปิดโอกาสให้ทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐ (State actor) และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state actor) 
เช่น องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ภาคธุรกิจการค้า มูลนิธิ คลังสมอง องค์กรท้องถิ่น นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นต้น ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการประชุมระดับโลกในช่วงในทศวรรษ 
1990 ซึ่งภาคประชาสังคมและกลุ่มต่างๆ ได้กลายเป็นทั้งแหล่งรวบรวมผู้ช านาญการที่สามารถชี้แจงนโยบาย 
ตลอดจนเป็นหุ้นส่วนในการช่วยผลักดันให้กระบวนการนโยบายประสบผลส าเร็จ  
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ตอนท่ี 2.2  
โลกาภิวัตน์กับกระบวนการนโยบายในบริบทโลก 
 

โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

 หัวเรื่อง 
 2.2.1   บริบทโลกที่หลากหลายภายใต้ยุคโลกาภิวัตน ์

2.2.2  กระบวนการนโยบายในบริบทโลก 
 

 แนวคิด 
1.  ในยุคโลกาภิวัตน์ ระเบียบเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดพลังอ านาจใหม่ในสังคมระหว่างประเทศ 

เนื่องด้วยโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจได้เสริมสร้างอ านาจให้กับองค์กรระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจและบรรษัทข้ามชาติต้องการ จนก่อให้เกิดการขูดรีดแรงงานและการฉวยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐอย่างไม่เป็นธรรม น ามาซึ่งการเคลื่อนไหวให้มีการสร้างกลไก
เพื่อท าให้โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกประเทศอย่างเป็นธรรม 

2.  นโยบายขององค์การสหประชาชาติทุกนโยบายไม่ได้มีน้ าหนักและความส าคัญเท่าเทียมกัน 
อย่างไรก็ดี ความส าคัญของนโยบายนั้นๆ ขึ้นอยู่กับว่านโยบายจะปรากฏในเอกสารใดและ
หน่วยงานไหนเป็นผู้ก าหนด ดังจะเห็นได้ว่าสนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายจะมี
ความส าคัญและเคร่งครัดมากกว่าแผนปฏิบัติการที่เชื่อมต่อข้อตกลงทางการเมือง ข้อมติ
ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่มีน้ าหนักมากกว่าข้อมติของที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
ความมั่นคง ประเภทของวิธีที่ใช้ถ่ายทอดนโยบายขึ้นอยู่กับความส าคัญของประเด็นนั้นๆ 
ตลอดจนการแสดงเจตนาทางการเมือง 

  

วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาตอนที่ 2.2 จบแล้ว นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบริบทโลกที่หลากหลายภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ได ้
2. อธิบายกระบวนการนโยบายในบริบทโลกได้ 
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เรื่องท่ี 2.2.1 
บริบทที่หลากหลายภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ 
 
  

ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะจัดระเบียบโลกใหม่เพื่อที่จะด ารงไว้ซึ่งความ
มั่งคั่งและความมั่นคงของอเมริกาเอง อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่าระเบียบโลกดังกล่าวจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า
ของทุกประเทศ ด้วยฐานคิดดังกล่าวสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มปรับโครงสร้างสังคมอุตสาหกรรมของตนโดยการดูด
ซับทรัพยากรจากประเทศโลกที่สาม (the South) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างสังคมอุตสาหกรรมและ
พยายามจัดหาวัตถุดิบและทรัพยากรราคาถูกให้แก่ยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่นเพื่อช่วยในการฟื้นฟูประเทศ
ภายหลังสงคราม แน่นอนว่าแนวทางดังกล่าวไม่ต้องการการต่อต้านโดยลัทธิชาตินิยมในประเทศโลกที่สาม ซึ่ง
จะท าให้การดูดซับทรัพยากรจากประเทศโลกที่สามท าได้ยากขึ้น  ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในทางเศ รษฐกิจ 
สหรัฐอเมริกาจึงแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืนๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า รวมถึงการผูกขาดทาง
การค้าและการให้เงินอุดหนุนแก่บรรษัทข้ามชาติของตนเอง ด้วยแนวทางดังกล่าว สหรัฐอเมริกาจึงได้เน้นย้ า
และให้ความส าคัญกับระบบตลาดว่าสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้ างนวัตกรรมใหม่ให้แก่มวล
มนุษยชาติได้มากกว่าการบริหารจัดการของภาครัฐ หากแต่กลับปกปิดความลับที่ว่าประสิทธิภาพและ
นวัตกรรมเหล่านั้นจ านวนมากล้วนถูกริเริ่ม พัฒนา และสนับสนุนโดยภาครัฐมาก่อนทั้งสิ้น 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ ระเบียบเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดพลังอ านาจใหม่ในสังคมระหว่างประเทศ เนื่องด้วย
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจได้เสริมสร้างอ านาจให้กับองค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ อาทิเช่น องค์การ
การค้ า โลก  (World Trade Organization: WTO) กองทุ น การเงิน ระหว่ า งป ระ เทศ  (International 
Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank) เป็นต้น รวมถึงบรรษัท (Corporations) และ
บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Coporations: MNCs) ที่มีการส่งล็อบบี้ยิสต์เข้ามาในระบบการเมืองเพื่อ
อ านวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่บรรษัท ซึ่งส่งผลให้รัฐมีแนวโน้มที่จะด าเนินนโยบายบางด้านตามที่บรรษัท
และบรรษัทข้ามชาติต้องการ เช่น การขูดรีดและกดค่าจ้างแรงงานในประเทศ การให้สัมปทานแก่บรรษัทและ
บรรษัทข้ามชาติในการฉวยใช้ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ หรือส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ เป็นต้น จนหลาย
ฝ่ายกังวลว่าจะไม่มีอ านาจใดมาทัดทานพลังอ านาจของบรรษัทและบรรษัทข้ามชาติได้ หากแต่นอม ชอมสกี้ 
(Noam Chomsky) กลับเห็นว่าเราสามารถควบคุมบรรษัทและบรรษัทข้ามชาติได้โดยใช้สถาบันทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยเป็นกลไกในการควบคุม 
 ดังจะเห็นได้ว่า หากพิจารณาย้อนกลับไปในยุคของการก่อเกิดระบบตลาดในศตวรรษที่ 17 แล้วนั้น 
จะพบว่ารัฐชาติยังมีกลไกในระบอบประชาธิปไตยที่คอยก ากับควบคุมตลาดด้วยกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
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หลายประการ หากแต่เมื่อสถาบันของรัฐชาติเริ่มถูกลิดรอนสิทธิในก ากับควบคุมตลาด  ท าให้ระบบตลาดมี
อิสระและแปลงรูปเป็นทุนนิยมป่า (wild capitalism)21 ที่มีลักษณะเป็นอนาธิปไตยและไม่มีกลไกใดๆ ในการ
ก ากับควบคุม เนื่องด้วยเมื่อทุนนิยมป่าหลุดออกจากกรอบของรัฐชาติและก้าวเข้าสู่ปริมณฑลของเศรษฐกิจ
ลูกโลกที่ไร้ซึ่งกฎหมายและประชาธิปไตยในระดับโลกแล้วนั้น จึงส่งผลให้ทุนนิยมป่ามีพลังอ านาจเพิ่มมากขึ้น
ทันที ซึ่งตามความเห็นของจอร์จ โซรอส (George Soros) นั้น ทุนนิยมข้ามชาติหรือทุนนิยมป่าชอบที่จะด ารง
อยู่ในระบอบอัตตาธิปไตยมากกว่าระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นทุนนิยมป่าจึงพยายามกัดกร่อนบ่อนท าลาย
ประชาธิปไตยของรัฐชาติ เพื่อเปิดทางให้ทุนนิยมไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับโลกได้อย่างเป็นอิสระ 
 แนวทางดังกล่าวเร่ิมต้นจากขั้นแรก คือ “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” (privatization) ตามแนวทางเสรี
นิยมใหม่ที่พิจารณาว่าระบบตลาดสามารถด าเนินการได้ดีกว่ารัฐบาล อันเป็นการเสริมก าลังให้กับภาคเอกชน
และลดทอนพลังของภาครัฐและพลเมือง ขั้นที่สอง คือ “การท าเพื่อการค้า” (commercialization) ที่แปลง
สภาพพลเมืองให้กลายเป็นเพียงผู้ผลิตและผู้บริโภค ขั้นที่สาม คือ “การท าให้เป็นเด็ก” (infantilization) เพื่อ
แปลงสภาพเด็กให้เป็นผู้บริโภคและเปลี่ยนผู้บริโภคให้มีส านึกเป็นเด็กอีกครั้ง ดังนั้นกระบวนการนี้จึงไม่ได้เป็น
เพียงการท าให้เด็กกลายเป็นผู้บริโภคเร็วขึ้นหรือการน ารสนิยมและลักษณะนิสัยของเด็กมาเป็นตัวแบบเพื่อท า
การตลาดส าหรับผู้ใหญ่เท่านั้น หากแต่รวมไปถึงการดึงความเป็นเด็กในตัวผู้ใหญ่ออกมาเพื่อตอบสนองระบบ
ตลาด ผ่านกระบวนการสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าและยี่ห้อสินค้านานาชนิด ด้วยกระบวนการนี้จึงท าให้
ตลาดสามารถดูดซับส่วนเกินในการผลิตได้ และขั้นสุดท้าย คือ “การควบคุมทุกภาคส่วนอย่างเบ็ดเสร็จ” 
(totalization) โดยอ านาจของระบบตลาด ท าลายความหลากหลายและประชาธิปไตยที่เกิดจากหลายภาค
ส่วนด้วยการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะเข้าแทนที่  
 หากแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ทุนนิยม
โลกก็เริ่มถูกตั้งข้อสงสัยว่าเพราะเหตุปัจจัยที่เป็นกลไกก่อเกิดวิกฤตดังกล่าว ซึ่งในทัศนะของนาโอมิ ไคลน์ 
(Naomi Klein) นั้น วิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอันมีที่มาจากรากฐานทาง
ความคิดของมิลตัส ฟรีดแมน (Milton Friedman ) ปัญญาชนชั้นน าแห่งเศรษฐศาสตร์ส านักชิคาโกที่เสนอ

                                                           
21 เบนจามิน บาร์เบอร์ (Benjamin Barber) เปรียบเทียบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ว่าเป็น “ทุนนิยมป่า” เพื่อต้องการสื่อ

ความหมายเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อทุนนิยมหลุดพ้นจากการก ากบัควบคุมโดยรัฐชาติ ก็มีลักษณะไม่ต่างจากสัตว์ป่าที่หลุดออกจากกรง
ที่เป็นเหมือนกลไกในการควบคุมอาณาบริเวณหรือจ ากัดกรอบให้สัตว์ป่าไม่สามารถออกไปท าร้ายคนหรือท าลายสิ่งของได้  ดังนั้น เมื่อทุน
นิยมหลุดออกจากกรอบการก ากับควบคุมของรัฐชาติ จึงท าให้ไม่มีกลไกใดในการก ากับควบคุมพฤติกรรมและการกระท าของทุนนิยมอีก
ต่อไป ซ่ึงส่งผลให้ทุนนิยมมีหลักเหมือนทุนนิยมป่าที่ใช้สัญชาตญาณของทุนนิยมในการไล่ล่าและท าลายกฎระเบียบต่างๆ ที่ขัดขวางการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยม 
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แนวคิดเสรีนิยมใหม่ โดยแนวคิดเสรีนิยมใหม่ของฟรีดแมนมุ่งเน้นการลดกฎระเบียบ  (deregulation) และ
ต่อต้านการที่รัฐเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาด เพื่อที่จะสร้างตลาดในอุดมคติที่สมบูรณ์22    
 แต่กระนั้น วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์กลับท าให้แนวคิดเสรีนิยมใหม่ต้องถอยหลังสู่แนวคิ ดเสรีนิยมแบบ
เคนส์ที่ต้องการให้รัฐแทรกแซงตลาด ดังจะเห็นได้ว่าผู้น าของสหรัฐอเมริกาอย่างจอร์จ บุช (George Bush) 
หรือบุคคลส าคัญในแวดวงการเมืองและเศรษฐกิจที่เคยกล่าวสรรเสริญเยินยอฟรีดแมนกลับต้องทรยศต่อ
แนวคิดของฟรีดแมนและหลักการเสรีนิยมใหม่ ด้วยการน าเงินภาษีของรัฐเข้าช่วยธุรกิจเอกชนที่ประสบปัญหา 
โดยมิได้สนใจว่าการกระท าดังกล่าวจะกระทบต่อระบบประกันสังคม (social security) ของคนจ านวนมาก
เพียงใด หรือมิพักว่าวิกฤตดังกล่าวจะเป็นการผลักภาระหนี้เสียจากภาคเอกชนไปสู่พื้นที่สาธารณะ (public 
sphere) อย่างไรบ้าง ซึ่งในความเห็นของนาโอมิ ไคลน์ นั้น มันจะท าให้เกิดการปะทะกันระหว่างชนชั้นที่รัฐอุ้ม
ชู (ภาคเอกชน) กับชนชั้นที่รัฐเพิกเฉยและถูกเบียดเบียนทรัพยากร (ประชาชน) ไปเพื่อช่วยเหลือนายทุนผู้ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และในท้ายที่สุดจะเกิดสงครามชนชั้น (class war)  

โรเบิร์ต เวด (Robert Wade) มองว่าเคยมีค าเตือนว่ามีสัญญาณอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจโลก
ภายหลังวิกฤตต้มย ากุ้งใน ค.ศ. 1997-1998 หากแต่ไม่ได้รับความสนใจ เพราะเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังนั้นยัง
จ ากัดอยู่ในขอบเขตของรัฐชายขอบที่ไม่สามารถมีผลต่อรัฐศูนย์กลาง แต่กระนั้นก็เริ่ มมีสัญญาณว่าระบบ
เศรษฐกิจโลกภายใต้การน าของหัวขบวนอย่างสหรัฐอเมริกาเริ่มมีอาการผิดปกติในหลายด้าน เช่น ภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าแต่กลับมีการเพิ่มและขยายการบริโภคโดยไม่ค านึงถึงภาระหนี้สินอันจะเกิดกับทุกภาคส่วน ทุน
เร่ิมไหลจากประเทศยากจนสู่ประเทศร่ ารวย หรือแม้กระทั่งการฝากความหวังในการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจครั้ง
นี้ไว้กับประเทศก าลังพัฒนา เพราะเห็นว่าเม็ดเงินจากประเทศก าลังพัฒนาจะสามารถเยียวยาปัญหาของ
ธนาคารในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ โดยไม่ได้ตระหนักว่าวิกฤตดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนเฉกเช่นการ
สะท้อนต่อกันเป็นลูกคลื่น (Mirror Crises) เช่น วิกฤตพลังงานท าให้ราคาน้ ามันแพง น้ ามันแพงน ามาซึ่งวิกฤต
อาหารเพราะท าให้ต้นทุนการผลิตอาหารแพงขึ้น เมื่อราคาอาหารแพงขึ้นนักลงทุนก็หันมาเก็งก าไรกับสินค้า 
(อาหาร) แทนที่จะเก็งก าไรทางการเงิน เป็นต้น    

วิกฤตดังกล่าวจึงทดสอบสมมติฐานและความน่าเชื่อถือในหลายด้าน เช่น “รัฐเลว ตลาดดี” ตาม
แนวความคิดของเสรีนิยมใหม่ ความมีประสิทธิภาพของโลกาภิวัตน์อันจะน าซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ได้ในทุกประเทศ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป รวมถึงการที่ระบบกฎระเบียบทางการเงินของ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็ไม่ได้ท างานตรงตามกรอบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังเปิดทางให้ตลาดมี
บทบาทเหนือกฎระเบียบอีกด้วย ประกอบกับในด้านโครงสร้างกฎระเบียบระดับโลกก็มีความซับซ้อนและไม่มี
ประสิทธิภาพพอในการบริหารจัดการ    

                                                           
 22 Democracy Now. (2008). “Naomi Klein: Wall St. Crisis Should Be for Neoliberalism What Fall of Berlin Was 
for Communism.” https://www.democracynow.org/2008/10/6/naomi_klein 
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วาซิลลี โคลตาชอฟ (Vasily Koltashov) มองว่าสัญญาณแรกของวิกฤตเศรษฐกิจแสดงให้เห็นจาก
การที่ตลาดหุ้นชั้นน าของโลกตกต่ า เริ่มจากตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาและกระทบต่อไปยังตลาดหุ้นของ
ประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปและรัสเซียในลักษณะลูกโซ่ ดังนั้นการที่ฟองสบู่แตกจึงน าไปสู่การ
ล้มละลายของภาคการเงิน ท าให้รัฐบาลทุกประเทศมีมาตรการในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโดยการเสนอ
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรษัทที่ประสบปัญหา หากแต่มาตรการดังกล่าวไม่ประสบผล เพราะเป็นการ
ช่วยเหลือระยะสั้นและไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุของวิกฤต เมื่อมาตรการดังกล่าวได้เป็นผล จึงท าให้การบริโภคลด
ต่ าลง ก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อซึ่งท าให้ราคาอาหารและน้ ามันพุ่งสูงขึ้น น าไปสู่การเก็งก าไรในราคาอาหารและ
น้ ามันแทนภาคการเงินที่ประสบปัญหา และเกิดปัญหาในตลาดสินทรัพย์จนท าให้บ้านราคาถูกลง เป็นต้น23 
 การที่แนวคิดเสรีนิยมใหม่ได้น ามาซึ่งโลกาภิวัตน์ของทุนนิยม/บรรษัท(capitalist/cooperate 
globalization) ที่มีลักษณะของการข้ามรัฐข้ามชาติและพยายามลุกล้ าเข้ามาปริมณฑลต่างๆ ทางสังคม  โดยมี 
World Economic Forum เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการ โดยพยายามแสดงให้เห็นว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทุนนิยมโลกและพยายามสถาปนาอ านาจน าในระดับทุนโลกอีกด้วย หากแต่กลับ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในหลายด้าน จนกระทั่งก่อให้เกิดกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ของ
ทุนนิยม รวมถึงการเรียกร้องให้เกิด “ขบวนการเพื่อความเป็นธรรมระดับโลก” (Global Justice Movement) 
หรือการมีโลกาภิวัตน์ที่สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้ถ้วนทั่วทุกภาคส่วน การต่อต้านโลกาภิวัตน์จึงมิได้
หมายถึงการปฏิเสธโลกาภิวัตน์ หากแต่ต้องการโลกาภิวัตน์แบบทางเลือก (alternative globalization) 
ความส าคัญอยู่ที่ว่าการต่อต้านโลกาภิวัตน์ของทุนนิยมหรือ ขบวนการเพื่อความเป็นธรรมระดับโลกก็ไม่ได้มี
ความเป็นเอกภาพดุจเดียวกับโลกาภิวัตน์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ มีความแตกต่างหลากหลายในยุทธศาสตร์และ
ยุทธวิธี เช่น พวกนักปฏิรูป (reformist) ก็มุ่งที่จะปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจระดับโลก เช่น องค์การการค้าโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มีการตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะที่พวก
อนาธิปไตย (anarchist) มุ่งสร้างสถาบันสังคมใหม่จากฐานรากหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากรากหญ้า 
รวมถึงการสร้างองค์การที่ปราศจากสายบังคับบัญชา  ภายใต้กลุ่มดังกล่าวก็ยังคงแตกแนวคิดออกไปในหลาย
ด้าน เช่น พวกสังคมนิยมอนาธิปไตย (Anarchist-socialist) ที่มุ่งความสนใจไปที่การพึ่งพากันระหว่างรัฐกับทุน  
หรือพวกอนาธิปไตยเชิงนิเวศ (eco-anarchrist) ที่มองว่าโลกาภิวัตน์ของทุนนิยมน ามาซึ่งการก่อให้เกิดการ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นต้น หากแต่พวกอนาธิปไตยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติในทิศทางเดียวจนเกินไป 
 นอกจากนั้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ยังก่อให้เกิด “ประชาสังคมโลก” (global civil society) ที่
ประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs) ที่หลากหลาย อันมีเป้าหมายทางสังคมและ

                                                           
23 Vasily Koltashov. Renfrey Clarke, trans., “The crisis of the global economy.” A report of the Institute of 

Globalization and Social Movement, Moscow, 14 July 2008, links.org.au/node/517. 
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การเมืองแตกต่างกันไป เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และประเด็นทางชาติพันธุ์ เป็น
ต้น ในอีกด้านหนึ่งโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดกระแสท้องถิ่นนิยม ( localization) ที่มองว่าท้องถิ่นมีสิทธิที่จะ
ปกป้องท้องถิ่นของตน ดังนั้นทรัพยากรในท้องถิ่นควรถูกใช้โดยคนในท้องถิ่นเพื่อผลิตสินค้าและบริการส าหรับ
จัดสรรภายในท้องถิ่น หากแต่ก็มีการวิจารณ์ว่าแนวทางดังกล่าวไม่สามารถลดความไม่สมดุลภายในระบบ
เศรษฐกิจโลกได้ เพราะถ้าทุกประเทศปกป้องเศรษฐกิจของตนเองแล้วนั้น ความมั่งคั่งของประเทศร่ ารวยก็จะ
ลดลง แต่มันก็จะไม่สามารถลดความยากจนในประเทศยากจนลงได้ด้วยเช่นกัน 

หากแต่ภายใต้บรรยากาศของความแตกต่างทางความคิดดังกล่าวข้างต้น เกือบทุกกลุ่มกลับมีวิสัยทัศน์
หรือจุดหมายปลายทางร่วมกันคือ การสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกระบวนการโลกาภิวัตน์ หรือการที่ให้รัฐ
ต่างๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางของโลกาภิวัตน์อันจะน ามาซึ่งทางเลือกทางรอดที่รัฐเล็กๆ 
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างเป็นธรรม แม้ว่าการผลักดันจากหลายภาคส่วนที่ดูเหมือนไม่มีเอกภาพ หากแต่พลังใน
การผลักดันกลับสามารถขับเคลื่อนให้โลกาภิวัตน์เปลี่ยนรูปหรือยอมรับในข้อเสนอต่างๆ ในบางประเด็น 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้ทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่ต้องการเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วน
ร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับรัฐและบริบทโลก เพื่อผลักดันหรือก ากับมิให้มีการก าหนด
นโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เพราะนั่นเท่ากับเป็นการสร้างหรือธ ารง
ไว้ซึ่งความไม่เป็นธรรมให้กับสังคมโลกโดยรวม 
 
กิจกรรม 2.2.1 
    อธิบายข้อเสนอที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นกลไกในการควบคุมให้โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ
ทุกประเทศ 
 
แนวตอบกิจกรรม  2.2.1 

ข้อเสนอที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นกลไกในการควบคุมให้โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุก
ประเทศ คือ การสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกระบวนการโลกาภิวัตน์หรือการที่ให้รัฐต่างๆ ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางของโลกาภิวัตน์อันจะน ามาซึ่งทางเลือกทางรอดที่รัฐเล็กๆ สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
เป็นธรรม แม้ว่าการผลักดันจากหลายภาคส่วนที่ดูเหมือนไม่มีเอกภาพ หากแต่พลังในการผลักดันกลับสามารถ
ขับเคลื่อนให้โลกาภิวัตน์เปลี่ยนรูปหรือยอมรับในข้อเสนอต่างๆ ในบางประเด็น 
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เรื่องท่ี 2.2.2 
กระบวนการนโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
 
 

แม้ว่าบริบทของสังคมการเมืองทั้งในระดับรัฐและบริบทโลกจะสะท้อนให้เห็นว่า โลกในยุคโลกาภิวัตน์
มิได้จ ากัดกรอบการมีอ านาจไว้ที่รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่ยังมีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐทั้งในระดับรัฐและบริบท
โลก เช่น องค์การระหว่างประเทศ องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ บรรษัทข้ามชาติ และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะในทุกระดับ หากแต่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีบทบาทหลักในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในบริบทโลกยังคงเป็นองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติที่มีบทบาทหลักใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะหลายด้านในบริบทโลก ที่ล้วนแต่ส่งผลให้รัฐและภาคส่วนต่างๆ ต้องน านโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การสหประชาชาติมีหน่วยงานหลักในกระบวนการก าหนดนโยบาย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สมัชชา
ใหญ่ (General Assembly) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council: ECOSOC) 
และ ส านักเลขาธิการสหประชาชาติ (Security Council) โดยกระบวนการก าหนดนโยบายของทั้ง 3 หน่วยมี
ขั้นตอนที่เหมือนกัน แต่มีหน้าที่ โครงสร้างองค์กร และการปกครองที่ต่างกันไป24  
 หลักการส าคัญของการก าหนดนโยบายขององค์การสหประชาชาติ คือ การมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์
จากประเทศสมาชิก หากแต่ถ้าไม่สามารถได้รับมติอย่างเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกแล้วนั้น ก็ยังสามารถ
ใช้กลไกอ่ืนๆ ในการก าหนดนโยบาย เช่น การลงคะแนนเสียง และการตั้งข้อสงวนเพื่อช่วยท าให้การก าหนด
นโยบายด าเนินต่อไปได้ เป็นต้น25 ซึ่งในการลงคะแนนเสียงนั้น ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีหนึ่งคะแนนเสียง
เท่ากัน โดยลงคะแนนเสียงเพื่อการตัดสินใจในประเด็นปัญหาที่มีความส าคัญ เช่น ประเด็นเก่ียวกับสันติภาพ
และความมั่นคง ต้องมีคะแนนเสียงจ านวนสองในสาม แต่หากเป็นการตัดสินใจในเร่ืองอื่นๆ ทั่วไปก็ใช้ระบบการ
ลงคะแนนเสียงข้างมากตามปกติ 

ดังนั้น สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงเป็นหน่วยงานหลักขององค์การสหประชาชาติที่เปิดพื้นที่ให้
ประเทศสมาชิกสามารถปรึกษาหารือและอภิปรายในประเด็นต่างๆ โดยสมัชชาใหญ่มีสิทธิที่จะอภิปรายและให้
ค าแนะน าในทุกประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎบัตร ซึ่งรวมถึงประเด็นเก่ียวกับสันติภาพและความมั่นคงด้วย ยกเว้น
ในประเด็นที่สภาความมั่นคง (Security Council) อภิปรายไปแล้ว เช่น ความร่วมมือทางการเมือง กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

                                                           
24 “Chapter 1 The UN: Who Makes Decisions?”, p. 4. 
25 “Chapter 1 The UN: Who Makes Decisions?”, p. 4. 
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การศึกษา และสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ สมัชชาใหญ่ไม่มีอ านาจบังคับในรูปของกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลด าเนินการ
ตามในประเด็นที่ก าหนด ดังนั้น ค าแนะน าหรือความคิดเห็นจากสมัชชาใหญ่จะได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่นั้น 
จึงขึ้นอยู่กับมุมมองและเป้าหมายของแต่ละรัฐบาลเช่นเดียวกับการตัดสินทางการเมือง26 ของแต่ละรัฐในการ
ด าเนินนโยบายต่างๆ  
 โดยมีคณะกรรมาธิการ 6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการที่หนึ่งว่าด้วยการลดอาวุธและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการที่สองว่าด้วยเศรษฐกิจและการคลัง คณะกรรมาธิการที่สามว่าด้วย
สังคม การตระหนักถึงมนุษยชน และวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการที่สี่ว่าด้วยการเมืองพิเศษและประเด็นการ
ปลดปล่อยอาณานิคม คณะกรรมาธิการที่ห้าว่าด้วยการบริหารจัดการและงบประมาณ และคณะกรรมาธิการที่
หกว่าด้วยประเด็นทางกฎหมาย ท าหน้าที่จัดการประชุมเพื่ออภิปรายในประเด็นเฉพาะตามระเบียบวาระ เพื่อ
รวบรวมมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละรัฐบาลและร่างข้อมติส าหรับการลงมติยอมรับ
คร้ังสุดท้ายในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ 

นอกเหนือจากประเทศสมาชิกแล้วนั้น องค์กรที่ไม่ใช่รัฐก็ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ
ของสมัชชาใหญ่ โดยได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษของสมัชชาใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุม
วาระพิเศษรับรองการตรวจสอบการประชุมหลัก นอกจากนั้น องค์กรที่ไม่ใช่รัฐยังเข้าร่วมในการด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการทั้ง 6 คณะ ทั้งในด้านการสนับสนุนข้อมูล การเข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้แทนเป็นประจ า 
ตลอดจนการเสนอรายงาน27 โดยนโยบายที่น าเสนอโดยสมัชชาใหญ่จะถูกน ามาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน
ประจ าปีขององค์การสหประชาชาติ ตลอดจนเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส านัก
เลขาธิการสหประชาชาติ ก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนา อนุมัติงบประมาณขององค์ การ
สหประชาชาติและงบประมาณในการรักษาสันติภาพ จัดการประชุมระดับโลกในประเด็นส าคัญ ยอมรับสมาชิก
ใหม่และแต่งตั้งเลขาธิการสหประชาชาติตามค าแนะน าของสภาความมั่นคง  
 ในขณะที่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเป็นเสมือนหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของสหประชาชาติและองค์การช านัญพิเศษต่างๆ ภาระงานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบด้วยการให้ค าแนะน านโยบาย การจัดการศึกษา การเรียกประชุมระหว่างประเทศและการ
ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ขององค์การช านัญพิเศษ โดยกฎบัตรสหประชาชาติระบุว่า คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมมีหน้าที่ให้การสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจ้างงานและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ช่วยหาทางออกเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและอนามัยระหว่างประเทศ อ านวยความสะดวกใน

                                                           
26 “Chapter 1 The UN: Who Makes Decisions?”, p. 5. 

 27 “Chapter 1 The UN: Who Makes Decisions?”, p. 7. 
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ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพ28 
 ดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงมีส่วนส าคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยขั้นตอนแรกของ
กระบวนการก าหนดนโยบายจะเริ่มจากการที่ข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของรัฐบาลที่มีการเสนอทั้งในฐานะของ
ประเทศสมาชิกหรือการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกถูกน าเสนอเข้ามาในเวทีการประชุมที่เหมาะสม เช่น การ
ประชุมสมัชชาใหญ่ การประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม หรือการประชุมระดับโลก ซึ่งรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกจะอภิปรายในประเด็นนั้นๆ และเจรจาต่อรองเพื่อให้มีการร่างข้อตกลง โดยในส่วนของการ
ก าหนดนโยบายก็จะต้องกระท าผ่านการลงมติยอมรับของประเทศสมาชิก ดังนั้นการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ขององค์การสหประชาชาติจะออกมาในรูปแบบของข้อมติ ปฏิญญา โปรแกรมปฏิบัติการ ข้อตกลง และ
สนธิสัญญาที่ซับซ้อนและมีการผูกพันทางกฎหมาย29  
 เมื่อข้อเสนอหรือข้อเรียกในลักษณะข้างต้านผ่านการประชุมและมีการเจรจาในระดับต่างๆ แล้วนั้น 
กระบวนการนโยบายในขั้นต่อมาจึงเป็นการร่างข้อความหรือข้อตกลงจากแหล่งข้อมูลหรือข้อมูลพื้นฐานส่วน
ใหญ่จากรัฐบาล โดยร่างข้อความแรกอาจจัดเตรียมโดยส านักงานเลขาธิการสหประชาชาติ ในฐานะประธานใน
การเจรจาต่อรอง หรือกลุ่มของผู้แทน เช่น สหภาพยุโรป กลุ่ม G 77 ของประเทศก าลังพัฒนา และจีน หรือ
ผู้แทนอิสระซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจ ซึ่งในกรณีของข้อมติ รัฐบาลที่ท าหน้าที่สนับสนุนจะ
เป็นผู้ร่างข้อความ ซึ่งส านักงานเลขาธิการจะลงทะเบียนและแจกจ่ายเป็นเอกสารทางการ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการร่าง
นโยบายจะปรึกษากันอย่างใกล้ชิดกับผู้แทนก่อนการเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นขึ้น30 
 ร่างข้อความจะกลายเป็นจุดสนใจของการอภิปรายและปฏิกิริยาระหว่างรัฐบาล ผู้แทนจะพิจารณาร่าง
ข้อความตั้งแต่ต้นจนจบและอาจจะมีการขอแก้ไขในบางลักษณะที่ระบุถึงข้อความที่พวกเขาไม่อาจยอมรับได้
และเสนอหนทางแก้ไขที่จะเพิ่มหรือลบออกไป ส านักเลขาธิการจะรวบรวมรูปแบบที่เสนอเข้ามาทั้งหมด เมื่อตก
ลงกันได้เรียบร้อยว่าส่วนไหนที่ให้การรับรองและส่วนไหนไม่ให้การรับรอง เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการจะ
คอยตรวจแก้และบันทึกการเปลี่ยนแปลงร่างข้อความ จากนั้นจึงมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อความที่แต่
ละประเทศได้เสนอให้มีการปรับแก้ดังกล่าว เพื่อให้ผู้แทนได้ลดความแตกต่างทางความคิดเห็นลงและเมื่อมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ในบางกรณีที่ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างในบางข้อความ ผู้แทนบางประเทศ
อาจจะต้องตรวจเช็คกับรัฐบาลของตนเพื่อหาแนวทางที่สามารถประนีประนอมกันได้31  

                                                           
 28 “Chapter 1 The UN: Who Makes Decisions?”, p. 8. 
 29 “Chapter 2 Negotiations and Decision Making at the United Nations”, p. 20. 
 30 “Chapter 2 Negotiations and Decision Making at the United Nations”, p. 20. 
 31 “Chapter 2 Negotiations and Decision Making at the United Nations”, p. 20. 
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เมื่อการเจรจาต่อรองใกล้จะได้ข้อสรุป ผู้แทนจะพิจารณาถึงการ “ให้และรับ” เพื่อรักษาสมดุลของ
การเสียผลประโยชน์บางอย่างเพื่อได้รับผลประโยชน์ที่ต่างออกไป ในกรณีที่รัฐบาลประเทศสมาชิกยอมรับ
ข้อตกลงในร่างข้อความได้แล้วก็จะยอมรับข้อมติอย่างเป็นทางการ และถ้าประเทศสมาชิกทุกประเทศเต็มใจ
เห็นพ้องในข้อตกลงเท่ากับเป็นการรับอย่างเป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ดี ในบางครั้งผู้แทนไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
ได้ ประธานอาจขอให้ประเทศสมาชิกลงคะแนนเสียงเพื่อตกลง คัดค้าน หรืองดเว้นการออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ 
ได้32 หากแต่ถ้าประเทศสมาชิกปรารถนาที่จะให้มีการบันทึกความคิดเห็นเก็บไว้ พวกเขาอาจท าได้โดยการ
เสนอค าอธิบายในการลงคะแนนเสียงทั้งก่อนหรือหลังก็ได้ วิธีที่ประเทศสมาชิกจะแสดงความไม่เห็นด้วยกับ
บางส่วนของข้อความหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความทั้งหมด คือการตั้งข้อสงวนหลังจากการยอมรับข้อมติ การตั้ง
ข้อสงวนนี้เป็นการใช้เพียงชั่วคราวเพื่อบ่งบอกว่ารัฐสมาชิกเห็นด้วยกับนโยบายตามกฎทั้งที่ยังไม่แน่ใจใน
รายละเอียด ทั้งนี้ สามารถถอนการตั้งข้อสงวนกับเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อใดก็ได้33  
 เมื่อรัฐบาลบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังโดยเฉพาะประเด็นที่ได้ท าการถกเถียงกันในกระบวนการเจรจาต่อรอง
แล้วนั้น พวกเขาอาจแยกออกไปเข้าร่วมวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมกลุ่มท างาน ซึ่ง
การประชุมแบบนี้อาจเป็นการประชุมปิด อนุญาตให้เฉพาะผู้แทนและเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการร่วมประชุม
เท่านั้น บางครั้ง แม้ว่าเอ็นจีโอจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์แต่การอนุญาตนั้นอาจขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมาและวิจารณญาณของประธานการประชุม การประชุมแบบไม่เป็นทางการจะไม่มีการ
บันทึกเสียง เนื่องจากผู้แทนจะท างานได้ดีมีประสิทธิภาพเมื่อพวกเขาอภิปรายกันอย่างอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอภิปรายในประเด็นอ่อนไหวที่ปราศจากความกดดันของสาธารณะ ในกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีเอกสาร
จ านวนมาก อาจมีการประชุมแบบกลุ่มท างานที่มุ่งเน้นประเด็นที่ต้องการในแต่ละกลุ่ม ในทางทฤษฎี ควรมีการ
ประชุมกลุ่มท างานเพียงแค่ 2 กลุ่มตามเวลาที่ก าหนด34 หรือในบางกรณี รัฐบาลจะร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเฉพาะ
ส าหรับผู้แทนหรือการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการข้ึนมา โดยกลุ่มเฉพาะนี้จะประกอบด้วยตัวแทนของรัฐบาล
ที่มีความคิดเห็นในประเด็นเฉพาะซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้และนัดพบภายนอกห้องเจรจาต่อรอง จุดประสงค์
ของการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะเพื่อท าให้ผู้ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ก่อนจะประกาศผลการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่35  
 ในเวทีการประชุมหลายเวทีซึ่งดูเหมือนว่าการเจรจาต่อรองขององค์การสหประชาชาติที่เกิดขึ้นมีการ
จัดตั้งอย่างเป็นอิสระโดยนักการทูตที่มีแนวคิดแตกต่างกันและหลายภาคส่วนภายในองค์การสหประชาชาติเป็น
ผู้ประสานงานเร่ืองการเข้าร่วมการประชุม แต่ตั้งแต่การอภิปรายขององค์การสหประชาชาติคลี่คลายออกไปอยู่

                                                           
 32 “Chapter 2 Negotiations and Decision Making at the United Nations”, p. 21. 
 33 “Chapter 2 Negotiations and Decision Making at the United Nations”, p. 21. 
 34 “Chapter 2 Negotiations and Decision Making at the United Nations”, p. 23. 
 35 “Chapter 2 Negotiations and Decision Making at the United Nations”, p. 24. 
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ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองได้ท าให้กระบวนการก าหนดนโยบายที่แตกต่างและผลลัพธ์ที่ปรากฏเชื่อมโยงถึง
กันได้มากขึ้น ข้อตกลงที่ติดขัดในการประชุมหนึ่งอาจได้รับการประนีประนอมยอมรับในอีกการประชุมที่
เกี่ยวข้องก็เป็นได้ เมื่อไม่สามารถตกลงเป็นฉันทามติได้ เหล่าผู้แทนอาจย้อนกลับไปค้นหาฉันทามติล่าสุดใน
ประเด็นดังกล่าว 
 นโยบายขององค์การสหประชาชาติทกุนโยบายไม่ได้มีน้ าหนักและความส าคัญเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี 
ความส าคัญของนโยบายนั้นๆ ขึ้นอยู่กับว่านโยบายจะปรากฏในเอกสารใดและหน่วยงานไหนเป็นผู้ก าหนด 
สนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายจะมีความส าคัญและเคร่งครัดมากกว่าแผนปฏิบัติการที่เชื่อมต่อข้อตกลง
ทางการเมือง ข้อมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่มีน้ าหนักมากกว่าข้อมติของที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
ความมั่นคง ประเภทของวิธีที่ใช้ถ่ายทอดนโยบายขึ้นอยู่กับความส าคัญของประเด็นนั้นๆ ตลอดจนการแสดง
เจตนาทางการเมือง36 
 ตัวอย่างของนโยบายขององค์การสหประชาชาติประกอบด้วย 
 ข้อตกลง ในภาพกว้าง ข้อตกลงหมายถึงฉันทามติทั้งหมดของรัฐสมาชิก ไม่ว่าฉันทามตินั้นจะมีผล
ผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม เมื่อลงลึกในรายละเอียด ข้อตกลงมีความเป็นทางการน้อยกว่าสนธิสัญญาและ
มีความเก่ียวข้องกับประเด็นเฉพาะมากกว่า เป็นสิ่งที่ใช้โดยเฉพาะกับเอกสารที่ลงนามโดยตัวแทนของรัฐบาลแต่
ไม่ได้หมายถึงการให้สัตยาบัน หนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งอาจมีผลผูกพันไปถึงสนธิสัญญา ข้อตกลงในที่นี้
จะมีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และด้านเทคนิคตลอดจนด้าน
การเงิน การคลัง ส่วนมากเอกสารระหว่างประเทศจะถูกจัดท าในรูปแบบของข้อตกลง 
 ข้อมติ เป็นนโยบายทางการที่หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติใช้ เช่น สมัชชาใหญ่ เพื่อแสดงความ
ตกลงหรือบทสรุป ข้อมติจะมีส่วนน าที่ระบุว่าการกระท าใดควรท าและย่อหน้าที่เป็นการบ่งบอกถึงการกระท า
และค าสั่ง 
 นโยบาย หมายถึง การกระท าที่เป็นทางการซึ่งไม่ใช่ข้อมติและต้องมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น 
การเลือกตั้ง การนัดหมายหรือสถานที่ส าหรับการประชุม  
 สนธิสัญญา โดยทั่วไปสนธิสัญญาหมายถึงสิ่งที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยมีเงื่อนไขหลายประการ อาทิ คู่สัญญามีความตั้งใจที่จะสร้างสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เอกสาร
จะต้องได้รับการสรุปโดยรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอ านาจในการท าสนธิสัญญา สนธิสัญญาต้องได้รับ
ความคุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศและต้องเป็นการเขียนขึ้นมา โดยทั่วไป สนธิสัญญาจะจัดท าขึ้นใน
ประเด็นที่ต้องการความจริงจังหรือข้อตกลงที่มีความส าคัญทางการเมือง มักรวมไปถึงการให้สัตยาบันของแต่ละ
รัฐบาลเพื่อให้มีผลผูกพัน37  

                                                           
 36 “Chapter 5 Outcomes: The Nature of UN Decisions”, p. 43. 
 37 “Chapter 5 Outcomes: The Nature of UN Decisions”, p. 44. 
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 อนุสัญญา ความหมายโดยทั่วไปของอนุสัญญามีความคล้ายคลึงกับสนธิสัญญา เป็นเอกสารที่
ครอบคลุมข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และยังคงหมายถึงกลุ่มของกฎหมาย ส าหรับ
ความหมายเฉพาะนั้น อนุสัญญาในปัจจุบันจะใช้ส าหรับการท าสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งมีคู่สัญญาจ านวนมากอยา่ง
เป็นทางการ  เช่น อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 อนุสัญญาสามารถลงมติยอมรับโดย
องค์การระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก ค.ศ. 1989 ของสมัชชาใหญ่ 
 พิธีสาร มุ่งประเด็นไปที่เร่ืองเฉพาะภายในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา พิธีสารทางเลือกท าให้เกิดการ
เพิ่มสิทธิและหน้าที่ในสนธิสัญญา ซึ่งสามารถเลือกที่จะให้สัตยาบันอย่างเป็นอิสระได้ พิธีสารประเภทนี้อนุญาต
ให้คู่สัญญาอยู่เหนือข้อตกลงทั่วไปของผู้ลงนามทั้งหมดในสนธิสัญญาได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ พิธีสาร
ทางเลือก ค.ศ. 1999 ในพิธีสารการก าจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 ข้อก าหนดของพิธีสาร
ฉบับนี้ได้อนุญาตให้สตรีหรือกลุ่มสตรีสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้โดยตรงกับ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการก าจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

พิธีสารที่มีพื้นฐานในกรอบสนธิสัญญาจะระบุข้อผูกมัดเป็นส่วนประกอบเพื่อท าให้อนุสัญญาฉบับก่อน
หน้าบรรลุผลส าเร็จ ได้มีการน าพิธีสารแบบนี้มาใช้โดยเฉพาะในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ตัวอย่างเช่น กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1992 ตามมาด้วย 
พิธีสารเกียวโต ค.ศ. 1997 เริ่มด าเนินการให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายในการปล่อยก๊าซ เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ พิธีสารที่แก้ไขจะมีข้อก าหนดที่แก้ไขของสนธิสัญญาฉบับก่อนหน้านี้ และพิธีสารที่เป็น
ส่วนประกอบของสนธิสัญญาจะมีข้อก าหนดของสนธิสัญญาฉบับก่อนหน้า38  
  กฎบัตร เป็นเอกสารที่มีความส าคัญและเป็นทางการมากที่สุดของข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยทั่วไป
จะเป็นเอกสารสนธิสัญญาที่ใช้ในการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศใหม่  เช่น กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ 
ค.ศ. 1945  
 ประกาศ เป็นเอกสารที่มีลักษณะอยู่ตรงกลางระหว่างข้อมติกับอนุสัญญาและในบางครั้งก็มีบางส่วน
คล้ายคลึงกับกฎหมายจารีตประเพณี โดยข้อความในประกาศจะปรากฏความมุ่งมั่นและความผูกพันทางการ
เมืองซึ่งส่วนใหญ่ประมุขของประเทศหรือผู้น ารัฐบาลจะเป็นผู้ลงมติยอมรับ 
 โปรแกรมปฏิบัติการ เป็นแบบร่างแผนการส าหรับชุดกิจกรรมที่รัฐบาลได้ตกลงร่วมกันในประเด็น
พิเศษหรือประเด็นเฉพาะทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เนื่องจากถ้อยแถลงจะแสดง
เจตจ านงทางการเมืองและข้อตกลงร่วมกันแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย การประชุมระดับโลกส่วนมากจะ
ท าการตกลงร่วมกันในแผนหรือโปรแกรมปฏิบัติการ 

                                                                                                                                                                          

 
 38 “Chapter 5 Outcomes: The Nature of UN Decisions”, p. 45. 
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 ข้อสรุปที่ตกลงร่วมกัน ในบางกรณี รัฐบาลตัดสินใจที่จะสรุปการประชุมดว้ยผลการเจรจาที่ต่อรองกัน
ได้แต่ปราศจากความผูกพันที่รัฐบาลจะต้องด าเนินการตาม ข้อสรุปที่ตกลงร่วมกันอาจเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนานโยบายได้39  
 บทสรุปของประธาน เป็นการแสดงถึงความรู้สึกและทิศทางของการประชุมโดยปราศจากการรวมเอา
ข้อผูกพันทางการกระท าของรัฐบาลเข้าไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นข้อคิดเห็นที่ได้แสดงไว้หรือการตัดสินใจในเรื่อง
พิเศษที่ควรใส่เข้าไปในบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ  
 การคว่ าบาตร ส านักเลขาธิการจะก าหนดการคว่ าบาตรกับรัฐสมาชิกในสถานการณ์ที่เห็นแล้วว่า เป็น
หนทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เอาไว้ โดยปกติการ
ลงโทษด้วยการคว่ าบาตรจะเกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวของการใช้ความพยายามทางการทูตเข้าแก้ไขแล้ว 
การคว่ าบาตรอาจรวมไปถึงการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการค้าหรือมุ่งไปที่เป้าหมายโดยเฉพาะ อาทิ การ
ซื้อขายอาวุธ การท่องเที่ยวหรือการแลกเปลี่ยนทางการทูต 
 บันทึกความเข้าใจ เป็นข้อตกลงที่เป็นทางการน้อยที่สุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการภายใต้กรอบ
ของข้อตกลงระหว่างประเทศ บันทึกความเข้าใจไม่ต้องการการให้สัตยาบันและสามารถจัดท าได้โดยรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ ตัวอย่าง เช่น องค์การสหประชาชาติจัดท าบันทึกความเข้าใจกับประเทศสมาชิกเพื่อ
จัดระเบียบการรักษาสันติภาพหรือเพื่อจัดการประชุมขององค์การสหประชาชาติ40 
 
กิจกรรม  2.2.2 
 อธิบายกลไกในการแก้ไขปัญหา กรณีที่องค์การสหประชาชาติไม่สามารถมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์จาก
ประเทศสมาชิกในการก าหนดนโยบายสาธารณะ   
 
แนวตอบกิจกรรม  2.2.2  
 แม้ว่าหลักการส าคัญของการก าหนดนโยบายขององค์การสหประชาชาติ คือ การมีมติอย่างเป็นเอก
ฉันท์จากประเทศสมาชิก หากแต่ถ้าไม่สามารถได้รับมติอย่างเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกแล้วนั้น ก็ยัง
สามารถใช้กลไกอ่ืนๆ ในการก าหนดนโยบาย เช่น การลงคะแนนเสียง และการตั้งข้อสงวนเพื่อช่วยท าให้การ
ก าหนดนโยบายด าเนินต่อไปได้ เป็นต้น 
   

                                                           
 39 “Chapter 5 Outcomes: The Nature of UN Decisions”, p. 46. 
 40 “Chapter 5 Outcomes: The Nature of UN Decisions”, p. 47. 
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ตอนท่ี  2.3 
กรณีศึกษาและปัญหาของการด าเนินนโยบายในบริบทโลก 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

 หัวเรื่อง      
2.3.1 ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจกับทิศทางการค้าแบบเสรีนยิม 
2.3.2 ภาวะโลกร้อนกับความซบัซ้อนในการแก้ไขปัญหา 

 

แนวคิด 
1. กรอบการค้าระหว่างประเทศที่ถูกก าหนดขึ้นโดยประเทศที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจก่อให้เกิด

กติกาการค้าระหว่างประเทศที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับการคาดการณ์ว่าการที่ประเทศด้อยพัฒนาสามารถพัฒนาเข้ากับระบบการค้า
ระหว่างประเทศได้ก็จะท าให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศเหนือ -ใต้หมดไป หากแต่
แนวทางดังกล่าวไม่สามารถลดความขัดแย้งของประเทศเหนือ-ใต้ เพราะการค้าระหว่าง
ประเทศก็ยังคงเป็นประโยชน์เฉพาะประเทศพัฒนาแล้วนั่นเอง 

2. ตัวแสดงที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะในบริบทโลกในการลดภาวะโลกร้อนประกอบด้วย
ตัวแสดงทั้งในรูปขององค์การระหว่างประเทศ องค์การพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการลดหรือสร้างก๊าซเรือนกระจก โดยองค์การระหว่าง
ประเทศที่รัฐเป็นภาคีและองค์กรพัฒนาเอกชน พยายามเรียกร้องและกดดันให้เข้าร่วมใน
พิธีสารเกียวโต ในขณะที่กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการลดหรือสร้างก๊าซเรือน
กระจกกลับมีทั้ งกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้านการเข้าร่วมพิธีสารเกียวโต ขึ้นอยู่กับ
ผลประโยชน์หรือผลกระทบของธุรกิจแต่ละประเภท 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 2.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจกับทิศทางการค้าแบบเสรีนิยมได้ 
 2. อธิบายภาวะโลกร้อนกับความซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาได้ 
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เรื่องท่ี  2.3.1 
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจกับทิศทางการค้าแบบเสรีนิยม 
 
  

การค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งยัง
เป็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการผลิตที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและตัวแสดงอ่ืนๆ ที่จะ
ก าหนดว่าจะผลิตอะไร ผลิตที่ไหน ใครผลิต ผลิตอย่างไร ผลิตเพื่อใคร รวมถึงการก าหนดกลไกราคา หากแต่
การค้าระหว่างประเทศที่ยังได้รับแรงกดดันและแทรกแซงจากหลายฝ่ายทั้งในส่วนของรัฐชาติ ภาคเอกชน และ
สังคม จนท าให้หลายฝ่ายกล่าวว่าการค้าไม่อาจแยกจากการเมืองได้     
 ดังจะเห็นได้จากนักทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศที่กล่าวว่าไม่มีประเด็นไหน
ที่จะเป็นหัวใจส าคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศมากกว่าการค้า จึงไม่น่าแปลกใจว่าในอดีตที่
ผ่านมานักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการจึงมุ่งความสนใจไป
ที่การค้าเป็นส าคัญ การขยายตัวของการค้าที่ตัดข้ามพรมแดนของรัฐชาติท าให้การค้าระหว่างประเทศเกิดจาก
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าจาก ค.ศ. 1960-1995 การค้าโลกเพิ่มขึ้นจาก 629 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 5 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
 การค้าระหว่างประเทศก็มีมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย  ซึ่งในงานของ David N. Balaam and 
Michael Veseth ได้แบ่งมุมมองดังกล่าวไว้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ มุมมองของพาณิชย์นิยม (Mercantilists) 
มุมมองของเสรีนิยม (Liberals) และมุมมองของโครงสร้างนิยม (Structuralists) ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้น าอาจจะเชื่อ
ในมุมมองทั้ง 3 ด้าน และด าเนินนโยบายโดยใช้มุมมองทั้ง 3 มุมมอง กล่าวคือ มีการเปิดการค้าเสรีในระบบโลก 
(มุมมองด้านเสรีนิยม) แต่ปกป้องคนงานและการผลิตภายในประเทศ (มุมมองด้านพาณิชย์นิยม) ด้วยการ
ยกระดับค่าจ้างและเทคโนโลยีให้สูงขึ้นผ่านกระบวนการท าให้เป็นอุตสาหกรรม (มุมมองด้านโครงสร้างนิยม) 
 หากมองการค้าระหว่างประเทศผ่านมุมมองของพาณิชย์นิยม (Mercantilists) อาจกล่าวได้ว่าในยุค
พาณิชย์นิยมระหว่างศตวรรษที่ 16-18 รัฐในยุโรปมองว่าการค้าเป็นเครื่องมือของรัฐอันจะน ามาซึ่งความมั่งคั่ง
และอ านาจ การได้มาซึ่งทองค า เงิน และสินค้ามีค่าอ่ืนๆ จากประเทศอาณานิคมท าให้ประเทศเจ้าอาณานิคมมี
ความมั่งคั่งและมีอ านาจเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งส่วนหนึ่งถูกน าไปใช้ในการท าสงครามเพื่อแผ่อิทธิพล ล่า
อาณานิคม ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจและความมั่งคั่งจึงมีลักษณะเป็นวงจรที่มีพลวัตรและกลายเป็นหัวใจ
ส าคัญของพวกพาณิชย์นิยมและพวกโครงสร้างนิยมในทฤษฎีของการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นการค้าระหว่าง
ประเทศในมุมมองของพวกพาณิชย์นิยมจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เน้นการเพิ่มการส่งออกให้มากที่สุด และ
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น าเข้าให้น้อยที่สุด เน้นความเป็นเจ้าของกิจการ (ownership) เป็นหลัก โดยไม่ค านึงถึงประสิทธิภาพของ
กิจการ และคุณภาพของสินค้าและบริการ 
 ในขณะที่มุมมองของการค้าเสรีหรือเสรีนิยม (Economic Liberals) ที่น าโดยนักคิดอย่าง  Adam 
Smith ได้เสนอนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี ส่วน David Ricardo ได้น าเสนอแนวคิด “กฎของการได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ” (Comparative Advantage) บนฐานคติที่ว่าการค้าเสรีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต เพื่อที่จะก าหนดว่าสินค้าดังกล่าวใครควรเป็นผู้ผลิต ผลิตที่ไหน ผลิตอย่างไร และให้ปัจเจก
บุคคลมีอิสรเสรีภาพในการซื้อและขายในตลาดเสรี ผ่านกลไกการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยมือที่มองไม่เห็น 
(Invisible Hand) โดยกฎของการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบจะพิจารณาถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) ว่าสินค้าดังกล่าวควรผลิตเองหรือควรน าเข้า กล่าวคือแต่ละประเทศควรผลิตสินค้าที่มีต้นทุนการผลิต
ได้เปรียบมากที่สุด แล้วน าสินค้า ที่ผลิตได้ไปแลกเปลี่ยนสินค้าที่ประเทศอ่ืนมีต้นทุนการผลิตได้เปรียบ และ
ประเทศต่างๆ ก็จะได้รับผลิตผลดีกว่าการที่ประเทศต่าง ๆ จะผลิตสินค้าที่ต้องการด้วยตนเองทุกชนิด โดยมี
เงื่อนไขว่าแต่ละประเทศเลือกผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด และทรัพยากรเหมาะสม โดยที่ 
Balaam และ Veseth ได้ยกตัวอย่างกรณีของสหราชอาณาจักรว่าควรน าเข้าอาหารบางชนิดดีกว่าผลิตเองใน
ประเทศ เพราะการน าเข้าจะก่อให้เกิดต้นทุนที่น้อยกว่า ซึ่งในประเด็นนี้ Ricardo ย้ าว่าตามกฎของการ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนั้น  การค้าเสรีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย เกิดการแบ่งกันผลิตระหว่างประเทศ
แล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน เพราะเราจะได้สินค้าที่ผลิตจากต้นทุนที่ต่ าที่สุด อันจะน ามาซึ่งความมั่งคั่ง ของ
ประเทศ 
 หากแต่ Alexander Hamilton และ Friedrich List กล่าวแย้งว่า ระบบดังกล่าวไม่ได้สร้างความเป็น
ธรรมให้กับรัฐดังที่กล่าว เนื่องด้วยระบบดังกล่าวยังคงถูกครอบง าด้วยระบบการค้าที่มีอังกฤษเป็นผู้น า ดังนั้น
การค้าเสรีจึงก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคแก่รัฐต่างๆ เพราะรัฐแต่ละรัฐมีศักยภาพในการผลิตที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น
รัฐต้องด าเนินนโยบายการคุ้มกันทางการค้า (Protectionist Trade Policy) เช่น การตั้งก าแพงภาษีสินค้าเข้า
และอุดหนุนสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งในประเด็นการใช้นโยบายการคุ้มกันทางการค้าของรัฐ การรวมกลุ่มของ
รัฐในลักษณะพันธมิตรทางการค้าเช่น NAFTA หรือ EU ก่อให้เกิดความกังวลใจกับพวกพาณิชย์นิยมด้วยเกรง
ว่านโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการค้าระหว่างประเทศ 
 ในขณะที่พวกโครงสร้างนิยม (Structuralists) มองยุคพาณิชย์นิยมแตกต่างไปจากมุมมองของพวก
พาณิชย์นิยมและเสรีนิยม กล่าวคือ ประการแรกพวกโครงสร้างนิยมมองว่ายุคพาณิชย์นิยมก็คือส่วนหนึ่งของ
ลัทธิจักรวรรดินิยมแบบดั้งเดิม (Classical Imperialism) ที่เน้นนโยบายด้านการส่งออกเพราะมีการผลิตเกิน
ความต้องการหรือมีปริมาณเงินเกินการลงทุนจึงก่อให้เกิดการล่าอาณานิคมเพื่อขยายการค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศ ดังนั้นการค้าจึงกลายเป็นเครื่องมือของประเทศแม่ในการครอบง าประเทศอาณานิคมด้อยพัฒนา 
ในขณะที่เลนินกล่าวว่าลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหม่ (Modern Imperialism) หลังศตวรรษที่ 19 คือการพัฒนา
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ของทุนนิยมที่ใช้การค้าที่ตัวน าในการเผยแพร่ลัทธิทุนนิยมเข้าไปในประเทศด้อยพัฒนาในลักษณะของ Soft 
Power อีกทั้งประเทศแม่ยังน าเอาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอาณานิคมไปใช้เพื่อการพัฒนา
และการค้าของประเทศแม่อีกด้วย    

ดังนั้นในมุมมองของพวกโครงสร้างนิยมอย่าง Andre Gunder Frank ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้าง
นิยมและวิจารณ์ถึงผลกระทบของลัทธิล่าอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยมในบราซิลที่ส่งผลให้ประเทศ
เหล่านั้นกลายเป็นประเทศชายขอบ (Peripheral Nations) ที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศศูนย์กลาง
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Immanual Wallerstein กล่าวว่ารูปแบบหรือลักษณะการค้าระหว่างประเทศที่มี
ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง (Core Country)  ประเทศกึ่งชายขอบ (Semi-
periphery) และประเทศชายขอบ (Periphery) ในลักษณะของการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ 
(International division of labor) 
 โครงสร้างของเศรษฐกิจการเมืองถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1944 ในการประชุมที่เมืองเบรตตันวูดส์ โดย
ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรน าโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่พยายามสร้างระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจอันจะน าไปสู่สงคราม ด้วยการสร้างองค์การการค้าระหว่างประเทศ ( International 
Trade Organization: ITO) หากแต่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากองค์กร
ดังกล่าว จากนั้นประธานาธิบดี Harry Truman ได้พัฒนาโครงสร้างการค้าพหุภาคีภายใต้ความตกลงทั่วไปว่า
ด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (General Agreement on Tariff and Trade; GATT) ใน ค.ศ. 1948 GATT จึง
กลายเป็นองค์กรแรกที่ดูแลรับผิดชอบด้านการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้หลักการต่างตอบแทน (Reciprocity) 
และหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)  ซึ่งประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องอยู่ภายใต้กฎกติกา
เดียวกัน ด้วยการลดก าแพงภาษีเพื่อให้การค้ามีลักษณะเสรีอันเป็นสิ่งส าคัญที่ของความตกลงดังกล่าว ภายใต้
หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Most Favored 
Nation Treatment: MFN)หมายถึง การที่ประเทศที่เป็นคู่สัญญาเมื่อได้ให้สิทธิประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่
ประเทศหนึ่งประเทศใด ก็ต้องให้สิทธิประโยชน์เช่นนั้นแก่ประเทศที่เป็นคู่สัญญาอ่ืนด้วย หากแต่ภายใต้
หลักการของ GATT ก็ยังคงเลี่ยงไม่พ้นที่การเมืองต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ บางประเทศจึงเร่ิมไม่พอใจ
กับหลักการของ GATT ที่เอาเข้าจริงๆ แล้วไม่ได้มีความเท่าเทียมกันดังหลักการเสมอไป อีกทั้ งยังกีดกันไม่ให้
ประเทศคอมมิวนิสต์เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกด้วย จนหลายฝ่ายมองว่า GATT ก็เป็นเครื่องมือของลัทธิจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก 
 ภายหลังวิกฤติน้ ามันใน ค.ศ. 1973 และผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศอุตสาหกรรมใน
ตะวันตกก่อให้เกิดการหามาตรการในการปกป้องการส่งออกและการน าเข้า อีกทั้งในหลายประเทศเริ่มมี
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอากร (Non Tariff Barriers: NTBs) อาทิเช่น การอุดหนุนทางการค้า 
และการทุ่มตลาด เป็นต้น ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหม่ของระบบการค้าระหว่างประเทศน าไปสู่การเจรจา GATT 
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รอบโตเกียว (ค.ศ. 1973-1979) ที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการก าจัดปัญหาการกีดดันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอากร
เป็นประเด็นส าคัญ จนกระทั่งหลายฝ่ายเริ่มเรียกร้องให้มี “Fair Trade” เข้ามาแทนที่ “Free Trade” มากข้ึน
เร่ือยๆ  
 การเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยใน ค.ศ. 1986 นับเป็นจุดส าคัญของการค้าระหว่างประเทศเนื่องด้วยการ
เจรจาดังกล่าวได้ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสิ่งทอเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรต่างๆ หากแต่การเจรจารอบอุรุกวัยที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตรกับกลายเป็นประเด็นที่น าไปสู่ข้อถกเถียงต่างๆ มากมายทั้งในประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกในเรื่อง
ของการอุดหนุนสินค้ าเกษตร จนกระทั่ ง GATT ได้ กลายเป็ นองค์การการค้ า โลก (World Trade 
Organization: WTO) ใน ค.ศ. 1995 จึงได้น ากระบวนการในการตัดสินใจสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้น
ทุกๆ 2 ปี หากแต่หลายฝ่ายมองว่าองค์การการค้าโลกก็ยังคงไม่สามารถยุติปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจาก
การค้าระหว่างประเทศได้ตามเจตจ านงที่ตั้งไว้ เนื่องด้วยปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศได้ถูกผูกโยงเข้ากับ
ประเด็นทางสังคมต่างๆ เช่น ความเสมอภาค  สิ่งแวดล้อม สิทธิของแรงงาน สิทธิมนุษยชน และหลักศีลธรรม 
เป็นต้น ที่ขับเคลื่อนด้วยการน าขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  
 ประเทศด้อยพัฒนา (Least Developed Countries: LDCs) เริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในระบบ
การค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องการให้ประเทศด้อยพัฒนาได้เข้ามาสู่
กระบวนการในการเจรจาด้านการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศด้อยพัฒนาหลาย
ประเทศเริ่มมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายคนในประเทศก าลังพัฒนาเชื่อว่า
เหตุผลหลักที่ท าให้สหรัฐอเมริกาและประเทศพัฒนาแล้วส่วนหนึ่งสนับสนุนการเจรจารอบอุรุกวัย เนื่ องด้วย
เกรงว่าจะสูญเสียตลาดส่งออกในประเทศโลกที่สามหรือประเทศด้อยพัฒนาไป   อีกทั้งยังมีความต้องการที่จะ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบของประเทศด้อยพัฒนาด้วย ดังนั้นการเจรจารอบอุรุกวัยจึงเสมือนเป็นการ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนากล่าวคือ ประเทศก าลังพัฒนาจะได้โอกาสใน
การส่งออกสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และสินค้าส าเร็จรูปเข้าไปยังประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะส่งสินค้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและบริการเข้าสู่ประเทศก าลังพัฒนา 
 ตามแนวทางดังกล่าวประเทศด้อยพัฒนาจึงได้รับประโยชน์ในหลายด้านตามค ากล่าวอ้างขององค์การ
การค้าโลก เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับมาตรฐานทางเทคโนโลยี อีกทั้งหากประเทศด้อยพัฒนา
สามารถพัฒนาให้มีการบริหารที่โปร่งใสก็จะเป็นแรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) จากต่างประเทศ จากสภาวการณ์ดังกล่าวท าให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการที่ประเทศด้อย
พัฒนาสามารถพัฒนาเข้ากับระบบการค้าระหว่างประเทศได้ก็จะท าให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศเหนือ -ใต้
หมดไป หากแต่นักวิชาการสายโครงสร้างนิยม (Structuralists) กลับเห็นว่าแนวทางดังกล่าวไม่สามารถลด
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ความขัดแย้งของประเทศเหนือ-ใต้ ดังที่มีการกล่าวอ้าง เพราะการค้าระหว่างประเทศก็ยังคงเป็นประโยชน์
เฉพาะประเทศพัฒนาแล้วนั่นเอง 
 

 
กิจกรรม  2.3.1 

อธิบายแนวคิดส าคัญของกฎของการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมาพอสังเขป 
 

แนวตอบกิจกรรม  2.3.1 
กฎของการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) บนฐานคติที่ว่าการค้าเสรีจะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพื่อที่จะก าหนดว่าสินค้าดังกล่าวใครควรเป็นผู้ผลิต ผลิตที่
ไหน ผลิตอย่างไร และให้ปัจเจกบุคคลมีอิสรเสรีภาพในการซื้อและขายในตลาดเสรี ผ่านกลไกการตลาดที่
ขับเคลื่อนด้วยมือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) โดยกฎของการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบจะพิจารณาถึง
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ว่าสินค้าดังกล่าวควรผลิตเองหรือควรน าเข้า 
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เรื่องท่ี  2.3.2 
ภาวะโลกร้อนกับความซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา41 
  

 แม้ว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเคยเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงอภิปรายกันอยู่มากโดยเฉพาะในแวดวง
นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลหลักฐานที่ยืนยันว่าโลกร้อนขึ้นจริง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาโลกร้อน 
แนวทางรับมือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ฯลฯ แต่เมื่อมีการเผยแพร่รายงานประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศฉบับที่ 4 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดท าขึ้นโดย “องค์คณะระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”42 ท าให้เป็นที่ยอมรับกันโดยไม่มีข้อโต้แย้งแล้วว่าโลกร้อนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง ผู้น าประเทศที่พัฒนาแล้วต่างออกมาประกาศถึงนโยบายและแผนที่จะร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ฝ่ายองค์การสหประชาชาติ โดยนายบัน คี มูน เลขาธิการฯ ได้ออกแถลงการณ์ว่าภาวะโลกร้อนถือว่า
เป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติเทียบเท่ากับสงคราม พร้อมทั้งประกาศจะน าปัญหานี้ไปหารือในการประชุมสุด
ยอดผู้น าจี 8 ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน ที่ประเทศเยอรมัน 

ตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 43 ได้ระบุว่า 
ในบรรยากาศโลกมีป ริมาณ ความเข้มข้นของก๊ าซที่ ท าให้ เกิดภาวะโลกร้อน เพิ่ มขึ้ น  ได้แก่  ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ การเพิ่ มขึ้นของ
ก๊าซคาร์บอนมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้พลังงานฟอสซิลและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (โดยเฉพาะการ
ท าลายป่า) ส่วนการเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์นั้น เป็นผลมาจากภาคเกษตรกรรม  หลักฐานที่
แสดงถึงการเกิดภาวะโลกร้อน เช่น  อุณหภูมิในบรรยากาศโลกและในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น การละลายของ
น้ าแข็งขั้วโลกเหนือที่ขยายวงกว้างขึ้น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลเฉลี่ยของทั้งโลก (อัตรา 0.3 + 1.0 มม./ปี 
ในช่วงปี ค.ศ. 1993-2003) การเกิดพายุไซโคลนในอัตราถี่ขึ้นในเขตแอตแลนติกเหนือ เป็นต้น 

                                                           
 41 เรียบเรียงจาก บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์: วิเคราะห์นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อ
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน. วารสารร่มพฤกษ.์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2551, หน้า 41-102. 

42 องค์คณะระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPPC) ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การอุตุนิยมโลก กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1988 รายงานประเมินการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศฉบับที่ 4  ของ IPPC นี้ เป็นรายงานที่จัดท าโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้เขียนกว่า 600 คน จาก 40 ประเทศ และมีการ
อ่านตรวจทบทวนโดยผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกว่า 620 คน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากรัฐบาล 113 ประเทศ ท าการทบทวน
และปรับปรุงเอกสารสรุปส าหรับผู้บริหารทีละบรรทัด (www.ipcc.ch/press/prwg2feb07.htm) 

43  IPPC, “Climate Change 2007: The Physical Science Basis (Summary for Policymaker).”  
www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf , 02 Feb.2007 

http://(www.ipcc.ch/press/prwg2feb07.htm
http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf
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ในปี ค.ศ. 1990 จึงได้มีการประชุมสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งมีประเทศต่างๆ เข้าร่วม 137 ประเทศ 
โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้มีการจัดท าร่างสนธิสัญญาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนกระทั่งในเดือน
ธันวาคมปีเดียวกัน ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้เห็นชอบให้มีการเจรจาจัดท า “กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC) แ ล ะ มี ก า รจั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก รรม ก า ร เพื่ อ ก า ร เจ รจ า ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ บ า ล 
(Intergovernmental Negotiating Committee) เพื่อด าเนินการดังกล่าว และเมื่อมีการจัดท าร่างกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วเสร็จ จึงได้เปิดให้มีการลงนามรับรอง
อนุสัญญาฯ ดังกล่าวในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒา (Earth Summit) ที่กรุงริโอ 
เดอจานาโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 1994 
ภายหลังจากที่มีประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันครบ 50 ประเทศตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ  

แม้ว่าในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะได้ก าหนดให้
ประเทศที่พัฒนาแล้วท าการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับเดียวกันกับที่ปล่อยในปี ค.ศ.
1990 ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2000 แต่ไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บังคับให้มีการด าเนินการตามพันธกรณี หาก
ประเทศที่พัฒนาแล้วกลับไม่สามารถด าเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซตามที่ก าหนดไว้ได้ จึงท าให้ที่ประชุม
สมัชชาภาคี (Conference of the Parties: COP) ต้องมีการทบทวนพันธกรณีและก าหนดมาตรการเข้มข้น
กว่าที่เป็นอยู่ จนกระทั่งน ามาสู่การให้การรับรองพิธีสารเรียกกันว่า “พิธีสารเกียวโต” (Kyoto Protocol) ที่มี
ผลใช้บังคับในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 (ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม ค.ศ. 2002) 
 หากแต่กลับมีข้อขัดแย้งส าคัญระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น 
และออสเตรเลีย กับประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศก าลังพัฒนาอีกหลายประเทศ เช่น บราซิลและจีน 
ในประเด็นการอนุญาตให้น าโครงการในสาขาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ โดยเฉพาะการ
ปลูกป่าในประเทศก าลังพัฒนามาเป็นกิจกรรมภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) โดยสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ต้องการผลักดันให้มีการอนุญาต แต่
ถูกคัดค้านจากสหภาพยุโรปและประเทศก าลังพัฒนา เนื่องจากเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิด
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง และจะท าให้ส่วนแบ่งการตลาดของโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดประเภทอื่นๆ ลดลง เพราะจะมาทุ่มให้กับโครงการประเภทปลูกป่าที่มีต้นทุนด าเนินการต่ าและ
ไม่ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาอื่นๆ ก็จะลดลงไปด้วย 
 นอกจากความเห็นต่างดังกล่าวข้างต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกายัง
ต้องการผลักดันให้ประเทศก าลังพัฒนามีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยก าหนดเป็นพันกรณี ในขณะที่
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาได้ร่วมกันคัดค้านข้อเสนอดังกล่าวของสหรัฐ โดยยึดถือ “หลักการความรับผิดชอบ
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ร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน” (Common But Differentiated  Responsibilities) ที่ได้ระบุอยู่ในมาตรา 3 
ของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอ้างถึงข้อมูลบัญชีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า
ประเทศก าลังพัฒนาอย่างมาก เนื่องจากประเทศก าลังพัฒนามองว่าพันธกรณีดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จึงไม่มีประเทศก าลังพัฒนาใดที่จะยอมรับพันธกรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจาก
ข้อกังวลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ44  

ปัญหาเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโตไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศ
ก าลังพัฒนาเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดการแบ่งฝ่ายและสร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วด้วย 
โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ทั้งในประเด็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่า
ไม้ และระบบการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกรอบแนวคิดและบริบททางการเมืองที่แตกต่าง
กันในการจัดการแก้ไขปัญหาโลกร้อน  

ดังจะเห็นได้ว่าบริบททางการเมืองของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาจ านวนหนึ่งคัดค้านการลง
นามในพิธีสารโตเกียว หากแต่ประธานธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton) ได้ลงนามในพิธีสารเกียวโต ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารในการจัดการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
ก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาการให้สัตยาบัน แต่พอล่วงมาถึงสมัยประธานาธิบดีจอร์จ บุช (George 
Bush) สมัยแรก บุชกลับประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2001 ว่า สหรัฐอเมริกาปฏิเสธ
การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารเกียวโต การประกาศดังกล่าวนับเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างมาก  เนื่องจากสหรัฐอเมริกามี
บทบาทในการสร้างระบอบระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
  โดยประธานาธิบดีบุชได้ชี้แจงว่าเขาคัดค้านพิธีสารเกียวโต เนื่องจากในพิธีสารเกียวโตได้มีข้อยกเว้น
ให้กับประชากรโลกราวร้อยละ 80 ในการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติตามพิธีสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงประเทศที่มี
ประชากรจ านวนมาก เช่น จีนและอินเดีย เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นพิธีสารที่จะมีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของ
สหรัฐ ดังนั้น การที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พิธีสารเกียวโตไม่เป็นธรรม 
(unfair) และไม่มีประสิทธิภาพ (ineffective) ต่อการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังมีรายงานว่าการบังคับ

                                                           
 44 Joseph E. Aldy,. “Saving the Planet Cost-Effectively: The Role of Economic Analysis in Climate Change 
Mitigation Policy.” In Randall Lutter and Jason F. Shogren, eds. Painting the White House Green: Rationalizing 
Environmental Policy inside the Executive Office of the President. Washington, DC: Resources for the Future, 
2004. p. 104. 
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ให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า จะท าให้เกิดการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิง “ถ่านหิน” ซึ่งใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าของสหรัฐมากกว่าคร่ึงหนึ่ง ไปเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลท าให้ราคาไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างมาก  

ดังนั้นตัวแสดงที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะในบริบทโลกในกรณีพิธีสารเกียวโต จึงสามารถจ าแนก
ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) องค์การระหว่างประเทศที่รัฐเป็นภาคี เช่น สมัชภาคีของประเทศพิธีสารเกียวโต 
168 ป ร ะ เท ศ  โ ค ร ง ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( United Nations Environment 
Programme: UNEP) และธนาคารโลก 45 เป็นต้น  (2) องค์การพัฒนาเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้ งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น กรีนพีซ (Greenpeace) และมิตรต่อโลก (Friend of the Earth) เป็น
ต้น และ (3) กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่เก่ียวข้องกับการลดหรือสร้างก๊าซเรือนกระจก โดยองค์การระหว่างประเทศที่
รัฐเป็นภาคีและองค์กรพัฒนาเอกชน พยายามเรียกร้องและกดดันให้เข้าร่วมในพิธีสารเกียวโต ในขณะที่กลุ่ม
บริษัทข้ามชาติที่เก่ียวข้องกับการลดหรือสร้างก๊าซเรือนกระจกกลับมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้านการเข้าร่วม
พิธีสารเกียวโต ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์หรือผลกระทบของธุรกิจแต่ละประเภท 
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      อธิบายว่าเพราะเหตุใด สหภาพยุโรปและประเทศก าลังพัฒนาคัดค้านโครงการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ โดยเฉพาะการปลูกป่าในประเทศก าลังพฒันามาเป็นกิจกรรมภายใต้กลไกการพัฒนาที่
สะอาด 
 
แนวตอบกิจกรรม 2.3.3 

เนื่องจากสหภาพยุโรปและประเทศก าลังพัฒนา เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง และจะท าให้ส่วนแบ่งการตลาดของโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดประเภทอ่ืนๆ ลดลง เพราะจะมาทุ่มให้กับโครงการประเภทปลูกป่าที่มีต้นทุนด าเนินการต่ าและไม่ต้อง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาอื่นๆ ก็จะลดลงไปด้วย    
 
 

                                                           
 45 ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทอย่างมาในเรื่องการซ้ือขายก๊าซเรือนกระจก ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารโลกใน
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