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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวิชา    นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

หน่วยที่ 8   การจัดการการปกครองโลก 

ตอนที่ 
 3.1 โลกาภิวัตน์และแนวคิดการจัดการการปกครองโลก   
 3.2 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศและกติกาการจัดการการปกครองโลก 
 3.3 การปกครองโลกแนววิพากษ์ 

แนวคิด 

1. การจัดการการปกครองโลกในปัจจุบัน อยู่บนเงื่อนไขของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อ

แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน และแม้เป็นประเทศเดียวกันอาจส่งผลต่ออุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรมภายในที่แตกต่างกัน   

2. การจัดการการปกครองโลก เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

บางอย่างร่วมกันในระดับโลก เนื่องจากประเทศใดประเทศหนึ่งไม่อาจแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ตามล าพัง 

นอกจากนี้ยังต้องเปิดโอกาสให้กับบรรษัทข้ามชาติ องค์กรเอกชน และองค์กรการกุศลในการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการปกครองโลก 

3. การจัดการการปกครองโลกแนววิพากษ์ คือการดูที่ปัญหาการจดัการการปกครองโลกในปัจจบุนั ซึ่งปัญหาหนึง่
ที่ส าคัญและน ามาซึ่งความไมพ่ึงพอใจในการจัดการการปกครองโลกในปัจจบุันคือ ปญัหาความเหลื่อมล้ า จน
น ามาสู่การต่อต้านการจัดการการปกครองโลก ซึ่งในปัจจุบนัได้ยกระดับจากการเคลื่อนไหวทางสังคม มาเป็น
กระบวนการทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 3 จบแล้ว นกัศึกษาสามารถ 

1. ระบุเงื่อนไขของโลกาภิวตัน์ที่มอิีทธิพลต่อการจัดการการปกครองโลกได้ 
2. จ าแนกการจัดการการปกครองโลกในด้านต่างๆ  ได ้
3. วิเคราะห์กระแสวิพากษ์หรือด้านลบของการจัดการการปกครองโลกได้ 
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กิจกรรมระหวา่งเรยีน 
 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3 
 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 3.1-3.3 
 3. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
 4. ศึกษาจากสื่อประกอบอื่นๆ  (ถ้ามี) 
 5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3 
 
สื่อการสอน 

1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบัติ 
 3. สื่อประกอบอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  

การประเมินผล 
1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
3.  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 
 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอใหท้ าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 3 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 3.1  

โลกาภิวัตน์และแนวคิดการจัดการการปกครองโลก 

 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

  หัวเรื่อง 
  3.1.1  ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์  
  3.1.2  แนวคิดการจัดการการปกครองโลก    
  3.1.3  ประชาสังคมกับการจัดการการปกครองโลก 
 

 แนวคิด 
1. โลกาภิวัตน์ หมายถึง กระบวนการในระดับโลก เป็นแนวคิด เป็นการปฏิวัติ ที่สร้างตลาดโลกให้ปลอดจาก

การควบคุมทางการเมืองจากรัฐ ท าให้โลกาภิวัตน์เป็นสภาวะและกระบวนการที่ท าให้โลกกลายมาเป็น
หมู่บ้านเล็กๆ จนเหล่าประชากรในโลกเข้ามาติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้น ระยะทางและเวลาไม่ใช่อุปสรรค
ของการติดต่อสื่อสารของผู้คนในโลกอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม โลกาภิวัตน์ไม่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง 
หรือสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้กับทุกคนในโลกเสมอไป บาง
ประเทศหรือบางชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านลบของโลกาภิวัตน์จะเกิดการต่อต้านโลกาภิวัตน์ จนท าให้
กระบวนการของโลกาภิวัตน์อาจจะต้องหยุดชะงักไปบ้าง แต่ก็ยังไม่มีกระแสใดที่จะมาทดแทนโลกาภิวัตน์
ได้ในปัจจุบัน แม้ว่าโลกาภิวัฒน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน 
ส่งผลต่อแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และแม้ในประเทศเดียวกันก็ส่งผลต่อแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากัน บาง
ประเทศอาจได้รับผลบวกจากโลกาภิวัตน์ ท าให้มีการลงทุนทางตรงจากภายนอกมากขึ้น มีการพัฒนา
สถาบันการเมือง กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานโลกมากขึ้น แต่บางประเทศอาจมีปัญหาผู้อพยพ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือบางครั้งอาจท าให้เกิดการว่างงาน ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้รับผลลบจากโลกาภิวัตน์จึง
ต่อต้านโลกาภิวัตน์  

 2. การจัดการการปกครองโลก (global governance) คือ องค์กร สถาบัน แนวทาง บรรทัดฐาน และ
ระเบียบปฏิบัติทั้งหมด เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างร่วมกันในระดับโลก โดยไม่จ ากัดว่าจะต้อง
เป็นปัญหาของชาติใดชาติหนึ่ง โดยกิจกรรมต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายใต้การจัดการการปกครองโลก จะถูก
ตัดสินและประเมินโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของความถูกต้องร่วมกัน  เพื่อที่การจัดการปกครองโลกแบบ
ใหม่จะสามารถจัดการกับปัญหาที่สลับซับซ้อนในยุคโลกาภิวัตน์ได้ จะต้องการ ความร่วมมือที่หลากหลาย 
ซึ่งรวมถึง องค์กรของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ NGO องค์กรเอกชน และตัวแสดงที่เป็นประชาสังคม 
เพื่อให้เป็นโครงสร้างของสถาบันระหว่างประเทศ ในลักษณะของการเป็นทั้งเครือข่ายของรัฐบาลและ
องค์กรภายนอกรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับบรรษัทข้ามชาติ องค์กร 
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    เอกชน และองค์กรการกุศลด้วย เพราะในการจัดการปกครองโลกนี้ ไม่ได้มีแค่บทบาทของรัฐเท่านั้น  

แต่ได้มีการเพิ่มขึ้นของบทบาทของประชาสังคมในโครงสร้างดังกล่าวด้วย 
3. โลกาภิวัตน์ได้ท าให้บทบาทของรัฐเปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐไม่ได้เป็นองค์กรเดียวที่เป็นผู้ตัดสินตกลงใจใน

นโยบายทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศอีกต่อไปแล้ว การตัดสินใจของรัฐจะต้องมี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเก่ียวข้อง จึงเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
การปกครองโลกมากข้ึนด้วย 

วัตถุประสงค์ 
  เมื่อศึกษาตอนที่ 3.1 จบแล้ว นกัศึกษาสามารถ 

1. สามารถอธิบายความหมายและปรากฏการณ์โลกาภิวตัน์ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
และสิ่งแวดล้อม  

2. สามารถอธิบายแนวคิดการจัดการการปกครองโลก และความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคดิ 
การจัดการการปกครองโลก 

 3.   สามารถอธิบายบทบาทและความจ าเป็นของประชาสังคมในการจัดการการปกครองโลก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 



3-6     นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

 

 
 

 

เรื่องที่ 3.1.1  

ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์  
 
 

1. ความหมายของโลกาภิวัตน์ 
แม้ว่าค าว่า โลกาภิวัตน์ จะเป็นค าใหม่ที่ใช้กันมาเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมา แต่โดยเนื้อหาและความหมายแล้ว 

โลกาภิวัตน์ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน แต่โลกาภิวัตน์ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย 2 รอบ โลกาภิวัตน์รอบแรก
เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ในช่วงที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ได้ออกเดินทางไปส ารวจโลกใหม่ โลกาภิวัตน์รอบ
ที่สองเกิดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แต่ได้หยุดยั้งไปอย่างยาวนานในช่วงสงครามโลกและยุคสงครามเย็น โดยโลกาภิวัตน์
ในยุคปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการจบสิ้นของการแข่งขันทางอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศโลก
เสรีกับสังคมนิยม ในช่วงประมาณต้นทศวรรษที่ 1990  [1]  ส่วนหนึ่งของความส าเร็จของโลกาภิวัตน์เกิดจากการจบสิ้น
ลงของการแข่งขันกันทางด้านอุดมการณ์ ไม่มีก าแพงทางด้านการเมืองมากีดกั้นโลกให้กลายเป็นส่วนๆ  เสริมด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ท าให้ต้นทุนของการสื่อสารมีราคาถูกลง จนสามารถย่อ
โลกใบใหญ่ให้กลายเป็น “หมู่บ้านโล” ที่เชื่อมโยงให้ผู้คนจากหลายๆ ส่วนของโลกได้เข้ามาท างานร่วมกัน ใช้สินค้า
เดียวกัน สัมผัสประสบการณ์ร่วมกัน  
 โลกาภิวัตน์เป็นแนวคิดที่มีความหลากหลาย นักคิดแต่ละคนมองโลกาภิวัตน์ไม่เหมือนกัน ขอยกตัวอย่าง
ความหมายของแนวคิดนี้จากนักคิดที่มีชื่อเสียงในระดับหลายคนที่ได้พูดถึงความหมายและลักษณะของโลกาภิวัตน์ไว้
ดังนี้  
 วอลเลอร์สไตน์ (Immanuel Wallerstein) ได้กล่าวถึงลักษณะและพลังของโลกาภิวัตน์ไว้ว่า “โลกาภิวัตน์
แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่ผูกพันกันไว้ด้วยการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ”  [2] ซึ่ง
หมายถึงโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจที่ด าเนินการด้วยการจัดการทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยแต่ละประเทศแบ่งงาน
กันท าตามความถนัด โดยค าจ ากัดความของวอลเลอร์สไตน์นี้ ท าให้เห็นว่าแต่ละประเทศจ าเป็นต้องมาติดต่อกันเพื่อซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนหรือมีกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างกัน  
 ฮาร์วี (David Harvy) ได้พูดถึงลักษณะด้านหนึ่งโลกาภิวัตน์ไว้ว่า “โลกาภิวัตน์คือการบีบอัดของเวลาและ
สถานที่” ซึ่งค าจ ากัดความนี้ของาาร์วีได้ถูกน าไปอ้างอิงบ่อยครั้ง [3] หมายถึงการที่โลกาภิวัตน์ท าให้เกิดสิ่งต่างๆ  ขึ้น
มากมายจนผู้คนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว และการติดต่อส่อสารกันระหว่างสถานที่ต่างๆ ท าให้ผู้คนในบริเวณ
ต่างๆ  ของโลกถูกเชื่อมโยงให้เข้ามาใกล้กันมากข้ึน  
 อัลโบล (Martin Albow) ได้พูดถึงโลกาภิวัตน์ไว้ว่า “โลกาภิวัตน์คือ กระบวนการต่างๆ  ที่ผู้คนต่างๆ  ในโลก
เข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้เกิดสังคมร่วมกัน” [4] หมายความถึงโลกาภิวัตน์ในฐานะกระบวนการที่เอ้ือให้คนต่างๆ เข้า
มาร่วมประสบการณ์กันมากขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า สังคมโลก หรือ ประชาสังคมโลก ซึ่งกลายเป็นตัวแสดงใน
ระดับระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ  
 กิดเด้นส์ (Anthony Giddens) พูดถึงโลกาภิวัตน์ในลักษณะที่คล้ายกับอัลโบล โดยกล่าวว่า “โลกาภิวัตน์คือ
ความสัมพันธ์ของสังคมในระดับโลกที่มีความเข้มข้น ท าให้ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลกันเข้ามาเชื่อมต่อกันได้ สิ่งที่เกิดที่
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ชุมชนใดชุมชนหนึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดในที่อื่นๆ  และในทางกลับกัน สิ่งที่เกิดในที่อ่ืนๆ  ก็ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่
เกิดในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเหมือนกัน  [5]” หมายความว่า โลกาภิวัตน์ท าให้ผู้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันด้วยเรื่องที่
หลากหลายมากขึ้น และด้วยความสนิทแนบแน่นมากขึ้น คือเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ นอกจากนี้ยังพูดถึง
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลในการเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ  ของโลกในลักษณะที่ท าให้ทุกๆ  ชุมขนในโลกได้รับ
ผลกระทบซึ่งกันและกัน ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในที่หนึ่งแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อที่อ่ืนๆ    

โอมาเอะ (Kenichi Ohmae) ได้พูดถึงโลกาภิวัตน์ว่า “โลกาภิวัตน์หมายความถึงโลกที่ปราศจากพรมแดน” [6] 
ซึ่งหมายความว่า โลกาภิวัตน์ท าให้ความส าคัญของพรมแดนของชาติต่างๆ  มีความหมายและมีความส าคัญลดน้อยลงไป 
ซึ่งค าจ ากัดความสั้นๆ  นี้เป็นค าจ ากัดความที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะหมายถึงพลังของโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาท ส่งผลกระทบ
ภาระหน้าที่ และค าจ ากัดความของค าว่ารัฐด้วย   

จากค าจ ากัดความและลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่มี
ความหลากหลาย มีหลายทิศทาง โลกาภิวัตน์สร้างทั้งความเป็นเอกภาพและในท านองเดียวกันก็ท าให้เกิดความแตกแยก
ด้วย พูดในอีกทางหนึ่งก็คือ โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่มีความขัดแย้งในตัวเอง โลกาภิวัตน์ท าให้เกิดทั้งการสร้างสรรค์
และการบ่อนท าลาย ในตัวโลกาภิวัตน์เองก็ได้สร้างข้อแม้ที่ทั้งส่งเสริมและท าลายตัวมันด้วย  

สรุป 
จากค าจ ากัดความที่หลากหลายเบื้องต้นที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่ามีผู้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์

มากมาย และไม่อาจพูดได้ชัดเจนว่าโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่หลายคนเมื่อพูดถึงโลกาภิวัตน์มักจะ
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (economic integration) การแลกเปลี่ยนความรู้ การค้า การบริการ การ
ลงทุนข้ามพรมแดน การผลิตซ้ า ความสัมพันธ์ และวาทกรรมของอ านาจ แม้ว่าจะมีการให้ความหมายของโลกาภิวัตน์ที่
แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงโลกาภิวัตน์ในฐานะของกระบวนการในระดับโลก เป็นแนวคิด เป็นการปฏิวัติ ที่สร้าง
ตลาดโลกให้ปลอดจากการควบคุมทางการเมืองจากรัฐ ท าให้โลกาภิวัตน์เป็นสภาวะและกระบวนการที่ท าให้โลกกลายมา
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ จนเหล่าประชากรในโลกเข้ามาติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้น ระยะทางและเวลาไม่ใช่อุปสรรคของการ
ติดต่อสื่อสารของผู้คนในโลกอีกต่อไป 

ในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารได้ง่าย คนธรรมดาๆ สามารถเป็นที่รู้จักได้ในระดับชาติและ
ระดับโลกจากสร้างประเด็นที่เป็นที่สนใจของสาธารณะด้วยสื่อต่างๆ เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุค โลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดการ
ไหลเวียนของสินค้า บริการ วัฒนธรรมแนวคิด และทัศนคติ และกระตุ้นให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนต่างๆ ไปทั่ว
โลก ตลาดและวิถีการผลิตของโลกถูกเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียว 

โลกาภิวัตน์เป็นประเด็นที่มีความเห็นที่แตกต่างกันสูง ในขณะที่คนบางกลุ่มชื่นชมโลกาภิวัตน์ แต่คนบางกลุ่ม
ต่อต้านและเกลียดชัง เนื่องจากโลกาภิวัตน์สร้างการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม บางประเทศอาจได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์
มาก และสร้างผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วให้กับคนหลายๆ ส่วนในสังคม 

 2.  โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ  
เนื่องจากโลกาภิวัตน์มีหลายความหมาย หากเรามองโลกาภิวัตน์จากแง่มุมในทางเศรษฐกิจ เราจะพบว่า โลกาภิ

วัตน์มีส่วนส าคัญในการที่ท าให้ตลาด สินค้า บริการ และทุนของประเทศต่างๆ  ในโลกมีความเชื่อมโยงกัน รวมถึงการมี
การอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันได้มากข้ึนกว่าแต่ก่อนอีกด้วย  
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โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจท าให้สินค้าและบริการถูกหมุนเวียนไปทั่วโลกได้มากขึ้นและง่ายดายมากขึ้น เรา
สามารถซื้อน้ าดื่ม แามเบอร์เกอร์ เสื้อผ้า และรถยนต์ยี่ห้อเดียวกันได้ในทุกภูมิภาคทั่วโลก โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจท าให้
คนจากภูมิภาคหนึ่งสามารถไปลงทุนในภูมิภาคอ่ืนๆ  ได้ทั่วโลก โลกาภิวัตน์ท าให้การก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบริเวณ
หนึ่งของโลกเกิดผลกระทบต่อตลาดหุ้นทุกแห่งทั่วโลก  

การที่โลกาภิวัตน์ได้ท าให้แต่ละประเทศเข้ามาติดต่อสื่อสารและท ามาค้าขายกันได้ง่ายมากขึ้นนี้เอง จึงได้ท าให้
การผลิตโดยอาศัยการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ (International Division of Labour) ขยายตัวมากขึ้นจากค่า
ขนส่งที่ลดลงและเทคโนโลยีในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้เกิด “ห่วงโซ่การผลิตที่สลับซับซ้อน (global supply 
chain)” หมายความว่า สินค้าที่ผลิตส าเร็จขึ้นมา 1 ชิ้น ไม่จ าเป็นต้องมีกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศ
หนึ่งเท่านั้น แต่มีส่วนประกอบจากหลายๆ  ประเทศที่แบ่งกันผลิตตามความถนัด (specialization) จากหลายๆ  
ประเทศทั่วโลกเช่น รถยนต์ 1 คันที่ประกอบจากประเทศไทย มีตราสินค้าที่จดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่น สายไฟจาก
ประเทศจีน แบตเตอรี่จากประเทศเกาหลี ฯลฯ 

เพื่อที่จะท าให้ “ห่วงโซ่การผลิตที่สลับซับซ้อน” นี้เกิดขึ้นได้ รัฐบาลของนานาประเทศได้เลือกที่จะใช้นโยบาย
เสรีนิยมใหม่ในการอ านวยความสะดวกการผลิตในระบบนี้ เช่น การยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการต่างๆ  ในการกีดกัน
ทางการค้า การลดก าแพงต่างๆ  ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี ซึ่งเมื่อผนวกกับการเข้าถึงเงินตราต่างประเทศได้โดยง่าย
มากขึ้น ท าให้การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ในที่สุด ส่วนประกอบหรือวัสดุที่ผลิตจาก
ประเทศต่างๆ  จึงสามารถเข้ามาประกอบชิ้นขึ้นเป็นสินค้าในอีกประเทศหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ราคาถูก   

ควบคู่ไปกับการเปิดเสรีทางการค้า โลกาภิวัตน์ได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบทุนและระบบการเงิน
ของโลกอย่างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น มีการพัฒนาองค์กรการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาตลาดเงิน และ
ตลาดทุน ท าให้การโอนย้ายเงินระหว่างประเทศ และระหว่างตลาดประเภทต่างๆ  สามารถท าได้อย่างรวดเร็วทันใจ 
กระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม การเก็งก าไร การฝาก การถอน กระแสเงินทุกสกุลต่างไหลเวียนไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  ซึ่งในทาง
หนึ่งการธุรกรรมระหว่างประเทศอาจท าให้เกิดผลก าไรอย่างมหาศาล แต่ในขณะเดียวกันโลกาภิวัตน์ที่ได้ท าให้เกิด
กระบวนการนี้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากมีการคาดการณ์ผิด หรือก าหนดนโยบายพลาด ก็อาจท าให้บริษัทที่มีความเก่าแก่ต้อง
ขาดทุนจนล้มละลายได้เช่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทเลห์แมนบราเธอร์ ซึ่งเป็นบริษัทการเงินรายใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 158 ปี ต้องล้มละลายไปในปัญหาวิกฤติสินเชื่อซับไพร์มในปี พ.ศ. 2551 (แต่ภายหลังก็แก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และกลายเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องเหมือนเดิมในปี พ.ศ. 2555) และในบางครั้งรัฐเองก็อาจตกอยู่ใน
ภาวะล้มละลายได้ เช่นในกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540  

 

 3. โลกาภิวัตน์ทางการเมือง  
โลกาภิวัตน์ในทางการเมือง หมายถึง การที่บทบาท และหน้าที่ของรัฐถูกท้าทายจากองค์กรอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รัฐ เช่น 

บรรษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้ก่อการร้าย จนท าให้อิทธิพลและบทบาทของรัฐถูกเบียดบังจนลด
น้อยลง  

ในยุคก่อนโลกาภิวัตน์นั้น รัฐเป็นตัวแสดงหลักทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับรัฐ  โดยหาก
มีข้อขัดแย้งกันขึ้นในระดับระหว่างประเทศ รัฐกับรัฐจะท าสงครามกันเองในลักษณะสงครามระหว่างประเทศ เช่น
สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่เยอรมนี และออสเตรีย-าังการี ท าสงครามกับฝรั่งเศส อังกฤษและรัสเซีย  (พ.ศ. 2457-2461) 
หรือสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซีย (พ.ศ. 2447-2448) แต่ในยุคโลกาภิวัตน์ ฝรั่งเศสกับเยอรมันไม่ได้ท าสงคราม
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ระหว่างกัน และการท าสงครามก็ไม่ได้เป็นการท าสงครามเพื่อแย่งดินแดน แต่เป็นการท าสงครามจากตัวแสดงอ่ืนๆ  ที่
ไม่ใช่รัฐ และมีเป้าหมายอ่ืนที่ไม่ใช่การแย่งชิงดินแดนหรือผลประโยชน์ใดๆ  เช่น การที่ฝรั่งเศสและเยอรมันทั้งสอง
ประเทศถูกผู้ก่อการร้ายโจมตี หรือการที่ประเทศไทยถูกโจมตีทางการเงินจากกองทุนข้ามชาติในปี พ.ศ. 2540  

สาเหตุใหญ่ๆ ของการลดลงของอ านาจรัฐในยุคโลกาภิวัตน์เกิดจากการที่โลกาภิวัตน์ได้สร้างเงื่อนไขใหม่ๆ ที่ท้า
ทายองค์ประกอบ 4 ประการของรัฐได้แก่ดินแดน อ านาจอธิปไตย ประชาชน และรัฐบาล เช่นการไหลเวียนของเงิน 
สินค้า บริการ ที่เหนือการควบคุมของรัฐผู้คนได้รับทัศนคติใหม่ๆ  จากสื่อออนไลน์ รวมถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คน
ไปยังบริเวณต่างๆ ของโลก สิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาใหม่ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของรัฐบาลและอ านาจอธิปไตยของรัฐ 

โลกาภิวัตน์ได้ท าให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ที่รัฐจัดการไม่ได้ หรือจัดการไม่ได้อย่างทันท่วงที เช่น ปัญหาการจัดการ
ด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ า สวนทางกับความคาดหวังของพลเมืองที่มีต่อรัฐที่
เพิ่มมากขึ้น ท าให้พลเมืองทั่วโลกมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรของรัฐลดลง และสถาบันการเมืองแบบเก่า เช่น สภา
ผู้แทนราษฎร และพรรคการเมืองน้อย ลดน้อยลง พลเมืองในหลายประเทศออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยลง 
บางส่วนต้องการมีแสดงออกทางการเมืองด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านองค์กรเก่าๆ เหล่านั้น และชนชั้นกลางในบางประเทศขับ
ไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ประเด็นทางสังคมที่รัฐจัดการไม่ได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งน าไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ 
(New Social Movement) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆที่อาจอยู่นอกเหนือประเด็นทางเศรษฐกิจ เช่น การุณยฆาตหรือ
การที่ยอมให้คนไข้วาระสุดท้ายหรือคนที่ต้องการที่จะตายเลือกที่จะตายได้เอง (Euthanasia) การแต่งงานเพศเดียวกัน 
การต่อต้านบรรษัทข้ามชาติ การต่อต้านผู้อพยพ และการครอบง าทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละการเคลื่อนไหวทางสังคมมีกล
ยุทธ์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การชุมนุมบนท้องถนน การรณรงค์การรายชื่อต่อต้าน จนถึงการก่อการร้าย ในขณะที่รัฐเองก็มี
ระดับของการปะทะกับ การเคลื่อนไหวทางสังคมที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันในบางครั้งอาจจะใช้การเกลี้ยกล่อม ปรับ
ทัศนคติ การกดข่ี การครอบง า จนถึงการใช้ความรุนแรง  

การที่รัฐมีอิทธิพลลดลงในยุคโลกาภิวัตน์ จึงไม่ได้หมายความว่ารัฐจะลดความส าคัญลง หรือใช้ความรุนแรง
น้อยลงเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามรัฐบางรัฐอาจมีอ านาจมากขึ้น ใช้ความรุนแรงมากขึ้นและบางครั้งใช้ความรุนแรงกับ
พลเมืองของตนเองด้วย 

 

4. โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม 
โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมหมายถึงการที่วัฒนธรรมหลุดพ้นจากพื้นที่ตายตัวเช่นขอบเขตชุมชน เมืองและ

ประเทศ ไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ  อย่างกว้างขวางทั้งด้วยตัวของมันเอง และด้วยการน าพาเข้าไปของภาครัฐภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน  

ในยุคโลกาภิวัตน์ เราเห็นคนในประเทศจีนใส่ชุดฟุตบอลทีมโปรดของเขาที่มาจากสโมสรในประเทศอิตาลี คน
อินโดนีเซียชมภาพยนตร์จากประเทศเกาหลี คนไทยต่อคิวซื้อโดนัทที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ เพราะ
วัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่งไม่ได้ถูกตีกรอบแค่ในชุมชน หรือจ ากัดในขอบเขตดินแดนใดดินแดนหนึ่งอีกต่อไปแล้ว แต่
ก้าวข้ามรัฐไปปรากฏในที่อื่นๆ  ด้วย 

ไม่ใช่ว่าการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมไม่เคยเกิดข้ึน แต่ในอดีตการเคลื่อนที่ทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนอย่างช้าๆ ผ่าน
การค้าทางไกล สงคราม และการอพยพย้ายถิ่น แต่ในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์มีเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมที่ช่วยเอ้ือ
ให้กระบวนการนี้รวดเร็วยิ่งขึ้น วัฒนธรรมต่างชาติที่ไหลบ่าไปยังชาติอื่นๆ  เกิดขึ้นในระยะเวลารวดเร็ว  
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โลกาภิวัตน์ได้ท าให้วัฒนธรรมที่เคยผูกติดกับพื้นที่ต่างๆ ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  ทั้งในรูปแบบทั้งที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น ศาสนา กีฬา การแต่งกาย รสนิยมการใช้ชีวิต การพักผ่อน อาชีพ แฟชั่น หนังสือ 
กิจกรรมทางสังคม ภาพ ดนตรี การแสวงหาความรู้ อาหารและเครื่องดื่ม 

เมื่อวัฒนธรรมหนึ่งได้หลุดออกจากพื้นที่เดิมไปพบกับอีกวัฒนธรรมหนึ่งนั้น ท าให้เกิดความหมายใหม่ๆทาง
วัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแง่บวก แง่ลบ หรือท าให้เกิดการปรับตัวของวัฒนธรรม เช่น อาจท าให้เกิดการครอบง าของ
วัฒนธรรมใหม่ที่มีต่อวัฒนธรรมเก่า หรืออาจเกิดการต่อต้านระหว่างวัฒนธรรมเก่าและใหม่ หรือในอีกแง่มุมหนึ่ง อาจ
เกิดการเรียนรู้ และประสานกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมก็ได้ 

การไหลบ่าอย่างกระทันหันของวัฒนธรรมหนึ่งไปยังวัฒนธรรมอ่ืนไม่ได้ท าให้วัฒนธรรมหนึ่งสูญสลายไป ทุก
วันนี้ไม่มีวัฒนธรรมใดที่อยู่อย่าง “ดั้งเดิม” โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมอ่ืน วัฒนธรรมต้องปรับตัวได้อยู่เสมอ 
และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีมาก่อนที่จะมีโลกาภิวัตน์แล้ว 

3.1.1.5 โลกาภิวัตน์ทางสิ่งแวดล้อม  
โลกาภิวัฒน์ทางสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์ได้จากแง่มุมของลักษณะปัญหา ที่มาและการจัดการกับปัญหา 
ลักษณะของโลกาภิวัตน์ทางสิ่งแวดล้อมคือปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับคนทั่วโลก ทุกพื้นที่และทุก

ภูมิภาคเช่นปัญหาโลกร้อน ภาวะเรือนกระจกปัญหาหมอกควัน และการลดลงของป่าฝนเมืองร้อน ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่
ปัญหาของชาติใดชาติหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่คนทั้งโลกได้รับผลกระทบร่วมกัน เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีผลแค่ท าให้สหรัฐอเมริกาต้องประสบปัญหาความร้อนมากข้ึนเพียงประเทศเดียว แต่มันท า
ให้ทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาเดียวกัน หรือปัญหาไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซีย แต่ควันของมันได้ลามไปที่สิงคโปร์และ
มาเลเซีย รวมทั้งบางส่วนของประเทศไทย 

ที่มาส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเกิดจากการเร่งใช้ทรัพยากรอย่างไม่ได้สัดส่วน และการมุ่งเอา
แต่แสวงหาก าไรของบริษัทเอกชน เช่นการตัดไม้ท าลายป่า การเผาถางพื้นที่เพื่อปลูกพืชไร่ และการใช้สารเคมีบางชนิดที่
เกิดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ 

ในปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระดับของสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆทางสิ่งแวดล้อมเช่นพิธีสารโตเกียวแผนปฏิบัติการบาหลี แต่ปัญหาและอุปสรรคหลักหลักอยู่ที่ความไม่เต็มใจ
ของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาในการลงนามในข้อตกลงคร้ังที่ 2 ประเทศดีเป็นผู้ก่อมลพิษมากที่สุดในโลก 

 
6. การต่อต้านโลกาภิวัตน์ 
การต่อต้านโลกาภิวัฒน์คือ ความรู้สึกและการกระท าที่เป็นด้านลบต่อโลกาภิวัฒน์ เช่น การประท้วงที่ถนนวอล

สตรีทซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของโลก หรือการก่อการร้ายที่ประเทศสเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษ 
แม้ว่าโลกาภิวัฒน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน ส่งผลต่อแต่ละ

ประเทศไม่เท่ากัน และแม้ในประเทศเดียวกันก็ส่งผลต่อแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากัน 
โลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจอาจท าให้มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอ่ืนได้ง่ายมากขึ้น 

เช่นการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเนื่องจากค่าจ้างแรงงานสูง และไปผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียที่ค่าจ้าง
แรงงานต่ ากว่า ก่อให้เกิดการว่างงานในประเทศไทย ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการค้า
เสรีท าให้สินค้ามีราคาถูกลง สินค้าจากต่างประเทศอาจเข้ามาแย่งตลาดสินค้าภายในประเทศ เช่น กระเทียมจากประเทศ
จีนเข้ามาขายในประเทศไทย ในราคาที่ถูกกว่ากระเทียมไทยเพราะไม่มีก าแพงภาษีคอยกีดกัน 
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ในส่วนของวัฒนธรรม โลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรมอาจท าให้คนบางกลุ่มรู้สึกว่าถูกครอบง าจากวัฒนธรรมที่เข้า
มาใหม่ เกิดการโหยหาวัฒนธรรมดั้งเดิม และความเป็นรากเหง้าของชาติ ท าให้ต่อต้านโลกาภิวัฒน์ เช่น คนบางกลุ่มอาจ
ต่อต้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจากตะวันตก หรือต่อต้านการแต่งตัว และทัศนคติของเด็กวัยรุ่นบางส่วนที่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ 

การต่อต้านโลกาภิวัฒน์ทางการเมือง คือการที่ประชาชนและภาคประชาสังคม หันไปใช้เครื่องมื อใหม่ๆ เช่น
โซเชียลมีเดีย ในการต่อต้านอ านาจรัฐ ซึ่งอาจเป็นแค่การแสดงความเห็นทางการเมืองต่อนโยบายบางอย่าง จนกระทั่ง
การใช้ความรุนแรงเพื่อปะทะกับอ านาจรัฐ เช่นการปฏิวัติดอกมะลิในตูนีเซีย ที่ลามไปทั่วภูมิภาค จนท าให้เกิดปัญหาบาน
ปลายต่างๆ ในหลายประเทศ เกิดคลื่นมนุษย์ผู้อพยพไปทั่วยุโรปและทั่วโลก จนกระทั่งเกิดกระแสการต่อต้านผู้อพยพใน
ยุโรป 

ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์มีทั้งทางบวกและทางลบต่อแต่ละคน องค์กร และรัฐ ไม่เท่ากัน ผลกระทบในด้านลบ
ที่ไม่เป็นที่พอใจของประชาชนบางกลุ่มและรัฐบาลบางแห่ง จึงได้เกิดการต่อต้านโลกาภิวัฒน์ในหลายๆ ส่วนของโลก 

 

7. อนาคตของโลกาภิวัตน์ 

เกือบ 30 ปีที่ผ่านมา โลกเราก าลังหาค าอธิบายให้กับปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังสงครามเย็น กาลเวลาที่
ผ่านมายืนยันว่า โลกาภิวัตน์เป็นภาพอนาคตของยุคสงครามเย็นจริงๆ ปัญหาต่อมาคือ อะไรคือสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น
หลังจากนี้ อนาคตของโลกาภิวัตน์คืออะไร 

หนึ่งในอนาคตของโลกาภิวัตน์คือ การต่อต้านโลกาภิวัตน์จากภาคประชาชน ดังจะได้เห็น การลงคะแนนออก
จากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการค้าเสรีจนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็น
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา การที่โลกาภิวัตน์ถูกปฏิเสธจากประชาชนในประเทศอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ประเทศที่ถูกมองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการต่อต้านโลกาภิวัตน์จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอีกแน่นอน 

อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการต่อต้านโลกาภิวัตน์คือ การที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ เข้าไปควบคุมการ
ท างานของสื่อมวลชนมากขึ้น รวมทั้งการจ ากัดเสรีภาพของการแสดงความเห็น ผ่านการออกกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด ทั้งในแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและการแสดงความเห็นทางการเมืองในโลกออนไลน์ โดยอ้าง
ประเด็นความมั่นคงของชาติ 

ในด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะพยายามสร้างมาตรการกีดกันทางการค้า และความไม่สะดวกใน
การค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อปกป้องภาคอุตสาหกรรม และการจ้างงานในประเทศของตน อันจะเป็นการรักษา
ฐานเสียงของประชาชนในประเทศไว้ได้ 

อนาคตของโลกาภิวัตน์จึงเป็นความตึงเครียดของ อ านาจรัฐ ประชาชน สื่อมวลชน และทุนข้ามชาติ การปะทะ
กันของแรงเหวี่ยงต่างๆ ที่จะพยายามสงวนรักษาสิ่งที่ตนเองเคยได้ประโยชน์ จะท าให้โลกาภิวัตน์ขับเคลื่อนไปช้าลง 
แม้ว่าจะไม่ได้ถูกท าลายไปก็ตาม 
 

กิจกรรม 3.1.1  
1. โลกาภิวัตน์มีความหมายว่าอย่างไร  

 2. การแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศคืออะไร 
 3. เพราะเหตุใดจึงมีการต่อต้านโลกาภิวัตน์ 
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แนวตอบกิจกรรม 3.1.1 
1.   เมื่อพูดถึงโลกาภิวัตน์มักจะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (economic integration) การ

แลกเปลี่ยนความรู้ การค้า การบริการ การลงทุนข้ามพรมแดน การผลิตซ้ า ความสัมพันธ์ และวาทกรรมของอ านาจ 
แม้ว่าจะมีการให้ความหมายของโลกาภิวัตน์ที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงโลกาภิวัตน์ในฐานะของกระบวนการใน
ระดับโลก เป็นแนวคิด เป็นการปฏิวัติ ที่สร้างตลาดโลกให้ปลอดจากการควบคุมทางการเมืองจากรัฐ ท าให้โลกาภิวัตน์
เป็นสภาวะและกระบวนการที่ท าให้โลกกลายมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จนเหล่าประชากรในโลกเข้ามาติดต่อกันได้ง่ายมากข้ึน 
ระยะทางและเวลาไม่ใช่อุปสรรคของการติดต่อสื่อสารของผู้คนในโลกอีกต่อไป 

2.  การแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศหมายถึงการที่แต่ละประเทศสามารถผลติสินค้าตามความถนัดของตัวเอง 
ซึ่งสินค้าที่ผลิตส าเร็จขึ้นมา 1 ชิ้น ไม่จ าเป็นต้องมีกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่มี
ส่วนประกอบจากหลายๆ  ประเทศที่แบ่งกันผลิตตามความถนัด (specialization) จากหลายๆ  ประเทศทั่วโลกเช่น 
รถยนต์ 1 คันที่ประกอบจากประเทศไทย มีตราสินค้าที่จดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่น  สายไฟจากประเทศจีน แบตเตอรี่
จากประเทศเกาหลี ฯลฯ 

3.  แม้ว่าโลกาภิวัฒน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน ส่งผลต่อแต่ละ
ประเทศไม่เท่ากัน และแม้ในประเทศเดียวกันก็ส่งผลต่อแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากัน บางประเทศอาจได้รับผลบวกจาก
โลกาภิวัตน์ ท าให้มีการลงทุนทางตรงจากภายนอกมากขึ้น มีการพัฒนาสถาบันการเมือง กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่ได้
มาตรฐานโลกมากขึ้น แต่บางประเทศอาจมีปัญหาผู้อพยพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือบางครั้งอาจท าให้เกิดการว่างงาน 
ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้รับผลลบจากโลกาภิวัตน์จึงต่อต้านโลกาภิวัตน์                     
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เรื่องที่ 3.1.2 
แนวคิดการจัดการปกครองโลก (Global Governance)   

 

 1. ความหมายของการจัดการการปกครองโลก 
 การจัดการการปกครอง (governance) หมายถึง โครงสร้าง และสถาบัน เช่น กฎหมาย นโยบายกฎเกณฑ์ 

หรือบรรทัดฐาน และกระบวนการที่ตัดสินใจว่า ใครเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดตัดสินใจการตัดสินใจถูกกระท าได้

อย่างไร และเมื่อตัดสินใจมาแล้วจะถูกน าไปปฏิบัติโดยใครและอย่างไร 

การจัดการปกครองโลก คือ ผลรวมของสถาบันต่างๆ  นโยบาย บรรทัดฐาน กระบวนการ และความคิดริเร่ิม 
ในการจัดการการปกครองในระดับระหว่างประเทศ ( international regime) โดยมี ระเบียบ บรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ 
และกระบวนการตัดสินใจที่รัฐ  (หรือตัวแสดงระดับระหว่างประเทศที่มีอิทธิพล) ได้เข้ามาตกลงใจร่วมกันที่จะก่อร่าง
สร้างขึ้น เพื่อที่จะบริหารจัดการโลก [7]  เป้าหมายของการจัดการปกครองโลกอยู่ที่ระบบความร่วมมือทางการเมือง ทั้ง
ในแบบทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค จากตัวแสดงภาครัฐ (เช่นรัฐ และองค์การระหว่าง
ประเทศ) และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อที่จะรับรู้ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
ร่วมกัน โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นปัญหาของชาติใดชาติหนึ่ง [8] 

อย่างไรก็ดี “แนวคิดการจัดการปกครองโลก (global governance)”นี้มี ความแตกต่างเป็นอย่างมากจาก
แนวคิด “การมีรัฐบาลโลก (world government)” เพราะแนวคิดนี้ไม่ได้ต้องการสร้างระบบโลกที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
เดียวกัน หรือมีองค์อธิปัตย์ที่จะเข้าไปจัดการอ านาจของรัฐอื่นๆ  ในทางตรงกันข้าม แนวคิดเรื่องการจัดการปกครองโลก
มีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่หลากหลาย และมีที่มาของสิทธิอ านาจทางการเมือง และพลังอ านาจทางการเมืองที่แตกต่าง
หลากหลายด้วย [9] 

แนวคิดในการจัดการการปกครองโลกจึงเกิดมาจาก ความพยายามในการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เป็นปัญหา
ร่วมกันของโลก เป็นปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ความขัดแย้ง สงคราม การแย่งชิงทรัพยากร ความยากจน 
อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด ภัยพิบัติต่างๆ  ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่อาจจัดการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  นั้นได้ตามล าพัง แต่จะต้องร่วมกันจัดการ สมาคมโลกจึงต้องเข้ามาร่วมมือกันเพื่อสร้างแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น  

อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนก็คือ จริงๆ แล้ว การจัดการปกครองโลกจึงไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุค
โลกาภิวัตน์ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ  กับการเกิดขึ้นของตัวแสดงที่เรียกว่า “รัฐ” แต่สาเหตุที่จะต้องน าเรื่อง “โลกาภิ
วัตน์” มาขึ้นต้นในเรื่องการศึกษาเรื่องการจัดการปกครองโลก เกิดมาจากการที่ องค์กรระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่
จัดการปกครองโลกในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เกิดมาในบริบทของความสัมพันธ์ของ
อ านาจที่แตกต่างจากยุคปัจจุบันหรือเกิดในยุคก่อนยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของบางองค์กร
ต่างๆ  ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการจัดการปกครองโลกในปัจจุบัน 
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2. ความส าคัญของแนวคิดเรื่องการจัดการการปกครองโลก  
การจัดการการปกครองโลกนั้น แสดงให้เห็นว่า การจัดการการปกครองเหนือรัฐชาตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ โดย

การเกิดขึ้นของอ านาจนี้อาจอยู่ในรูปแบบของการตกลง บรรทัดฐาน แนวทางปฏิบัติ หรือจารีตประเพณี ซึ่งแนวคิดการ
จัดการปกครองโลกอาจฟังแล้วดูขัดกับแนวคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยที่แต่ละรัฐมีอ านาจปกครองตนเอง แต่การที่แต่ละรัฐมี
อ านาจสูงสุดในการปกครองตนเองได้ ก็มาจากการแนวทางการปฏิบัติซึ่งตกลงกันระหว่างรัฐในการจัดการการปกครอง
โลก  

แนวคิดการจัดการการปกครองโลกอ้างอิงถึงคุณค่าของระเบียบระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มากกว่าความร่วมมือระหว่างรัฐเพื่อที่จะมีข้อตกลงของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  

การจัดการปกครองโลกไม่ได้เป็นแนวคิดที่อยู่แต่ในกรอบของแนวคิดทางการเมืองเท่านั้น แต่อาจหมายถึงระบบ
เศรษฐกิจ เช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)  ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากข้อตกลงหรือความ
ยินยอมของแต่ละรัฐ นอกจากนี้ องค์กรบางองค์กรที่มีบทบาทในการจัดการปกครองโลกอาจไม่ได้เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างรัฐ แต่บทบาทขององค์กรเหล่านี้กลับมีอิทธิพลต่อทั้งรัฐ ประชาชน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  อันมาจาก
โครงสร้างหน้าที่ขององค์กรนั้นๆ  ซึ่งมีผลต่อนานาประเทศ และเป็นตัวบรรทัดฐานของการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกัน 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  เช่น S&P, Moody’s และ Fitch โดยบริษัทต่างๆ  นี้ในล าดับ
แรกท างานด้านการวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นและตราสารหนี้ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้พัฒนา
ให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีความละเอียดมากข้ึน จนไปถึงการวางระเบียบของการจัดการความน่าเชื่อถือในระดับ
โลก [7] 

 
3. ข้อเรียกร้องถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการการปกครองโลกแบบใหม่  
แนวคิดการจัดการปกครองโลก (global governance) ไม่ได้เป็นแนวคิดที่เพิ่งเกิดมาใหม่  โดยการจัดการการ

ปกครองโลกครั้งที่หนึ่ง เกิดก่อนปี พ.ศ. 2457 หรือก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้น แนวคิดการจัดการการปกครองเป็น
แนวคิดที่มีกรอบอยู่ที่ขอบเขตของ “รัฐ” นั่นหมายความว่า แต่ละรัฐเคารพอ านาจอธิปไตยของกันและกัน ไม่เข้าไปก้าว
ก่ายซึ่งกันและกัน แนวคิดการจัดการปกครองโลกในรอบแรกจึงเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลแห่งชาติ และการ
ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน  แต่เมื่อการบริหารจัดการดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จ จนกระทั่งเกิดสงครามโลกคร้ังที่หนึ่ง
ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2457-2461 นั้น แนวคิดด้านการจัดการปกครองโลกจึงเปลี่ยนแปลงไปเพราะสันติภาพโลกไม่อาจ
เกิดขึ้นได้ด้วยบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น การจัดการโลกครั้งที่สองจึงเกิดขึ้น โดยสันนิบาตชาติ (League of 
Nations) ให้เป็นองค์กรที่จัดการปกครองโลก ด้วยแนวคิดที่ว่า สันติบาตชาติจะช่วยรักษาสันติภาพของโลกไว้ได้ และ
หวังว่ามันเป็นวิธีการเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกในคร้ังต่อไป 

แต่สันนิบาตชาติไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจแบบชาตินิยม และสภาพแวดล้อมด้านความ
มั่นคงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ ในที่สุดแล้วการจัดการปกครองก็ยังอยู่ในมือของรัฐบาลของแต่ละชาติ ผลก็คือ
สงครามโลกครั้งที่สองที่กินระยะเวลานานกว่า 6 ปี และการสูญเสียชีวิตผู้คนอีกกว่า 60 ล้านคน  

ในรอบที่สามการจัดการปกครองโลกเกิดขึ้นหลังปี พ.ศ. 2488 ซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อการจัดการการปกครอง
โลกและสถาปัตยกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งในรอบที่สามนี้ การจัดการการปกครองต่อสนองต่อโลกที่แบ่ งฝัก



          การจัดการการปกครองโลก       3-15 
 

 

แบ่งฝ่ายแตกต่างกันไปตามอุดมการณ์ทางการเมือง คือ โลกสังคมนิยมและโลกประชาธิปไตย ในการจัดการการปกครอง
โลกยุคดังกล่าวนี้ องค์กรที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดก็ยังคงเป็นรัฐ ซึ่งมีอิทธิพลกว่าองค์กรอ่ืนๆ  อย่างมาก [8] 

แต่ในปัจจุบัน รูปแบบและขอบเขตของการจัดการการปกครอง (governance) ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่งใน
รอบศตวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้รับอิทธิพลมาจากโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ประชาธิปไตย รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ  ที่สร้างสภาวะชะงักงัน เช่น สงครามโลกทั้งสองครั้ง   

สถาบันที่ยังคงเป็นหลักอยู่ในโครงสร้างการจัดการปกครองโลกปัจจุบัน ได้ถูกสถาปนาขึ้นมาในช่วงการจัดการ
การปกครองโลกรอบที่สาม คือเมื่อประมาณ 70 กว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นสมัยที่สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและ
เศรษฐกิจมีความแตกต่างจากในยุคปัจจุบันมาก คือเป็นสมัยที่มีรัฐบาลแห่งชาติที่เข้มแข็งและรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นความตึงเครียดระหว่างโลกเสรีประชาธิปไตย และรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ แต่ใน
ปัจจุบัน สถานการณ์สงครามเย็นได้สลายหายไปแล้ว ความเข้มแข็งของรัฐบาลในการควบคุมการไหลเข้าออกของสินค้า 
ทุน บริการ และแรงงาน ก็ลดน้อยลงตามไปด้วย แต่การจัดการการปกครองโลกก็ยังคงวางอยู่บนสถาบันเก่าแก่คือ 
องค์กรระหว่างประเทศที่ท างานมาตั้งแต่ในช่วงสงครามเย็น เช่น สหประชาติ (United Nations: UN) กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารโลก (World Bank)    

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โลกาภิวัตน์ ได้ให้ค าจ ากัดความใหม่ของการจัดการการปกครองโลก  ซึ่งองค์การ
ระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การจัดการการปกครองโลกที่เกิดมาในยุคสงครามเย็น ก าลังเผชิญหน้ากับสาพแวดล้อมใหม่ 
ที่ตั้งค าถามและท้าทายต่อประสิทธิภาพและความชอบธรรม เนื่องจากโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
และกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการปกครองโลก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานขององค์กรระหว่างประเทศที่เกิดมาใน
สมัยสงครามเย็น โลกยุคใหม่ต้องการรูปแบบใหม่ของการจัดการการปกครอง ที่สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ  ได้   
[8] 
 วิกฤติเศรษฐกิจโลก ที่เกิดขึ้นในปลายปี  พ.ศ. 2551 ได้ท าให้ผู้ก าหนดนโยบายและนักวิชาการได้เข้ามาคุยกัน
เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศต่างๆ   และ
องค์การระหว่างประเทศต่างๆ   เย็น เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund : IMF) 
ธนาคารโลก (World Bank) กลุ่ม G7 และ G20  เพื่อให้เกิดการจัดการปกครองโลกแนวใหม่ ที่มีศักยภาพอย่างเพียง
พอที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางเศรษฐกิจ  [10] ด้วยเหตุนี้ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่
ประเทศต่างๆ  และองค์กรต่างๆ  ได้มีความใกล้ชิด เก่ียวข้องกันมากขึ้นนี้ ในทางหนึ่งได้ท าให้องค์กรที่เคยเป็นองค์กรที่มี
อ านาจในการปกครอง เช่น รัฐบาลของชาติต่างๆ  มีอ านาจหน้าที่น้อยลง หรือถูกก้าวข้ามความจ าเป็น ซึ่งได้ก่อให้เกิด
วิกฤติของโลก จึงมีความจ าเป็นที่จะเกิด แนวคิด “การจัดการปกครองโลก” แบบใหม่ขึ้น   
 การจัดการปกครองโลกแบบใหม่ จึงหมายถึงความร่วมมือที่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาระดับโลกร่วมกัน มี
ตัวแสดงหลากหลาย เช่น องค์กรของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ NGO องค์กรเอกชน และตัวแสดงที่เป็นประชาสังคม 
(Thakur & Van, 2008: 20) เป็นโครงสร้างของสถาบันระหว่างประเทศ (Andrew, 2004: 336) ในลักษณะของการเป็น
ทั้งเครือข่ายของรัฐบาลและองค์กรภายนอกรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ  รวมทั้งบรรษัทข้ามชาติ องค์กรเอกชน 
ด้วย (Anne-Marie Slaughter, 2004: 162)   เพราะในการจัดการปกครองโลกนี้ ไม่ได้มีแค่บทบาทของรัฐเท่านั้น แต่ได้
มีการเพิ่มข้ึนของบทบาทของประชาสังคมในโครงสร้างดังกล่าวด้วย (Scholte, 2004: 213-217)  
การจัดการการปกครองโลกแบบใหม่ไม่ได้เปน็ต้องการแค่การรวมกลุ่มกันของรัฐบาลในการเข้ามาแก้ไขปัญหาตา่งๆ  
เท่านั้น แต่เปน็ความสัมพันธ์ในลักษณะ “ลูกผสม” (hybrid) ซึง่หมายถึงความสลับซบัซ้อนของลักษณะดังกลา่ว ที่การ
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ก าหนดระเบียบหรือการตีความกฎระเบียบในองค์กรมีความหลาหลาย บริษัทเอกชน องค์กรส่งเสริมเอกชน หน่วยงาน
ต่างๆ  ของรัฐบาล และเครือข่ายข้ามชาตติ่างๆ  มบีทบาทที่แตกต่างกัน (Keohane, 2002: 214) 
 
 

กิจกรรม 3.1.2 
  1. การจัดการการปกครองโลกคืออะไร 
 2. การจัดการการปกครองโลกแตกต่างจากรัฐบาลโลกอย่างไร  
 3. อะไรคือปัญหาการจัดการการปกครองโลกในปัจจุบัน  
 4. การจัดการการปกครองโลกแบบใหม่ควรมีลักษณะอย่างไร  

 
แนวตอบกิจกรรม 3.1.2  

1. การจัดการการปกครองโลก (global governance) คือ องค์กร สถาบัน แนวทาง บรรทัดฐาน และระเบียบ
ปฏิบัติทั้งหมด เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างร่วมกันในระดับโลก โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นปัญหาของชาติใด
ชาติหนึ่ง โดยกิจกรรมต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายใต้การจัดการการปกครองโลก จะถูกตัดสินและประเมินโดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานของความถูกต้องร่วมกัน  

 2. การจัดการการปกครองโลกเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจร่วมกันของตัวแสดงต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
ร่วมกัน เนื่องจากรัฐใดรัฐหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆ  ได้ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพ
ติด เป็นต้น แต่รัฐบาลโลกหมายถึงการที่มีอ านาจการปกครองที่มาปกครองทุกๆ  ประเทศ ในทุกๆ  เรื่อง ซึ่งเป็นเร่ืองที่
เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน 

 3. การจัดการการปกครองโลกในยุคปัจจุบัน ยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศที่วางรากฐานมา
จาก 70 กว่าปีที่ผ่านมาคือ สหประชาติ (United Nations-UN) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International 
Monetary Fund : IMF) ธนาคารโลก (World Bank)  ซึ่งในปัจจุบันองค์กรเหล่านี้ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จัดการ
กับปัญหาใหม่ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งต้องการความร่วมมือที่สลับซับซ้อนกว่าความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 4. เพื่อที่การจัดการปกครองโลกแบบใหม่จะสามารถจัดการกับปัญหาที่สลับซับซ้อนในยุคโลกาภิวัตน์ได้ จะ
ต้องการ ความร่วมมือที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง องค์กรของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ NGO องค์กรเอกชน และตัว
แสดงที่เป็นประชาสังคม เพื่อให้เป็นโครงสร้างของสถาบันระหว่างประเทศ ในลักษณะของการเป็นทั้งเครือข่ายของ
รัฐบาลและองค์กรภายนอกรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับบรรษัทข้ามชาติ องค์กรเอกชน 
และองค์กรการกุศลด้วย เพราะในการจัดการปกครองโลกนี้ ไม่ได้มีแค่บทบาทของรัฐเท่านั้น แต่ได้มีการเพิ่มขึ้นของ
บทบาทของประชาสังคมในโครงสร้างดังกล่าวด้วย 
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เรื่องที่ 3.1.3 
ประชาสังคมกับการจัดการการปกครองโลก  

       
 
 

 1. ความหมายและความส าคัญ 
ประชาสังคม คือ พื้นที่ที่เป็นการรวมตัวของภาคประชาชน หรือองค์กร ที่มีแนวคิดและทัศนคิร่วมกัน มี

วัตถุประสงค์ร่วมกันในการการจัดการเรื่องต่างๆ   ร่วมกัน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล สร้างเอกลักษณ์และ
ความเห็นร่วมกัน ผลักดันแนวคิดหรือนโยบายบางอย่างร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนหรือพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคม  

โดยหลักการแล้วภาคประชาสังคมเป็นภาคที่แยกออกมาจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ และเป็นองค์กรที่
ไม่แสวงหาผลก าไร และไม่มีเป้าหมายในการเข้ามาควบคุมการก าหนดนโยบายของรัฐ ดังนั้นในค าจ ากัดความนี้พรรค
การเมืองจึงไม่ใช่ประชาสังคม เพราะพรรคการเมืองมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาบริหารประเทศหรือเข้ามาควบคุมการ
ก าหนดนโยบายของประเทศ  

ในความหมายที่กว้างที่สุดที่เราจะน ามาใช้ศึกษาเร่ือง “ประชาสังคมกับการจัดการปกครองโลก” นั้นเราจะให้
ความหมายว่าประชาสังคมคือ พื้นที่ที่อยู่นอกรัฐบาล ครอบครัว และ ตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ “ปัจเจกบุคคล”และ “องค์กร
ที่มีความสนใจร่วมกัน” ได้เข้ามาท างานร่วมกัน ตัวอย่างขององค์กรประชาสังคมในปัจจุบัน เช่น กลุ่มชุมชน องค์กร
พัฒนาเอกชน การเคลื่อนไหวทางสังคม สหภาพแรงงาน กลุ่มเชื้อชาติดั้งเดิม องค์กรการกุศล องค์กรทางศาสนาหรือ
ความเชื่อสื่อมวลชนแวดวงการศึกษา กลุ่มคนพลัดถิ่น ที่ปรึกษา สถาบันศึกษาวิจัย สมาคมวิชาชีพ และมูลนิธิต่างๆ  

ในอดีตประชาสังคมมีบทบาทเคลื่อนไหวอยู่ภายในรัฐ แต่โลกาภิวัตน์ ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการ
จัดการการปกครองโลกในรูปแบบใหม่ โดยเปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non 
state actor) ที่สนใจการมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดและด าเนินนโยบายของรัฐ ควบคู่ไปกับการขยายตัวของตัว
แสดงที่เป็นบรรษัทข้ามชาติและตัวแสดงที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งตัวแสดงที่เกิดขึ้นใหม่ๆ  เหล่านั้น  

บทบาทของกลุ่มประชาสงัคมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคโลกาภิวัตน์มีความส าคัญและมีอิทธิพลมากขึน้
ในเรื่องการก าหนดแนวทางในการสร้างข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ 
และการติดต่อกันทางการทูต นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับการติดตามและน าประเด็นระดับโลกไปปฏิบัติอยู่หลายประเด็น 
ตั้งแต่การค้า การพัฒนา การลดความยากจน การส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การส่งเสริม
สันติภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมความมั่นคง บทบาทต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เองท าให้ ประชา
สังคมโลกกลายเป็นหนึ่งในตัวแสดงที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการปกครองโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

ปัจจุบันองค์กรประชาสังคม มีช่องทางอย่างเป็นทางการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการก าหนด
นโยบาย ซึ่งเป็นการช่วยท าให้ช่องว่างระหว่างรัฐบาลและประชาชนเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้น  รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เคยเชิญองค์กรประชาสังคมเข้าไปนั่งอยู่ในเวทีของสหประชาชาติในฐานะตัวแทนของ
ประเทศ นอกจากนี้ภาคประชาสังคมหลายองค์กรมีที่นั่งของตัวเองในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเช่นพรรคสมัชชา
แห่งชาติอาฟริกา (The African National Congress : ANC), คณะกรรมการการชาดระหว่างประเทศ (The 
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International Committee of the Red Cross) และองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ (The Palestine Liberation 
Organization) เป็นต้น  

มุมมองทางทฤษฎีที่มีความแตกต่างกันตีความบทบาทของประชาสังคมโลกไว้แตกต่างกัน เช่น กลุ่มเสรีนิยม
มองประชาสังคมโลกไว้ว่า ช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นการให้แนวทางจากล่างขึ้นบนเพื่อให้การจัดการ
ปกครองโลกมีประสิทธิภาพและมีความชอบธรรม เพราะส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอย่างแท้จริง กลุ่มสัจ
นิยม ตีความประชาสังคมว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกน ามาใช้โดยประเทศมหาอ านาจเพื่อที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ  ด้วยเหตุนี้กลุ่มสัจนิยุมจึงมองกลุ่มประชาสังคมโลกไว้ว่าเป็นเครื่องมือของประเทศมหาอ านาจ ส่วนกลุ่มมาร์ก
ซิสม์ มองประชาสังคมโลกในฐานะพลังทางการเมืองที่สามารถท้าทายระเบียบที่วางรากฐานอยู่ในสังคม ส่วนบางกลุ่มก็
มองข้ามแนวคิดประชาสังคมโลกว่าเป็นแนวคิดที่มาจากโลกตะวันตกซึ่งไม่สามารถน ามาประยุกต์กับสังคมตะวันออก 
หรือสังคมที่ยังไม่ทันสมัยว่าไม่สามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างครอบครัวรัฐและตลาดเหมือนอย่างสังคมตะวันตก
ได้ 

 
 2. สิ่งที่ส่งผลต่อการขยายตัวของประชาสังคมโลก  

2.1  สภาพแวดล้อมใหม่ที่มาจากโลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ได้เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ที่ท าให้
กิจกรรมต่างๆ ของประชาสังคมสามารถขยายตัวไปได้อย่างกว้างขวางและมีพลังมากขึ้น องค์กรประชาสังคมหลาย
องค์กรได้สร้างเครือข่ายข้ามชาติ และได้ท างานในระดับระหว่างประเทศเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์ชัดงาน
เครือข่ายข้ามชาติอาจจะเป็นงานถาวรที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประชาสังคมหลายกลุ่มที่มีฐานอยู่ที่หลายๆ ประเทศและมี
ประเด็นในระดับโลกที่เฉพาะเจาะจงเช่นโครงการ 

นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมโยงประชาชนในที่ต่างๆ ให้รับรู้สภาวะต่างๆ  ร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
การแพร่กระจายของอินเตอร์เน็ต และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมของโลก ได้ท าให้กลุ่มประชาสังคมโลกในหลายๆ 
บริเวณของโลกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆในการท างานร่วมกันซึ่งได้ท าให้กลุ่มประชา
สังคมที่อยู่ในหลากหลายบริเวณของโลกได้เพิ่มความรู้ทักษะและแนวทางในการต่อรองทางการเมืองเพื่อที่พวกเขาจะได้มี
บทบาทในสังคมมากข้ึน ซึ่งได้สร้างความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกลุ่มประชาสังคมที่ท างานแบบเดียวกันใน
หลายๆบริเวณของโลกซึ่งได้ท าให้เกิดความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นพวกเดียวกันที่ต้องการรถผลกระทบ
ด้านลบที่มาจากโลกาภิวัตน์ 

2.2 การลดการผูกขาดจากภาครัฐ และเพิ่มบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่กระจาย
ของโลกาภิวัตน์การตัดสินใจของรัฐได้ผูกขาดไว้ที่รัฐบาล และ องค์กรระหว่างประเทศที่มีรัฐบาลเป็นสมาชิกหลัก  แต่
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานี้ โลกาภิวัตน์ได้ท าให้การจัดการการปกครองโลกเปลี่ยนแปลงไป โดยการบริหารการปกครอง
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่มีหลายชั้น (multi layer) ในการก าหนดนโยบายหรือก าหนดการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ในการ
ตัดสินใจในนโยบายต่างๆของรัฐจึงไม่ใช่การตัดสินใจที่มาจากค าสั่งโดยตรงของผู้มีอ านาจรัฐหรือผู้บริหารประเทศเท่านั้น 
แต่การบริหารการปกครองได้กลายเป็นการตัดสินใจที่จะต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่
ประชาสังคมเท่านั้นที่เป็นองค์กรที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐ แต่ยังมีตัวแสดงอ่ืนๆ อีก เช่น องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์การระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ท้องถิ่น สื่อมวลชนและชุมชน ที่เข้าไปเจรจา
ต่อรองเพื่อให้ผลประโยชน์ของกลุ่มของตนได้รับพื้นที่ ในเวทีนโยบายสาธารณะ เช่นองค์กรเพื่อสตรีหลายองค์กรที่
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พยายามเข้าไปมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของสหภาพยุโรป หรือสหภาพแรงงานหลายแห่งพยายามเข้าไปมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การการค้าโลก  

ในช่วงปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ประเทศต่างๆ ได้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานของรัฐในกิจการ
บางอย่างให้เป็นเอกชน (Privatisation) ซึ่งได้ท าให้รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรที่บริหารจัดการโดยรัฐหลายหลายแห่งได้ถูก
ขายไปยังบริษัทเอกชน ด้วยเหตุนี้ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบยุโรปตะวันตก บทบาทของรัฐใน
กิจการสาธารณะจึงลดน้อยลงไปโดยปริยาย ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาสังคมได้มีบทบาทมากขึ้นในการเข้าร่วมก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบ หรือแนวทางการท างาน ของกิจการต่างๆเหล่านั้น โดยองค์กรหลายๆองค์กรของรัฐได้ให้ประชา
สังคมได้น าหลายๆนโยบายไปท าเอง เช่นกลุ่มประเทศ OECD ได้ให้เงินผ่านประชาสังคม หรือองค์กรพัฒนาเอกชนให้ไป
ท างานต่างๆให้กับรัฐ  

2.3  บทบาทที่มากขึ้นของภาคประชาสังคมในองค์การระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร
ให้การสนับสนุนประชาสังคมโลกในกระบวนการตัดสินใจระหว่างประเทศเช่นในปี พ.ศ. 2535 ในการประชุม UN Earth 
Summit ที่นคร Rio de Janeiro ได้มีช่องทางและวิธีการในการท าให้กลุ่มประชาสังคมต่างๆ พบปะกันและสร้าง
เครือข่ายระหว่างกัน นอกจากนี้สหภาพยุโรปที่ได้ใช้วิธีการเดียวกันกับการประชุม UN Earth Summit ในการบูรณาการ
ประชาสังคมกลุ่มต่างๆ เข้าไว้ในกลไกการบริหารของรัฐ ในปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กรได้จัดท ากลไกที่
มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับประชาสังคม ซึ่งการที่องค์กรระหว่างประเทศได้มีพื้นที่ให้กับประชาสังคมโลก
ได้ท าให้องค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้นมีความชอบธรรมมากข้ึนในการน าเสนอนโยบายของตน 

ตัวแทนจากภาคประชาสังคมมีพื้นที่ในระดับนานาชาติมากข้ึน เช่น สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติ  ( International Union for Conservation of Nature and Natural Resources หรือ 
World Conservative Union: IUCN) ให้พื้นที่ภาคประชาสังคมในการเข้าไปเป็นตัวแทนเจรจาต่อรองกับตัวแทนรัฐบาล 
โดยประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 83 ประเทศ ตัวแทนรัฐบาล 108 กลุ่ม และมีองค์กรภาคประชาสังคมในองค์กรนี้ถึง 
766 กลุ่ ม  นอกจากนี้ ในที่ ส านั กงานกิจการการลดอาวุธแ ห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Office for 
Disarmament Affairs -UNODA) ยังให้บทบาทและเห็นคุณค่าขององค์กรภาคประชาสังคมในการเจรจาลดอาวุธ
นิวเคลียร์ (UNODA, 2017) โดยการท ารายงานบทบาทของภาคประชาสังคมที่มีส่วนในการลดอาวุธ นอกจากนี้
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) ยังได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2551-2563 
ในความพยายามที่จะต้องขยายบทบาทในความร่วมมือกับภาคประชาสังคม (CITES, 2017) และข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees) ที่เห็นความส าคัญมากขึ้นในการเพิ่มบทบาทกับภาคประชา
สังคม (UNNGLS, 2017) 

สรุป 

ในยุคปัจจุบัน ประชาสังคมกลายไปเป็นตัวแสดงที่ทวีความส าคัญมากข้ึนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
โดยกลายไปเป็นตัวแสดงมีความส าคัญและมีอิทธิพลมากขึ้นในเรื่องการก าหนดแนวทางในการสร้างข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ และการติดต่อกันทางการทูต นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับ
การติดตามและน าประเด็นระดับโลกไปปฏิบัติอยู่หลายประเด็น ตั้งแต่การค้า การพัฒนา การลดความยากจน การ
ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสันติภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
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ส่งเสริมความมั่นคง บทบาทต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เองท าให้เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะละเลยไม่ให้ความส าคัญ
กับ “ประชาสังคมโลก” ไม่ได้เลย 

 
กิจกรรม 3.1.3 
  เพราะเหตุใดประชาสังคมจึงมีบทบาทมากข้ึนในการจัดการการปกครองโลก 
 
แนวตอบกิจกรรม 3.1.3 

โลกาภิวัตน์ได้ท าให้บทบาทของรัฐเปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐไม่ได้เป็นองค์กรเดียวที่เป็นผู้ตัดสินตกลงใจในนโยบาย
ทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศอีกต่อไปแล้ว การตัดสินใจของรัฐจะต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
เก่ียวข้อง จึงเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการจัดการการปกครองโลกมากข้ึนด้วย 
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ตอนที่ 3.2  

บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศและกติกาการจัดการ 

การปกครองโลก 

 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

  หัวเรื่อง 
 3.2.1 สหประชาชาติและการจัดการปกครองโลก (UN and global governance) 
 3.2.2 การจัดการปกครองโลกทางเศรษฐกิจ (global economic governance) 
 3.2.3 การจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อม (global environmental governance) 
 3.2.4 การจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ (global health governance) 
 

 แนวคิด 
1. สหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเก่าแก่ ทรงอิทธิพล และมีสมาชิกมากที่สุดในโลก 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันสหประชาชาติได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์มาก จากบทบาทและศักยภาพในการจัดการ

กับปัญหาต่างๆ  ของโลก ซึ่งปัจจัยส าคัญมาจากบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มาจากโลกาภิวัตน์  

2. การจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจ มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เข้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจ

ที่มีในแต่ละยุคสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจนั้น เกิดขึ้น

เพื่อแก้ไขปมปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย ซึ่งในบทนี้ได้แบ่งแนวทางการจัดการการปกครองโลกทาง

เศรษฐกิจไว้ 4 ยุค ซึ่งส่งผลต่อบทบาทของรัฐในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน  

3. ปัจจุบันนี้ประชาคมโลกหันมาให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีกลไก รวมทั้งองค์กรต่างๆ  

ที่เข้ามาจัดการการปกครองโลกด้านสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ที่มาจาก

การขาดความร่วมมือและการท างานร่วมกันขององค์กร การกระจัดกระจายกันไปหลายพื้นที่มากเกินไป

ขององค์กรที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไป ปัญหาการบังคับใช้ 

และปัญหาการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

4. ศูนย์กลางด้านการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพในปัจจุบัน  ได้แก่ องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็น

องค์กรรับผิดชอบหลักที่อยู่ภายใต้สหประชาชาติ นอกจากนี้ยังมีองค์กรอ่ืนภายใต้สหประชาชาติที่มี

เป้าหมายด้านการส่งเสริมระบบสุขภาพ รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานด้านสุขภาพต่างๆ  ด้วย 
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วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาตอนที่ 3.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบทบาทของสหประชาชาติ และวิเคราะห์แนวทางการปรับตัวของสหประชาชาติได้ 

2. อธิบายแนวทางการจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจที่แก้ไขปัญหาปมปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละยุค

สมัยที่ผ่านมาได้ 

3. วิเคราะห์ปัญหาการจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหา 

4. อธิบายระบบการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพในปัจจุบันได้ 
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เรื่องที่ 3.2.1 
สหประชาชาติกับการจัดการการปกครองโลก  

       

 

1. สหประชาชาติในฐานะองค์การการจัดการปกครองโลก 

สหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 เพื่อแทนที่

สันนิบาตชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประสบความล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่

สอง  ภารกิจ วัตถุประสงค์ หลักการ และอุดมการณ์ของสหประชาชาติ อยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งเป็นเอกสารก่อตั้ง

องค์การ  

ปัจจุบันสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคในโลก  ประเทศสมาชิก

สหประชาชาติทุกประเทศอยู่ในสมัชชาใหญ่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหประชาชาติจะต้องได้รับการรับรองจากที่

ประชุมสมัชชาใหญ่โดยค าแนะน าของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  

องค์กรหลักภายในสหประชาชาติมีอยู่ 6 องค์กร ได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรี

เศรษฐกิจ คณะมนตรีภาวะทรัสตี ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และส านักเลขาธิการ นอกจากนั้นสหประชาชาติยังมี

องค์กรอ่ืนๆ  อีกจ านวนมากเพื่อปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)     กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations International Children's Emergency Fund: UNICEF) โครงการโรคเอสด์แห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Programme on HIV/AIDS: UNAIDS)  เป็นต้น 

ข้อได้เปรียบหนึ่งของสหประชาชาติที่มีเหนือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ  ในการจัดการการปกครองโลกคือ 

เป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกจ านวนมากที่สดุ ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่ในโลก ซึ่งประเทศสมาชิกทุกประเทศ

จะได้เป็นสมาชิกของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยอัตโนมัติ และได้แสดงบทบาทของตนในเวทีดังกล่าว สมัชชาใหญ่

ของสหประชาชาติจึงดูเหมือนว่าเป็นเวทีเจรจาต่อรองที่สะท้อนความแตกต่างหลากหลาย และผลประโยชนท์ี่แตกต่างกัน

ของนานาประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีความชอบธรรมดังกล่าวเป็นเร่ืองที่มีเฉพาะในทางทฤษฎี เมื่อในความเป็นจริง

แล้ว สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไม่ได้มีอ านาจในการชี้ขาดในเรื่องที่ส าคัญๆ เพราะมติใดๆ ของสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาติสามารถถูกล้มเลิกไปได้โดยสิ้นเชิง หากมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติ 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน และอังกฤษ ใช้สิทธิวีโต้ในการปฏิเสธมติ

ดังกล่าว ท าให้การตัดสินใจโดยมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจะต้องตกไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ ในความเป็น

จริงแล้ว แนวทางหรือนโยบายของสหประชาชาติจึงไม่ได้ถูกก าหนดด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด แต่หากถูกครอบง าโดย
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ประเทศห้าประเทศนั้นที่มีสิทธิเหนือกว่าประเทศอ่ืนๆ  ซึ่งสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันของรัฐเอกราชในระบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

   

2. สหประชาชาติกับการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการปกครองโลก  

สหประชาชาติในปัจจุบันปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่แตกต่างจากเมื่อ 70 ปีที่

แล้ว จึงท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง เพื่อการจัดการการปกครองโลกในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อสหประชาชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้  

2.1  ความส าคัญของตัวแสดง เมื่อย้อนกลับไปดูระยะแรกของการก่อตั้งสหประชาชาตินั้น พบว่า

สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความส าคัญแก่รัฐชาติเป็นตัวแสดงหลัก ( state-centric) 

โดยให้ความส าคัญกับอ านาจอธิปไตยของรัฐ โดยนัยยะดังกล่าวท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงการก่อตั้ง

สหประชาชาตินั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างรัฐ นโยบายต่างประเทศของรัฐเป็นเรื่องส าคัญในการ

วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเก่ียวข้องกับสงคราม และสันติภาพ รวมทั้งการเจรจาต่างๆ  ที่มีรัฐเป็นตัวแสดง

หลัก  

นอกจากนี้ในช่วงสงครามเย็นคือในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 2530 นั้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศูนย์กลางอยู่ที่การติดต่อกันระหว่างรัฐต่อรัฐ และการเผชิญหน้ากันทางอุดมการณ์

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต สหประชาชาติในช่วงแรกจนถึงปลายยุคสงครามเย็นจึงเป็นเวทีของ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีรัฐเป็นศูนย์กลาง 

โลกในยุคปัจจุบันกลายเป็นโลกที่ตัวแสดงที่ไม่ได้เป็นรัฐ แต่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เกิดขึ้นมากมายและมีอิทธิพลมากขึ้น โดยเฉพาะประชาสังคมโลกและองค์กรทางธุรกิจที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ ตลาด หรือผลก าไร ท าให้อ านาจของรัฐบาลของชาติและอ านาจอธิปไตยกลับจะต้อง

ประนีประนอมกับตัวแสดงใหม่ๆ  เหล่านี้  แรงผลักดันของตลาดและเครือข่ายของประชาสังคมที่มาจากตัวแสดงใหม่ๆ  

เหล่านี้เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบเก่าที่มีรัฐเป็นใหญ่ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการใช้อ านาจ การบังคับ 

การควบคุม กฎระเบียบ และความไม่เท่าเทียมกัน ด้วยการบริหารงานแบบเอกชนที่เน้นความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย 

และการเสริมพลังซึ่งกันและกัน 

2.2 ธรรมชาติของพลังอ านาจที่เปลี่ยนไปเมื่อสงครามเย็นจบสิ้นลง การพัฒนาของเทคโนโลยีข้อมูล

ข่าวสารและกระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้เกิดการกระจายของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร ตลาด การเงิน เครือข่าย และ

กิจกรรมต่างๆ ทาง ธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการประชาธิปไตยที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่ งผลกระทบที่ส าคัญที่สุดของ

โลกาภิวัตน์ต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ โลกาภิวัตน์ได้ท าให้ข้อมูล ข่าวสาร การคมนาคมขนส่ง การ

ติดต่อสื่อสาร แนวคิดคุณค่า ค่านิยม และความรู้ กระจายไปทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหนา้ ท าให้ในปัจจุบันเราไม่ไดอ้ยู่

ในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารกระจุกตัวอยู่แต่กับคนจ านวนน้อย และท าให้พวกเขาได้เปรียบคนส่วนใหญ่โดยสามารถน า



          การจัดการการปกครองโลก       3-25 
 

 

ข้อมูลข่าวสารนั้นมาเป็นอ านาจได้อีกต่อไปแล้ว เราอยู่ในสถานการณ์ที่ใครก็ได้สามารถติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้การ

เชื่อมโยงกันในระดับโลกก าลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงนี้มีส่วนส าคัญที่ท าให้ความต้องการและความจ าเป็นของ

ประชาชน ความเหลื่อมล้ า ความยากจน ภาวะด้อยโอกาส ประเด็นทางสิทธิมนุษยชน สังคม สิ่งแวดล้อม ได้รับความ

สนใจมากข้ึน จนท้าทายประเด็นเร่ือง “ความมั่นคง” ซึ่งเป็นผลประโยชน์ดั้งเดิมของรัฐ  

ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันพลังอ านาจใหม่ หรือที่ เรียกว่า พลังอ านาจแบบอ่อน (soft power) คือข้อมูลและ

ความรู ้มีความส าคัญมากกว่าพลังอ านาจในแบบเดิม หรือที่เรียกว่าพลังอ านาจแบบแข็ง (hard power)  เช่น อาวุธ

ตามแบบ ยุทธศาสตร์การรบ ที่ดิน ทุน และวัตถุดิบ นอกจากนี้สิ่งที่แตกต่างระหว่างพลังอ านาจใหม่และพลังอ านาจเก่า

คือ พลังอ านาจเก่าใช้ฐานทรัพยากรที่ต้องช่วงชิงและหมดไปในแบบเกมที่ต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะ (zero sum game) คือ 

ใครได้ทรัพยากรทางอ านาจ อีกคนนึงจะสูญเสียทรัพยากรไป แต่การจัดการทรัพยากรของพลังอ านาจใหม่สามารถสร้าง

สิ่งที่เรียกว่ามีแต่ผู้ชนะ (positive sum) คือ ข้อมูลและความรู้จะถูกผลิตซ้ าออกไปได้ และพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ท าให้

ผลลัพธ์ที่จะเกิดประโยชน์กับทุกๆคน ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกัน 

เมื่อพลังอ านาจมีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ สหประชาชาติจึงต้องเพิ่มการให้ความส าคัญในเรื่องของการ

ท างานร่วมกันเครือข่ายและการรักษาความสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างยืดหยุ่นและถาวรทั้งนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าว

ต้องการความเข้าใจ และความเชื่อมั่นระหว่างกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือและการจัดการการปกครองโลกยุค

ใหม่ ส าหรับรัฐบาลแล้วนี่เป็นช่องทางในการสนับสนุนและลงทุนในองค์กรแบบหลายฝ่าย ซึ่งคนที่ไม่สามารถปรับตัวให้

เข้ากับโลกทัศน์และสิ่งแวดล้อมใหม่ของการจัดการการปกครอง เช่นการควบคุมมากเกินไปการท างานเพียงฝ่ายเดียว 

การสั่งการ หรือการโดดเดี่ยวตัวเองมักจะเป็นแนวทางที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ 

   2.3 ประเด็นปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป โลกของเรามีความเก่ียวข้องกันและพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าเมื่อ 

70 ปีที่แล้วมาก เนื่องจากเราไม่อาจกล่าวได้แล้วว่า ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่ง 

เพราะทุกประเทศในโลกต่างพบกับความท้าทาย ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ และต่อพลเมืองของตนมากขึ้น เช่น 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคระบาด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ สงครามกลางเมือง จนไม่อาจระบุได้

แน่นอนว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความท้าทายต่างๆ ได้แต่เพียงฝ่ายเดียว  

บทบาทของสหประชาชาติในการจัดการปกครองโลกจึงมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นไปด้วย โดย

ปัญหาสงครามและสันติภาพก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของโลก แต่ยังมีปัญหาอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นมาอีก ตัวอย่างเช่น  ในกรณีของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นอ่ืนๆด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความหลากหลายทางชีวภาพ ความยากจน และ

การขาดแคลนทรัพยากร ตลอดจนประเด็นปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ เช่นวิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน หรือการโยกย้ายถิ่น

ฐานแบบไม่ปกติ ปัญหาโรคระบาด ปัญหาความขัดแย้งและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตลอดจนปัญหาเช่นผู้ก่อการร้ายและ

อาชญากรรมไซเบอร์ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องได้รับความส าคัญและต้องแก้ไขปัญหาผ่าน กระบวนการตัดสินใจ และการ

แก้ไขปัญหา ในระดับโลก ซึ่งสหประชาชาติต้องมีเครื่องมือในการจัดการปัญหาใหม่ๆ เหล่านี้  
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 การจัดการการปกครองโลกในยุคใหม่นี้ จึงต้องการสหประชาชาติที่มีระบบการตัดสินใจในระบบรัฐชาติที่แต่ละ

รัฐต่างมีเอกราช แต่มีความร่วมมือกันระหว่างนานาชาติ สังคม กลุ่ม และปัจเจกบุคคลเพื่อให้การตัดสินใจใดๆรวมถึงการ

ด าเนินงานใดใดในสังคมนั้นเกิดขึ้นในระดับที่เล็กที่สุดของสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความ

เป็นธรรมและความชอบธรรมในการตัดสินใจ  

2.4  ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องบทบาทมหาอ านาจ ประเด็นถัดมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบทบาทของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและทางการเมืองโลก โดยในทางเศรษฐกิจ

ไม่ได้มีแค่มหาอ านาจทางเศรษฐกิจแบบกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation 

for Economic Co-operation and Development: OECD) ในอดีต แต่ ในปัจจุบันมีตลาดใหม่ เกิดขึ้นมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสินเชื่อซัพไพร์ม ประเทศที่สามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์เหล่านี้

หลายประเทศได้เติบโตจนกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่นกลุ่มประเทศ BRICs (ประกอบไปด้วย บราซิล (B) 

รัสเซีย (R) อินเดีย (I) และจีน (C) , กลุ่มประเทศ G20 (อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนี รัสเซีย และ

สหรัฐอเมริกา  อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ 

ตุรกี และสหภาพยุโรป) และประชาคมอาเซียน แสดงให้เห็นว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่านี้มีระบบเศรษฐกิจที่

ยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับความผันผวนของทุนนิยมโลกได้ดีกว่าประเทศเศรษฐกิจเก่าแก่เสียอีก นอกจากนี้บรรษัท

ข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่านี้มีความสามารถมากขึ้นและในบางคร้ังสามารถแข่งขันกับบรรษัท

ข้ามชาติในประเทศ OECD ได้    

 

3. บทบาทของสหประชาชาติในการจัดการการปกครองโลกด้านต่างๆ  

   3.1 ประเด็นสันติภาพและความมั่นคง สันติภาพและความมั่นคงเป็นวัตถุประสงค์หลักและเป็นความ

ตั้งใจแรกในการก่อตั้งสหประชาชาติ ในระยะเวลาต่อมาสหประชาชาติประสบความส าเร็จอย่างมากมายในการสร้าง

สันติภาพและการรักษาสันติภาพการเจรจาเพื่อรักษาสันติภาพ และในความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เช่น ความขัดแย้ง

ในกัมพูชา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา โมแซมบิค นามิเบีย ทากิจิสถาน แต่ก็มีประสบการณ์ที่ไม่ประสบความส าเร็จหรือ

เข้าไปช้าเกินไป เช่นยูโกสลาเวียและรวันดา  

 อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของความขัดแย้งในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากสงครามระหว่างประเทศกลายไปเป็น

สงครามภายในประเทศในลักษณะของสงครามกลางเมือง และสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ หรือปัญหา

การก่อการร้าย ในปัจจุบันนี้โลกได้เรียนรู้ที่จะเข้าไปจัดการปัญหาใหม่ๆ เช่นนี้มากข้ึนในจนท าให้เกิดผลกระทบก็คือ การ

ใช้มาตราที่ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติที่จ ากัดการเข้าแทรกแซงในกรณีที่เป็นผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม

ภายในประเทศก าลังถูกค่อยๆ ถูกใส่ใจน้อยลงไปทุกที เปลี่ยนไปเป็นการสนับสนุนให้สหประชาชาติเข้าไปแทรกแซง

ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดอาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และอาชญากรรม

ต่อมนุษยชาติ  นอกจากนี้หลักการที่ให้ปัจเจกบุคคล้องรับผิดต่ออาชญากรรมสงครามกลายเป็นหลักการที่ถูกวางรากฐาน
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ไว้ได้อย่างมั่นคง เช่นที่เกิดขึ้นการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์ก (สงครามโลกครั้งที่ 2) ศาลอาชญากรสงครามในอดีต

ยูโกสลาเวีย (การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) และรวันด้า (สงครามกลางเมือง)  

  แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีระบบความมั่นคงระหว่างประเทศที่ไว้วางใจได้ หลายๆ  ครั้งที่การท างานของ

สหประชาชาติไม่มีมาตรฐานบางกรณีถูกละเลยในขณะที่บางกรณีกลับได้รับความส าคัญหลายๆ ครั้งที่การตัดสินใจ 

เกิดขึ้นโดยสายเกินไป หลายครั้งที่การตัดสินใจที่มีความตั้งใจที่ดีแต่ต้องประสบความล้มเหลว อันเนื่องมาจาก การ

ตัดสินใจที่ไม่มีอ านาจ และการขาดแคลนทรัพยากร หลายๆครั้งที่มหาอ านาจรวมตัวกันจัดการปัญหาโดยที่ไม่มี การ

รับรองจากสหประชาชาติหลายๆ คร้ังที่ หลักการของ กฎหมายระหว่างประเทศ ถูกละเมิดหรือถูกละเลย 

  ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งในการก่อตั้งสหประชาชาติก็คือ การควบคุมการใช้อาวุธและการลดอาวุธ แต่ใน

สภาพความเป็นจริงคือโลกเราในปัจจุบันนี้มีการสะสมอาวุธมากกว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ด้วยซ้ า นอกจากนี้การ

แพร่ขยายของอาวุธที่มีการท าลายล้างสูงก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มาก อาวุธสงครามตามแบบกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่า

สูงในตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งกลายไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความรุนแรงในหลายๆที่ของโลก การใช้จ่ายทาง

การทหารท าให้ทรัพยากรของชาติถูกน าไปใช้โดยไม่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาและความยั่งยืน 

 สหประชาชาติจึงควรมีบทบาทที่จะแก้ไขปัญหาสันติภาพและความมั่นคง โดยพยายามใช้กฎหมายระหว่าง

ประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่สามารถสร้างความยุติธรรม เรียนรู้จากปัญหาความขัดแย้งหรือการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ การควบคุมอาวุธและการลดอาวุธ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เพื่อสร้างสันติภาพและความมั่นคงในสังคมระหว่าง

ประเทศ  

3.2 ประเด็นด้านการค้าและเศรษฐกิจ หนึ่งในสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ การที่

ประเทศต่างๆ  ในโลกต่างพากันใช้นโยบายกีดกันทางการค้า (protectionism) โดยการตั้งก าแพงสินค้าน าเข้าและกีดกัน

สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายภายในประเทศตน  เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศผู้ชนะสงครามจึงได้มา

ประชุมกันว่า ควรจะมีแนวทางในการจัดระเบียบทางการค้าและการเงิน จึงได้มีการประชุมที่เมือง Bretton Woods รัฐ 

New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะวางกฎเกณฑ์เก่ียวกับการเงินและการคลังภายหลังสงครามโลกคร้ังที่

สอง โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 1-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 ภายหลังจากนั้นจึงได้เกิดองค์การระหว่าง

ประเทศสององค์การคือ ธนาคารโลก ( International Bank for Reconstruction and Development: IBRD หรือ

ต่อมาคือ ธนาคารโลก - World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยธนาคารโลกมีบทบาทในการ

สนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ประเทศก าลังพัฒนาโดยการให้กู้ยืมเงินหรือความสนับสนุนด้านเทคนิค ส่วน

องค์การการเงินระหว่างประเทศมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรักษาสเถียรภาพทางการเงิน 

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การจ้างงาน การเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนความยากจน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ได้มี

การประชุมสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการค้ าและการจ้ างงาน  (United Nations Conference on Trade and 

Employment) เพื่อให้มีการก่อตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ ( International Trade Organization: ITO) แต่ใน

ภายหลังต้องมาใช้ชื่อว่าเป็นความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and 
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Trade: GATT) เนื่องจากค าว่า องค์การการค้าระหว่างประเทศไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอเมริกัน ธนาคารโลก 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า เป็นสถาบันพิเศษภายใต้

สหประชาชาติ แต่จากอดีตที่ผ่านมาสถาบันเหล่านี้ท างานค่อนข้างเป็นอิสระจากสหประชาชาติ และท าให้สหประชาชาติ

ต้องท างานเศรษฐกิจที่เน้นหนักไปในทางด้านการพัฒนาหรืองานทางด้านสังคม  

ในปี พ.ศ. 2538 หลังจากที่ประชุมกัน 7 รอบของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า จึงได้

เปลี่ ยนแปลงไปเป็น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่ จัดตั้ งขึ้น ให้ เป็น อิสระจาก

สหประชาชาติ โดยองค์การการค้าโลกมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี

บทบาทส าคัญในการ เฝ้าระวัง และสร้างความร่วมมือในทางนโยบายทางการเงินและการคลังระหว่างประเทศ  

ส่วนภายในองค์กรหลักของสหประชาชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเศรษฐกิจอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC)  และ
ส านักงานเลขาธิการซึ่งเป็นบทบาทที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าใดนัก แม้ว่าในช่วงทศวรรษที่ 2510 จะเคยมีข้อโต้เถียง
ที่ส าคัญในสมัชชาใหญ่ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งระเบียบเศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศ (New International Order) ในเวที 
ECOSOC นอกจากนี้อดีตเลขาธิการสหประชาชาติในโคฟีอันนันเคยเสนอต่อสหประชาชาติว่า ควรจะมี เพื่อความยั่งยืน
สหประชาชาติควรจะมีบทบาทในการดึงให้เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และรัฐ ได้เข้ามาท างานใกล้ชิดกันมากขึ้น 
ดังเช่นที่ เกิดในการประชุมสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาในปี พ.ศ. 2535 ที่นครรี โอเดจาเนโร (United Nations 
Conference on Environment and Development -UNCED) ซึ่งในตอนนั้นบทบาทของสหประชาชาติมีความ
กระตือรือร้นและสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการประชุมนานาชาติได้  
  ในปัจจุบัน ประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในประเด็นที่เก่ียวกับนโยบายทางการค้าและเศรษฐกิจ โดย

เข้าไปมีบทบาทมากข้ึนในการเจรจาเพื่อการลงทุนหลายฝ่ายของ WTO ซึ่งท าให้ WTO ต้องน าแนวทางไปปรับปรุงใหม่ 

 

   3.3 ประเด็นการลดความยากจนและการพัฒนา ความยากจนเป็นสาเหตุส าคัญของความขัดแย้ง 

โครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเน้นความช่วยเหลือทางเทคนิค การกู้ยืม และการให้เงินช่วยเหลือด้าน

การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ ความหิวโหย การไม่รู้หนังสือ และการท าลาย

สิ่งแวดล้อม 

  สหประชาชาติหลายหน่วยงานที่ท างานด้านการแก้ไขความยากจน และการสนับสนุนการพัฒนา โดยมี 

ธนาคารโลกซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศหลักที่ช่วยเหลือด้านการลดความยากจนและการพัฒนา โดยธนาคารโลกและ

ธนาคารภูมิภาคหลายแห่งได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเงินเพื่อกิจกรรมการพัฒนา และโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา และเป็นหน่วยงาน

ส าคัญในการประสานงานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ

แก่ประเทศก าลังพัฒนา ด้วยหลักการด าเนินการแบบสากลและเป็นกลางในทางการเมือง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ๆ 

ส าคัญๆ และด าเนินโครงการในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ยังมีองค์กรอ่ืนๆ  
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ของสหประชาชาติอีกหลายองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและความช่วยเหลืออ่ืนๆ  นอกจากนี้ความ

ช่วยเหลือสองฝ่ายก็ยังได้ช่วยพัฒนาด้วยโดยการติดต่อ ระหว่างองค์การพัฒนาเอกชนและบรรษัทข้ามชาติ 

 ด้วยเหตุนี้บทบาทของสหประชาชาติในการจัดการการปกครองโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้อง

กระจายอ านาจในการก าหนดทิศทางของการจัดการการปกครองโลกให้กับประเทศอ่ืนๆ  และองค์กรอ่ืนๆ  โดยเฉพาะใน

เร่ืองทางเศรษฐกิจ ต้องมีการกระจายอ านาจในทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เนื่องจากมหาอ านาจ

โลกทางเศรษฐกิจเพิ่มจ านวนและมีการกระจายตัวมากขึ้น ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศได้ก้าวมามีบทบาท

ส าคัญในการก าหนดทิศทางและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับบรรษัทข้ามชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ

องค์กรเพื่อประชาสังคมกลายไปเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการก าหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ สถาบัน

หรือองค์กรภายในสหประชาชาติแบบเก่า เช่น ธนาคารโลกหรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จึงถูกมองว่าไม่มี

ประสิทธิภาพหรือไม่ได้เป็นตัวแทนที่เพียงพอของประเทศต่างๆ ในโลก    

 

    3.4 ประเด็นในการสนับสนุนและปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ พ.ศ. 2491 เป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันที่ส าคัญในการสนับสนุนและปกป้องศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ นับตั้งแต่ปฏิญญาสากลนี้ได้ถูกประกาศข้ึนมาได้มีหลายแนวทางที่ถูกจัดท าขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

เป็นที่ยอมรับกันมากข้ึนว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้หรืออ้างเร่ืองอ านาจอธิปไตยในการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่อย่างไรก็ตาม

ก็ยังมีอีกหลายเร่ืองที่จะต้องท าเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

  นอกจากนี้ สหประชาชาติยังมีบทบาทส าคัญในการเฝ้าระวังและ เรียกร้องความสนใจในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกว่า First Generation of Human Rights คือ สิทธิทางการเมืองและเสรีภาพ

ในการมีส่วนร่วม ต่อมาได้ขยายไปที่ Second Generation of Human Rights ซึ่งก็คือ สิทธิทางด้านสังคมเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม และ Third Generation of Human Rights ซึ่งก็คือสิทธิที่ขยายออกไปจากสิทธิของพลเมืองและสิทธิ

ทางสังคม เช่น สิทธิร่วมกันของกลุ่มหรือชุมชน สิทธิที่จะก าหนดใจตัวเอง สิทธิในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

สิทธิในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการสื่อสาร สิทธิในการมีส่วนร่วมใน

มรดกทางวัฒนธรรม และสิทธิในเรื่องความเป็นธรรมของคนรุ่นต่างๆ  เป็นต้น นอกจากนี้องค์การแรงงานโลก ซึ่งเป็น

หน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติได้พยายาม สร้างมาตรฐานทางแรงงานและการจ้างงานมาหลายปีมี โดยการประชุมที่

พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นการ เหยียดเผ่าพันธุ์ การทรมาน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สิทธิเด็ก และการขจัดการเลือก

ปฏิบัติทุกแบบที่มีต่อสตรี   

 สหประชาชาติควรจะมีบทบาทในการตั้งมาตรฐานที่จะประสานระหว่างสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของ

มนุษย์ในฐานะที่ต่อกรกับความมั่นคงของชาติในความหมายแบบดั้งเดิมองค์กร เช่น ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner on Human Rights) ควรที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการ

สนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตย 
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  นอกจากนี้สหประชาชาติยังมีบทบาทส าคัญในงานทางด้านผู้ลี้ภัยและงานทางด้านมนุษยธรรม กรรมาธิการ

หลายชุดและตัวแทนพิเศษหลายชดุท าหน้าทีร่ับผิดชอบทางด้านการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

มนุษยธรรม  

 

กิจกรรม 3.2.1 
  1. สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อสหประชาชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
 2. บทบาทของสหประชาชาติในการจัดการการปกครองโลกมีควรจะเป็นมีอะไรบ้าง 
 
แนวตอบกิจกรรม 3.2.1 

1. สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 1) ความส าคัญของตัวแสดง มีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐและ
องค์การระหว่างประเทศ เช่น ประชาสังคมโลก และองค์การทางธุรกิจ ที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการการปกครองโลก 
2)  ธรรมชาติของพลังอ านาจที่เปลี่ยนไป พลังอ านาจด้านการทหารเริ่มมีความส าคัญลดลง ในขณะที่พลังอ านาจทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการสื่อสาร เริ่มมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น 3) ประเด็นปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประเด็น
ปัญหามีลักษณะข้ามชาติ กระบวนการตัดสินใจที่ เกี่ยวข้องกับตัวแสดงอ่ืนๆ  ที่ ไม่ใช่รัฐมากขึ้น และ 4) ความ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองบทบาทมหาอ านาจ มีรัฐที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน เช่น กลุ่มประเทศ BRICs  

2. บทบาทของสหประชาชาติในการจัดการการปกครองโลกควรจะมีประเด็นดงัต่อไปนี้ 1) ประเด็นด้าน
สันติภาพและความมั่นคง โดยพยายามใช้กฎหมายระหวา่งประเทศและข้อตกลงระหว่างปรเทศที่สามารถสร้างความ
ยุติธรรม 2) ประเด็นดา้นการค้าและเศรษฐกิจ สหประชาชาติควรจะมีบทบาทในการดึงให้เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
และรัฐ ได้เข้ามาท างานใกลช้ิดกนัมากข้ึน 3) ประเด็นการลดความยากจนและการพัฒนา โดยสหประชาชาติ จะต้อง
กระจายอ านาจในการก าหนดทศิทางของการจัดการการปกครองโลกให้กับประเทศอ่ืนๆ  และองค์กรอ่ืนๆ  โดยเฉพาะ
กับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่  และ 4) ประเด็นในการสนบัสนนุและปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
สหประชาชาติควรจะมีบทบาทในการตั้งมาตรฐานที่จะประสานระหว่างสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะ
ที่ต่อกรกับความมั่นคงของชาติในความหมายแบบดั้งเดิม 
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เรื่องที่ 3.2.2 
การจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจ  

  
       

ความหมาย 

การจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจหมายถึงผลรวมของ สถาบันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนโครงสร้างของ

นโยบาย บรรทัดฐาน กระบวนการ และความริเริ่ม ซึ่ง รัฐ  บรรษัทข้ามชาติ ประชาชน และองค์กรต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 

พยายามท าให้เกิดเศรษฐกิจของโลกอยู่ในสภาพที่คาดเดาได้ มีเสถียรภาพ  มีระเบียบ และมีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับกับ

ความท้าทายข้ามชาติต่างๆ  

การจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะ

กล่าวถึงการจัดการโลกทางเศรษฐกิจโดยแบ่งเป็น 4 ยุค โดยยุคที่ 1 คือยุควิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าคร้ังยิ่งใหญ่ (the Great 

Depression) โดยแนวทางการจัดการเศรษฐกิจคือแนวทางเสรีนิยมแบบคลาสสิก (classical liberalism) ยุคที่ 2 คือ 

ยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งแนวทางการจัดการโลกทางเศรษฐกิจคือ แนวทางเศรษฐกิจแบบเคนส์ 

(Keynesian Economy) ยุคที่ 3 คือยุคฉันทามติแห่งวอชิงตัน ซึ่งมีแนวทางการจัดการโลกทางเศรษฐกิจคือการจัดการ

เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ (Neo Liberalism) และยุคที่ 4 คือ ยุคหลังวิกฤติซัพไพร์มหรือยุคหลังฉันทามติแห่งวอชิงตัน  

 

1. ยุควิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าครั้งยิ่งใหญ่ (The Great Depression) 

ในยุคก่อนวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าครั้งยิ่งใหญ่นั้น การจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนเงื่อนไขของ

ลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแบบคลาสสิก (classical liberalism) ที่เป็นการไว้วางใจให้ “ตลาด” หรือ “เอกชน” เป็น

ผู้จัดการหลักทางเศรษฐกิจ โดยที่ให้รัฐเข้ามาก้าวก่ายหรือเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด เนื่องจากตลาด จะสามารถจัดการกับ

ปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้ โดยกลไกของตลาดจะสามารถแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด รวมทั้งสามารจัดการแก้ไข

ปัญหาการว่างงานได้เอง 

แต่วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าคร้ังยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2472-2482 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในลัทธิเศรษฐกิจ

ดังกล่าว ซึ่งวิกฤติในครั้งนั้นเกิดขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่กินระยะเวลานาน

ที่สุดและส่งผลกระทบมากที่สุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศพัฒนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ า

คร้ังยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2472-2482 นั้น เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและการค้าโลกในทศวรรษก่อนหน้านั้นขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว โดยศูนย์กลางของการขยายตัวอยู่ที่ตลาดวอลล์ สตรีท ในนครนิวยอร์ค ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักลงทุนจากทั่วโลก  

ในช่วงแรกตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาตกต่ าลงแค่เล็กน้อยในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2472 จากสภาวะที่

ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง และสินค้าต่างๆ  ที่ค้างสต็อกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้โรงงานผลิตสินค้าต่างๆ  ได้น้อยลง 
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อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นกลับทะยานขึ้นสวนตลาดผู้บริโภค จนในฤดูใบไม้ร่วงของปีเดียวกันได้ขึ้นสูงสุดจนเกินไปกว่าราคา

ตลาดที่แท้จริงมาก  

หลังจากที่ตลาดหุ้นทะยานถึงขีดสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2472 มันก็ตกต่ าด าดิ่งในวัน “พฤหัสมืด (Black 

Thuesday) ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2472 จุดเร่ิมต้นของวันนั้นเกิดมาจากการที่นักลงทุนบางส่วนที่ได้ตระหนักถึงราคา

หุ้นที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้เทขายหุ้นจ านวนมากออกไป แต่การเทขายหุ้นจ านวนมากขนาดนั้นได้ท าให้นักล งทุน

อ่ืนๆ  พากันตระหนกและเทขายหุ้นอื่นๆ  ของตนออกไปด้วย ในวันนั้นมีหุ้นถึง 12.9 ล้านหุ้นถูกเทขายออก  

เหตุการณ์ “วันพฤหัสมืด” ยังไม่ใช่เหตุการณ์ที่แย่ที่สุด เพราะเพียงแค่  5 วันหลังจากนั้น คือในวันอังคารที่ 29 

ตุลาคม พ.ศ. 2472 ตลาดหุ้นวอลล์ สตรีทก็ถึงจุดต่ าสุดอีกครั้ง เมื่อหุ้นราว 16 ล้านหุ้นถูกเทขายออกมาด้วยความตื่น

ตระหนกอีกครั้งของนักลงทุน  ท าให้มูลค่าหุ้นของบางบริษัทกลายเป็นเศษกระดาษ ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทั่วไป 

โดยเฉพาะนักลงทุนที่ลงทุนด้วยเงินที่ไปกู้มา ในวันนั้นจึงถูกขนานนามในประวัติศาสตร์ของตลาดเงินว่า วันอังคารมืด 

(Black Tuesday) เพราะตลาดหุ้นวอลล์สตรีทตกลงมาถึงร้อยละ 23 

 วิกฤติตลาดหุ้น 2 ครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2472 ได้ท าลายความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นส่งผลต่อการใช้จ่ายและ

การลงทุนในอุตสาหกรรมและการบริโภค เศรษฐกิจทั้งระบบพบกับทางตันและต้องเลิกจ้างแรงาน ส่วนผู้ที่ยังมีงานท าอยู่

ก็ถูกลดค่าจ้างลง ในปี พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นปีที่วิกฤติตกต่ าอยู่ในจุดที่ซบเซาอย่างรุนแรงที่สุด มีคนตกงานมากถึงร้อยละ 3-

25 ของแรงงานทั้งหมด และคนที่ยังมีงานท าอยู่มีค่าแรงลดลงร้อยละ 42 ในปีนั้นรายได้ประชาชาติตกลงถึงร้อยละ 50 

จาก 103 พันล้านเหรียญ เหลือเพียง 55 พันล้านเหรียญ ธนาคารทั่วประเทศกว่าครึ่งล้มละลายเพราะสภาวะหนี้ที่ไม่

สามารถก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งหนี้ผู้บริโภคขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสินค้าตลาดการเกษตรก็ร่วงจากราคาสินค้าต่างๆ  

ที่ตกต่ าลง 

วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าในปี พ.ศ. 2472 มีพื้นฐานมาจากแนวทางการจัดการโลกในทางเศรษฐกิจก่อนหน้านั้นที่

อยู่บนฐานความเชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของ “ตลาด” ว่ามีกลไกที่เพียงพอในการขับเคลื่อน

กิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ โดยที่รัฐไม่ต้องเข้ามาแทรกแซง ซึ่งหากสังคมใดที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงิน

ฝือ และการว่างงานเกิดขึ้น ตลาดจะสามารถปรับตัวของมันเข้าสู่ภาวะที่สมดุลได้ โดยกลไกราคาจะเป็นกลไกที่สามารถ

จัดการปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ทั้งหมด เราเรียกความเชื่อมั่นที่ว่านี้ว่ามีรากฐานมาจากความคิดแบบเสรีนิยม

คลาสสิก (classical liberalism)  

 

2. ยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าคร้ังยิ่งใหญ่  

วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ท าให้นักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อว่าการจัดการการปกครองโลกทาง

เศรษฐกิจที่พึ่งพาตลาดเพียงอย่างเดียวในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต้องหันกลับมาคิดใหม่ เพราะวิกฤติเศรษฐกิจที่

ยืดเยื้อยาวนานเป็น 10 ปียืนยันว่าตลาดไม่สามารถใช้กลไกของมันในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ส าเร็จ     
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 จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยข้อเสนอของเคนส์

ก็คือการปฏิเสธแนวคิดเสรีนิยมแบบคลาสสิกที่ใช้กันมาก่อนหน้านั้น เคนส์ยืนยันว่า “ไม่สามารถให้ตลาดเป็นกลไกเดียว

ในการรักษาเสถียรภาพหรือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ แต่รัฐ จะต้องมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ”  โดยหัวใจของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ที่การจัดการอุปสงค์มวลรวมเพื่อที่จะท าให้เกิดการจ้าง

งานแบบเต็มอัตรา  ด้วยเหตุนี้เคนส์จึงเสนอว่า งบประมาณแผ่นดิน จึงควรเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาว่า จะใช้งบประมาณแผ่นดินแบบสมดุล ขาดดุล หรือเกินดุลก็ได้ ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 แนวคิดของเคนส์ได้ส่งผลท าให้นักเศรษฐศาสตร์และผู้ก าหนดนโยบายทั่วโลก ต่างเปลี่ยนแปลงนโยบายของ

ตนเองมาเป็นแบบเคนส์ คือรัฐเข้าไปมีส่วนจัดการเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น จนแนวคิดของเคนส์กลายเป็น

หลักการในการจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี หากสรุปถึงแนวคิดของเคนส์ได้

ส่งผลต่อการจัดการปกครองโลกทางเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้ 

1) รัฐบาลทั่วโลกหันมาตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ 

2) รัฐบาลทั่วโลกหันมาใช้นโยบายทางการคลัง (fiscal policy) เป็นเครืืืองมือส าคัญในการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจของประเทศ เช่น นโยบายภาษีอากร นโยบายด้านรายจ่าย นโยบายการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ และ

นโยบายในการบริหารเงินคงคลัง เป็นต้น  

3) งบประมาณแผ่นดินถูกน ามาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยงบประมาณแผ่นดินไม่จ าเป็น

จะต้องถูกรักษาให้สมดุลเท่านั้น แต่อาจเกินดุลหรือขาดดุล ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ในแต่

ละยุคสมัย เช่น ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือถดถอย รัฐบาลควรใช้งบประมาณแบบขาดดุลเพื่ออัดฉีดให้เศรษฐกิจฟื้น

ตัว แต่หากประเทศมีปัญหาเงินเฟ้อหรือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วเกินไป จะใช้ งบประมาณแผ่นดินแบบ

เกินดุล เพื่อลดภาวะเงินเฟ้อ  

 สาเหตุที่แนวคิดของเคนส์เป็นแนวคิดหลักในการจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจแทนที่แนวคิดเสรีนิยม

แบบคลาสสิกจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีที่มาจากสาเหตุอย่างน้อย 3  ประการ ประการแรกคือ การที่แนวคิด

นี้ช่วยประนีประนอมระหว่างแนวคิดสุดโต่งของสังคมนิยมและทุนนิยม โดยสังคมนิยมต้องการให้รัฐโอนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมาให้รัฐจัดการ ส่วนแนวคิดของทุนนิยมคือที่ให้รัฐด าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มีนโยบายทางการตลาดเป็นหลัก 

โดยแนวคิดของเคนส์ท าให้เกิดทางเลือกที่สาม คือรัฐบาลไม่ต้องด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทนเอกชนทั้งหมด แต่รัฐมี

หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการก าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดการจ้างงานเต็มอัตรา และมีหน้าที่ในการ

จัดสรรสวัสดิการให้กับคนยากจนและคนว่างงาน  

 สาเหตุประการที่สองที่ท าให้แนวคิดนี้ได้รับความนิยมทั่วโลก เกิดจากแผนการณ์มาร์แชลหรือแผนงานฟื้นฟู

ยุโรป (European Recovery Plan) ของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
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สอง สหรัฐอเมริกาเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแก่หลายๆ ประเทศในยุโรปที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ

ภายหลังสงคราม โดยความช่วยเหลือดังกล่าวนี้กินระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491-2494 ด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 12 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาจึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ  ยุโรป

ตะวันตก และประเทศโลกที่สามในเวลาต่อมา นอกจากนี้ในประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ยังได้รับ

เทคโนแครตจากสหรัฐอเมริกาเข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ  ด้วย ด้วยเหตุนี้ประเทศที่ได้รับความ

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาจึงได้รับการถ่ายทอดนโยบายเศรษฐกิจที่มีรากฐานจากเคนส์ไปโดยปริยาย  

 สาเหตุประการที่สามมาจากการขยายตัวของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics) 

ซึ่งมีพื้นฐานจากแนวคิดแบบเคนส์ ซึ่งสาขาวิชานี้ให้ความส าคัญกับบทบาทของรัฐในการวางแผนพัฒนาและการลงทุน

สร้างโครงข่ายพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) เช่น การสร้างถนน เข่ือน สะพาน ทางรถไฟ ฯลฯ  

ผลของเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ ท าให้สองทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจของโลกอยู่ในระดับที่มี

เสถียรภาพ โดยการจ้างงานและเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ า เสถียรภาพทางการเงินและการคลังอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับ

การผันผวนของตลาดเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนก็มีไม่มาก เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ จึงกลายเป็นการจัดการโลกทาง

เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมและเป็นแกนหลักของการจัดการโลกในช่วงดังกล่าว 

ถึงแม้ว่าการจัดการปกครองโลกทางเศรษฐกิจในแนวทางของเคนส์จะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกไว้ได้ถึง 20 

ปี แต่แนวทางแบบเคนส์ก็ถึงกาลอวสานในปี พ.ศ. 2516 คือในปีที่เกิดวิกฤตน้ ามันโลกในรอบแรก โดยแม้ว่าในระยะแรก 

นักวิชาการจะคิดว่าปัญหาวิกฤติการณ์น้ ามันท าให้เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์เกิดความล้มเหลว แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป

เมื่อเหตุการณ์วิกฤตน้ ามันผ่อนคลายลง แต่ปัญหาทางเศรษฐกิจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าวิ กฤติการณ์

น้ ามันไม่ใช่สาเหตุของการล่มสลายของแนวทางแบบเคนส์ เพราะจริงๆ แล้วในตัวแนวทางแบบเคนส์ก็มีปัญหาในตัวของ

มันเองหลายประการ อาทิเช่น  

การแทรกแซงของรัฐโดยมีสิ่งแอบแฝง โดยการที่เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ มีหลักการคือการมองว่าตลาดเพียง

อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสามารถสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้เกิด

การจ้างงานได้ จึงสนับสนุนให้รัฐเข้ามาแทรกแซงการจัดการทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามบางครั้งการแทรกแซงทาง

เศรษฐกิจของรัฐอาจไม่ได้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  จะเห็นได้จากนโยบายของหลายๆ  รัฐบาลของทั้งประเทศไทย

และนานาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจสร้างสาธารณูปโภคที่ไม่จ าเปน็หรือไม่ได้เป็นที่ต้องการของประชาชน   

นอกจากนี้การขาดดุลงบประมาณแผ่นดินเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้เกิดปัญหาหนี้สาธารณะ ซึ่งรัฐบาลมี

ภาระจะต้องกู้เงินเข้ามามากข้ึนเร่ือยๆ จนในที่สุดรัฐอาจประสบปัญหาล้มละลาย การขาดดุลงบประมาณแผ่นดินยังอาจ

ท าให้เกิดปัญหาวินัยทางการคลัง ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขจะท าให้ประเทศตกอยู่ในสภาวะหนี้ ภาวะเงินเฟ้อ การขาดดุล

บัญชีเดินสะพัด ซึ่งในที่สุดก็น ามาสู่ปัญหาหนี้ท่วมประเทศ และปัญหาเศรษฐกิจอ่ืนๆ   

ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์คือ การสนับสนุนให้รัฐแทรกแซงเศรษฐกิจอาจท าให้

รัฐและองค์กรของรัฐมีขนาดใหญ่เกินไป มีรัฐวิสาหกิจมากเกินไป หรือยึดกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐมากเกินไป มี
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แนวโน้มที่จะเกิดการรวมศูนย์การตัดสินใจ รัฐกลายเป็นองค์กรที่ไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้

ทันท่วงที ก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพ และการไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

 

3. ยุคฉันทามติแห่งวอชิงตัน 

ฉันทามติแห่งวอชิงตัน เป็นชุดนโยบายที่ตอบสนองต่อการจัดการทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ (neo-

liberalism) ซึ่งได้ก่อก าเนิดมาในทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2533) ในยุคของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา นาย

โรนัลด์ เรแกน (Ronald Reagan) และนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ นางมาร์กาเรต เธตเชอร์ (Margaret Thatcher) 

หลังจากที่การจัดการโลกแบบเคนส์หมดศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดในยุคก่อนหน้านั้น 

โดย ค าว่า วอชิงตัน (Washington) หมายถึง กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจหรือสถาบันทางเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลใน

โลก ซึ่งอยู่ในวอชิงตัน ส่วนค าว่า ฉันทามติ (Consensus) หมายถึงการวางเงื่อนไขที่อยู่บนพื้นฐานของนโยบายเสรีนิยม

ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

  ค าว่า ฉันทามติแห่งวอชิงตันนี้ (Washington Consensus) เป็นการรวบรวมโดยนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อ 

จอห์น วิลเลียมสัน (John Williamson) ในปี พ.ศ. 2532 โดยนายวิลเลียมสันได้ประมวลชุดนโยบายเศรษฐกิจ 10 ข้อ

ขององค์กรที่ท าหน้าที่ืจัดการการปกครองโลก เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ องค์กรต่าง ๆ  ที่

เก่ียวข้อง และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ซึ่งส่วนใหญ่มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุง วอชิงตัน ดีซี) เป้าหมายของชุดนโยบายดัง

กล่าวคือเป็นค าแนะน าทางนโยบาย และประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจ และเป็นเงื่อนไขการขอกู้ยืมเงินเพื่อปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อเสริมฐานะทุนส ารองระหว่างประเทศของประเทศลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

ในละตินอเมริกา  

ชุดของนโยบายเศรษฐกิจ 10 ประการของฉันทามติแห่งวอชิงตัน ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ส่งเสริมการจัดการการ

ปกครองโลกทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่  

1) การปรับสมดุลทางการคลัง (Fiscal Adjustment) คือ การก าหนดงบประมาณแผ่นดินอย่างสมดุล 

(balanced budget) สาเหตุที่ไม่สนับสนุนงบประมาณแบบขาดดุล เพราะท าให้รัฐบาลมีการใช้จ่ายเกินตัว อาจส่งผลต่อ

ภาวะเงินเฟ้อ และท าให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล  

2) การปฏิรูปทางการเงิน (Financial Reforms) คือ การปฏิรูประบบธนาคารและการประกันต่างๆ 

ตลอดจนในตลาดทุน เพื่อให้การเงินไหลเวียนได้อย่างเสรีมากข้ึน 

3) การปฏิรูปภาษีอากร (Tax Reform) ควรลดภาษีให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการออมและการลงทุน  

4) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Protection of Properry Rights) หมายถึง การก าหนดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ชัดเจน และต้องมีแนวทางทางกฎหมายในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ก่อให้เกิด

ค่าใช้จ่ายที่แพงจนเกินไป 
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5) การใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เกื้อกูลการแข่งขัน (Competitive Exchange Rate) โดยการก าหนดให้อัตรา

ดอกเบี้ยเป็นไปตามนโยบายตลาดการเงินภายในประเทศ โดยรัฐบาลไม่ควรเข้ามาควบคุม แต่หากรัฐบาลต้องการก าหนด

นโยบายอัตราดอกเบี้ย ควรจะเป็นไปในแนวทางที่ให้อัตราค่าเงินภายในประเทศไม่ให้สูงจนเกินไป เพื่อให้สินค้าของ

ประเทศตนสามารถส่งออกไปขายได้ในราคาที่ถูก น้องจากนี้ยังควรก าหนดอัตราการแลกเปลี่ยนให้เป็นแบบยืดหยุ่น 

(flexible exchange rate) ข้อจ ากัดต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนควรลดลงให้มากที่สุดเพื่อให้การค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศสามารถท าได้อย่างสะดวกที่สุด 

6) การส่งเสริมการเปิดเสรีด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade Liberalization) โดยการท าลายก าแพง

ภาษีศุลกากรขาเข้าให้อยู่ในระดับต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ นอกจากนี้ยังควรยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้าต่างๆ  ที่มีต่อสินค้า

น าเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสินค้าขั้นกลาง (intermediate goods) คือสินค้าที่สามารถน าไปผลติเป็นสินค้าส่งออกอีกที 

เพราะการเก็บภาษีสินค้าขั้นกลางในราคาสูง จะท าให้สินค้าส่งออกของประเทศมีต้นทุนที่สูงไปด้วย ท าให้ไม่สามารถ

น าไปแข่งขันในตลาดโลกได้ 

7) การลดการก ากับดูแลโดยรัฐ (Deregulation) โดยรัฐควรลดบทบาทจากการเป็นผู้ถือกฎข้อบังคับต่างๆ  

ให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะท าได้  

8) การปรับแนวทางการลงทุนสาธารณะ (Redirection of Public Sector Investment) การลงทุนใน

ภาครัฐควรเน้นไปที่เรื่องการศึกษา สาธารณสุข และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ส่วนการลงทุนด้านอ่ืนๆ  ควรปล่อยให้

เอกชนเข้าจัดการ 

9) การลดข้อจ ากัดของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Removal of Barriers to Foreign 

Investment) รัฐบาลควรลดข้อจ ากัดต่างๆ ของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และควรก าหนดนโยบายส่งเสริม

การลงทุนจากต่างประเทศให้มากที่สุด เนื่องจากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะท าให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุน

จากต่างประเทศ และเกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีและทักษะระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย  

10) การถ่ายโอนกิจการของรัฐไปสู่เอกชน (pivatization) รัฐบาลควรลดการลงทุนโดยภาครัฐ และลด

ภารกิจและบทบาทของตนเองให้มากที่สุด โดยเฉพาะการถ่ายโอนหน้าที่ในการผลิตไปสู่เอกชน ซึ่งนอกจากจะช่วยลด

ขนาดของรัฐแล้วยังอาจท าให้ประสิทธิภาพของการท างานดีขึ้นด้วย  

ฉันทามติแห่งวอชิงตันกลายไปเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศในโลก และกลายเป็นการจัดการการปกครอง

โลกทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา โดยประเทศพัฒนาแล้วน านโยบายเหล่านี้ไปใช้จัดการการปกครอง

โลกทางเศรษฐกิจให้เป็นแบบเดียวกันทั่วโลก  โดยเป้าหมายคือประเทศก าลังพัฒนาที่เคยมีการจัดการทางเศรษฐกิจที่

แตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น มีเงินเฟ้อในระดับสูง , การก าหนดงบประมาณแบบขาดดุล , การให้รัฐเป็น

ผู้สนับสนุนการลงทุนทางอุตสาหกรรม และการผลิตแบบทดแทนการน าเข้า   

อย่างไรก็ดี ฉันทามติแห่งวอชิงตันได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักเศรษฐศาสตร์หลายคน เช่น Atkinson (1999) 

Rodrik (1992, 2002, 2003) Stiglitz (2003) Fine (2001a, 2001b, 2002, Shaikh (2003, 2004) ว่า  ความหมาย
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ของฉันทามติแห่งวอชิงตันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแนวคิดเสรีนิยมใหม่ และการให้ความส าคัญกับกลไกตลาดอย่างเหนียว

แน่น ภายหลังวิลเลียมสัน (1997) ได้ออกมาปฏิเสธว่า เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะอธิบายความหมายของฉันทามติแห่งวอชิงตัน

ให้สอดคล้องกับลัทธิเสรีนิยมใหม่ เขาเพียงแค่วิเคราะห์และประมวลแนวนโยบายของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางนโยบาย

เศรษฐกิจเท่านั้น  

 นักเศรษฐศาสตร์หลายส านักได้วิเคราะห์ฉันทามติแห่งวอชิงตันนี้ และมองว่า แนวคิดหลัก 3 แนวคิดที่อยู่

เบื้องหลังฉันทามติดังกล่าวคือหลักการของเสรีนิยมใหม่ ได้แก่  การปรับโครงสร้างทางการคลัง  เศรษฐกิจที่เน้น

การตลาด และการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยเน้นการก าหนดงบประมาณแผ่นดินแบบสมดุลหมายถึงการเดินออกมา

จากแนวคิดเศรษฐกิจแบบเคนส์อย่างสิ้นเชิง เพราะถึงแม้ว่าฉันทามติแห่งวอชิงตันจะไม่ได้ก าหนดให้รัฐจะต้องลดบทบาท

ของตนเองลง แต่การก าหนดงบประมาณแผ่นดินแบบสมดุลจะท าให้รัฐต้องตัดค่าใช้จ่ายลงจ านวนมาก ซึ่งในที่สุดแล้วก็

คือการหันหลังให้กับเศรษฐกิจแบบเคนส์ ส่วนการก าหนดงบประมาณและนโยบายแบบเข้มงวดที่ในที่สุดแล้วจะท าให้คน

มั่งมีได้รับผลประโยชน์ ในส่วนของการเศรษฐกิจที่เน้นการตลาดคือการหวนกลับไปเชื่อมั่นในกลไกตลาดตามแนวคิดเสรี

นิยมแบบคลาสสิกที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาก้าวก่ายในกิจการของเอกชน ส่วนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจก็คือการลด

บทบาทของรัฐและองค์กรของรัฐในการเข้าไปท ากิจการต่างๆ แข่งกับเอกชน ดังนั้นฉันทามติแห่งวอชิงตันก็คือการ

ประกาศลงหลักปักฐานของลัทธิเสรีนิยมใหม่ในการจัดการปกครองโลกทางเศรษฐกิจนั่นเอง  

อย่างไรก็ตามการปฏิรูปเศรษฐกิจที่มีแนวคิดจากฉันทามติแห่งวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่เรียกว่า  ”การ

รักษาเยียวยาแบบช็อค (shock treatment)” คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ถูกน าไป

ปฏิบัติโดยเทคโนแครตของประเทศต่างๆ  ด้วยวิธีการที่เหมือนกัน โดยปราศจากความเข้าใจในความสลับซับซ้อนทาง

สังคมและการเมืองที่เป็นอยู่ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขหรือปฏิรูปเศรษฐกิจได้จริง ในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นสิ่งที่ตอก

ย้ าสร้างความเหลื่อมล้ าและไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ในที่สุดจึงน าไปสู่ความไม่สงบสุขทางสังคมและการเมือง

ระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ฉันทามติแห่งวอชิงตันยังได้รับการกล่าวขานว่า เป็นการมุ่งการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาเพียงอย่างเดียว  โดยปราศจากความสนใจในประเด็นอ่ืนๆ  เช่น ความยากจน สิ่งแวดล้อม และบทบาท

ของสตรี ยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าและความยากจนขยายตัวมากข้ึน โดยใน 20 ปีที่มีการใช้นโยบายที่มาจากฉันทามติแห่ง

วอชิงตัน และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ได้ท าให้ความยากจนและความเหลื่อมล้ ามากขึ้น  โดยเฉพาะนักวิเคราะห์

สายมาร์กซิสม์ มองว่าชุดนโยบายที่นี้มุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของพวกนายทุนและกลุ่มประเทศมหาอ านาจจักรวรรดินิยม  

4. ยุคหลังวิกฤติซัพไพร์มหรือยุคหลังฉันทามติแห่งวอชิงตัน  

 ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 2530 จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก 2 ครั้ง มีส่วนท าให้ความศรัทธาในฉันทา

มติแห่งวอชิงตันตกต่ าลงไป ดังนี้  

4.1 วิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก ต้นทศวรรษที่ 2530 เป็นช่วงที่ประเทศก าลังพัฒนาก าลัง

เดินตามฉันทามติแห่งวอชิงตันอย่างแข็งขัน โดยการพยายามเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้ธนาคาร
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ต่างประเทศเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้น และลดการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ด้วยความเชื่อที่ว่า หากสามารถท าให้

การเงินไหลเข้าออกประเทศได้เสรีมากขึ้น จะส่งผลให้การลงทุนทางตรงในประเทศเกิดข้ึนได้อย่างง่ายดายมากข้ึน 

แม้ว่าการค้าเสรีจะท าให้เกิดประโยชน์หลายประการก็จริง แต่ประโยชน์ที่จะได้จากการเคลื่อนย้ายทุนระหว่าง

ประเทศกลับไม่ค่อยได้มีการศึกษาไว้ เพราะจริงๆ แล้วมีความแตกต่างกันอย่างส าคัญระหว่างภาคการเงินและภาคการ

ผลิตซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่แท้จริง (real economy) การเปิดเสรีตลาดทุนอาจจะท าให้เงินทุนไหลเวียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่การเชื่อมโยงกันระหว่างสถาบันการเงินสามารถท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดผลกระทบใน

ทางด้านลบ ซึ่ง ภาคการผลิตไม่ได้ท าให้เกิดผลกระทบทางด้านลบเช่นนั้น  

ฉันทามติแห่งวอชิงตันได้เริ่มแสดงจุดบกพร่องของมันในช่วงปลายทศวรรษที่ 2530-2540 นับตั้งแต่เกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจในประเทศเมกซิโกในปี พ.ศ. 2537 ต่อด้วยวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียในปี พ.ศ. 2540 วิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย

ในปี พ.ศ. 2540-2542 และวิกฤติเศรษฐกิจในบราซิลปี พ.ศ. 2541 และวิกฤติเศรษฐกิจอาร์เจนตินาในปี พ.ศ. 2543 

เงื่อนไขในฉันทามติแห่งวอชิงตันถูกมองว่าเป็นสาเหตุของวิกฤตทั้งหมดนี้ เนื่องจากก่อนหน้าที่ประเทศต่างๆ  เหล่านี้จะ

ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ พวกเขาได้พยายามใช้แนวทางฉันทามติแห่งวอชิงตันในการปฏิรูปประเทศกัน

ทั้งนั้น  แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดของวิกฤติที่แตกต่างกัน แต่หลังจากที่ได้พยายามเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ผลก็

คือว่าทุกประเทศประสบปัญหาวิกฤติการณ์ค่าเงิน และในที่สุดได้สร้างปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดต่อเศรษฐกิจและน าไปสู่

ปัญหาการแทรกแซงในอ านาจอธิปไตยที่หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศเหล่านี้  

หลังจากที่เกิดวิกฤตินี้ได้แบ่งผู้ที่สนับสนุนฉันทามติแห่งวอชิงตันแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มอง

ว่า สาเหตุที่ประเทศที่น านโยบายตามเงื่อนไขแห่งฉันทามติแห่งวอชิงตันไปบังคับใช้แล้วล้มเหลว ไม่ได้มาจากตัวนโยบาย

แต่มาจากการที่ผู้ที่น านโยบายไปปฏิรูปนั้นไม่ได้ท าอย่างจริงจัง หรือท าไปโดยมีจุดบกพร่อง [11] [12]   ซึ่งหมายความว่า 

อาจจะเป็นปัญหาที่ความสามารถของรัฐ, ข้าราชการ หรือองค์กรอ่ืนๆ  ที่ท าการปฏิรูป  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นต่าง

ออกไปคือฟิชเชอร์ (Fisher) [13] , ครุกแมน (Krugman) [14], โรดิก โรดิก (Rodik) [15] และ แซก (Sachs) [16]  ที่

มองว่าเงื่อนไขที่มากับนโยบายของฉันทามติแห่งวอชิงตันเป็นเงื่อนไขที่ขาดความยืดหยุ่น โดยการที่จะให้ประเทศที่เคยใช้

นโยบายแทรกแซงเปลี่ยนไปเป็นนโยบายเปิดเสรีทันทีทันใด โดยไม่มีจุดกึ่งกลางนั้นท าให้ปรับตัวไม่ทัน โดยสิ่งที่ มีความ

จ าเป็นที่จะต้องจัดการก่อนที่จะมีการเปิดเสรีเช่น บรรษัทภิบาล (Corporate goverance) การต่อต้านการทุจริต (Anti-

corruption), การมีตลาดแรงงานที่ ยืดหยุ่ น  (Flexible labor markets) ข้อตกลง WTO (WTO agreements) 

มาตรฐานและระเบียบทางการเงิน (Financial codes and standards)ฯลฯ  

ในปี พ.ศ. 2541 โจเซฟ สติกลิกซ์ (Joseph Stiglitz) [17] ได้เสนอแนวคิด “หลังฉันทามติแห่งวอชิงตัน” (Post-

Washington Consensus) ซึ่งถือเป็นความพยายามที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่มาจากฉันทามติแห่งวอชิงตันที่โด่งดังและมี

ความส าคัญที่สุด เพราะสติกลิกซ์แตกต่างจากคนอ่ืนๆ ที่วิพากษ์ฉันทามติแห่งวอชิงตันก่อนหน้านั้น 

ความแตกต่างที่สติกลิกซ์วิพากษ์ฉันทามติแห่งวอชิงตันโดยแตกต่างจากผู้อ่ืนคือสติกลิกซ์ใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

(economic of information) ที่ต่างออกไปจากแนวทางการวิเคราะห์แบบเดิม โดยสติกลิกซ์เสนอว่า “ข้อมูลที่สมบูรณ์
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แบบ” ไม่มีอยู่จริง ดังนั้น “ตลาด” ที่พวกเสรีนิยมใหม่พยายามพูดถึงจึงไม่เคยเกิดข้ึนและไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ตลาดจึงไม่มี

วันท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ค าจ ากัดความของความไม่สมบูรณ์ของตลาดจึงได้ถูกน ามาขยายความ และกลายไป

เป็นสาเหตุที่ท าให้รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงสติกลิกซ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบเคนส์ไม่อาจย้อนกลับ

คืนมาได้อีก แต่รัฐจะต้องให้ความส าคัญกับสิ่งที่เป็นพื้นฐาน เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบที่เหมาะสม นโยบาย

อุตสาหกรรม การป้องกันทางสังคม การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาธารณสุข สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน กฎหมายและระเบียบ

วินัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ค าถามส าคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า รัฐควรเข้ามาแทรกแซงหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่ารัฐควรที่จะเข้ามา

แทรกแซงอย่างไร แนวคิดของสติกลิกซ์บอกว่า รัฐไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับตลาด แต่จริงๆ แล้วเป็นสิ่งทีส่งเสริมซึ่งกัน

และกนั [17] 

สติกลิกซ์เห็นว่า ความล้มเหลวของฉันทามติแห่งวอชิงตันเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการตลาดไม่เพียงพอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลท าให้ตลาดไม่สามารถกระจายทรัพยากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และการขาดระบบที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ของสถาบันต่างๆ  ในการบรรเทาความไม่สมบูรณ์เหล่านี้

ท าให้ตลาดท างานของมันไม่ได้ ดังนั้นนโยบายการพัฒนาไม่สมควรที่จะให้ความส าคัญแค่ตลาดเท่านั้น [17]  

4.2 วิกฤติสินเชื่อซัพไพร์ม วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษที่ 2530-2540 ได้ท า

ให้นานาชาติ รวมทั้งวงการเศรษฐกิจโลกได้ตั้งค าถามต่อประสิทธิภาพในแนวทางการจัดการการปกครองโลกทาง

เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ หรือนโยบายที่มีรากฐานมาจากฉันทามติแห่งวอชิงตันไปรอบหนึ่งแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 

2551  วิกฤติสินเชื่อซัพไพร์มในปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ยิ่งส าทับความไม่เชื่อมั่นในฉันทามติวอชิงตันให้แย่ลงไปอีก  ในปี พ.ศ. 

2552 นายกรัฐมนตรี กอร์ดอน บราวน์ (Gordon Brown) ของอังกฤษได้จัดการประชุม G20 และได้ประกาศอีกว่า 

“ฉันทามติแห่งวอชิงตันได้ถึงกาลอวสานแล้ว” [18] 

ส าหรับที่มาของวิกฤติสินเชื่อซัพไพร์มนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 ค าว่า ซัพไพร์ม นั้น

หมายถึงตลาดชั้นสอง คือ บุคคลหรือองค์กรที่มีความสามารถในการใช้หนี้น้อยกว่าพวกตลาดชั้นหนึ่ง การกู้เงินของพวก

เขามักจะได้รับการปฏิเสธจากสถาบันการเงินต่างๆ  ยกเว้นว่าเขาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าตลาดชั้นหนึ่ง กลุ่มซัพ

ไพร์มได้รับความสนใจจากตลาดสินเชื่อเพราะพวกเขาให้ดอกเบี้ยมากกว่า ส่วนวิกฤติสินเชื่อซัพไพร์มเกิดข้ึนเมื่อมีฟองสบู่

อสังหาริมทรัพย์ หรือมีการเก็งก าไรอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาจ านวนมาก ราคาบ้านและที่ดินในสหรัฐอเมริกามี

แนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ  บริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งให้เงินกู้แก่ตลาดซัพไพร์มเนื่องจากได้ดอกเบี้ยสูง แต่พวก

เขาคาดการณ์ผิด เพราะในที่สุดเมื่อราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่คิด แต่กลับค่อยๆ  ลดต่ าลงมา 

ลูกหนี้จึงไม่สามารถท าก าไรต่อไป และไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ จึงน าไปสู่การยึดทรัพย์ที่มีราคาต่ ากว่าสินทรัพย์ที่กู้ไป ส่งผล

ต่อฐานะทางการเงินของบริษ้ทสินเชื่อ ธนาคาร และองค์กรทางการเงินทั่วโลก วิกฤตินี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอใน

การควบคุมระบบการเงินทั่วโลก 
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4.3  การปรับตัวใหม่ของการจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจ วิกฤติสินเชื่อซัพไพร์มแตกต่างจากวิกฤติ

เศรษฐกิจตกต่ าครั้งยิ่งใหญ่ (the Great Depression) ในสาระส าคัญคือ ในสมัยที่เกิดวิกฤติตกต่ าครั้งยิ่งใหญ่นั้น มีการ

ต่อต้านทุนนิยมโลก ในฐานะที่เป็นจ าเลยของความตกต่ าทางเศรษฐกิจ แต่ในกรณีของสินเชื่อซัพไพร์มนี้ไม่ได้เกิดผล

กระทบในลักษณะที่มีกระบวนการต่อต้านทุนนิยมโลกเหมือนในสมัยศตวรรษที่ผ่านมา โดยในช่วงต้นของปี พ.ศ. 2552 

ที่วิกฤตการเงินส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินของโลกอย่างหนักหน่วง แต่ประเทศจีนและประเทศรัสเซีย ได้แสดงให้ผู้

ลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศเห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งสองประเทศเหล่านั้นไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการ

พัฒนาเศรษฐกิจให้ออกไปจากรูปแบบทุนนิยม เช่นเดียวกันกับที่ไม่มีประเทศก าลังพัฒนาประเทศใดที่ออกมาปฏิเสธ

การค้าเสรีหรือระบบทุนนิยมโลก ในขณะที่ประเทศประชาธิปไตยตะวันตกเรียกร้องให้มีการระมัดระวังความเสี่ยงของ

การพึ่งพาโลกาภิวัตน์ที่มีการตลาดน าหน้าและเรียกร้องให้มีการออกกฎเกณฑ์ส าหรับการเงินโลก   

เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะศึกษาว่า เพราะเหตุใดประเทศก าลังพัฒนาจึงไม่ออกมาต่อต้านระบบทุนนิยมโลกเท่ากับที่

เกิดเมื่อครั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งยิ่งใหญ่ในทศวรรษที่ผ่านมา ตรงกันข้าม ประเทศก าลังพัฒนาหลายๆ  ประเทศต่าง

ช่วยกันสร้างข้อเสนอที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของโลกมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมี

นโยบายเพื่อสังคมมากข้ึน  

สาเหตุหลักตามการวิเคราะห์ของเบิร์ดซอลและฟูกูยามา (Bridsall and Fukuyama) [19] ก็คือประเทศก าลัง

พัฒนาหลายประเทศทั้งในเอเชียและละตินอเมริกา ต่างได้เคยพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของตนเองเข้ากับระบบฉันทามติ

แห่งวอชิงตัน แต่ก็ต้องประสบความล้มเหลวจนพบวิกฤติเศรษฐกิจมาแล้วในทศวรรษก่อนหน้านั้น ซึ่งหลายประเทศได้

ขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ท าให้พวกเขาพยายามลดการ

พึ่งพาระหว่างประเทศ และตลาดการเงินระหว่างประเทศ โดยพยายามส ารองเงินตราต่างประเทศจ านวนมาก และ

ควบคุมกฎระเบียบด้านการธนาคารระหว่างประเทศ หรือในระดับระหว่างประเทศ เช่น มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ 

(Chiang Mai Initiative) เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินในระดับภูมิภาคอาเซียน+3 ในการเสริมสภาพคล่อง

ระหว่างกันในกรณีที่ประสบปัญหาดุลการช าระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น นโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า

ประเทศในเอเชียตะวันออกหลายประเทศได้ปกป้องเศรษฐกิจของประเทสให้รอดพ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

การเมืองโลก ซึ่งย้ าชัดว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่านี้ระมัดระวังตัวในทางเศษฐกิจระหว่างประเทศได้ดีกว่าประเทศ

พัฒนาแล้ว 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปลายทศวรรษที่ 2530 ถึง 2550 และการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของ

อังกฤษ และการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สนับสนุนนโยบายแบบปกป้อง (protectionism) ในปี 

พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่า การจัดการปกครองโลกในแนวทางเสรีนิยมใหม่ หรือนโยบายแบบฉันทามติแห่งวอชิงตันได้

เสื่อมความนิยมไปเรื่อยๆ ในทศวรรษต่อไป เราน่าจะเห็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศที่มีรายได้น้อย มี

แนวโน้มที่จะปรับนโยบายเศรษฐกิจ โดยพยายามไม่พึ่งพาตลาดภายนอกประเทศเพียงอย่างเดียว แต่พัฒนาตลาดภายใน

ให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับความกดดันในการแข่งขันและผลกระทบที่มาจากภาวะเศรษฐกิจโลก และให้ความส าคัญกับการ



          การจัดการการปกครองโลก       3-41 
 

 

สร้างสังคมให้มีความมั่นคงผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (social safety net) เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และประชาชนที่เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐมอบให้กับ

ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากจน  

4.4  การให้ความสนใจนโยบายทางสังคมและตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม 

วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2549-2552 ท าให้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งเป็นผู้น าการจัดการโลกทางเศรษฐกิจ

ได้ประสบการณ์เดียวกับตลาดในเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่แล้ว ซึ่งก็คือการเปิดเสรีตลาดทุน พร้อมกับการยกเลิก

ข้อบังคับต่างๆ  ในการควบคุมตลาดการเงิน ผลก็คือ หายนะที่รออยู่เบื้องหน้า ประเทศที่เปิดเสรีทางการเงินมากๆเช่น

ไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์และประเทศในยุโรปตะวันออก ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจซับไพร้มมากกว่าประเทศอืืืนๆ 

ในโลก 

ผลกระทบประการที่ต่อมาหลังจากเกิดวิกฤติซัพไพร์มคือความเชื่อมั่นมากขึ้นในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาว่า

นโยบายทางสังคมจะท าให้การเมืองและสังคมได้รับประโยชน์ ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจผู้ก าหนดนโยบายไม่ค่อยเห็น

ความส าคัญกับหลักประกันทางสังคมต่างๆ   และตั้งแต่ ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาและอังกฤษโจมตีรัฐ

สวัสดิการสมัยใหม่ ซึ่งในหลายประเทศพบว่ารัฐสวัสดิการไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่านโยบายของฉันทามติแห่งวอชิงตันจะ

ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การตัดลดงบประมาณทางด้านสังคมโดยตรง แต่การก าหนดให้แต่ละประเทศมีวินัยทางการคลังและเน้น

เร่ืองความมีประสิทธิภาพ ผลสุดท้ายกลับไปลงที่การตัดค่าใช้จ่ายทางสังคม 

วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย และวิกฤติซัพไพร์มจึงแสดงให้เห็นว่า ระบบทุนนิยมมีความไม่มีเสถียรภาพ ฉันทามติ

แห่งวอชิงตันจึงไม่สามารถรับมือกับวิกฤตที่ขึ้นได้แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

สลับซับซ้อนดังเช่นสหรัฐอเมริกา  

ประเทศในยุโรปเป็นประเทศที่รับมือกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่าสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสหภาพ

ยุโรปมีนโยบายทางสังคมตลอดจนหลักประกันการว่างงานที่ดีกว่าในสหรัฐอเมริกา ส าหรับในสหรัฐอเมริกานั้นการแก้ไข

ปัญหาการว่างงานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ท าให้รูปแบบการพัฒนาของสหรัฐอเมริกายิ่งไม่เป็นที่ดึงดูดในประเทศก าลัง

พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พยายามก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมความต้องการของชนชั้นกลาง 

ประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งเสริมนโยบายทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศจีนก าลังมุ่งหน้าเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ผู้น าของประเทศต้องรับมือกับการสร้างระบบที่ต้องรับมือกับแรงงานที่ลดน้อยลงในขณะที่ผู้สูงอายุมีมาก

ขึ้น ส าหรับประเทศในละตินอเมริกาพบกับปัญหาที่แตกต่างออกไป โดยหลังจากที่ไม่ประสบความส าเร็จในการเปิดเสรี

ทางการค้าในปลายศตวรรษที่แล้วประเทศเหล่านี้ได้เปลี่ยนนโยบายของประเทศ โดยรัฐบาลทั้งหลายได้เพิ่มค่าใช้จ่าย

ทางด้านสังคมเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า ประเทศบราซิลและเม็กซิโกกลายไปเป็นตัวอย่างของความส าเร็จ

ที่สามารถลดความเหลื่อมล้ าสร้างรายได้ที่มากข้ึนให้กับครัวเรือนที่ยากจนได้ ในที่สุดจึงได้กลายเป็น 2 ประเทศที่ประสบ

ความส าเร็จในการลดความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้และช่วยเหลือคนยากจน 
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ประเทศก าลังพัฒนาเหล่านี้เรียนรู้ว่า หากประเทศต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างตาข่ายความปลอดภัย

ทางสังคม สิ่งที่ต้องท าก็คือการปฏิรูปภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้น าในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ต่างพากันตื่นตะลึงกับความสามารถของประเทศจีนในการปรับตัวทางเศรษฐกิจซึ่งทั้งหมดนี้คือผลจากนโยบายการ

บริหารที่เคร่งครัดและการก าหนดนโยบายจากบนลงล่างซึ่งท าให้การตัดสินใจทางนโยบายมีความคล่องตัว  

4.5 การจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจไม่ผูกขาดแค่ประเทศมหาอ านาจตะวันตก 

ศตวรรษแห่งความรุ่งเรืองของสหรัฐอเมริกาในการจัดการปกครองโลกทางเศรษฐกิจก าลังค่อยๆ เสื่อมสลาย 

โดยการจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะมีขั้วอ านาจหลากหลายมากขึ้น และปัญหาการเงินในโลก

ตะวันตกที่ยังไม่อาจฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ อีกครั้งองค์กรระหว่างประเทศอย่าง IMF และธนาคารโลกก็ก าลังประสบปัญหา

โครงสร้างในการบริหารที่สะท้อนถึงความเป็นจริงทางนโยบายและเศรษฐกิจที่ล้าสมัยของฉันทามติแห่งวอชิงตัน 

นอกจากนี้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างเช่นจีนบราซิลอินเดียได้รับความส าคัญมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลก 

วิกฤตเศรษฐกิจได้ท าให้กลุ่มประเทศ G7 ในฐานะศูนย์กลางของการจัดการโรคทางเศรษฐกิจสูญเสียความส าคัญลงไป

และถูกแทนที่โดย G20 ในเดือน โดยประเทศ G20 แตกต่างจากประเทศ G7 ที่มีประเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี 

อิตาลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร  ส่วนประเทศ G20 รวมถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นบราซิลอินเดีย

และจีน การขยายตัวของกลุ่มประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดการจัดการปกครองโลกทางเศรษฐกิจโลกแสดงให้

เห็นถึง ตัวแสดงในเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มข้ึนมากข้ึนและมีอิทธิพลมากข้ึน  

ในขณะที่ IMF ถูกมองอย่างเสื่อมศรัทธาลงจากหลายฝ่าย เนื่องจากหลายๆประเทศสามารถกู้ยืมเงินจากตลาด

ทุนที่เป็นเอกชนได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขที่ต้องผูกมัดกับเงื่อนไขของ IMF ซึ่งส่วนตัวองค์กรเองก็มีปัญหาในการหาทุนและ

ต้องค่อยๆลดจ านวนพนักงานลง ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่น บราซิล และ จีน ได้กลายเป็นประเทศผู้

ช่วยเหลือทางการเงินซึ่งในที่สุดแล้วก็ได้น าเงินไปช่วยประเทศกรีซ าังการี ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ รัสเซีย ปากีสถาน และ

ยูเครน จากการตกลงกันเมื่อปี พ.ศ. 2552 ของผู้น ากลุ่ม G20  

สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่กลายไปเป็นประเทศที่มีบทบาทน าในการจัดการโรคทาง

เศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศประชาธิปไตยตะวันตก ก็ยอมรับโดยปริยายว่าพวกเขาไม่สามารถ จัดการเศรษฐกิจโลกได้

โดยล าพังอีกต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองโลกคือ การผงาดขึ้นของประเทศอ่ืนๆ  (The Rise of The Rest) 

ซึ่งหมายความว่า การจัดการการปกครองโลกทางเศรษฐกิจไม่ใช่เร่ืองของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้น 

นอกจากนี้รูปแบบและแนวคิดตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาไม่ถูกมองอีกต่อไปว่าเป็นศูนย์กลางของความคิด

ใหม่ๆเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมอีกต่อไป ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือละตินอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีนวัตกรรม

ใหม่ๆทางการเงินมากข้ึน และยังเป็นผู้ สนับสนุนให้เงินช่วยเหลือหลักในสถาบันการเงินระหว่างประเทศซึ่งก็ได้มีอิทธิพล

มากข้ึนด้วย 
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กิจกรรม 3.2.2 

1. สาเหตุของเศรษฐกิจตกต่ าในยุควิกฤติตกต่ าคร้ังยิ่งใหญ่ (The Great Depression) มีสาเหตุมาจากอะไร 
2. แนวคิดของเคนส์ส่งผลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจโลกอย่างไรบ้าง  
3. แนวคิดหลักที่ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในยุคฉันทามติแห่งวอชิงตันคืออะไร 
4. เพราะเหตุใดประเทศในเอเชียตะวันออกจึงรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจซัพไพร์มได้ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้ว  
5. แนวโน้มการจัดการการปกครองโลกหลังยุคฉันทามติแห่งวอชิงตันคืออะไร 
 

แนวตอบกิจกรรม 3.2.2 
1. ความไม่มีศักยภาพของตลาดในการจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจ   
2. จากแนวคิดของเคนส์ ส่งผลให้รัฐบาลทั่วโลกหันมาตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการการก าหนดนโยบาย

ทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจ โดยสว่นใหญ่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการคลงั (fiscal 
policy) เช่น นโยบายภาษีอากร นโยบายดา้นรายจ่าย นโยบายการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ และนโยบายในการ
บริหารเงินคงคลัง เปน็ต้น ทั้งนีง้บประมาณแผน่ดินถูกน ามาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยงบประมาณ
แผ่นดินไม่จ าเป็นจะต้องถูกรักษาให้สมดุลเท่านั้น แต่อาจเกินดลุหรือขาดดุล ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศ   

3. แนวคิดหลัก 3 แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังฉันทามติดังกลา่วคือหลักการของเสรีนิยมใหม่ ได้แก่  การปรับ
โครงสร้างทางการคลงั  เศรษฐกิจที่เน้นการตลาด และการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  

4. ประเทศในเอเชียตะวันออกหลายประเทศได้ปกป้องเศรษฐกิจของประเทสให้รอดพ้นจากความผันผวนของ
เศรษฐกิจการเมืองโลก ซึ่งย้ าชัดว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่านี้ระมัดระวังตัวในทางเศษฐกิจระหว่างประเทศได้
ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 

5. สหรัฐอเมริกาลดบทบาทลง ประเทศตะวันตกยังไม่อาจฟื้นตวัได้เต็มที่ ประเทศจนี อินเดีย และรัสเซีย เปิด
ตัวรับกระแสโลกาภิวัตน์มากข้ึน องค์การระหว่างประเทศต่างๆ  ได้รับความน่าเชื่อถือลดลง และประเทศต่างๆ  หันไปใช้
นโยบายทางเศรษฐกิจแบบตาขา่ยความปลอดภัยทางสังคมเพิ่มขึ้น 
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เรื่องที่ 3.2.3 
การจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อม 

  

 
 
การจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อมหมายถึงการรวมตัวกันขององค์กรเครื่องมือทางนโยบายกลไกทาง

การเงิน กฎเกณฑ์ กระบวนการ และบรรทัดฐานที่ ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้บริบท
ของพัฒนาการการเมือง และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการการปกครองโลกทาง
สิ่งแวดล้อมคือการรักษาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ซึ่งในที่สุดแล้วจะน าไปสู่เป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

วิวัฒนาการการจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อม 
ในปัจจุบันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อมได้ขยายตัวอย่างมากในช่วง 2-3 

ทศวรรษที่ผ่านมา โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล วาฬสีน้ าเงิน ไป
จนถึงเรื่องการขาดแคลนทรัพยากร และการปกป้องระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้ หรือแนวปะการัง และยังรวมถึงประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อคนทั้งโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมหาสมุทร นอกจากนี้กลุ่มนโยบายบางกลุ่ม เช่น 
นโยบายทางประมง และเกษตร ก็ยังมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปกจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อมด้วย  

ปัจจุบัน การจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อม มีจุดเน้นอยู่ที่ประเด็นหลัก 2 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือ 
การออกแบบการจัดการการปกครองและการน าไปปฏิบัติ ส่วนประเด็นที่สองคือ ประสิทธิภาพของการจัดการ จัดการ
การปกครองโลกในทางสิ่งแวดล้อมจะถูกประเมินว่าประสบความส าเร็จหรือไม่จากหนึ่งในสองหรือประเด็นนี้ หรืออาจจะ
ต้องถูกประเมินจากทั้งสองประเด็นว่า กระบวนการมีความเป็นธรรมและชอบธรรมหรือไม่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นสร้าง
ความเท่าเทียมทางสังคมหรือความยั่งยืนทางระบบนิเวศหรือไม่  

การจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในการประชุมระดับโลกครั้งแรก
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นในเมืองสต๊อกโามในปี พ.ศ. 2515 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
(United Nations Conference on the Human Environment)  ซึ่ ง ต่ อ ม า ไ ด้ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด  United Nations 
Environment Program หรือ UNDP ซึ่งกลายไปเป็นองค์กรที่มีบทบาทน าในการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ที่
ร่วมกันรายการท างานร่วมกับอีกหลายหน่วยงานในสหประชาชาติเพื่อเป็นตัวเร่งให้เกิดความริเริ่มใหม่ๆเกี่ยวกับการ
จัดการการปกครองโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดการโลกทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนขยายไปเป็น นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสนธิสัญญา องค์กร และ กลไกต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นต้น
มา  นอกจากนี้ การประชุม The United Nations Conference on Environment and Development Summit 
(UNCED) ในปี พ.ศ. 2535 และการประชุมสุดยอดผู้น าโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ. 2545  (The World 
Summit on Sustainable Development) ได้ยกระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กลายไปเป็นการจัดการการ
ปกครองโลก  
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ในสหประชาชาติได้มีองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เกิดขึ้นจ านวนมากเช่น คณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The United Nations Commission on Sustainable Development: 
CSD) แต่ในปัจจุบันได้ล้มเลิกไปแล้ว เนื่องจาก CSD เป็นองค์กรที่ขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก โดยได้ยกระดับไปเป็น High-Level Political Forum on Sustainable Development 
(HLPF) เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานของสหประชาชาติกว่า 
30 องค์กรที่มีบทบาททางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้หน่วยงานที่ส าคัญ เช่น ธนาคารโลก และองค์การ
การค้าโลก ต่างได้ตั้งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินงานด้วย ยิ่งไปกว่านั้น 
หน่วยงานนอกสหประชาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมก็ได้เกิดข้ึนมากมาย 

ตั้งแต่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปเป็นเป้าหมายหลักของเวทีระหว่างประเทศในช่วงต้นปี 1970 ได้ท าให้
นโยบายและการเมืองด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อมในระดับโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการการปกครอง
โลกทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้สะท้อนทั้งความล้มเหลวและความส าเร็จของการพัฒนาดังกล่าว เพราะได้มีการ
ตระหนักถึง ปัญหาภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมและความพยายามมากมายที่ มุ่งไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
แต่ในขณะเดียวกันระบบการจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อม กลับขยายตัวและเติบโตไปในทิศทางและ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเป้าหมายในระยะต้น ท าให้หน่วยงานต่างๆที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมเองมีปัญหาความภายใน
ที่เทอะทะและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หน่วยงาน ส าคัญเช่นธนาคารโลกหรือ องค์การการค้าโลกที่ได้ระบุให้การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายส าคัญแต่องค์กรต่างๆเหล่านี้กับเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมให้กับเอกชนหรือภาคประชา
สังคมน้อยมาก 

2. การปฏิรูปการจัดการการปกครองโลกด้านสิ่งแวดล้อม 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วง 30 กว่าปีที่ผ่านมานี้ แม้ว่าประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกให้ความส าคัญมากข้ึนและมี

เงินหมุนเวียนอยู่ในองค์กรเหล่านี้ค่อนข้างมาก แต่ปัญหาก็คือการท าลายสิ่งแวดล้อมก็ยังคงเกิดอยู่อย่างต่อเนื่อง การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นมากระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เคยอยู่ในระดับ 300 ppm ในช่วงทศวรรษที่ 
1990 กลายมาเป็น 380 ppm ในปัจจุบัน 1 ทศวรรษหลังจากการลงนามในสนธิสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
biodiversity convention แต่ แต่การสูญพันธุ์โดยน้ ามือมนุษย์เกิดขึ้นมากกว่าการสูญพันธุ์โดยธรรมชาติกว่า 1,000 
เท่า และถึงแม้ว่าจะมีสนธิสัญญาทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคเก่ียวกับการจัดการการประมงประมาณ 12 ฉบับแต่
ร้อยละ 90 ของสัตว์นักล่าในมหาสมุทรเช่นปลาฉลามและปลาดาบ กลับหายตัวไปในรอบ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา และ
จากการประมาณการพบว่าเราสูญเสียที่ที่เป็นป่าประมาณปีละ 150,000 ตารางกิโลเมตร ในปี 1980 ป่าโกงกางซึ่งเป็น
สถานที่ส าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูญหายไปร้อยละ 35 และปะการังชายฝั่งร้อยละ 20 ได้ถูกท าลายลง 

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ท าให้มีกระแสเรียกร้องในการปฏิรูปการจัดการการปกครองโลกทาง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้หมายความว่า การจัดการโลกที่ผ่านมาประสบกับความล้มเหลว แต่ที่ต้องมีการปฏิรูปเนื่องจาก 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาแล้ว การจัดการการปกครองโลกทาง
สิ่งแวดล้อมจึงควรจะมีการปฏิรูป เพื่อท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาในอนาคต โดยประเด็นปัญหาที่ต้องการการปฏิรูปมีดังนี้    
  1) ปัญหาด้านหนึ่งของการจัดการการปกครองโลกด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน คือ ปัญหาการขาดความร่วมมือ
และการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร ซึ่งปัญหานี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดการเชื่อมโยง และการท างานระหว่างองค์กร
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโลก เช่น ในทางทฤษฎีแล้ว UNEP เป็นองค์กรที่มีอ านาจโดยตรงในการจัดการแต่
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องค์กรนี้ก็ไม่ขาดแคลนทรัพยากรและอ านาจทางการเมืองในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้การที่เกิดหน่วยงานใน
สหประชาชาติมากมายที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งท าให้ UNEP มีพื้นที่น้อยลงในการท างานด้านการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม และในบางครั้งท าให้เกิดปัญหาการเมือง ความไม่ไว้วางใจ และการกระจายทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมตลอด 
จนภาระหน้าที่ที่ไม่ได้แบ่งแยกเด็ดขาดชัดเจนระหว่างหน่วยงานด้วย 
  2) นอกจากจะมีองค์กรที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนมากที่บางส่วนท าหน้าที่ทับซ้อนกันแล้ว ในปัจจุบัน
องค์กรที่เก่ียวข้องกับการจัดการที่สิ่งแวดล้อมได้กระจัดกระจายไปยังหลายๆ พื้นที่มากเกินไป แม้ว่าจะท าประเด็นใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน เช่น หน่วยงานบริหารด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Secretariat)  ถูกบริหารโดย
ส านักงานเลขาธิการสหประชาชาติ (Un Secretariat) ในขณะที่ฝ่ายบริหารงานด้านโอโซนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Ozone and Biodiversity Secretariats) กลับอยู่ภายใต้การบริหารงานของ UNDP ส่วนอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  (Convention on Biodiversity) มีส านักงานอยู่ที่มอนทรีออล กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC) มีส านักงานอยู่ที่กรุงบอนน์ การกระจัดกระจายของส านักงานที่จัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ ท าให้
ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ผลก็คือ นโยบายที่ออกมาอาจจะซ้ าซ้อนกัน และไม่มีเอกภาพ ในเรื่องของ
กฎเกณฑ์ และบรรทัดฐาน นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังมีโอกาสน้อยในการติดต่อและร่วมมือกัน การที่มีส านักงานอยู่
กระจัดกระจายทั่วโลก ยังท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล  

3) ปัญหาการขาดการบูรณาการของการจัดการการปกครองโลกด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมี
ที่มาจากการที่การจัดการปกครองโลกด้านสิ่งแวดล้อมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกินไป ด้วยเหตุนี้การปฏิรูปการ
จัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อม จึงต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการหน่วยงานเหล่านี้เข้าด้วยกัน  
 4) ปัญหาการบังคับใช้และการไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการการปกครองโลกด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันการ
จัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อมได้กลายไปเป็นระบบของการเจรจาต่อรองเป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งความส าคัญ
กับกลไกที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้น้อยเกินไป และไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงพอกับเครื่องมือที่จะน าไปสู่การบังคับใช้ ใน
ปัจจุบันระบบการจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อมจึงพบกับปัญหาของการขาดแคลนเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
และขาดแคลนทางเลือกที่จะน าไปสู่การที่จะท าให้การบังคับใช้ประสบผลส าเร็จ 

5) การใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพการท างานซ้ าซ้อนและการขาดการร่วมมือภายในระบบการจัดการ
ปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อมท าให้ทรัพยากรไม่สามารถถูกน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละหน่วยงานของ
สหประชาชาติที่จัดการด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ต่างคนต่างท างานและรัฐบาลประชาสังคมหรือหน่วยงานเอกชนได้ใช้
จ่ายเงินไปทางด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก แต่การที่มีหน่วยงานกระจัดกระจายมากเกินไปและมีกิจกรรมบาง
กิจกรรมที่ท างานซ้ าซ้อนกัน ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารจัดการค่อนข้างสูง ส่งผลให้ทรัพยากรไม่สามารถถูก
น ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการท างานอย่างมีเอกภาพและประสานงานกันมากขึ้นกว่านี้ อาจจะท าให้
ทรัพยากรต่างๆถูกน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากปัญหาทั้ง 5 ประการที่สะท้อนมาท าให้เห็นว่า ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมานี้ การจัดการการปกครองโลกทาง
สิ่งแวดล้อมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เป็นการขยายตัวที่ไม่มีการบูรณาการการท างานซึ่งกันและกัน องค์กรที่ท างาน
ด้านจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มจ านวนมากขึ้น ในขณะที่การวางแผนงาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และการ
เชื่อมประสานงานระหว่างองค์กรมีไม่สมดุลกับจ านวนหน่วยงานที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่ไม่ได้ท างานด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่ท างานด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาระหว่างประเทศ  เช่น 
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องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Program: UNDP) และธนาคารโลก (World Bank) ต่างให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมากข้ึนกว่าในอดีต แม้ว่าทั้งสามหน่วยงานจะเป็นองค์กรนอกการจัดการการปกครองโลก การที่องค์การต่างๆ  
เหล่านี้ต่างท างานแบบทางใครทางมัน ท าให้บทบาทในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมหรือการบังคับใช้นโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งการจัดการการปกครองโลกในปัจจุบันอยู่ใน ระบบ ที่ให้
ความส าคัญกับรัฐบาลแห่งชาติมากกว่าตัวแสดงอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐประชาสังคม องค์กรส่งเสริม
เอกชนและองค์กรธุรกิจ ในขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐเหล่านี้ต่างมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการประชุมทางด้านสิ่งแวดล้อม สนธิสัญญาต่างๆ ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการเฝ้าระวังการ
น าไปใช้  

 
 

กิจกรรม 3.2.3  

เพราะเหตุใดการจัดการการปกครองโลกทางสิ่งแวดล้อมจึงด าเนินไปได้เชื่องช้าและขาดประสิทธิภาพ 

 

แนวตอบกิจกรรม 3.2.3 

การขาดความร่วมมือและการท างานร่วมกันขององค์กร การกระจัดกระจายกันไปหลายพื้นที่มากเกินไปของ

องค์กรที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไป ปัญหาการบังคับใช้ และปัญหาการใช้

ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

  

 
 



3-48     นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

 

 
 

 

เรื่องที่ 3.2.4 
การจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ  

 
1. ความหมายและความส าคัญ 

การจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ หมายถึง การใช้สถาบัน กฎเกณฑ์ และกระบวนการต่างๆ  ทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และองค์การที่ไม่ใช่รัฐ เพื่อที่จะจัดการกับความท้าทาย

ที่มีต่อการจัดการสุขภาพที่จ าเป็นจะต้องมีการจัดการข้ามพรมแดนร่วมกัน  อย่างไรก็ดี ค าจ ากัดความนี้อาจจะเป็นค า

จ ากัดความเบื้องต้นท าให้เห็นภาพรวมของกระบวนการจัดการโลกด้านสุขภาพ แต่ อาจไม่สามารถน าไปอธิบายความ

สลับซับซ้อนทั้งหมดของกระบวนการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพได้ทั้งหมด  

การจัดการโลกด้านสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ แต่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเป็น

ประเด็นด้านการจัดการการปกครองโลกเช่นเดียวกับเรื่องความมั่นคง แรงงาน การค้า และสิ่งแวดล้อม แนวคิดการ

จัดการการปกครองโลกทางสุขภาพถูกแสดงออกโดยการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) ในฐานะองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติที่รับผิดชอบดูแลการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ องค์การอนามัย

โลกเป็นองค์การที่มีสิทธิอ านาจมากกว่าองค์กรที่เข้ามาดูแลการจัดการการปกครองโลกก่อนหน้านั้นเช่น The Office 

International de l’Hygiène Publique [20] โดยองค์การอนามัยโลกได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “สุขภาพ” ไว้

กว้างขวาง และให้ความส าคัญกับสุขภาพในฐานะส่วนหนึ่งของพื้นฐานสิทธิมนุษยชน แม้ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกก็

ยังท าหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง โดยการวางทิศทางใหม่ส าหรับการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ นั่นคือ “การ

ให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา และวางยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างสิทธิในการเข้าถึงระบบสุขภาพ เช่น การ

ผลักดันให้เกิดการเข้าถึงการรักษาพยาบาลพื้นฐานทั่วหน้า (universal access to primary health care)   

ปัจจุบันนี้ การจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากประชาคมชาว โลกมากขึ้น 

เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพหลายเรื่องกลายเป็นปัญหาข้ามชาติ เช่น การแพร่กระจายของโรคระบาด การเพิ่มขึ้นของ

โรคไม่ติดต่อ การขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่

ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่อาจจัดการได้ด้วยตัวเอง   

ในทางการแล้วองค์การอนามัยโลกให้ค าจ ากัดความค าว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า เป็นสถานภาพที่จิตใจ ร่างกาย และ

สังคม อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ ซึ่งไม่ได้หมายความเฉพาะการไม่มีเชื้อโรคหรือร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น  ทั้งนี้มีการให้ค า

จ ากัดความมากมายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโลก บางส่วนเน้นในประเภทของปัญหาสุขภาพเช่นโรคติดต่อ  และโรคไม่

ติดต่อ บางกลุ่มศึกษาเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มักจะประสบปัญหาสุขภาพ เช่น คนจน คนด้อยโอกาส 

บางส่วนเน้นไปศึกษาทางด้านพื้นที่เช่นประเทศยากจน และบางส่วนก็พูดถึงเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น โอกาสและ

ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
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เมื่อเราพูดถึงสุขภาพของประชาชน เราจะวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่ส าคัญของเรื่อง คือ เงื่อนไขสุขภาพ เช่น 

เชื้อโรค และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  และวิธีการที่สังคมตอบสนองต่อเงื่อนไขต่างๆ เหล่านั้น กรอบของการวิเคราะห์ในเรื่ อง

ปัญหาการจัดการโลกด้านสุขภาพ จึงถูกมองได้ในลักษณะของระดับชาติและระดับโลก เมื่อพูดถึงเงื่อนไขของสุขภาพใน

ระดับชาติก็จะมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่รับผิดชอบในส่วนนี้ แต่ในระดับโลกแล้วแนวคิดส าคัญของการจัดการการ

ปกครองโลกทางสุขภาพคือ การท าความเข้าใจรูปแบบของเงื่อนไขสุขภาพ การถ่ายโอนความเสี่ยงด้านสุขภาพ การ

อพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชน สินค้าทรัพยากรและวิธีการใช้ชีวิตข้ามพรมแดน ซึ่งอาจท าให้เกิดการกระจายของโรค

ต่างๆ   

อีกประเด็นหนึ่งที่ท าให้นานาชาติต่างให้ความส าคัญกับการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพมากข้ึนเนื่องจาก

กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ได้ท าให้ปัญหาสุขภาพข้ามชาติเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากโลกาภิวัตน์ท า

ให้แต่ละชาติลดความเข้มงวดของการตรวจตราด้านพรมแดนลง โรคติดต่อบางชนิดที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศ

หนึ่ง แต่อาจกลายมาเป็นโรคติดต่อในประเทศนั้นอีกคร้ังจากการเปิดพรมแดน นอกจากนี้การที่โลกาภิวัตน์ได้เอ้ือโอกาส

ให้บุคคลต่างๆ ได้ท างานในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งได้อพยพย้ายถิ่นฐาน หรือท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ  จึงได้น าโรค

จากพื้นที่หนึ่งให้กระจายไปยังพื้นที่อ่ืน เช่นการระบาดของโรคซาร์ ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2545 และระบาด

ไปยังา่องกง ไต้หวัน แคนาดา และสิงคโปร์ ส่วนประเทศไทยไม่นับว่าเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโลก และเมื่อปี พ.ศ. 

2558 พบการระบาดของโรคเมอร์ส ที่แพร่มาจากซาอุดิอาระเบีย ซึ่งประเทศที่พบการระบาดของโรคเมอร์ส ได้แก่ 

จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส ตูนีเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน คูเวต อียิปต์ 

ตุรกี อัลจีเรีย อินโดนีเซีย ออสเตรีย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย   

แม้ว่าโลกาภิวัตน์จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคระบาดข้ามพรมแดนรัฐอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว แต่อย่างไร

ก็ตามโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลต่อการพึ่งพาอาศัยด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ โดยมา

จากแนวคิดที่ว่า ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่สามารถจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพในประเทศเดียว แต่ต้องอาศัยความ

ร่วมมือของประเทศอ่ืนๆ ด้วย การที่ประชาคมโลกเข้ามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับโลกเราเรียกมันว่าระบบ

สุขภาพโลก และวิธีการที่ระบบนั้นถูกบริหารจัดการก็คือการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพนั่นเอง  

  ปัจจุบัน ศูนย์กลางของการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ ยังอยู่ที่องค์การอนามัยโลก ซึ่งมีอายุยืนยาวมา

กว่า 70 ปี โดยเป็นองค์กรด้านสุขภาพภายใต้สหประชาชาติที่ถูกปกครองโดยสมาชิก 194 ประเทศและมีวัตถุประสงค์ที่

จะแก้ไขปัญหาท้าทายทางสุขภาพ อย่างไรก็ตามนอกจากองค์การอนามัยโลกแล้วยังมีหน่วยงานอ่ืนๆในสังกัดของ

สหประชาชาติ และหน่วยงานที่ร่วมมือหลายฝ่ายที่มีประเด็นด้านสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์ในการท างาน เช่นกองทุนเพื่อ

เด็กแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Children's Fund: UNICEF) ธนาคารโลก และธนาคารด้านการพัฒนา

ประจ าภูมิภาค ตลอดจนองค์กรประชาสังคมบรรษัทข้ามชาติ มูลนิธิต่างๆ และสถาบันทางการศึกษา ตลอดจนความ

ร่วมมือระหว่างเอกชนและรัฐบาล เช่น  GAVI Alliance (หรือในชื่อเดิมคือ the Global Alliance for Vaccines and 

Immunization) ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือด้านการเข้าถึงวัคซีนส าหรับประเทศด้อยพัฒนา องค์กร UNITAID ซึ่งเป็น
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องค์กรพหุภาคีที่ท างานร่วมกัน ในระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เช่น วัณโรค HIV/AIDS และมาลาเรีย และ

มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารสุขภาพและลดความยากจนทั่วโลก โดยในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการจัดการปกครองโลกทางสุขภาพมีความร่วมมือกว่า 175 หน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ

จัดการการปกครองโลกอยู่ในสภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการที่เป็นพหุนิยมและหลากหลาย สะท้อนระบบความ

ร่วมมือหลายฝ่ายในระดับโลก ผ่านเวทีสหประชาชาติเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างชาติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ร่วมกัน  

2. ความท้าทายในการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ 

ความท้าทายต่ออ านาจอธิปไตย ในโลกที่มีศูนย์กลางอยู่ที่รัฐอธิปไตย ปัญหาสุขภาพเป็นความรับผิดชอบหลัก

ของรัฐบาลของแต่ละประเทศ  แต่ในปัจจุบันที่ปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพเกิดขึ้นข้ามพรมแดนท าให้ความ

รับผิดชอบของรัฐบาลในแต่ละประเทศในการควบคุมปัญหาด้านสุขภาพเป็นเร่ืองที่ไม่อาจท าได้โดยรัฐใดรัฐหนึ่งอีกต่อไป

แล้ว  สถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง ความเป็นจริงของอ านาจอธิปไตยของแต่ละชาติและความ

พยายามของนานาชาติในการร่วมมือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ในการแก้ไขปัญหา เพราะหลักการในเรื่องอ านาจ

อธิปไตย ท าให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและยิ่งกลายเป็นเรื่อง

ล าบากมากขึ้น เมื่อรวมกับสถานการณ์ที่แต่ละประเทศมีความเสี่ยงที่ไม่เท่าเทียมกันในเรื่องปัญหาสุขภาพ และยังมี

ทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกัน และยังมีปัญหาผลประโยชน์ที่อาจจะขัดแย้งกัน ความหลากหลายของ

วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  ท าให้เกิดความสับสนในการพึ่งพาอาศัยกันของประเด็นด้านสุขภาพที่สลับซับซ้อน  จึง

ต้องเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆ  เหล่านี้ ในการจัดการกับความรับผิดชอบหน้าที่ร่วมกันของแต่ละชาติ เพื่อที่จะตอบโต้

กับปัญหาด้านสุขภาพร่วมกัน 

ปัญหาการข้ามหน่วยงาน ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขร่วมกันโดยผ่านความร่วมมือของ
หลายๆ หน่วยงานซึ่งท าให้การก าหนดนโยบายจะต้องเป็นนโยบายที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานในหลายหน่วยงานเข้าไปด้วย 
แต่ในปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพโลกปัจจุบันต่างไม่มีเครื่องมือและทรัพยากรเพียงพอ อันเนื่ องมาจาก
ปัญหาสุขภาพไม่ได้ถูกน าไปคิดอย่างรอบด้าน ในการก าหนดนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของการค้า การลงทุน ความ
มั่นคง สิ่งแวดล้อม การอพยพย้ายถิ่นฐาน และการศึกษา 

ปัญหาความสลับซับซ้อนของหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปัจจุบันองค์กรที่ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการ

การปกครองโลกทางสุขภาพอย่างเป็นทางการคือ องค์การอนามัยโลก และองค์กรอ่ืนๆ  ที่มีเป้าหมายด้านสุขภาพ ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้สหประชาชาติ โดยสหประชาชาติเป็นองค์กรที่จัดการการปกครองโลกโดยอยู่บนพื้นฐาน

ที่ว่า “รัฐชาติ” คือตัวแสดงหลักที่จะก าหนดนโยบาย และด าเนินนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายในทางด้าน

สุขภาพเนื่องจากรัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนและผลประโยชน์ของประชาชนในระดับระหว่างประเทศ อย่างไรก็

ตามในปัจจุบันรูปแบบใหม่ขององค์กรทางสังคมก าลังทา้ทายบทบาทของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวในเวทีระหว่างประเทศ เช่น 

มูลนิธิแอฟริแคร์ (Africare) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมท างานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนแอฟริกันเพื่อที่จะ

ท าให้คนแอฟริกันมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน มูลนิธิเพื่อสถาบันสุขภาพ (Foundation for NIH) แม้จะก่อตั้งโดยรัฐสภา
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สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2533 ในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ในฐานะสถาบันวิจัยให้กับองค์กรสุขภาพแห่งชาติ 

เพื่อที่จะท างานในฐานะหน่วยงานอิสระที่ระดมทุน และสร้างความร่วมมือกับเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของ

องค์กรสุขภาพแห่งชาติ ในปัจจุบันองค์กรมีได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ ช่วยเหลือคุณภาพ

ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนมูลนิธิที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ได้แก่  GAVI Alliance, UNITAID  และมูลนิธิบิลและเมลิน

ดาเกตส์   

องค์กรทางสังคมเหล่านี้ ตลอดจนเครือข่ายประชาสังคม มูลนิธิต่างๆ บรรษัทข้ามชาติและสื่อมวลชนก าลังมี

อิทธิพลมากขึ้นในการจัดการการปกครองโลกด้านสิ่งแวดล้อม และยังท างานโดยเป็นอิสระจากการจัดการการปกครอง

โลกที่มีรัฐเป็นตัวแสดงหลัก สถานการณ์ดังกล่าวได้ท าให้เกิดปัญหา 2 ประการ ประการแรกเก่ียวข้องกับความชอบธรรม

ขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะรับผิดชอบต่อรัฐบาลของประเทศมากกว่าที่จะเชื่อม

สัมพันธ์หรือว่ารับผิดชอบกับประชาชน สถานการณ์เช่นนี้บางครั้งได้ท าให้เกิดปัญหาในกรณีที่องค์กรต่างๆท างานตาม

ความต้องการของรัฐ โดยที่ไม่ได้ท าตามความต้องการของประชาชน เช่นในกรณีที่รัฐบาลใช้อ านาจแบบอ านาจนิยม 

หรือไม่สามารถแสดงออกถึงความต้องการของบุคคลชายขอบหรือคนที่ด้อยโอกาสในสังคมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ประชาชนในชาติของตน 

ปัญหาประการที่สองคือการขาดความเชื่อมโยง หรือการขาดอ านาจในการบริหารจัดการการจัดการการ
ปกครองโลกทางสุขภาพในปัจจุบันที่มีตัวแสดงใหม่ๆ  ที่เป็นมูลนิธิ หน่วยงาน และองค์การในระดับโลกที่มีลักษณะเป็น
เอกชนหรือเป็นภาคประชาสังคมที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีด้านปัญหาสุขภาพโลกในปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันยังไม่มี
หน่วยงานหรือสถาบันใดๆ ที่จะมาก าหนดความสัมพันธ์ของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้
กับรัฐ ซึ่งในปัจจุบันตัวแสดงใหม่ๆ  เหล่านี้มีอิทธิพลมากข้ึนในการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพในปัจจุบัน 
 

3. เป้าหมายของการจัดการปกครองโลกทางสุขภาพ 

เป้าหมายแรกของการจัดการโลกทางสุขภาพ ได้แก่ การท าให้ระบบสุขภาพเป็นสมบัติสาธารณะในระดับโลก 

(global public goods) เช่น การสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องการแบ่งประเภทของเชื้อโรค แนวทาง

กรณีศึกษาที่เป็นเลิศ การก าหนดรายชื่อยาที่ส าคัญ การจัดท ารายงานและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เก่ียวกับสุขภาพ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการพัฒนานโยบายและโครงการเพื่อการพัฒนา สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติสาธารณะในระดับ

โลก การจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการที่รัฐใดรัฐหนึ่งจะ

ได้ประโยชน์จากสมบัติโลกไปโดยรัฐเดียว โดยไม่การแบ่งปัน (Free Rider)  และเพื่อที่จะให้มีสมบัติสาธารณะของโลก

อย่างเพียงพอ 

เป้าหมายประการที่สองคือ การบริหารจัดการผลกระทบภายนอก เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบในทางลบด้าน

สุขภาพที่การตัดสินใจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะส่งผลต่อประเทศอ่ืน  ในเป้าหมายที่สองนี้เกี่ยวข้องกับกลไกต่างๆ  

เช่นระบบการเฝ้าระวัง กลไกความร่วมมือและช่องทางในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีความส าคัญในการควบคุมการ

เกิดขึ้นของความเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ  และเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเวลาที่เพียงพอในการแก้ไขความเสี่ยงด้านสุขภาพที่
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เกิดขึ้นข้ามพรมแดนเช่น การดื้อยา โรคระบาด มลพิษ สิ่งแวดล้อมและการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ

สุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า อย่างไรก็ตาม อ านาจอธิปไตยและกลไกที่ด้อยประสทิธิภาพท าให้การจัดการผลกระทบภายนอก

ดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ยากล าบาก เช่นรัฐบาลอาจจะชะลอการประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนื่องจากกลัวผลกระทบ

ที่จะมีต่อเศรษฐกิจ หรือรัฐบาลอาจจะปฏิเสธที่จะท าระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงงานให้รัดกุมยิ่งขึ้นในการผลิตมลพิษ

ไปสู่อากาศหรือน้ าที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในปัจจุบันแล้วไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีอ านาจ

อย่างแท้จริงในระดับระหว่างประเทศที่จะสามารถหยุดยั้งรัฐบาลใดๆ  ที่จะสร้างปัญหาผลกระทบภายนอกต่างๆ  เหล่านี้ 

เป้าหมายประการที่สามคือความพยายามที่จะสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของประชาคมโลก ซึ่งเป็น

แนวคิดดั้งเดิมของการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพ โดยส่วนใหญ่ผ่านกิจกรรมด้านการระดมทุน เพื่อให้เงิน

ช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาความยากล าบากด้านสุขภาพ ความจ าเป็นของเป้าหมายนี้มาจาก ความไม่เท่าเทียมกัน

ของปัญหาด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ  รวมทั้งความไม่เพียงพอของทรัพยากรที่จะแก้ไขปัญหา  เช่น กรณีที่ประเทศ

ใดประเทศหนึ่งประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ หรือต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์

บางอย่างทันทีทันใด เช่น พายุ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ธรรมชาติ 

เป้าหมายประการสุดท้ายคือการจัดการการดูแล ซึ่งหมายถึงทิศทางทางกลยุทธ์ของระบบสุขภาพโลกเพื่อที่

หน้าที่อื่นๆ จะสามารถท างานได้อย่างเพียงพอ เช่น การประชุมเพื่อการเจรจาและสร้างสรรค์ท ามติร่วมกัน เช่น นโยบาย

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า การให้ความส าคัญระหว่างอาการป่วย หรือกลยุทธ์ในการเข้าแทรกแซง การจัดตั้งกฎเกณฑ์

เพื่อที่จะบริหารจัดการมิติต่างๆ ของการพึ่งพาอาศัยกันด้านสุขภาพ  เช่น ผ่านกรอบการควบคุมยาสูบ การประเมินตัว

แสดง และการกระท าเพื่อที่จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในความส านึกรับผิดร่วมกัน เป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่ต้องการให้

ตัวแสดงด้านสุขภาพเรียนรู้การประสานงาน ในนโยบายของหน่วยงานอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพโลก ตลอดจนต้องการ

ความเป็นผู้น าที่ได้รับการเชื่อมั่น และกระบวนการที่มีความชอบธรรม ตลอดจนพื้นที่ทางการเมืองที่สามารถปกป้อง

สุขภาพสาธารณะต่อผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่เข้ามาท้าทาย เป้าหมายต่างๆ เหล่านี้ถูกท าลายได้ หากเคร่ืองมือของการสร้าง

ความส านึกรับผิดอ่อนแอหรือเมื่อรัฐชาติเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าสุขภาพสาธารณะในระดับโลก  

ในปัจจุบันการจัดการการปกครองโลกได้กลายเรื่องที่ได้รับการพูดถึง และเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือใน

ระดับระหว่างประเทศอย่างมาก รัฐบาลหลายๆ ประเทศทั่วโลกได้จัดให้สุขภาพโลกเป็นประเด็นเป้าหมายทางนโยบาย

ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิต่างๆ องค์กรส่งเสริมเอกชน และธุรกิจเอกชน ตลอดจนเครือข่าย

เอกชนและรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับปัญหาของระบบสุขภาพโลกเป็นอย่างดี 

 
กิจกรรม 3.2.4  
 การจัดการการปกครองโลกด้านสุขภาพในปัจจุบันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง  
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แนวตอบกิจกรรม 3.2.4 
 ปัจจุบันศูนย์กลางด้านการจัดการการปกครองโลกทางสุขภาพได้แก่ องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นองค์กร
รับผิดชอบหลักที่อยู่ภายใต้สหประชาชาติ นอกจากนี้ยังมีองค์กรอ่ืนภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายด้านการส่งเสริม
ระบบสุขภาพ เช่น กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), ธนาคารโลก, โครงการโรคเอสด์แห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Programme on HIV/AIDS -UNAIDS)  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคประชาสังคมที่ท างาน
ด้านสุขภาพ เช่น มูลนิธิแอฟริแคร์ (Africare), มูลนิธิเพื่อสถาบันสุขภาพ (Foundation for NIH) และองค์กรเอกชนที่มี
เป้าหมายด้านการส่งเสริมระบบสุขภาพ เช่น GAVI Alliance, UNITAID  และมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์  เป็นต้น 
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ตอนที่ 3.3  

การจัดการการปกครองโลกแนววิพากษ์ 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

  หัวเรื่อง 
  3.3.1 การจัดการปกครองโลกและความเหลื่อมล้ า 
  3.3.2 การต่อต้านการจัดการปกครองโลก  
  
  แนวคิด 

 1. การจัดการการปกครองโลกในยุคปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีส่วนที่ท าให้ความ
เหลื่อมล้ าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยความเหลื่อมล้ าได้เกิดขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
แม้ว่าโลกาภิวัตน์ยังไม่อาจจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ าได้ แต่โลกาภิวัตน์ได้พยายามสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า 
 2. การต่อต้านการจัดการการปกครองโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย โดยการต่อต้านการจัดการ
การปกครองโลกในยุคปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ไปเป็นกระบวนการ
ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 3.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการปกครองโลกและความเหลื่อมล้ าได้ 
 2. วิเคราะห์การก่อตัวและสถานการณ์การต่อต้านการจัดการการปกครองโลกในปัจจุบันได้ 
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เรื่องที่ 3.3.1 
การจัดการปกครองโลกและความเหลือ่มล้ า 

 

 

แนวคิดเรื่องการวิพากษ์การจัดการการปกครองโลก เกิดขึ้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า การบริหารจัดการการ
ปกครองโลก ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่จะน ามาซึ่งคุณค่าในสังคมเสมอไป โดยหากการจัดการการปกครองโลกหมายถึงความ
ร่วมมือหรือกลไกในระดับโลกในการบริหารจัดการสถาบันต่างๆ  ที่จัดการการปกครองโลก เช่น สหประชาชาติ กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือกลุ่ม G7 แต่การจัดการการปกครองโลกไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการการปกครองโลกให้เกิดความยุติธรรม ความมีสเถียรภาพ หรือ
ความยั่งยืน ตรงกันข้ามการจัดการการปกครองโลกอาจท าให้เกิดปัญหาการท าลายความเป็นปกติสุขของประชาชนส่วน
ใหญ่ในสังคม เช่น ท าให้เกิดความขาดแคลนอาหาร พลังงาน ปัญหาสุขภาพ และโรคระบาด เป็นต้น 

ในตอนที่ 3.3 นี้ จึงเป็นส่วนที่จะพูดถึงปัญหาหลักๆ  ในการจัดการการปกครองโลก 2 ประการ ได้แก่ ปัญหา

ความเหลื่อมล้ า เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้น และปัญหาการต่อต้านการจัดการการปกครองโลก ซึ่งทั้ง

สองประเด็นนี้เป็นทั้งสาเหตุของปัญหาและผลของปัญหาการจัดการการปกครองโลกในปัจจุบัน 

1. สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าในระดับโลก 
แทบไม่มีที่ใดในโลกที่หลีกหนีผลกระทบของโลกาภิวัตน์ได้ ซึ่งแม้โลกาภิวัตน์จะท าให้เกิดบูรณาการทาง

เศรษฐกิจ การติดต่อระหว่างประเทศที่มากขึ้น วิถีชีวิตที่ดีมากขึ้น การส่งเสริมประชาธิปไตย การค้า ความมี
ประสิทธิภาพ และการลดน้อยลงของสงคราม แต่สิ่งที่โลกาภิวัตน์ไม่เคยจัดการได้ก็คือ มันไม่เคยจัดการกับปัญหาความ
เหลื่อมล้ าได้ ตรงกันข้าม กลับยิ่งจะท าให้ความเหลื่อมล้ าเด่นชัดมากข้ึน   

ในยุคโลกาภิวัตน์นั้น ตลาดของประเทศที่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 สิ่งคือ เงินทุน, 
ทรัพยากรมนุษย์ และทักษะในการประกอบการ  ซึ่งประเทศที่มีความได้เปรียบใน 3 สิ่งนี้จะได้ยิ่งมีความเปรียบมากกว่า
ประเทศอ่ืนๆ   และเมื่อผนวกกับการที่ตลาดที่บูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกมากกว่า มีการเคลื่อนไหวของเงินทุน
มากกว่า มีการจัดการของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ตมากกว่า และมีตลาดภายใน (domestic market) 
ที่มีก าลังซื้อและมีความแข็งแกร่ง จะยิ่งท าให้ตลาดนั้นๆ  ได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์มากกว่าตลาดอ่ืนๆ ซึ่งจีนและ
อินเดียคือตัวอย่างของประเทศที่ได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ 

สินค้าที่แต่ละประเทศส่งออก ก็มีผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบในตลาดยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศอย่าง มาลี อู
กันดา และเวเนซุเอล่า ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เช่น กาแฟ น้ ามัน และฝ้าย สินค้าเหล่านี้มีความผันผวนตาม
กระแสโลก และประเทศเหล่านี้มักไม่ได้เป็นผู้ก าหนดราคาของสินค้าเหล่านี้ในตลาดโลกเอง ซึ่งท าให้ประเทศเหล่านี้มัก
เป็นประเทศที่เสียเปรียบในโลกาภิวัตน์ ตรงข้ามกับประเทศอย่างอินเดีย หรือ จีน ที่มักส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาดีกว่าและมีก าไรมากกว่า  

ผลอีกข้อหนึ่งของโลกาภิวัตน์คือ ท าให้มีการย้ายถิ่นฐานง่ายขึ้น ผู้ที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขัน
ดีกว่า เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร นักการตลาดและนักบัญชี หรือผู้ที่มีการศึกษามากและมีทางเลือกให้กับชีวิตดีกว่าจะ
ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศที่ดีกว่า และให้โอกาสมากกว่า ซึ่งยิ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าเพิ่มมากขึ้นไปอีก 
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ความเหลื่อมล้ าที่เพิ่มมากขึ้น  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 องค์กรออกซ์แฟม (Oxfam) ซึ่งเป็นองค์กร
ต่อต้านความยากจนได้มีรายงานก่อนการประชมุ World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ว่า “มหาเศรษฐีเพียง 8 คน
ของโลก มีความมั่งคั่งเท่ากับคนจนครึ่งหนึ่งของโลก หรือ 3,600 ล้านคน”  ทั้งนี้มหาเศรษฐีทั้ง 8 คน ตามรายงาน
ดังกล่าวได้แก่ นายบิล เกตส์, นายอามันซิโอ ออร์เตกา, นายวอร์เรน บัฟเฟตต์, นายคาร์ลอส สลิม, นายเจฟฟ์ เบซอน, 
นายมาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก, นายแลร์รี อัลลิสัน และนายไมเคิล บลูมเบิร์ก 

ออกซ์แฟมใช้ข้อมูลของนิตยสารฟลอป์และเครดิตสวิสมาจัดท ารายงานชื่อ “เศรษฐกิจส าหรับคนร้อยละ 99” 
บ่งบอกว่า ช่องว่างของความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งคั่งได้เพิ่มสูงขึ้น เพราะสินทรัพย์ของคนราวครึ่งหนึ่งของโลกนั้นมี
มูลค่าเท่ากับสินทรัพย์ของคนที่รวยที่สุดในโลกเพียง 8 คน ในรายงานดังกล่าวยังบอกว่าว่า บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้ง
ไมโครซอฟท์เป็นคนที่รวยที่สุดในโลก มีสินทรัพย์ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเป็นสินทรัพย์ที่มากข้ึนเร่ือยๆ 
ถึงร้อยละ 50 นั้บตั้งแต่เขาวางมือจากบริษัทไมโครซอฟท์ในปี ค.ศ. 2006 

จากรายงานดังกล่าวพบว่า สถิติความเหลื่อมล้ าในปีนี้นั้นกระตุกตัว และแย่กว่าในปีที่แล้ว โดยในปี ค.ศ. 2015 
นั้นออกซ์แฟมพบว่า มหาเศรษฐกิจ 62 คนมีรายได้มากเท่ากับคน 3,600 ล้านคนที่จนที่สุดในโลกใบนี้ แต่ในปี ค.ศ. 
2016 นั้นความร่ ารวยยิ่งกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มคนจ านวนน้อยลงมากคือ เหลือแค่ 8 คน  

  ออกซ์แฟมได้ออกมาเรียกร้องให้มีแนวทางหรือนโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ าอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการ
ขึ้นภาษีคนรวย อีกทั้งชักชวนให้ประเทศต่างๆ  ในโลกท าสนธิสัญญาร่วมกันว่าให้เลิกแข่งขันลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่ง
เป็นทางออกของมหาเศรษฐีในการเข้าไปจดทะเบียนลงทุนในประเทศเหล่านี้ เพื่อหนทางหลีกเลี่ยงภาษี เช่นเดียวกับที่
ต้องประนามภาคธุรกิจที่ใช้วิธีล็อบบี้และระบบอุปถัมภ์กับระบบการเมือง และพยายามขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ า  
สหประชาชาติได้ให้ความหมายของความเหลื่อมล้ า (inequality) ไว้ว่าเปน็สถานการณ์ทีไ่ม่เท่ากันโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเร่ืองสถานภาพ สทิธิ และโอกาส [21]  ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงความเหลื่อมล้ า เรามักจะพูดถึงความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จะเก่ียวข้องกับสองประเด็น ประเด็นแรกเป็นเร่ืองของความเหลื่อมล้ าในเร่ืองผลที่เกิดขึ้น คือ
การมองความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจในฐานะสิง่ที่ต้องพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่
คนเราควบคุมไมไ่ด้ เช่น เชื้อชาติ ภูมิหลังทางครอบครัว เพศสภาพ ฯลฯ เชน่เดียวกับความพยายามและความสามารถ
ของคน ส่วนความเหลื่อมล้ าในประเด็นที่สองคือการเน้นไปที่ความเหลื่อมล้ าในดา้นโอกาส ซึ่งจะเน้นเฉพาะสิ่งที่อยู่
นอกเหนือความควบคุมของปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นประเด็นที่แคบกว่าความเหลื่อมล้ าในประเด็นที่หนึ่ง เพราะไมไ่ด้รวมถึง
ผลที่เกิดขึ้น แต่จะเนน้แต่ที่ความเหลื่อมล้ าด้านโอกาส 
 ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าก็คือการกีดกันทางสังคม ( social exclusion) [22] ซึ่งมี
ความหมายว่า “เปน็การขัดขวางทางสังคมและขบัออกไปจนสุดขอบของสังคม” เป็นกระบวนการซึ่งปัจเจกบุคคลหรือทั้ง
ชุมชนถูกสกัดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงอย่างเต็มที่ ซึ่งสิทธิ โอกาส และทรัพยากรต่างๆ อย่างเป็นระบบในขณะที่สมาชิก
ของกลุ่มอื่นๆสามารถเข้าถึงทรพัยากรต่างๆได้อย่างเปน็ปกติ การกีดกันทางสังคมมีความหลากหลายในแต่ละบริบทและ
ในแต่ละโอกาส ในหลายครั้งการกีดกันทางสังคมเกิดขึ้นโดยเปน็ระบบจากองค์กรต่างๆเชน่ ศาสนา รัฐบาล ชุมชน หรือผู้
มีอิทธิพลต่างๆ   ในอดีตการกีดกันทางสังคมอาจจะเป็นสิง่ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เชน่ การค้าทาส การกีดกันทางสีผวิ 
การล่าอาณานิคม เพศสภาพ แต่ในปัจจบุัน การกีดกันทางสังคมเป็นสิ่งที่ถูกปดิบังหลบซ่อนมากข้ึน หรือมองเห็นได้ยาก
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงน ามาสู่การแก้ไขการกีดกันทางสังคมทีย่ากมากขึ้น  
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ตัวอย่างหนึ่งของการกีดกันทางสังคมที่ก าลงัแพร่หลายอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัก็คือการท าให้เป็นเมือง 
(urbanization)  เพราะเมืองก็คือจุดศูนย์กลางของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานที่มีรายได้ และการขับเคลื่อน
ทางสงัคม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้คนที่จะอาศัยอยู่ในเมืองก็จะมีการเข้าถึงการศึกษา มีการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพ 
ตลอดจนบริการดา้นสังคมอ่ืนๆ ที่ดีกว่าคนในชนบท แต่ในขณะเดียวกันภายในตวัเมืองเองก็มีการกีดกันทางสังคมสูงกว่า
ในชนบท โดยรายได้และความมัง่คั่งของคนที่อาศัยอยู่ในจะมีความเหลื่อมล้ ามากกว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ใน
เมืองมีคนที่มีความมั่งคั่งและเต็มไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคอย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกันใน
เมืองก็มีคนที่ยากจนและปราศจากสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เช่นกัน ดังนั้น การขยายตัวของการท าให้เป็นเมืองจึง
ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ า ทั้งระหว่าง “เมือง” และ “ชนบท” และภายในเมืองเอง  
 นอกจากประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมืองแล้ว ปญัหาการเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุในหลายประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพฒันาก็ยิ่งท าให้เกิดเกิดปัญหาการกีดกันทางสังคมสูงขึน้ เพราะในประเทศก าลัง
พัฒนายังเปน็ประเทศที่มีการปกป้องทางสงัคม (social protection) ต่ า ซึง่จะสง่ให้ประชากรที่มีอายุมากข้ึนถูกผลักไป
อยู่ในกลุ่มที่จะโดนกีดกันทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนด้วยซึ่งไม่เพียงแต่พวกเขาจะมีมีรายรบัที่น้อยลงและมีสุขภาพที่
แย่ลงเท่านัน้แต่พวกเขายังมีความเสี่ยงในการไม่มีอ านาจในการตัดสินใจตา่งๆด้วยตวัเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวข้องกับ
ความเป็นอยู่ของเขา 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา การจัดการการปกครองโลกเร่ิมให้ความส าคัญมากข้ึนกับการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ า โดยการตั้งเปา้หมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:  MDGs) ซึ่งได้ก าหนด
เป้าหมายไว้ 8 ประการในการลดความเหลื่อมล้ า ซึ่งเปา้หมายดงักล่าวได้จบสิ้นลงในปี พ.ศ. 2558  หลังจากนั้นจึงได้มี
การประชุมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของระเบียบวาระการประชุมการพฒันาหลังปี พ.ศ. 2558 โดยการประชุมจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อประชุมหารือเก่ียวกับแนวทางการ
ด าเนินงานต่อเนื่องกับ MDGs และเพื่อให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง สหประชาชาติจงได้ก าหนดเป้าหมายการพฒันาขึ้น
อีกครั้ง โดยอาศัยกรอบความคิดของการพัฒนาเปน็มิติที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน” ในทีสุ่ดผลของการประชุมถูกเผยแพร่ในเอกสาร “อนาคตที่เราต้องการ (The 
Future We Want)” และจัดตัง้คณะท างานชื่อ Open Working Group on Sustainable Development Goals 
(OWG) เพื่อดูแลงานเก่ียวกับเปา้หมายและเปา้ประสงค์ของโครงการ  

3. การจัดการการปกครองโลกเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า 
  รายงานการพัฒนาของสหภาพยุโรป (2556) หลัง พ.ศ. 2558  ปฏิบัติการโลกเพื่อการพัฒนาทีค่รอบคลุมและ
ยั่งยืนได้กล่าวยนืยนัว่าประเทศต่างๆ  มีความแตกตา่งกัน ทั้งในด้านของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ สถานการณท์างการเมือง ภูมิศาสตร์ และความเปราะบางทางประวัติศาสตร์  ด้วยเหตุนี้การแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ า จงึต้องมคีวามแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โครงสร้างของการแก้ไขจะต้องสะท้อนปัญหาที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ในรายงานดงักล่าวยังไดพู้ดถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (structural transformation) 
ซึ่งหมายถึงกระบวนการในการสร้างคุณค่าและมูลคา่ของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือเร่ืองการสร้างงาน ซึง่จะท าให้
เกิดการพัฒนาทางสงัคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน [23] 
 สหประชาชาติ ได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า เปน็หนึ่งในเปา้หมายของการพัฒนาที่ยั่งยนื 
(Sustainable Development Goals) โดยกล่าวว่า “ชุมชนระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญกับการลดความยากจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติที่เปราะบางทีสุ่ด ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศทีไ่ม่มีทางออกทางทะเล และประเทศที่เปน็
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เกาะขนาดเล็ก จะต้องถูกน ามาให้ระดับความส าคัญมากที่สุดในการลดความยากจน อย่างไรก็ดี ความเหลื่อมล้ าก็ยังคง
เป็นอยู่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษา และถึงแม้ว่าความเหลื่อมล้ า
ระหว่างประเทศจะลดลง แต่ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน เป็นที่ยอมรับกนัว่า การพัฒนาเศรษฐกิจไม่เพียง
พอที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน หากเป็นการพฒันาที่ไม่ครอบคลุม และไม่แก้ไขปัญหาการพฒันาอยา่งยั่งยนื 3 มิติ 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปญัหาความเหลื่อมล้ าจะต้องมนีโยบายที่ให้ความส าคัญกับ
ความต้องการของผู้ด้อยโอกาสและประชาชนชายขอบ” 
 ทั้งนี้เปา้หมายของการแก้ไขความเหลื่อมล้ าตามเป้าหมายที่ 10 ของการพัฒนาทีย่ั่งยืนมีเป้าประสงค์ดังนี้ 

10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

10.2 ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองส าหรับทุกคนโดยไม่ค านึงถึง
อายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือสถานะทาง เศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

 10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด
กฎหมายนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระท าที่เหมาะสม
ในเร่ืองนี้ 

10.4 เลือกใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอ
ภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลกและเสริมความ
แข็งแกร่งในการด าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทาง
เศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบ และชอบ
ธรรมมากข้ึน 

10.7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย 
10.a ด าเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงินซึ่งรวมถึงการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังรัฐที่มีความจ าเป็นมากที่สุด 
10.c ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant remittance) ให้ต่ า

กว่าร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2573 
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กิจกรรม 3.3.1 
 การจัดการการปกครองโลกเก่ียวข้องกับปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างไร 
 
แนวตอบกิจกรรม 3.3.1 
 การจัดการการปกครองโลกในยุคปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีส่วนที่ท าให้ความเหลื่อมล้ า
เกิดขึ้นและกระจายตัวอย่างรวดเร็ว โดยความเหลื่อมล้ าได้เกิดขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
แม้ว่าโลกาภิวัตน์ยังไม่อาจจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ าได้ แต่โลกาภิวัตน์ได้พยายามสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการโลกแบบหนึ่ง เช่น สหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals (MDGs) ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 8 ประการในการลด
ความเหลื่อมล้ าในปี  พ.ศ. 2558 และต่อมาได้ยกระดับเป็น เป้าหมายของการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals) ในปี พ.ศ. 2559 และในสหภาพยุโรปได้มีแนวทางการพัฒนาที่ยอมรับความแตกต่างของ
ประเทศต่างๆ  ส าหรับแนวทางการแก้ไขจะมุ่งเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (structural transformation) ใน
กระบวนการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ แนะเน้นการสร้างงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 
 
   



3-60     นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

 

 
 

 

เรื่องที่ 3.3.2 
การต่อต้านการจัดการการปกครองโลก 

 
 

1. ความหมายของการต่อต้านการจัดการการปกครองโลก 
 การต่อต้านการจัดการการปกครองโลกคือ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว การแสดงออก ความคิดเห็น หรือการ
สื่อสารต่างๆ ที่จะน าไปสู่การท าลาย หรือน าตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์และความร่วมมือของตัวแสดงในระดับโลก 
เช่น รัฐ องค์การระหว่างประเทศ เอกชน บรรษัทข้ามชาติ หรือองค์กรสนับสนุนเอกชนระหว่างประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการร่วมมือกันเพื่อเข้าไปแบ่งปันผลประโยชน์ จัดการ บริหาร หรือ แก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน ความ
พยายามในการต่อต้านการปกครองโลกมาจากความรู้สึกที่ว่า การจัดการการปกครองโลกที่เกิดขึ้นนั้นมีความไม่ยุติธรรม 
หรือตนเองก าลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่วนใหญ่แล้วโดยแนวคิดที่อยู่น ามาสนับสนุนการต่อต้านการจัดการการปกครอง
โลกได้แก่ แนวคิดชาตินิยม แนวคิดอนุรักษ์นิยม และการต่อต้านผู้อพยพ  
 การต่อต้านการจัดการการปกครองโลกเป็นแนวคิดเกิดขึ้นมาควบคู่กับการจัดการการปกครองโลกในทุกยุคทุก
สมัย เพราะการจัดการการปกครองโลกเป็น “การเมือง” แบบหนึ่ง ซึ่งจะต้องช่วงชิงและประสานผลประโยชน์กับ
การเมืองแบบอ่ืนๆ  ที่เกิดขึ้นมาแข่งขันกันเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุด  ตัวอย่างในอดีตของการต่อต้านการจัดการ
การปกครองโลกในอดีต เช่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้บันทึกว่า เม่ือนโปเลียนพยายามสร้างระบบการปกครองโลกใหม่
ในทวีปยุโรปในช่วงปี พ.ศ. 2347-2357 เขาก็ถูกชาติต่างๆ  ในยุโรปร่วมมือกันต่อต้านการจัดการการปกครองโลกของ
เขา จนกระทั่งเขาได้พ่ายแพ้ และน าไปสู่การประชุมเวียนนา (Congress of Vienna) ในปี พ.ศ. 2358 ที่จัดให้เกิดระบบ
ความสมานฉันท์แห่งยุโรป (concert of Europe) ซึ่งเป็นการจัดการการปกครองโลกใหม่ในอีกแบบหนึ่งจนถึงก่อน
สงครามไครเมียประมาณปี พ.ศ. 2396 

การจัดการการปกครองโลกจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกอยู่เสมอ เป็นพลังที่โยงใย
กันอย่างแยกกันไม่ออก และเมื่อใดที่การจัดการการปกครองโลกเกิดความเสียสมดุลหรือล่มสลาย ก็จะน าไปสู่การแทนที่
ของการจัดการการปกครองโลก ซึ่งอาจจะมีที่มาจากการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกที่เผชิญหน้ากันมาก่อนหน้า
นั้น หรือเป็นการปรับตัวของแนวทางการจัดการการปกครองโลกเพื่อรับมือกับการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกที่
เกิดขึ้นแต่เดิมก็ได้  

การจัดการการปกครองโลกจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวร แต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้อยู่เสมอ และเป็นความสัมพันธ์
ที่เป็นการเมือง ซึ่งหมายความว่าไม่มีคุณค่าของการจัดการการปกครองโลกใดที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุด แต่การจัดการ
การปกครองโลกคือการช่วงชิงกันของอ านาจ (การเมือง) ในระดับระหว่างประเทศ 

 
2.  แนวโน้มของการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกในปัจจุบัน 

 การต่อต้านการปกครองโลกในรอบปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการต่อต้านโลกาภิวัตน์และการค้าเสรี เนื่องจากเป็น
กระแสการจัดการการปกครองโลกหลักในโลกปัจจุบัน โดยกลุ่มการเคลื่อนไหวที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์และการค้าเสรีได้เกิด
ขึ้นมาพร้อมๆ  กับการแพร่กระจายของกระแสโลกาภิวัตน์ ตั้งแต่ช่วงหลังปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา (ช่วงหลังปี ค.ศ. 
1990) กลุ่มเหล่านี้ถูกเรียกจากสื่อมวลชนว่าเป็นพวกต่อต้านโลกาภิวัตน์ (anti-globalization) และเรียกตัวเองว่า พวก
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เรียกร้องความยุติธรรม กิจกรรมหลักของกลุ่มเหล่านี้คือ ต้องการเรียกร้องความสนใจจากประชาคมโลกให้เห็นด้านลบ
ของนโยบายที่ส่งเสริมการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนาหลายประการ ตั้งแต่การ
ขยายความเหลื่อมล้ าของสังคมและเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น จนถึงการท าลายสภาพแวดล้อม กลุ่มที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์
พวกนี้ต่อต้านการจัดการการปกครองโลกโดยกลุ่ม G7 ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund: IMF) ในปี พ.ศ. 2542 ความเคลื่อนไหวนี้สามารถรวมกลุ่มกันจนสามารถปิดการประชุมองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO)  ที่จัดในเมืองซีแอทเทิล 
 ความไม่พอใจของคนกลุ่มนี้ ได้ก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ในยุคทศวรรษแห่งวิกฤติราคาน้ ามันโลก หรือปลายยุค
ทองของนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนเซียน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ แรงงานด้อยทักษะ (low skilled labor) 
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพราะบริษัทในประเทศของตนพากันย้ายฐานการลงทุนไปที่ประเทศอ่ืนๆ ท าให้ค่าแรงของตน
ถูกกดต่ าลง พวกเขาเหล่านี้มีค่าแรงลดลงมาเร่ือยๆ   แรงงานบางส่วนประสบปัญหาการว่างงาน และความไม่แน่นอนใน
ชั่วโมงการท างานที่พวกเขาจะได้รับ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาความไม่มั่นคงจากการท างานที่มีที่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงานที่ทันสมัยสามารถเข้ามาแทนที่แรงงานด้อยทักษะได้    

ผลกระทบด้านลบของการค้าเสรี และโลกาภิวัตน์ ได้ท าให้ขบวนการการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกมี
ความส าคัญและมีน้ าหนักมากขึ้น ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ. 
2559 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า การต่อต้านการจัดการการปกครองโลกมีความเข้มแข็งมากขึ้น จนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐมหาอ านาจ 

เหตุการณ์ส าคัญที่ท าให้เห็นความส าเร็จของการต่อต้านการจัดการปกครองโลกเริ่มขึ้นตั้งแต่ ในช่วงการการ
คัดเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของพรรคเดโมแครตเมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปะทะกันระหว่าง
วุฒิสภา เบอร์นี ซานเดอร์ส์ กับนางาิลลารี คลินตัน โดยเบอร์นี ซานเดอร์ส์ ได้ตั้งค าถามต่อคลินตันส าหรับนโยบายของ
เธอในการสนับสนุนการค้าเสรี ส่วนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรับอเมริกา โดนัล ทรัมป์ ได้แสดงออก
อย่างชัดเจนถึงนโยบายทางการค้าท่ืืจะต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา โดยเขาได้สนับสนุนนโยบาย  
“สหรัฐอเมริกามาก่อน” และประกาศว่าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ทบทวนความตกลงการค้า
เสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) ยกเลิกการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ตั้งก าแพงภาษีการค้า จัดการกับประเทศที่ได้ดุลการค้า
กับสหรัฐอเมริกา และปิดพรมแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเม็กซิโก ซึ่งนโยบายต่างๆ  เหล่านี้ของทรัมป์ ได้แสดงให้เห็นว่า
เป็นนโยบายที่ต่อต้านการจัดการการปกครองโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นนโยบายที่ท าให้เขาได้รับคะแนนเสียงจาก
คณะผู้ลงคะแนนเสียง (electoral college) จนสามารถคว้าชัยชนะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจนส าเร็จ ชัยชนะ
ของทรัมป์จึงเป็นชัยชนะของกลุ่มคนที่ต่อต้านการจัดการการปกครองโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

ย้อนมาดูการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกที่เกิดในภาคพื้นยุโรป การลงประชามติเพื่อออกจากสหภาพ
ยุโรปในปี พ.ศ. 2559 เป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกที่สั่นสะเทือนแนวทางการจัดการการ
ปกครองโลกที่มีอยู่ โดยแม้ว่าคะแนนเสียงที่ต้องการให้ “ออก” จะชนะคะแนนเสียงที่ต้องการให้อยู่ไม่มากนัก (คะแนน
เสียงที่ให้ออกร้อยละ 51.9 คะแนนเสียงที่ต้องการให้อยู่ต่อร้อยละ 48.1) แต่ก็ท าให้เห็นว่า  

ฝ่ายที่ต้องการออกจากสหภาพยุโรปพยายามแสดงให้เห็นว่า การอยู่ในสหภาพยุโรปท าให้เศรษฐกิจของสหราช
อาณาจักรแย่ลงมาเร่ือยๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปรากฏการณ์วิกฤติซัพไพร์มที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550-2551 ซึ่ง
กระทบต่อสถาบันการเงินของทั้งยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสหราชอาณาจักร และในขณะที่ประเทศยังไม่ได้ฟื้นตัวดี
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จากวิกฤติดังกล่าว ก็ปรากฏปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรปขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา จึงยิ่งฉุดระบบเศรษฐกิจ
ของสหราชอาณาจักรลงไปใหญ่ 

ในสภาวะที่ประชาชนในสหราชอาณาจักรประสบปญัหาเศรษฐกิจต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ในการจ้างงานและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน คนในสหราชอาณาจักรไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล ไม่พอใจคน
ชนชั้นน าที่ร่ ารวยและไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้เขายังรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากการแย่งงานท าของผู้
อพยพที่ เข้ามาในประเทศได้ง่ายขึ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป พวกเขาโหยหาอดีตอันยิ่งใหญ่ที่สห
ราชอาณาจักรเคยเป็นมหาอ านาจโลกสมัยก่อนการเข้าเป็นสหภาพยุโรป 

การลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร จึงเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านการจัดการ
โลกที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การค้าเสรี การรวมตัวกันเป็นภูมิภาคนิยม ซึ่งส่งผลในทางลบต่อทั้งระบบ
เศรษฐกิจ และศักดิ์ศรีเกียรติยศของประเทศ ประชาชนที่ออกมาลงประชามติกว่าคร่ึงหนึ่งจึงต้องการออกไปจากสหภาพ
ยุโรป ซึ่งเป็นการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกที่มีเป้าหมายไปที่การต่อต้านรวมกลุ่มแบบภูมิภาค (regionalism) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกในปัจจุบัน 

นอกจากการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรแล้ว ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปยัง
ประสบปรากฏการณ์การขยายตัวของผู้สนับสนุนนโยบายอนุรักษ์นิยมจัด หรือพรรคที่มี แนวคิดชาตินิยม เน้น
ผลประโยชน์ของประเทศตัวเอง ต่อต้านผู้อพยพ ต่อต้านการค้าเสรี เช่น การเลือกตั้งทั่วไปของเนเธอร์แลนด์ในเดือน
เมษายน  พ.ศ. 2560 ซึ่งผลการเลือกตั้งก็คือ พรรคอนุรักษ  ์นิยมจัดที่เน้นนโยบายต่อต้านผู้อพยพ คือ พรรคเสรีภาพ 
(PPV) ได้คะแนนเสียงไป 20 ที่นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการเลือกตั้งเมื่อ 5 ปีที่แล้วถึง 5 คน ส่วนพรรคประชาชนเพื่อ
เสรีภาพและประชาธิปไตย (VVD) ที่เป็นกลางได้คะแนนลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 8 คน 

ในส่วนของประเทศฝรั่งเศส พบว่า ในการเลือกตั้งรอบสองนัน้เป็นการแข่งขันกันระหวา่งนายแอมานุแอล 
มาครง จากพรรคอ็องมาร์ช! ซึ่งเป็นพรรคสายกลาง กับ นางมารีน เลอ แปนจากพรรคแนวร่วมแห่งชาติซึ่งเปน็พรรค
อนุรักษ์นิยมจัด ซึ่งถึงแม้ว่านายแอมานุแอล มาครง จะได้รับชัยชนะ แต่กน็ับได้ว่ามผีู้สนับสนุนนางมารีน เลอแปง ผู้
เสนอนโยบายกีดกันทางการค้าและต่อต้านผู้อพยพมากถึง 1 ใน 3 

ในการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศออสเตรีย ผลการเลือกตั้งคือ พรรคอนุรักษ์นิยมขวาจัด ซึ่งมีผูน้ าที่มีอายนุ้อย
ที่สุดในโลกแต่มีแนวคิดอนุรักษน์ิยมมากโดยการกีดกันผู้อพยพของนายเซบาสเตียน ครูซ ได้รบัคะแนนเสียงมาเปน็อันดับ
หนึ่ง เช่นเดียวกัน  

การชนะเลือกตั้งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ การลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ การลงประชามติ
ออกจากสหภาพยุโรป ผลการเลือกตั้งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผลการเลือกตั้งที่ประเทศฝรั่งเศส และออสเตรีย เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นว่า กระแสการต่อต้านการจัดการการปกครองโลกในปัจจบุันเปน็กระแสที่ก าลังมีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ  
และยกระดับจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ให้ไปเปน็สถาบันทางการเมืองที่มีผลต่อการก าหนดนโยบายของ
ประเทศ  
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กิจกรรม 3.3.2 
 การต่อต้านการจัดการการปกครองโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มอย่างไร 

 
แนวตอบกิจกรรม 3.3.2 
 การต่อต้านการจัดการการปกครองโลกในยุคปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงจากขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ไปเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ 
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