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6-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา  ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 6 ลักษณะข้ามชาติ

ตอนที่
6.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะข้ามชาติ
6.2  สถานภาพของลักษณะข้ามชาติ
6.3  บทบาทของลักษณะข้ามชาติ

แนวคิด
1.   แนวคิดลักษณะข้ามชาติมุ่งเน้นอธิบายความเคล่ือนไหวข้ามพรมแดนของรัฐชาติ และเป็น 

กระบวนการทีส่่งผลกระทบต่อการใช้อ�านาจของรฐัชาตแิละความคดิเกีย่วกบัรฐัในแบบชาตนิยิม 
ซึง่กระบวนการของลกัษณะข้ามชาติถูกขับเคล่ือนโดยตัวแสดงข้ามชาติ ซึง่เป็นตวัแสดงทีไ่ม่ใช่
รัฐและมีบทบาทกระท�าการในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น ตัวแสดงข้ามชาติ
บางองค์กรอาจให้ความสนใจกบัประเดน็ปัญหาหนึง่ปัญหาใดเพยีงเรือ่งเดยีว และตวัแสดงข้ามชาติ
บางองค์กรอาจมีภารกิจที่หลากหลาย

2.  สถานภาพของลักษณะข้ามชาติ เกี่ยวข้องกับกระบวนการของลักษณะข้ามชาติที่เกิดขึ้นจาก
การกระท�าของตัวแสดงต่างๆ ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะข้ามชาติทางเศรษฐกิจ ถูกขับ
เคล่ือนโดยตวัแสดงทีส่�าคญั 2 กลุม่ ได้แก่ บรรษทัข้ามชาต ิและองค์กรพฒันาเอกชนระหว่าง
ประเทศ 2) ลกัษณะข้ามชาตทิางสงัคม ถกูขบัเคลือ่นโดยคนย้ายถิน่ และขบวนการทางสงัคม
ข้ามชาติที่ด�าเนินกิจกรรมทางสังคมและมีเป้าหมายมากกว่าขอบเขตของรัฐหนึ่งรัฐใด 3) 
ลักษณะข้ามชาติทางการเมือง เป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีลักษณะข้ามชาติในระดับ
ปัจเจกบุคคล และในระดับองค์กรและสถาบันระหว่างประเทศ

3.   บทบาทของลกัษณะข้ามชาต ิกระบวนการของลกัษณะข้ามชาตมิบีทบาทต่อสงัคมและการเมอืง
ใน 2 ด้าน คือ ก) บทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือ และ ข) บทบาทในการสร้างความขัดแย้ง 
ส�าหรบัแนวโน้มของลกัษณะข้ามชาตจิะได้รบัอทิธพิลจากสถานภาพและบทบาทของตวัแสดง
ข้ามชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนข้อท้าทายจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงค่านิยม
และความคดิทางสงัคมและการเมอืง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีรวมทัง้นโยบายและกฎระเบยีบ
ต่างๆ
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6-3ลักษณะข้ามชาติ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 6 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายนิยาม ภูมิหลัง และตัวแสดงของลักษณะข้ามชาติได้
2.  อธิบายสถานภาพของลักษณะข้ามชาติในลักษณะต่างๆ ได้
3.   อธิบายบทบาทของลักษณะข้ามชาติในการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างความขัดแย้ง 

รวมทั้งแนวโน้มของลักษณะข้ามชาติได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.  ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 6.1-6.3
3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.  ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5.  ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6.  เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
7.  ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6

สื่อการสอน
1.  เอกสารการสอน
2.  แบบฝึกปฏิบัติ
3.  รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
4.  รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
5.  การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านเอกสารการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 6 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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6-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ตอนที่ 6.1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะข้ามชาติ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
6.1.1  นิยามของลักษณะข้ามชาติ
6.1.2  ภูมิหลังของลักษณะข้ามชาติ
6.1.3  ตัวแสดงของลักษณะข้ามชาติ

แนวคิด
1.  นยิามเก่ียวกับลกัษณะข้ามชาตมิคุีณลักษณะท่ีส�าคญั 3 ประการ คอื 1) ลักษณะข้ามชาต ิ

เป็นความเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนของรัฐชาติ โดยลักษณะข้ามชาติเป็นกระบวนการที่
ข้ามพ้นขอบเขตของความเป็นชาตหิรอือยู่เหนอืความเป็นชาต ิ2) ลกัษณะข้ามชาตเิป็น 
กระบวนการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ 3) ลักษณะข้ามชาติเกี่ยวพัน
กับบรบิทต่างๆ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีระเบยีบและกฎเกณฑ์ ค่านยิมและ
ความคิดทางสงัคมและการเมอืง และลกัษณะข้ามชาตอิยูต่รงกนัข้ามกบัแนวคดิชาตนิยิม

2.   ภูมิหลังของลักษณะข้ามชาติแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ลักษณะข้ามชาติใน
ยุคแรก 2) ลักษณะข้ามชาติหลังการเกิดรัฐชาติ 3) ลักษณะข้ามชาติในยุคปัจจุบัน

3.   ตัวแสดงข้ามชาติเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ซ่ึงกระท�าการในลักษณะข้ามพรมแดนของรัฐ
ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป โดยตัวแสดงข้ามชาติอาจมีบทบาทในระดับโลกหรือในระดับ
ภมูภิาค และตวัแสดงข้ามชาตอิาจกระท�าการในประเดน็ปัญหาหนึง่ปัญหาใดหรอือาจมี
ภารกิจที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 6.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายนิยามของลักษณะข้ามชาติได้
2.  อธิบายภูมิหลังของลักษณะข้ามชาติได้
3.  อธิบายตัวแสดงของลักษณะข้ามชาติได้
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6-5ลักษณะข้ามชาติ

ความน�า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะข้ามชาติ
เราก�าลังอยู่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์ยังมีบทบาทส�าคัญและชุมชน 

ข้ามชาติมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบต่างๆ ในการควบคุมดินแดน
ของรัฐ ความเข้าใจที่ว่าบุคคลย่อมอยู่ในรัฐชาติได้เพียงที่เดียว หรืออย่างเต็มที่ก็อาจโยกย้ายไปสู่รัฐอื่นได้
เพยีงท่ีเดยีว ถกูท้าทายโดยการเคลือ่นทีท่ี่มมีากยิง่ข้ึน การพกัพงิและอยูอ่าศยัแบบชัว่คราวในประเทศต่างๆ 
ที่มีเพิม่ขึน้ คนย้ายถิน่แบบวงจรและคนย้ายถิน่กลบั (cyclical and recurring migrations) ทีเ่พิม่จ�านวน
ขึ้น การเดินทางท่ีสะดวกขึ้นและมีราคาถูกลง รวมทั้งการสื่อสารโทรคมนาคมที่รวดเร็วและเทคโนโลยี
ข่าวสารที่เชื่อมต่อถึงกันได้ตลอดเวลา1

ในปัจจุบันนี้ แนวคิดลักษณะข้ามชาติได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเราสามารถพบเห็น
กระบวนการของลักษณะข้ามชาติที่ส�าคัญหลายด้าน โดยการโยกย้ายถิ่นข้ามพรมแดนของรัฐชาติเป็นสิ่ง
ที่สามารถพบเห็นได้มากกว่าในอดีต ตลอดจนประจักษ์ได้ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จากปัจจัยหลายด้าน 
ได้แก่ ปัจจยัจากความเคลือ่นไหวและการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารได้ง่ายดายมากยิง่ข้ึน อนัเป็นผลมาจากการ
พฒันาด้านการสือ่สารและการคมนาคม ปัจจยัด้านความก้าวหน้าของกระบวนการผลติ โดยเฉพาะในภาค
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมากในเศรษฐกิจโลก มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการโยกย้าย
ถิ่นข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เพราะกิจกรรมการผลิตที่ก้าวหน้าในประเทศต่างๆ ต้องการผู้ที่มีทักษะขั้นสูง
เข้ามาท�างาน ท�าให้แรงงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าสู่วงจรการโยกย้ายถิ่นข้ามชาติมากขึ้น ในขณะที่
แรงงานทีมี่ทกัษะขัน้ต�า่หรอืแรงงานไร้ฝีมอืกม็โีอกาสเข้าสูว่งจรการโยกย้ายถิน่ข้ามชาต ิโดยการเป็นผู้โยกย้าย
ถิ่นข้ามพรมแดนไปท�างานในประเทศที่ต้องการแรงงานราคาถูกกว่าแรงงานท้องถิ่น ซึ่งประเภทงานส่วน
ใหญ่ที่แรงงานที่มีทักษะขั้นต�่าเข้าไปท�างานได้คือ ภาคการเกษตร ภาคบริการ และบางส่วนก็เข้าสู่ภาค
อุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยมาจากการอพยพย้ายถ่ินของผู้ที่หลบหนีภัยจาก
ภาวะสงครามและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบางภูมิภาคอีกเป็นจ�านวนมาก2

เพื่อที่จะท�าความเข้าใจถึงแนวคิดลักษณะข้ามชาติได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ จึงมีความ
จ�าเป็นจะต้องทบทวนความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัลกัษณะข้ามชาต ิอนัประกอบด้วย 3 หวัข้อหลัก ได้แก่ นยิาม
ของลักษณะข้ามชาติ ภูมิหลังของลักษณะข้ามชาติ และตัวแสดงผู้กระท�าการในลักษณะข้ามชาติ

 1 Stephen Castles. (2004). “The myth of the controllability of difference Labour migration, transnational 
communities and state strategies in the Asia-Pacific region.” in Brenda S.A. Yeoh and Katie Willis (eds.). State/
Nation/Transnation: Perspectives on Transnationalism in the Asia-Pacific. London: Routledge, pp. 16-36.
 2 Katie Willis, Brenda S.A. Yeoh and S.M. Abdul Khader Fakhri. (2004). “Introduction: Transnationalism 
as a challenge to the nation.” in Brenda S.A. Yeoh & Katie Willis (eds.). State/Nation/Transnation: Perspectives on 
Transnationalism in the Asia-Pacific. London: Routledge, pp. 1-15.
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6-6 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เรื่องที่ 6.1.1

นิยามของลักษณะข้ามชาติ

นยิามของค�าว่า “ลกัษณะข้ามชาต”ิ (transnationalism) มีลักษณะทีค่่อนข้างแตกต่างหลากหลาย 
อันเป็นผลมาจากแนววิเคราะห์ที่แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อมของประเด็นปัญหาที่นักวิชาการให้ 
ความสนใจและฐานคิดของสาขาวิชาที่แตกต่างกัน3 โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

โทมัส รสิ (Thomas Risse)4 นกัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศชาวเยอรมัน อธบิายว่า “ลกัษณะ
ข้ามชาต”ิ เป็นแนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะข้ามชาตคิรอบคลมุกจิกรรมต่างๆ ของมนษุย์ และลกัษณะข้ามชาติ
ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมาก ทั้งนี้ อาจพิจารณาได้จากกระบวนการของลักษณะข้ามชาติที่มีความ
หลากหลายเป็นอย่างมาก ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน การค้าระหว่างประเทศ สื่อข้าม
พรมแดน เช่น ซีเอ็นเอ็น บีบีซี เอบีซี ฟ็อกซ์นิวส์ อัลจาซีร่า ซีซีทีวี เอพี เอเอฟพี ยูพีไอ ฯลฯ การย้าย
ถิ่นข้ามชาติ นักท่องเที่ยวข้ามพรมแดน การแพร่กระจายของค่านิยมและปทัสฐาน (values and norms) 
ขบวนการทางสงัคมข้ามชาต ิ(Transnational Social Movements: TSM) องค์กรพฒันาเอกชนระหว่าง
ประเทศ (International Nongovernmental Organizations: INGOs) และบรรษัทข้ามชาติ (Trans-
national Corporations: TNCs)5 เป็นต้น

จอห์น ท.ี รอร์ค (John T. Rourke)6 นักรัฐศาสตร์อเมรกินั ให้นยิามว่าแนวคิด “ลักษณะข้ามชาต”ิ 
มีขอบข่ายรวมถึงการจงรักภักดี กิจกรรมและปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงผู้คนในสถานที่ต่างๆ เข้าด้วย
กัน ซึ่งการเชื่อมโยงนั้นเกิดขึ้นในลักษณะข้ามพรมแดนและขอบเขตทางอ�านาจของชาติ ท้ังนี้ แนวคิด
ลักษณะข้ามชาติได้ให้ความส�าคัญกับความเป็นจริงที่อยู่ตรงกันข้ามกับแนวคิดชาตินิยม การท้าทายต่อ
ส�านึกและความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นชาติ ตลอดจนสภาวะของรัฐชาติที่ผูกพันอยู่กับความคิดแบบ
ชาตินิยม ซ่ึงแนวคดิลกัษณะข้ามชาตไิด้สะท้อนความเป็นจริงดงักล่าวผ่านการกระท�าการทางการเมอืงของ
ผู้คนในสถานที่ต่างๆ อันมีความแตกต่างกันในความเป็นชาติ และการท�าความเข้าใจในลักษณะเฉพาะ
ทางการเมืองที่ผู้คนเหล่านั้นมีอยู่ร่วมกันโดยไม่ยึดติดอยู่กับค�าอธิบายเกี่ยวกับความเป็นชาติและรัฐชาติ

 

3 Michelle A. Stephens. (1998). “Black Transnationalism and the Politics of National Identity: West 
Indian Intellectuals in Harlem in the Age of War and Revolution.” American Quarterly, 50(3), Sep., pp. 592-608.

4 Thomas Risse. (2013). “Transnational Actors and World Politics.” in Walter Carlsnaes, Thomas Risse 
and Beth A. Simmons (eds). Handbook of International Relations. London: SAGE, pp. 426-452. 

5 บรรษัทข้ามชาติ หรือ Transnational Corporations (TNCs) อาจรู้จักกันในชื่ออื่นๆ เช่น Multinational Corpora-
tions (MNCs), Multinational Enterprise (MNEs), Transnational Enterprises (TNEs) และ International Corporations 
(ICs) รวมทั้ง global corporations หรือ stateless corporations ที่แปลตรงตัวได้ว่าเป็นบรรษัทระดับโลกหรือบรรษัทไร้รัฐ. 

6 John T. Rourke. (1999). International Politics on the World Stage. Dubuque. Iowa: Dushkin/McGraw-Hill.
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6-7ลักษณะข้ามชาติ

สตีเวน เวอร์โทเวค (Steven Vertovec)7 นักสังคมวิทยาอเมริกัน ให้ความหมายว่า “ลักษณะ
ข้ามชาต”ิ มคีวามหมายอย่างกว้างถงึความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชดิและปฏสิมัพนัธ์ของผูค้นหรอืสถาบนัต่างๆ 
ทีม่ลีกัษณะข้ามพรมแดนหรอืข้ามรฐัชาต ิโลกทกุวันนีม้รีะบบของความสมัพนัธ์หลากหลายรปูแบบ ตลอดจน
เป็นโลกทีมี่การแลกเปลีย่นและการเคลือ่นไหวถ่ายเทถงึกนัอย่างเข้มข้นได้ แม้ว่าผูค้นทีอ่ยูห่่างไกลกนัหรอื
มพีรมแดนระหว่างประเทศขวางกัน้ รวมทัง้กฎหมาย กฎระบยีบ และบทพรรณนาเกีย่วกบัชาตเิป็นสิง่ขวางกัน้ 
แต่ผู้คนยังสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นช่องทางในการติดต่อถึงกันอย่างใกล้ชิดและ
ท�าได้ง่ายกว่าในอดีต การคบค้าสมาคมในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกท�าให้เป็นระดับโลกมากขึ้นและกลายเป็น
กิจกรรมปกติท่ีพบเห็นได้จนคุ้นชิน รูปแบบและกระบวนการของลักษณะข้ามชาติในบางกรณีเป็นตัวเร่ง
หรือฉุดรั้งแบบแผนของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น ลักษณะข้ามชาติยังน�าไปสู่ประเด็น 
ถกเถยีงเก่ียวกับปฏสิมัพนัธ์ของมนุษยชาตใินรปูแบบใหม่ และปฏบิตักิารของลกัษณะข้ามชาตไิด้ส่งผลต่อ
การจัดการรูปแบบของอ�านาจและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

นกัวชิาการบางท่านเหน็ว่าความรูแ้ละความเข้าใจต่อลกัษณะข้ามชาตขิึน้อยูก่บัแนววเิคราะห์ของ
สาขาวิชาที่แตกต่างกัน โดยสตีเวน เวอร์โทเวค8 กล่าวว่าความหมายของ “ลักษณะข้ามชาติ” มีนิยามที่
หลากหลาย ซึ่งสามารถท�าความเข้าใจได้จากสถานภาพของการศึกษาลักษณะข้ามชาติท่ีแตกต่างกัน 6 
แนวทาง ได้แก่ ลักษณะข้ามชาติในฐานะรูปแบบวิทยาสังคม (social morphology) ลักษณะข้ามชาติใน
ฐานะประเภทของจติส�านกั ลักษณะข้ามชาตใินฐานะหน่วยของการผลติซ�า้ทางวฒันธรรม ลกัษณะข้ามชาติ
ในฐานะหน่วยของทุนนิยม ลักษณะข้ามชาติในฐานะพื้นที่ของความผูกพันทางการเมือง และลักษณะข้าม
ชาตใินฐานะการประกอบสร้าง “สถานที”่ หรอืท้องถิน่ ซึง่นกัวชิาการบางคนคาดการณ์ว่าลกัษณะข้ามชาติ
ได้เปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ของผูค้นไปสูเ่รือ่งของพืน้ทีด้่วยการสร้าง “สนามทางสงัคม” หรอื “พืน้ทีท่าง
สังคม” ที่มีลักษณะข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมและจัดวาง “ตัวแสดง” (actors) ไว้มากกว่าหนึ่งประเทศขึ้นไป 

ในขณะทีม่แิชล เอ. สตเีฟนส์ (Michelle A. Stephens)9 เหน็ว่า ลกัษณะข้ามชาตเิป็นกระบวนการ
ท่ีอยู่เหนือความเป็นชาติ เช่น การเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนของผู้คนที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปสู่อีก
ประเทศหนึ่ง โดยกระบวนการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประเด็นปัญหา
ด้านกระบวนการ อัตลักษณ์ โครงสร้าง และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างชาติของประเทศที่
เกี่ยวข้อง

Katie Willis, Brenda S.A. Yeoh และ S.M. Abdul Khader Fakhri10 อธิบายว่าลักษณะ
ข้ามชาตแิสดงให้เหน็ว่าระบบการควบคมุของรฐัชาตจิะใช้การไม่ได้อกีต่อไป เนือ่งจากกลุม่ต่างๆ ทีม่คีวาม
เป็นหน่ึงเดียวกันมีจ�านวนเพิม่มากขึน้ กลุ่มคนเหล่านีจ้ะมคีวามผกูพนั การตดิต่อ การเข้าร่วม ความเกีย่วเนือ่งกนั 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในระดับข้ามพรมแดนของรัฐชาติมากกว่าหนึ่งประเทศ จึงมี
แนวโน้มที่กระบวนการของลักษณะข้ามชาติจะน�าไปสู่ “การสิ้นสุดของชาติ” หรือก่อให้เกิดวิกฤตของ 

7 Steven Vertovec as cite in Willis, Yeoh and Fakhri. op.cit., p. 12.
8 Ibid., p. 12.
9 Stephens. op.cit., pp. 592-608.
10 Willis, Yeoh and Fakhr. op.cit., p. 1.
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6-8 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ความเป็นชาติ โดยมีการยอมรับกันว่าลักษณะข้ามชาติเป็นกระบวนการที่ท้าทายต่อการคงอยู่ต่อไปของ 
“ชาต”ิ หรอื “รัฐชาติ” หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่คอืลกัษณะข้ามชาตจิะน�ามาซึง่วกิฤตด้านอ�านาจอธปิไตยของ
รัฐชาติ 

ส�าหรบันักวิชาการด้านความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ซึง่ให้ความสนใจกบัลกัษณะข้ามชาตใินฐานะ
ความสมัพันธ์รปูแบบหนึง่ทีเ่กดิขึน้ในเวทคีวามสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยโรเบร์ิต โอ. เคยีเฮน (Robert 
O. Keohane) และโจเซฟ เอส. นาย (Joseph S. Nye)11 2 นกัวชิาการอเมริกนั อธิบายถึง “ความสมัพนัธ์
ข้ามชาติ” (transnational relations) ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติของการข้ามพรมแดนของตัวแสดง
ต่างๆ ในเวทคีวามสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยจะต้องมตีวัแสดงหนึง่เป็นอย่างน้อยทีม่ใิช่รฐัชาต ินอกจาก
นั้น 2 นักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ โรเบิร์ต แจ็คสัน (Robert Jackson) ชาวอังกฤษ และกีออร์ก 
เซอเรนเซน (Georg Sørensen) ชาวเดนมาร์ก12 แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ข้ามชาติ อาจ
ได้รับการอธิบายเพิ่มเติมได้จากแนวคิดเสรีนิยมที่อธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหรือประชาชนจะ
สร้างความร่วมมือและส่งเสรมิสนัตภิาพมากกว่าความสัมพนัธ์ระหว่างรฐับาลของชาตต่ิางๆ เราจงึท�าความ
เข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์ข้ามชาติจะมีแนวโน้มที่สร้างสรรค์กว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนฐานคติ
ของความเป็นชาติ

เจมส์ โรเซเนา (James Rosenau) นักรัฐศาสตร์อเมริกัน13 ให้นิยามว่า “ลักษณะข้ามชาติ” เป็น 
กระบวนการทีค่วามสมัพันธ์ระหว่างประเทศซึง่โดยปกตเิป็นกจิการของรฐับาล ได้ถกูเสรมิโดยความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจเจกบคุคล กลุม่ และสงัคม ซึง่ความสมัพนัธ์ในส่วนหลงัน้ีจะมคีวามส�าคญัอย่างมากต่อเหตกุารณ์
ระหว่างประเทศ

L. Basch, N. Glick Schiller และ C. Szanton Blanc14 ระบุว่า “ลักษณะข้ามชาติ” ใน 
ความหมายอย่างแคบว่าเป็นกระบวนการที่คนย้ายถ่ินได้สร้างพื้นที่ทางสังคมข้ึนด้วยการเช่ือมต่อประเทศ
ต้นก�าเนิดและประเทศที่พวกเขาพักพิงเข้าด้วยกัน โดยคนย้ายถ่ินได้พัฒนาและรักษาไว้ซ่ึงความสัมพันธ์
ในแบบข้ามพรมแดนหลากหลายด้าน ได้แก่ ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม องค์กร ศาสนา และการเมือง 
ในการนี้คนย้ายถิ่นได้กระท�าการ มีการตัดสินใจ มีความรู้สึก และมีการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านต่างๆ ขึ้นใน
เครือข่ายทางสังคมที่พวกเขาถูกเชื่อมโยงเข้ากับสังคมสองแห่งหรือมากกว่านั้นภายในเวลาเดียวกัน

กล่าวได้ว่า นิยามของลักษณะข้ามชาติมีความแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็น
แนวคดิทีไ่ด้รบัความสนใจจากสาขาวชิาต่างๆ ทีม่แีนววเิคราะห์แตกต่างกนัด้วย ท�าให้การระบคุวามหมาย
ของลักษณะข้ามชาติอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันได้บ้าง อย่างไรก็ตาม เราสามารถประมวลค�านิยามที่

11 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye. (1971). “Transnational Relations and World Politics: An  
Introduction.” International Organization, 25(3), pp. 329-349.

12 Robert Jackson and Georg Sørensen. (2009). Introduction to International Relations: Theories and 
Approaches. Oxford: Oxford University Press.

13 James Rosenau as cite in Jackson and Sørensen. Ibid., p. 18.
14 L. Basch, N. Glick Schiller and C. Szanton Blanc. (2009). as cite in Sa’iliemanu Lilomaiava-Doktor. 

“Samoan Transnationalism: Cultivating ‘Home’ and ‘Reach.” in Helen Lee and Steve Tupai Francis (eds). Migra-
tion and Transnationalism: Pacific Perspectives. Canberra, Australia: ANU Press, pp. 57-71.
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6-9ลักษณะข้ามชาติ

แตกต่างกันของนักวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ได้ขอบเขตของนิยามเก่ียวกับลักษณะข้ามชาติได้ว่า
จ�าเป็นจะต้องมีคุณลักษณะที่ส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้

คุณลักษณะแรก ลกัษณะข้ามชาตเิป็นความเคลือ่นไหวข้ามพรมแดนของรัฐชาต ิหรือกล่าวอกีนยั
หนึง่ได้ว่าลกัษณะข้ามชาตเิป็นกระบวนการทีข้่ามพ้นขอบเขตของความเป็นชาตหิรอือยูเ่หนอืความเป็นชาติ 
เช่น การข้ามพรมแดนของคนย้ายถิน่จากประเทศหนึง่ไปสูอ่กีประเทศหนึง่ การเคลือ่นย้ายสินค้า การไหลเวียน
ของเงินทุน การเคลือ่นย้ายเงนิทุน การค้าระหว่างประเทศ สือ่ทีด่�าเนนิการข้ามพรมแดน นกัท่องเทีย่วข้าม
พรมแดน การด�าเนินงานของขบวนการทางสังคมข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนการแพร่กระจายของค่านิยมและปทัสฐาน (values and norms) เป็นต้น

คุณลักษณะที่สอง ลักษณะข้ามชาติเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้
หลากหลายมิติ เช่น ความสัมพันธ์ของกิจการการค้า เงินทุน และแรงงานทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และสถาบันทางการเมืองที่ไม่ถูกจ�ากัดด้วยพรมแดนของรัฐ ตลอดจน
การสร้างพืน้ทีท่างสงัคมขึน้ใหม่ในหมูค่นย้ายถิน่ด้วยการเชือ่มต่อประเทศต้นก�าเนดิและประเทศทีพ่วกเขา
ตัง้ถิน่ฐานใหม่เข้าด้วยกนั ทัง้นี ้ลกัษณะข้ามชาตเิกีย่วพนักบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจเจกบคุคล ครอบครวั/
เครอืญาต ิกลุ่ม องค์กรและสถาบนัต่างๆ ภายในพืน้ทีท่างสงัคมและการเมอืงใหม่ทีม่ลีกัษณะข้ามพรมแดน
หรืออยู่เหนือขอบเขตของอ�านาจรัฐชาติ นอกจากนั้น ลักษณะข้ามชาติได้สร้างความสัมพันธ์ในแบบข้าม
พรมแดนได้หลากหลายด้าน ได้แก่ ครอบครวั เศรษฐกจิ สงัคม องค์กร ศาสนา และการเมอืง/กระบวนการ 
อตัลกัษณ์ โครงสร้าง และวัฒนธรรม ในเครอืข่ายทางสงัคมทีเ่ชือ่มโยงสงัคมสองแห่งหรือมากกว่านัน้ภายใน
เวลาเดียวกัน

คุณลักษณะที่สาม นอกจากคุณลักษณะข้างต้นแล้ว ลักษณะข้ามชาติเกี่ยวพันกับบริบทต่างๆ 
ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน ระเบียบและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ตลอดจนค่านยิมและความคิดทางสงัคมและการเมืองท่ีเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ทัง้นี ้
ในฐานะทีเ่ป็นความคิดทางสังคมและการเมอืงแนวคดิหนึง่ แนวคดิลักษณะข้ามชาตจิะตรงกนัข้ามกบัแนวคดิ
ชาตินิยม แนวคิดลักษณะข้ามชาติจึงขัดแย้งกับส�านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ และท�าให้
ความคิดเรื่องอ�านาจของรัฐชาติที่ผูกพันอยู่กับความคิดแบบชาตินิยมผ่อนคลายลง นอกจากน้ัน ลักษณะ
ข้ามชาติยังเป็นกระบวนการที่ท้าทายต่อการคงอยู่ต่อไปของ “ชาติ” หรือ “รัฐชาติ” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คอืลักษณะข้ามชาตจิะน�ามาซ่ึงวิกฤตเก่ียวกับอ�านาจอธปิไตยของรัฐชาต ิรวมทัง้ส่งผลต่อการจัดการรูปแบบ
ของอ�านาจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองได้

กิจกรรม 6.1.1

ลักษณะข้ามชาติมีคุณลักษณะประการใด ให้อธิบายโดยสังเขป
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6-10 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แนวตอบกิจกรรม 6.1.1

ลักษณะข้ามชาติมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ลักษณะข้ามชาติเป็นความเคลื่อนไหวข้าม
พรมแดนของรัฐชาติ โดยลักษณะข้ามชาติเป็นกระบวนการที่ข้ามพ้นขอบเขตของความเป็นชาติหรืออยู่
เหนือความเป็นชาติ 2) ลักษณะข้ามชาติเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ 3) 
ลักษณะข้ามชาติเกี่ยวพันกับบริบทต่างๆ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระเบียบและกฎเกณฑ์  
ค่านิยมและความคิดทางสังคมและการเมือง

เรื่องที่ 6.1.2

ภูมิหลังของลักษณะข้ามชาติ

พัฒนาการของลักษณะข้ามชาติมีแรงผลักดันมาจาก 2 แหล่งที่มา ได้แก่ แหล่งที่มาของลักษณะ
ข้ามชาติในประการแรกเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระดับโลก นั่นคือ การพ่ึงพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทางที่รวดเร็ว และปัจจัยอื่นๆ ที่ได้เชื่อมโยงผู้คนในสถานที่ต่างๆ ของโลก
นีเ้ข้าหากนั และแหล่งทีม่าของลกัษณะข้ามชาตใินประการต่อมามทีีม่าจากทรรศนะหรอืความคดิของมนษุย์
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะข้ามชาติ จากการแรงผลักดันท้ังสองแหล่งที่มาของลักษณะข้ามชาติ เราสามารถ
แบ่งภูมิหลังของลักษณะข้ามชาติออกได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ ลักษณะข้ามชาติในยุคแรก ลักษณะข้ามชาติ
หลังการเกิดรัฐชาติ และลักษณะข้ามชาติในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะข้ามชาติในยุคแรก เราสามารถย้อนรอยความคิดเกี่ยวกับลักษณะข้ามชาติไปได้ไกลถึง
สมยัทีป่รชัญาส�านกัสโตอกิ (Stoicism) มบีทบาทต่อสังคมและการเมอืงของกรกีโบราณและจกัรวรรดโิรมนั 
ในช่วงเวลาที่มีการล่มสลายของชุมชนทางการเมืองที่เรียกว่า “นครรัฐ” (city-state) โดยค�าสอนที่ส�าคัญ
ของส�านักคิดนี้คือให้ผู้คนเข้าใจว่าตนเองเป็นปัจเจกบุคคลที่เป็นส่วนหน่ึงของมนุษยชาติ อันหมายถึงการ
เป็นสมาชกิของสงัคมโลกหรือเป็น “พลเมอืงของโลก” ไม่ใช่อยูใ่นฐานะสมาชกิของรัฐหรือหน่วยสงัคมและ
การเมืองแห่งหน่ึงแห่งใด กล่าวได้ว่าส�านักสโตอิกมองไปถึงสิ่งที่เรียกว่า “คอสโมโปลิแตน” (cosmo-
politan) ที่เป็นค�าผสมระหว่างค�าในภาษากรีกสองค�าคือ “cosmos” ที่แปลว่าโลกหรือจักรวาล และค�าว่า 
“polis” ที่แปลว่าชุมชนการเมือง ซึ่งจะเป็นทรรศนะที่ส�าคัญต่อการอภิปรายถึงลักษณะข้ามชาติของเรา 
ต่อไป15

15 Rourke. op.cit., p. 156.
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6-11ลักษณะข้ามชาติ

แนวคิดของส�านักสโตอิกมีอิทธิพลต่อจักรวรรดิโรมันในสมัยจักรพรรดิคาราคัลลา (Caracalla)  
ผู้พยายามสร้างจักรวรรดิโรมันให้มีความเป็นสากลโดยการประกาศให้สถานะพลเมืองแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใน
จักรวรรดิโรมันทุกคน นอกจากนั้น เนื่องจากส�านักสโตอิกมีความรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลา 300 ปีก่อน 
ครสิต์ศกัราชถงึ ค.ศ. 200 แนวคิดบางส่วนจงึมอิีทธพิลต่อครสิต์ศาสนาในระยะต้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่
อิทธิพลต่อทรรศนะเกี่ยวกับความเป็นสากลของมนุษยชาติในหมู่ของชาวคริสต์ นอกจากนั้น ความคิด 
เกีย่วกบัลกัษณะข้ามชาติไม่ได้มอียูใ่นโลกตะวันตกเท่านัน้ แต่ความคดิในท�านองเดยีวกบั “คอสโมโปลิแตน” 
ของส�านักสโตอิกยังมีอยู่ในปรัชญาดั้งเดิมของโลกตะวันออก ดังที่ปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อและศาสนา
ต่างๆ ได้แก่ พุทธศาสนา ศาสนาฮินดู และลัทธิขงจื้อ เป็นต้น16

ลกัษณะข้ามชาตหิลงัการเกดิรฐัชาต ิ ในครสิต์ศตวรรษที ่ 18 มนีกัปรชัญาทีน่�าเสนอความคดิเกีย่วกบั
ลักษณะข้ามชาติในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เริ่มต้นจากโทมัส เพน (Thomas Paine) นักปรัชญาการเมือง
ที่ถือก�าเนิดในอังกฤษ ผู้เขียนหนังสือชื่อ “สามัญส�านึก” (Common Sense) ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 
10 มกราคม ค.ศ. 1776 มเีน้ือหาปลุกระดมให้ชาวอาณานคิมต่อสู้เพือ่อสิรภาพจากการปกครองของสหราช- 
อาณาจักร หนังสือเล่มดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีอิทธิพลต่อการประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐอเมริกาขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 แม้ว่าโทมัส เพน จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทาง 
ความคิดในการต่อสูเ้พือ่อสิรภาพของชาวอเมรกินัหรืออกีนยัหนึง่คอืการปฏวัิตอิเมริกา ใน ค.ศ. 1776 และ
การปฏิวัติฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1789 แต่นักปรัชญาผู้นี้ถือตนว่าเป็น “พลเมืองของโลก” และเป็นผู้ที่วิจารณ์
ว่าการเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่งๆ ย่อมไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ กล่าวได้ว่าการที่โทมัส 
เพนสนับสนุนการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวอเมริกัน ไม่ได้มาจากการเห็นดีเห็นงามกับความคิดที่ยึดถือ
ความเป็นชาติ แต่เป็นเพราะเขาเห็นพ้องกับการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของมนุษยชาติ ดังที่เขาสนับสนุนการ
ปฏวัิตฝิรัง่เศสทีเ่กดิขึน้ในภายหลงัว่าเป็นการต่อสูท่ี้ต่อเนือ่งมาจากการปฏวิตัอิเมริกา และเชือ่ว่าการปฏวัิติ
อเมรกิาย่อมจะเป็นแนวทางให้แก่การต่อสูข้องผูค้นในทีอ่ืน่ๆ อันหมายความถงึการเคลือ่นไหวทีม่ลีกัษณะ
ข้ามชาติอีกด้วย17

ในขณะที่อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมันเช่ือว่าความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะส่งเสริมสนัตภิาพทีย่ัง่ยนื กล่าวได้ว่าแนวคดิลักษณะข้ามชาตขิองเขามีลกัษณะใกล้เคยีง
กับแนวคิด “คอสโมโปลิแตน” ของส�านักสโตอิกมากที่สุด ในแง่ที่ให้ความส�าคัญกับความเสมอภาคของ
มนษุย์ไม่ว่าเขาเหล่านัน้จะสงักดัอยูใ่นสงัคมและการเมืองใดกต็าม ทัง้ยงัเรียกร้องให้สมาชกิของชมุชนหนึง่
ให้การช่วยเหลือ “คนแปลกหน้า” ท่ีเดนิทางมาขอพกัอาศยัในชมุชนของตน อนักลายเป็นทีม่าของแนวคดิ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพลี้ภัยในปัจจุบัน18 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของ 
ส�านักสโตอิกและอิมมานูเอล คานท์ก็คือ ฝ่ายหลังเห็นว่ารัฐยังเป็นหน่วยการเมืองข้ันพื้นฐานที่จะน�าไปสู่
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศได้ในทีส่ดุ หากแต่ละหน่วยการเมืองปฏเิสธสภาพไร้ขือ่แปอนัดบิเถ่ือนและ

16 Ibid., pp. 156-157.
17 Ibid., p. 157.
18 จันจิรา สมบัติพูนศิริ. “แนวคิดเรื่องประชาสังคมโลกและการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคปฏิบัติ: ประเด็นการแทรกแซงด้าน

มนุษยธรรมและหลักรับผิดชอบเพื่อปกป้อง.” วารสารธรรมศาสตร์, 33(3), กันยายน–ธันวาคม 2557. น. 115-134. 
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รวมกันเป็นสมาพันธ์ของประชาชนที่แท้จริง สังคมและการเมืองต่างๆ ย่อมจะคาดหวังได้ถึงความมั่นคง
และได้รับสิทธิในประการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน อันเนื่องมาจากการสถาปนาอ�านาจที่เป็นเอกภาพและ
อยูภ่ายใต้การปกครองทีเ่กดิจากเจตจ�านงร่วมกนัของประชาชนในแต่ละหน่วยการเมอืงทีไ่ม่มกีารแบ่งแยก
กันอีกต่อไป

นอกจากนัน้ ความคดิของลทัธคิอมมวินสิต์ในยคุแรกๆ กเ็น้นหนกัไปทีล่กัษณะข้ามชาติอย่างมาก 
เนื่องจากให้ความส�าคัญกับการสร้างชุมชนของมนุษยชาติ อันจะเห็นได้จากความคิดของนักปรัชญา
คอมมิวนิสต์ชาวเยอรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และ 
ฟรดิีช เองเอลส์ (Friedrich Engels) ทีเ่ช่ือว่าลกัษณะทางชนชัน้ทางเศรษฐกจิในระบบทนุนยิมเป็นสาเหตุ
ของการแบ่งแยกทางสงัคมและการเมอืง โดยชนชัน้นายทนุทีม่ั่งค่ังใช้รัฐเป็นเคร่ืองมอืในการควบคุมชนชัน้
กรรมาชีพผู้เสียเปรียบ เนื่องจากนักปรัชญาทั้งสองเห็นว่า “ประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่เป็นอยู่นั้น
ล้วนแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ทางชนชั้น” ในหนังสือเล่มส�าคัญของนักปรัชญาทั้งสองที่ชื่อ 
“แถลงการณ์ของคอมมวินสิต์” (The Communist Manifesto, 1848) ซึง่คาดหมายว่าชยัชนะในการต่อสู้
ย่อมตกเป็นของชาวคอมมิวนิสต์ และเมื่อระบบชนช้ันได้ถูกท�าลายลงไปย่อมจะไม่มีการกดข่ีเกิดข้ึนอีก 
ต่อไป และอ�านาจกดขี่ของรัฐก็จะหมดความจ�าเป็นไป เมื่อนั้นรัฐจะหมดบทบาทและสูญสลายไปเอง19

ความคิดเกี่ยวกับลักษณะข้ามชาติในยุคปัจจุบัน ในยคุปัจจบุนัมแีนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะข้ามชาติ
ท่ีหลากหลาย และเน้นอธบิายบทบาทของตวัแสดงทีม่ต่ีอกระบวนการข้ามชาตใินทางเศรษฐกจิ สงัคมและ
การเมือง

ใน ค.ศ. 1916 มีนักเขียนชาวอเมริกัน ชื่อ แรนดอล์ฟ บอร์น (Randolph Bourne) ใช้ค�าว่า
ลักษณะข้ามชาติในเอกสารเรื่อง “Trans-National America” ซึ่งเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่เราเข้าใจกันใน
ปัจจุบนัว่าลักษณะพหวัุฒนธรรม (multiculturalism)20 ต่อมาในช่วงครสิต์ทศวรรษ 1950 ได้มนีกัวชิาการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงคือคาร์ล ดอยช์ (Karl Deutsch)21 เป็นผู้บุกเบิกแนวทาง
การศกึษาความสัมพนัธ์ข้ามชาต ิ(transnational relations) โดยอธบิายการขยายตวัของการตดิต่อสือ่สาร
และการท�าธุรกรรมระหว่างสังคมต่างๆ จนพบว่าความเช่ือมโยงในลักษณะข้ามชาติในระดับสูงของสังคม
ต่างๆ ท�าให้เกิดความสัมพันธ์อันสงบสุขเสียยิ่งกว่าภาวะที่ไร้สงครามโดยทั่วไป เนื่องจากความสัมพันธ์
ข้ามชาตไิด้สร้างชมุชนทีม่คีวามมัน่คงจากการทีผู่ค้นถูกบรูณาการเข้าด้วยกนั การบรูณาการในความหมาย
นีค้อื “ส�านกึแห่งชมุชน” (sense of community) ได้เกดิข้ึน ซึง่ผูค้นเกดิความเหน็พ้องต้องกนัว่าความขัดแย้ง
และปัญหาของพวกเขาสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้ก�าลังเข้าห�้าหั่นกัน

นบัตัง้แต่ครสิต์ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา จงึได้มีการอธบิายลกัษณะข้ามชาตใินความหมายทีเ่ข้าใจ
กันในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการอธิบายกระบวนการต่างๆ ของลักษณะข้ามชาติในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง โดยในช่วงดังกล่าวได้มุ่งเน้นอธิบายลักษณะข้ามชาติในทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
(International Political Economy: IPE) ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของบรรษัทข้ามชาติ และการ

19 Rourke. op,cit., p. 158. 
20 Risse. op.cit., pp. 426-452. 
21 Karl Deutsch et al. as cite in Jackson and Sørensen. op.cit., p. 99.
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6-13ลักษณะข้ามชาติ

เคลือ่นไหวของทนุและแรงงานทีม่ลีกัษณะข้ามชาต ิซึง่ได้รบัอทิธพิลจากการขยายตวัของบรรษทัข้ามชาติ
ทีม่บีทบาทอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกในต้นคริสต์ทศวรรษ 197022 ต่อมาแนวคิดลักษณะข้ามชาติ
ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 ถึงคริสต์ทศวรรษ 1990 โดยถูกใช้เป็นแนวคิด
หลกัในการอธบิายการย้ายถ่ิน (migration) และการพลัดถ่ิน (diaspora)23 พยานหลกัฐานทีป่รากฏอย่าง
ชัดเจนคือรายงานประจ�าปีฉบับพิเศษของสถาบันการเมืองและสังคมศาสตร์แห่งอเมริกา (American 
Academy of Political and Social Science) ฉบบั ค.ศ. 1986 กล่าวถึง “การย้ายถ่ินในลักษณะข้ามชาติ 
และการปรากฏขึ้นของชนกลุ่มน้อยใหม่” (transnational migration and the emergence of new 
minorities) ซึ่งถือว่ามีการใช้แนวคิดลักษณะข้ามชาติในการอธิบายการย้ายถ่ินในความหมายปัจจุบันไว้
เป็นครั้งแรกๆ24 ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 ได้มีการศึกษาลักษณะข้ามชาติอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์
งานวชิาการทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง โดยนกัวชิาการทีศ่กึษาลกัษณะข้ามชาตใินบรบิทของการย้ายถ่ินได้
อธบิายถงึลักษณะข้ามชาตว่ิาเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมในชวีติประจ�าวนัของคนย้ายถิน่ ซึง่ได้
สร้างพื้นที่หรือสนามทางสังคมที่มีลักษณะข้ามพรมแดนของชาติต่างๆ ข้ึน และแนวคิดลักษณะข้ามชาติ
มกัถูกใช้อธบิายความผกูพันกับของคนย้ายถิน่กับประเทศบ้านเกดิ ซึง่เป็นแนวทางทีถื่อว่าลกัษณะข้ามชาติ
เป็นกระบวนการทีค่นย้ายถิน่ตอบสนองต่อสงัคมในแผ่นดนิอนัเป็นถ่ินฐานบ้านเกดิกบัสงัคมทีย้่ายถ่ินมาอยู่
อาศยัใหม่ น่ันคือ มกีารเชือ่มโยงหรอืตดัขาดความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคมในแผ่นดนิอนัเป็นถ่ินฐานบ้านเกดิ
กับสังคมที่ผู้คนเหล่านั้นได้ย้ายถิ่นมาอยู่อาศัย25 กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากมุมมองของการ
ศกึษาคนย้ายถิน่ในแบบเดมินกัมานษุยวิทยา มาสูม่มุมองของแนวคดิลกัษณะข้ามชาตแิละมกีารศกึษาแบบ
สหวทิยาการทีผ่สมผสานความรูท้างวชิาการทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง และท�าให้เกดิความเข้าใจ
ใหม่ๆ เกี่ยวกับคนย้ายถิ่นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาแนวคิดลักษณะข้ามชาติไปอย่างมากด้วย26

งานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดลักษณะข้ามชาติที่จัดโดย Wenner-Gren Foundation 
เมือ่วนัท่ี 14–22 มถุินายน ค.ศ. 1994 ซึง่เป็นช่วงท่ีแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะข้ามชาตแิพร่หลายในการศกึษา
ทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก มีนักวิชาการที่เข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้จ�านวน 23 คน ส่วนใหญ่เป็น
นักมานุษยวิทยา รวมทั้งนักประวัติศาสตร์ นักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษา นักสังคมวิทยา นัก
เศรษฐศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์ นักวิชาการได้ร่วมกันน�าเสนอบทความและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง 
 
 

22 Joseph Nye and Robert O. Keohane. (1971). “Transnational Relations and World Politics: An Introduc-
tion.” International Organization, 25(3), Summer, pp. 329-349.

23 Helen Lee. (2009). “Pacific Migration and Transnationalism: Historical Perspectives, Migration and 
Transnationalism.” in Helen Lee and Steve Tupai Francis (eds.), ANU Press, pp. 7-41. Retrieved from http://www.
jstor.org/stable/j.ctt24h8c7.6

24 David G. Gutiérrez and Pierrette Hondagneu-Sotelo. (2008). “Introduction Nation and Migration.” 
American Quarterly, 60(3), Sep., pp. 503-521.

25 Risse. op.cit., p. 426; Liza Mügge. (2010). Beyond Dutch Borders: Transnational Politics among  
Colonial Migrants, Guest Workers and the Second Generation. Amsterdam: Amsterdam University Press.

26 Vertovec. op.cit., p. 13.
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มุมมองเกี่ยวกับลักษณะข้ามชาติและกระบวนการข้ามชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ยุโรปตะวันตก 
สหรฐัอเมรกิา เอเชยี แอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา และแคริบเบยีน27 ประเดน็หลักของการสมัมนาทางวชิาการ
ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับนิยามของ “ลักษณะข้ามชาติ” และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและปฏิบัติการ
ของลัทธิข้ามชาติกับระบบทุนนิยมโลกในขณะนั้น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะข้ามชาติกับ
บทบาทของรัฐชาติ อุดมการณ์แห่งชาติ การเมืองวัฒนธรรม เป็นต้น28 ที่ประชุมให้ความส�าคัญกับเรื่อง
ของกระบวนการและความหมายทางทฤษฎีของลักษณะข้ามชาติ โดยเห็นพ้องกันว่าระบบทุนนิยมโลกมี
บทบาทต่อกระบวนการของลกัษณะข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเร่ือง “การเคลือ่นย้าย” (transmigra-
tion) ซึง่หมายถงึการย้ายถิน่ของผูค้นทีม่ปีระสบการณ์ชวีติอยูน่อกเหนอืเขตแดนของรฐัชาต ิและผูค้นทีม่ี
ความสมัพนัธ์ข้ามพรมแดนในหลากหลายด้าน ได้แก่ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั เศรษฐกจิ องค์กร ศาสนา 
และการเมือง ในขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนยังให้ความสนใจกับกระบวนการของลักษณะ 
ข้ามชาติกับอัตลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ภายในพื้นที่ดังกล่าว ส�าหรับความเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ์ของ
ลักษณะข้ามชาติและบทบาทของรัฐชาติ ได้มีความเห็นว่าลักษณะข้ามชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนนิยม
โลกอยู่น้ันจะลดทอนอ�านาจของรฐัชาติ ซึง่จะท�าให้รัฐชาตต้ิองเปลีย่นแปลงตนเองไป มีการตัง้ข้อสงัเกตว่า
รฐัต่างๆ ยงัมอี�านาจควบคุมกระบวนการทางเศรษฐกจิของโลกในเพยีงบางด้าน เช่น การค้าระหว่างประเทศ 
และการรบัรองการด�าเนนิงานของบรรษทัข้ามชาตใินดนิแดนของตนเอง แต่จะไร้อ�านาจควบคมุการเคลือ่นย้าย
ทางการเงิน และมูลค่าทางการเงิน เป็นต้น ผลงานส่วนใหญ่ที่น�าเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 
ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนของผู้คนในภูมิภาคต่างๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ดังกล่าว
ในประเด็นต่างๆ คือ วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองทั้งทางกฎหมายและวัฒนธรรม การประกอบสร้างทาง
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ของคนย้ายถิ่น เป็นต้น29

นอกจากนั้น ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 ถึงต้นคริสต์ทศวรรษ 2000 ได้เกิดความสนใจ 
ศกึษาลักษณะข้ามชาตใินกระแสโลกาภวัิตน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ความส�าคญักับบทบาทของตวัแสดง
ข้ามชาติในส่วนที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไร เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และขบวนการ
ทางสังคมข้ามชาติ ตลอดจนชุมชนนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญที่มีลักษณะข้ามชาติ (epistemic com-
munities) และเครอืข่ายผลกัดนัฐานค่านยิม (value-based advocacy networks) แนวคดิลักษณะข้ามชาติ 
ในปัจจุบันมักจะมุ่งเน้นไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและตัวแสดงข้ามชาติต่างๆ มากกว่าที่จะใช้มุมมอง 
ที่ยึดเอาสังคมเป็นหลักแทนที่มุมมองแบบเดิมที่ยึดเอารัฐเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของตัว
แสดงข้ามชาติ และบทบาทของความรู้และปทัสถานด้านต่างๆ มากขึ้นด้วย30

27 แคริบเบียน (Caribbean) หมายถึง ภูมิภาคของกลุ่มประเทศและหมู่เกาะต่างๆ ในเขตทะเลแคริเบียน ซึ่งอยู่ทาง 
ตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวเม็กซิโก ในเขตแคริบเบียนมีอยู่ราว 25 ประเทศ ซึ่งรวมรัฐอิสระและรัฐภายใต้ความคุ้มครอง

28 Cristina Szanton Blanc, Linda Basch and Nina Glick Schiller. (1995). “Transnationalism, Nation-States, 
and Culture.” Current Anthropology, 36(4), Aug.-Oct., pp. 683-686.

29 Ibid., p. 685.
30 Risse. op.cit., p. 430.
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6-15ลักษณะข้ามชาติ

กิจกรรม 6.1.2

ภูมิหลังของลักษณะข้ามชาติมีพัฒนาการมาอย่างไร และได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดบ้าง ให้
อธิบายโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 6.1.2

แนวคดิลกัษณะข้ามชาตไิด้พฒันามาเป็นล�าดบัใน 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย ก) ลกัษณะข้ามชาติ
ในยุคแรก ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดคอสโมโปลิแตนของส�านักสโตอิก ข) ลักษณะข้ามชาติหลังการเกิด
รัฐชาติ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสมัยใหม่ ได้แก่ โทมัส เพน ที่เชื่อในการเป็นพลเมืองโลก รวมทั้ง 
นักปรัชญาชาวเยอรมัน คือ อิมมานูเอล คานท์ ที่เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะส่งเสริมสันติภาพ
ที่ยั่งยืน ตลอดจนคาร์ล มาร์กซ์และฟรีดิช เองเกลส์ นักปรัชญาคอมมิวนิสต์ชาวเยอรมันที่เชื่อในการสร้าง
ชุมชนที่ปราศจากรัฐของมนุษยชาติ ค) ลักษณะข้ามชาติในยุคปัจจุบัน เริ่มต้นจากแนวคิดความสัมพันธ์
ข้ามชาติของคาร์ล ดอยช์ และนับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ได้มีการอธิบายลักษณะข้ามชาติ
ในความหมายปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นอธิบายบทบาทของตัวแสดงที่มีต่อกระบวนการข้ามชาติใน
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

เรื่องที่ 6.1.3

ตัวแสดงของลักษณะข้ามชาติ

ตัวแสดง (actor) ที่ได้กระท�าการในบริบทของสังคมและการเมืองท่ีมีลักษณะข้ามชาติได้ถูก 
เรียกว่า “ตัวแสดงข้ามชาติ” (Transnational Actors: TNAs) โดยตัวแสดงข้ามชาติบางองค์กรอาจมี
บทบาทหรือกระท�าการในระดับโลก เช่น ศาสนจักรคาทอลิก (Catholic church) คณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross: ICRC) องค์การนิรโทษกรรมสากล 
(Amnesty International) ฮิวแมนไรทส์วอทช์ (Human Rights Watch: HRW) หรือเจนเนอรัล  
มอเตอร์ส (General Motors) ในขณะทีต่วัแสดงข้ามชาตบิางองค์กรอาจมีบทบาทอยูใ่นระดบัภมิูภาค เช่น 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมยุโรป (European Environmental Bureau) เอเชียวอทช์ (Asia Watch) สมา
พันธ์สหภาพแรงงานยโุรป (European Trade Union Confederation) โดยเราอาจพบเหน็ได้ว่าตวัแสดง
ข้ามชาติบางองค์กรอาจให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาหนึ่งปัญหาใดเพียงเร่ืองเดียว เช่น องค์กรด้าน 
สิทธิมนุษยชน ในขณะที่ตัวแสดงข้ามชาติบางองค์กรอาจมีภารกิจที่หลากหลาย เช่น องค์กรข้ามชาติทาง
ศาสนา31

31 Ibid., p. 429.
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6-16 ความคิดทางการเมืองและสังคม

นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีแนวคิดเสรีนิยม มักจะเช่ือม่ันว่าการค้าเสรีใน
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะน�ามาซึ่งระเบียบสันติภาพที่มีเสถียรภาพ (stable peace orders) 
ทัง้น้ี ทฤษฎีการบูรณาการในภมูภิาค (regional integration theory) มบีทบาทส�าคญัในการอธบิายความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ทฤษฎีดังกล่าวยงัได้เสนอว่าปัจจยัทางเศรษฐกจิ
การเมอืงน�าไปสูก่ารบรูณาการในภมูภิาคต่างๆ เช่น การบรูณาการทางเศรษฐกจิซึง่ท�าให้เกดิลกัษณะข้ามชาติ
และส่งเสริมการบูรณาการที่เข้มแข็งในรูปของสถาบันเหนือชาติในรูปแบบประชาคมยุโรป (European 
Community: EC) ที่ต่อมาพัฒนาไปสู่สหภาพยุโรป (European Union: EU) นอกจากนั้น นักวิชาการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงอย่าง คาร์ล ดอยช์ (Karl W. Deutsch) เสนอว่ากระแส
การติดต่อธุรกจิและการตดิต่อสือ่สารข้ามพรมแดนท่ีเกดิจากการค้า การย้ายถ่ิน การท่องเทีย่ว การแลกเปล่ียน
ทางการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ ในท�านองเดียวกันนี้จะท�าให้เกิดส�านึกของความเป็นชุมชนในหมู่ผู้คนที่
เกีย่วข้อง ตลอดจนท�าให้เกดิกระบวนการสร้างลกัษณะก�าหนดร่วมกนั และก่อให้เกดิชมุชนต่างๆ ทีม่คีวาม
มั่นคงขึ้นมาได3้2

แนววิเคราะห์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์และตัวแสดงข้ามชาติได้รับความสนใจจากกลุ่ม 
นกัวชิาการในสหรฐัอเมริกาและยโุรป ในระหว่างช่วงปลายครสิต์ทศวรรษที ่1960 และช่วงต้นครสิต์ทศวรรษ 
1970 ท้ังนี้ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 จะเห็นได้ถึงการรื้อฟื้นทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองแนววิพากษ์มา 
ถกเถยีงกับแนวคดิความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิทีม่ลีกัษณะข้ามชาต ิโดยเฉพาะในประเด็นเกีย่วกบับทบาท
ของบรรษัทข้ามชาติ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการถกเถียงของนักวิชาการแนวเสรีนิยมและนักวิชาการ 
แนวสัจนิยม (realism) ในช่วงเวลานั้น ซึ่งเห็นแย้งกันในประเด็นเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของรัฐว่า 
รัฐชาติจะยังคงเป็นศูนย์กลางของการเมืองระหว่างประเทศได้หรือไม่

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้ามชาตแิละการสร้างสถาบนัระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพึง่พา
อาศัยกันในลักษณะข้ามชาติถูกก�าหนดโดยสถาบันระหว่างประเทศ ไม่ได้รับความสนใจในช่วงต้น 
คริสต์ทศวรรษ 1980 เนื่องจากวงการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้หันไปให้ความสนใจกับ
ประเด็นปัญหาด้านระบอบการเมืองและลักษณะของสถาบันนิยมในเชิงเสรีนิยมใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้
ความส�าคญักับความร่วมมอืระหว่างรัฐ จนกระทัง่ปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 นกัวิชาการด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศในสหรัฐอเมริกาและยุโรปจึงหันกลับมาศึกษากิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะข้ามพรมแดนอีก
ครั้ง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการศึกษาที่พัฒนามาสู่ส�านักสรรสร้างนิยม (constructivism) และสถาบันนิยม
ทางสังคมวิทยา (sociological institutionalism) นอกจากนั้น นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศบางกลุ่มกม็องเหน็ว่าทฤษฎโีครงสร้างนยิม เช่น สจันยิม และสถาบนันยิมทีย่ดึถือรัฐเป็นศนูย์กลาง
มข้ีอจ�ากัดอย่างมากในการอธบิายสงัคมและการเมอืงในโลกยุคหลงัสงครามเยน็ จงึเกดิความพยายามทีจ่ะ
แสวงหาค�าอธิบายใหม่ๆ ให้กับปรากฏการณ์ทางการเมืองภายในประเทศและลักษณะข้ามชาติ โดยการ
ลดความส�าคัญของการศึกษาแนววิเคราะห์ระบอบการเมือง และหันมาให้ความสนใจกับสถาบันระหว่าง
ประเทศผ่านมุมมองด้านการบริหารปกครอง (governance) ที่ให้ความส�าคัญกับเครือข่ายระหว่าง 
 

32 Ibid., p. 429.
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ภาคสาธารณะและตวัแสดงข้ามชาต ิรวมทัง้อิทธพิลของส�านกัสรรสร้างนยิมและสถาบนันยิมทางสงัคมวทิยา 
ท�าให้การอธิบายลักษณะข้ามชาติมุ่งเน้นไปที่บทบาทของตัวแสดงข้ามชาติ และบทบาทของความรู้และ
ปทัสถานด้านต่างๆ มากขึ้น33

ในขณะที ่อาร์โนลด์ โวลเฟอร์ส (Arnold Wolfers) นกัวชิาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
ชาวสวสิ ได้กล่าวไว้ว่าตวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐั (nonstate actors) ซึง่เป็นตัวแสดงระหว่างประเทศและตัวแสดง
ข้ามชาติสามารถกระท�าการหรือมีบทบาทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ระหว่างประเทศได้เช่นเดียว
กับการกระท�าของรัฐ34 โดยนักวิชาการที่ให้ความส�าคัญกับตัวแสดงข้ามชาติมักจะตั้งค�าถามถึงเงื่อนไขที่
ท�าให้ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐมีอิทธิพลต่อกิจการระหว่างประเทศของรัฐต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือผลประโยชน์ของประเทศหนึ่งประเทศใด รวมทั้งประเทศมหาอ�านาจใดๆ

ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของตัวแสดงข้ามชาติสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 มิติ ดังนี้35

มิติแรก โครงสร้างภายในของตวัแสดง ซึง่มลีกัษณะแตกต่างกนั 2 รปูแบบ คอื ตวัแสดงข้ามชาติ
ที่มีโครงสร้างแบบเป็นทางการ และตัวแสดงข้ามชาติท่ีมีโครงสร้างแบบเครือข่าย ส�าหรับตัวแสดงที่มี
โครงสร้างแบบเป็นทางการ เช่น บรรษัทข้ามชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ โดยที่องค์กร
รูปแบบนี้จะมีข้อก�าหนดที่เป็นทางการ ระบุถึงบทบาทหน้าที่ ขอบเขตการด�าเนินงาน และข้อบังคับต่างๆ 
เกีย่วกับสมาชกิ ตลอดจนมโีครงสร้างองค์กรเป็นล�าดบัชัน้ทีช่ดัเจน ซึง่แสดงให้เหน็ถงึโครงสร้างการบรหิาร
องค์กรหรือผู้ใช้อ�านาจการตัดสินใจในกิจการขององค์กร ส่วนรูปแบบต่อมา คือ ตัวแสดงข้ามชาติที่มี
โครงสร้างแบบเครือข่าย ซึ่งมีโครงสร้างองค์กรและล�าดับชั้นน้อยลงกว่ารูปแบบแรกหรือมีการรวมตัวแบบ
หลวมๆ ในรปูแบบทีเ่ป็นเครอืข่าย โดยไม่มกีารรวมศูนย์อ�านาจไว้ทีห่นึง่ทีใ่ดอย่างชัดเจน เครือข่ายของตวัแสดง
ข้ามชาติจะครอบคลุมตัวแสดงที่หลากหลาย อาจประกอบด้วยเครือข่ายผลักดัน (advocacy networks) 
ท่ีมีจ�านวนมากกว่าสององค์กรขึ้นไปที่มีค่านิยมบางด้านร่วมกัน การมีความเช่ือหลักบางอย่างสอดคล้อง
กัน และมีวาทกรรมหรือชุดความคิดที่เป็นระบบเดียวกัน ตลอดจนการเป็นชุมชนของนักวิชาการและ 
ผู้เชี่ยวชาญบนฐานความรู้ที่สอดประสานกันจนสามารถแบ่งปันยุทธศาสตร์และกลวิธีต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งขบวนการทางสังคมข้ามชาติที่มีบทบาทร่วมกันในการขับเคลื่อนสังคม
อย่างต่อเนื่อง

มติิท่ีสอง เป้าหมายของตัวแสดง ซึง่ตัวแสดงข้ามชาตมิเีป้าหมายทีจ่ะกระท�าการแตกต่างใน 2 รูปแบบ 
ได้แก่ ตัวแสดงข้ามชาติที่มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร และตัวแสดงข้ามชาติที่มีเป้าหมายเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกนั ส�าหรบัตวัแสดงข้ามชาตทิีม่เีป้าหมายเพือ่ผลประโยชน์ขององค์กร กล่าวคอื ตัวแสดง
ข้ามชาติบางองค์กร เช่น บรรษัทข้ามชาติ หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีลักษณะข้ามชาติจะมีเป้าหมายเพ่ือ 
ผลประโยชน์ของกลุม่หรอืองค์กรนัน้ๆ และความพยายามในการส่งเสรมิส่ิงทีด่ใีห้แก่องค์กรหรอืสมาชกิของ
เครอืข่ายเป็นเบือ้งต้น ส่วนอกีรปูแบบเป็นตวัแสดงข้ามชาตทิีม่เีป้าหมายเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัของสงัคม 
จะเป็นตัวแสดงข้ามชาติอื่นๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ เครือข่ายผลักดัน และขบวนการ

33 Ibid., p. 429.
34 Nye and Keohane. op.cit., p. 329.
35 Risse. op.cit., p. 428. 
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ทางสังคมข้ามชาติ ซ่ึงกระท�าการโดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมความเชื่อหลักหรือประโยชน์ร่วมกัน 
(common good) ภายในสังคมและการเมืองในระดับข้ามชาติ

อาจสรุปได้ว่าตัวแสดงข้ามชาติในมิติที่สองจะมีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่าตัวแสดงข้ามชาติใน 
รูปแบบแรกอาจเรียกว่าเป็นองค์กรที่แสวงหาก�าไร และตัวแสดงข้ามชาติในรูปแบบต่อมาอาจเรียกว่าเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร แต่ความแตกต่างในประเด็นนี้ไม่ได้ท�าให้องค์กรทั้งสองรูปแบบถูกแยกขาดออก
จากกันได้ ดังจะเห็นได้ว่าองค์กรที่กระท�าการเพื่อแสวงหาก�าไรเป็นหลักอาจจะด�าเนินการเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมได้ เช่น เครือข่ายผลักดันของกลุ่มข้ามชาติธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชื่อ Global Climate Coalition (GCC) ในขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศอาจด�าเนนิธรุกจิและแสวงหาก�าไรในบางลกัษณะเพือ่เป็นเงนิทนุ
ในการด�าเนนิกจิกรรมได้ด้วย ทัง้น้ี บรรษทัข้ามชาตแิละองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศต่างกเ็กีย่วข้อง
กบัการบรหิารปกครองทีม่ลีกัษณะข้ามชาต ิรวมทัง้การมีบทบาทในการก�าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเอือ้อ�านวยและ
ส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ เหนือกว่าผลประโยชน์เบื้องต้นขององค์กร

กิจกรรม 6.1.3

ลักษณะของตัวแสดงข้ามชาติมีมิติใดบ้าง ให้อธิบายโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 6.1.3

การศกึษาลกัษณะของตวัแสดงข้ามชาตสิามารถจ�าแนกได้เป็น 2 มติ ิคอื มติแิรก โครงสร้างภายใน
ของตวัแสดง มีอยู ่2 รูปแบบ คือ 1) ตัวแสดงข้ามชาตทิีมี่โครงสร้างแบบเป็นทางการ เช่น บรรษทัข้ามชาติ 
และองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ ทีม่ข้ีอก�าหนดทีเ่ป็นทางการและมีโครงสร้างเป็นล�าดบัชัน้ทีช่ดัเจน 
2) ตวัแสดงข้ามชาตทิีม่โีครงสร้างแบบเครอืข่าย ซ่ึงมโีครงสร้างองค์กรและล�าดบัชัน้น้อย มกีารรวมตวัแบบ
หลวมๆ และไม่มีการรวมศูนย์อ�านาจ เช่น เครือข่ายผลักดัน และขบวนการทางสังคมข้ามชาติ มิติที่สอง 
เป้าหมายของตัวแสดง มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) ตัวแสดงข้ามชาติที่มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร
หรือเป็นองค์กรที่แสวงหาก�าไร เช่น บรรษัทข้ามชาติ 2) ตัวแสดงข้ามชาติที่มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกันหรอืเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาก�าไร เช่น องค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ เครือข่ายผลกัดนั และ
ขบวนการทางสังคมข้ามชาติ
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ตอนที่ 6.2

สถานภาพของลักษณะข้ามชาติ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
6.2.1 ลักษณะข้ามชาติทางเศรษฐกิจ
6.2.2 ลักษณะข้ามชาติทางสังคม
6.2.3 ลักษณะข้ามชาติทางการเมือง

แนวคิด
1.  ลักษณะข้ามชาติทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) ลักษณะข้ามชาติทางการค้า การผลิต 

และการเงิน 2) ลักษณะข้ามชาติทางการพัฒนา ซึ่งตัวแสดงข้ามชาติที่ส�าคัญของ
ลักษณะข้ามชาติทางเศรษฐกิจ คือ บรรษัทข้ามชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ

2.  ลักษณะข้ามชาติทางสังคม ประกอบด้วย 1) สังคมข้ามชาติในกลุ่มคนย้ายถ่ิน 2) 
ขบวนการทางสังคมข้ามชาติ ซึ่งตัวแสดงข้ามชาติที่ส�าคัญของลักษณะข้ามชาติทาง
สังคม คือ คนย้ายถิ่น และขบวนการทางสังคมข้ามชาติที่ด�าเนินกิจกรรมทางสังคมและ
มีเป้าหมายมากกว่าขอบเขตของรัฐหนึ่งรัฐใด

3.   ลักษณะข้ามชาติทางการเมือง ประกอบด้วย 1) ลักษณะข้ามชาติทางการเมืองในระดับ
ปัจเจกบุคคล 2) ลักษณะข้ามชาติทางการเมืองในระดับองค์กรและสถาบันระหว่าง
ประเทศ ซึ่งกระบวนการทางการเมืองทั้งสองระดับได้ท�าให้ ลักษณะข้ามชาติทางการ
เมืองอันเกิดจากกระแส “จากเบื้องล่าง” ซึ่งเป็นระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งด�าเนินกิจกรรม
ใน 2 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงกับกิจกรรมทางการเมืองของ
ประเทศบ้านเกิด หรอืการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยอ้อมกบักจิกรรมทางการเมอืงของ
ประเทศที่พักพิงหรือย้ายไปอยู่อาศัย ซึ่งในกรณีหลังนี้มักจะกระท�าผ่านทางสถาบัน
ทางการเมืองในประเทศน้ันๆ ส่วนลักษณะข้ามชาติทางการเมืองอันเกิดจากกระแส 
“จากเบื้องบน” เป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีลักษณะข้ามชาติในระดับองค์กร
ระหว่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศ
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 6.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายลักษณะข้ามชาติทางเศรษฐกิจได้
2.  อธิบายลักษณะข้ามชาติทางสังคมได้
3.  อธิบายลักษณะข้ามชาติทางการเมืองได้
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ความน�า

สถานภาพของลักษณะข้ามชาติ
ลักษณะข้ามชาติถือเป็นกระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อสถาบันต่างๆ ที่เป็นองคาพยพของสังคม

และการเมือง โดยในอีกด้านหนึ่งก็ส่งอิทธิพลให้สถาบันเหล่านั้นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากลักษณะข้ามชาติด้วย เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของลักษณะข้ามชาติ 
เนื้อหาในส่วนนี้จึงทบทวนถึงสถานภาพของลักษณะข้ามชาติ ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงลักษณะข้ามชาติในมิติ
กระบวนการทีเ่กดิขึน้จากการกระท�าของตวัแสดงต่างๆ อนัประกอบด้วย 3 หวัข้อหลัก ได้แก่ ลักษณะข้ามชาติ
ทางเศรษฐกิจ ลักษณะข้ามชาติทางสังคม และลักษณะข้ามชาติทางการเมือง

ลักษณะข้ามชาติทางเศรษฐกิจ มีจุดเน้นที่กระบวนการทางเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยตัวแสดง
ทีส่�าคัญ 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ บรรษทัข้ามชาต ิ(TNCs) และองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ (INGOs) 
ที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจที่มีลักษณะข้ามชาติ ส่วนลักษณะข้ามชาติทางสังคม มีการ
อภิปรายถึงสังคมข้ามชาติในกลุ่มคนย้ายถิ่นและขบวนการข้ามชาติทางสังคม ส�าหรับลักษณะข้ามชาติ
ทางการเมือง มีการอภปิรายในสองระดบั คอื กระบวนการของลกัษณะข้ามชาตจิากการขบัเคลือ่นในระดบั
ปัจเจกบคุคลและกลุ่มต่างๆ อนัถอืได้ว่าเป็นกระแสของลกัษณะข้ามชาตจิากเบือ้งล่าง (from below) และ
อกีกระบวนการคือลกัษณะข้ามชาตทิีเ่กดิขึน้จากการขบัเคลือ่นในระดับองค์กรระหว่างประเทศและสถาบนั
ระหว่างประเทศ อันเป็นกระแสของลักษณะข้ามชาติจากเบื้องบน (from above)

เรื่องที่ 6.2.1

ลักษณะข้ามชาติทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจเป็นเรือ่งของการผลติ การกระจายสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนการบรโิภคและการจดัสรร
ทรัพยากรของสังคมและการเมืองหนึ่งๆ เศรษฐกิจจึงเกี่ยวพันกับสถาบันทางสังคมต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับรัฐเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ
อยา่งมาก ข้ออภปิรายอันมีมานานตราบจนปัจจุบนัประการหนึ่งคือ ค�าถามว่ารัฐควรจะมคีวามสัมพันธก์ับ
เศรษฐกจิอย่างไร หรอืรฐัควรจะมบีทบาทในการควบคมุกจิกรรมทางเศรษฐกจิในระดบัใด ค�าถามนีม้อียูท่ัง้
สังคมและการเมืองในระดับประเทศและในระดับระหว่างประเทศ ส�าหรับค�าถามเหล่านี้ บรรดานัก-
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัมกัให้ค�าตอบว่าการแยกเศรษฐกจิออกจากการเมอืง จะท�าให้กลไกตลาดสามารถ
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6-22 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ท�าหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ดังที ่อดมั สมธิ (Adam Smith) บดิาแห่งเศรษฐศาสตร์กระแส
หลักชาวสกอตแลนด์ ที่เชื่อในหลักการตลาดเสรี (free market) อธิบายว่ารัฐควรแทรกแซงตลาดให้น้อย
ที่สุด และปล่อยให้ตลาดขยายตัวออกไปตามธรรมชาติ และให้กลไกตลาดตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกัน
และมีความสอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันปัจเจกบุคคลจะได้รับผลประโยชน์ตามความต้องการของตนได้
อย่างเต็มที3่6

ตวัแสดงข้ามชาตทิีม่บีทบาทในกระบวนการต่างๆ ของเศรษฐกจิทีม่ลีกัษณะข้ามชาติในปัจจบุนัมี
หลายกลุ่ม ซึ่งในส่วนนี้จะเน้นไปที่กระบวนการทางเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยตัวแสดงที่ส�าคัญสองกลุ่ม
หลัก ได้แก่ บรรษัทข้ามชาติ (TNCs) ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่มีลักษณะข้ามชาติทางการค้า การผลิต 
การเงิน และการพัฒนา ส่วนตัวแสดงที่ส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (IN-
GOs) ที่มีบทบาทในฐานะองค์กรที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มีลักษณะข้ามชาติร่วมกับบรรษัทข้ามชาติ
ด้วย ตวัแสดงท่ีมีการกระท�าทางเศรษฐกจิทัง้สองกลุม่นี ้ก่อให้เกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิแบบข้ามพรมแดน 
และทีส่�าคัญคือการลดบทบาทของรฐัทางเศรษฐกจิลง โดยท�าให้กระบวนการทางเศรษฐกจิกลายเป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กรทางเศรษฐกิจมากขึ้น

1. ลักษณะข้ามชาติทางการค้า การผลิต และการเงิน
ในช่วงครสิต์ทศวรรษ 1970 นกัวิชาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศให้ความสนใจกบับรรษทั

ข้ามชาต ิโดยนกัวิชาการในส�านกัต่างๆ มองบทบาทของตวัแสดงนีต่้างกนั กล่าวคอืในขณะทีส่�านกัเสรนียิม 
(liberalism) และส�านกัมาร์กซิสม์แนววิพากษ์ (critical Marxism) มุง่อธบิายว่าบรรษทัข้ามชาตมิบีทบาท
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ในขณะที่ส�านักสัจนิยมมองว่าบรรษัท
ข้ามชาติไม่ได้มีบทบาททางการพัฒนาเศรษฐกิจแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ มีบทบาท
ทีแ่ท้จรงิทางเศรษฐกจิผ่านทางนโยบายการพฒันาของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้วหรอื
ประเทศโลกที่สามซึ่งเป็นประเทศก�าลังพัฒนา ส่วนทฤษฎีการสร้างความทันสมัย (modernization the-
ory) ของส�านักเสรีนยิมมีความเช่ือว่าบรรษทัข้ามชาติได้ส่งผลกระทบด้านบวกต่อการสร้างระบบเศรษฐกจิ
ท่ีทันสมยั ด้วยการเช่ือมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เข้าด้วยกันภายใต้ระบบการค้าเสรี ซึง่ประเทศทีพ่ฒันา
แล้วสามารถส่งออกเงนิทนุ ความรูแ้ละความเช่ียวชาญ ตลอดจนค่านยิมสมยัใหม่ไปสูป่ระเทศทีก่�าลงัพฒันา
ได้ ส�าหรับทฤษฎีการพึ่งพา (dependency theory) ของส�านักมาร์กซิสม์แนววิพากษ์จะมองต่างออกไป
ว่าแท้จรงิแล้วบรรษทัข้ามชาตไิด้เข้ามาฉกฉวยทรพัยากรจากประเทศก�าลงัพฒันา ดงันัน้ บรรษทัข้ามชาติ
จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศที่ร�่ารวยกับประเทศที่ยากจน37

 36 ประภัสสร์ เทพชาตรี. “ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ: ส�านักสัจนิยม” รัฐศาสตร์สาร, 30(1), (มกราคม-
เมษายน 2552, น.180-202; ประภสัสร ์เทพชาตร.ี (2548). “หนว่ยที ่4: เศรษฐกจิการเมอืงโลกยคุหลงัสงครามเย็น” เอกสารการสอน
ชุดวิชากระแสโลกศึกษา. นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, น. 4-1-4-56; Jackson and Sørensen. 
op.cit., p. 181.

37 Risse. op.cit., p. 431.
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6-23ลักษณะข้ามชาติ

ในคริสต์ทศวรรษ 1990 นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถือว่าประเด็นเกี่ยวกับ
บรรษทัข้ามชาตเิป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาเกีย่วกบัโลกาภวิตัน์และกระบวนการสร้างความเป็นนานาชาติ 
(internationalization) ภายใต้บริบททางการเมืองและสังคมดังกล่าวน้ี นักวิชาการเร่ิมมีความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกนัว่าบรรษัทข้ามชาติสามารถโยกย้ายฐานการผลิตไปทีแ่ห่งใดกไ็ด้ และยงัสามารถเคล่ือนย้าย
เงินทุนและทรัพยากรอื่นๆ ไปยังประเทศใดก็ได้ที่เปิดโอกาสให้บรรษัทข้ามชาติเหล่านั้นสามารถท�าก�าไร
ได้สูงสุด การที่เศรษฐกิจของประเทศใดบูรณาการเข้าสู่ตลาดโลก และผ่อนคลายกฎระเบียบทางด้านการ
ค้าและการลงทนุเพือ่เอือ้ประโยชน์ให้กับบรรษทัข้ามชาต ิกจ็ะมโีอกาสดงึดดูเงนิการลงทนุจากบรรษทัข้าม
ชาติเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อันน�าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราต�าแหน่งงานงานใน 
ประเทศนั้นๆ มากขึ้นด้วย บรรษัทข้ามชาติจึงมีบทบาทอย่างมากในฐานะตัวแสดงข้ามชาติที่มีอิทธิพลต่อ
การด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ38

ในปัจจุบันนี้บรรษัทข้ามชาติมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจพิจารณาได้
จากข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อไปนี3้9

1.  บรรษทัข้ามชาตมิผีลติภณัฑ์มวลรวมคดิเป็นสดัส่วนประมาณหนึง่ในสีข่องผลติภณัฑ์มวลรวม
ของโลก

2.  บรรษัทข้ามชาติมียอดการขายในต่างประเทศรวมกันมากกว่าปริมาณสินค้าน�าเข้าส่งออก 
ทั่วโลก

3.  บรรษัทข้ามชาติมีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึงสามในส่ีของการค้า 
ทั่วโลก 

4.  ประมาณหนึ่งในสามของสัดส่วนการค้าโลกเกิดขึ้นในธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ
5.  บรรษทัข้ามชาตมิบีทบาทประมาณสามในสีข่องการวิจยัและพัฒนาด้านกิจการพลเรือนทัว่โลก
บทบาททีส่�าคัญอย่างมากทางเศรษฐกจิของบรรษทัข้ามชาต ิเกดิขึน้จากการได้รบัประโยชน์อย่าง

มากจากการพฒันาด้านการขนส่งและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กล่าวคอืในช่วงครสิต์ทศวรรษ 
1970 การค้าข้ามชาติมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลก เมื่อมีการปฏิวัติระบบการขนส่งสินค้าโลก 
โดยมีการออกแบบเรือขนาดใหญ่ให้สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ส�าหรับบรรจุสินค้าที่มีขนาดมาตรฐาน 
20 ฟตุ ได้นับพนัตู ้มกีารปรบัปรงุท่าเรอืต่างๆ ให้สามารถรองรับการขนส่งด้วยเรือแบบใหม่และการขนถ่าย
ตู้คอนเทนเนอร์ได้ ต่อมาเกิดการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communications Technology: ICT) อันท�าให้บรรษัทต่างๆ สามารถขยายความสามารถด�าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ซึ่งเป็นระบบการจัดการการส่ง
สนิค้า ข้อมูล และทรพัยากรต่างๆ มคีวามสอดคล้องกบัระบบการผลิตได้อย่างมีประสทิธภิาพ จนกล่าวได้ว่า
ตูค้อนเทนเนอร์และคอมพวิเตอร์เป็นสิง่ส�าคญัทีน่�าเราเข้าสูเ่ส้นทางของโลกาภวิตัน์40 ซึง่ความก้าวหน้าใน

38 Ibid., p. 432
39 Kenneth A. Reinert. (2011). An Introduction to International Economics: New Perspectives on the 

World Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
40 Ibid., p. 4.
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ด้านโลจิสติกส์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทอย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรู้จักกันดีว่า “อีคอมเมิร์ซ” ซึ่งอ�านวยประโยชน์ให้แก่การค้าข้ามชาติในปัจจุบัน

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นยคุทีแ่นวคดิการค้าเสรี (free trade) มอีทิธพิลต่อการค้าข้ามชาติ
อย่างมาก แนวคิดนีใ้ห้ความส�าคัญกับการผ่อนคลายกฎระเบยีบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการค้าระหว่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการน�าเข้าหรือการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศต่างๆ แนวคิด 
ดงักล่าวผลกัดนัให้มกีารเจรจาทางการค้าในระดับต่างๆ ท�าให้มข้ีอตกลงในการลดมาตรการกดีกนัทางการค้า 
เช่น ก�าแพงภาษี ซึ่งเคยเป็นเครื่องมือส�าคัญที่รัฐบาลใช้ปกป้องผู้ผลิตสินค้าในประเทศของตน ในปัจจุบัน
แนวคดิการค้าเสรมีอีทิธพิลอยูใ่นการเจรจาทางการค้าระดบัต่างๆ เช่น องค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) และข้อตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ทั้งในระดับ 2 
ประเทศ (ทวิภาคี) และกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) จนบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่างๆ เช่น 
ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) และเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซึ่งต่อมาได้ขยายความร่วมมือไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)41

นอกจากนัน้ การทีป่ระเทศต่างๆ ให้ความส�าคัญกับการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) ท�าให้แต่ละประเทศด�าเนนิการเปิดเสรีทางการเงนิ (financial liberalization) 
อนัเป็นกระบวนการทีน่�าไปสูก่ารเงนิทีข้่ามชาต ิ(transnational finance) มากขึน้ โดยหลักการแล้วแนวคดิ
การเปิดเสรีทางการเงินเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 ซึ่งมีความเชื่อว่าการที่รัฐบาลใช้ธนาคารกลาง
ก�ากับภาคการเงนิและมคีวามเข้มงวดทางการเงนิ ถือเป็นอปุสรรคต่อการลงทนุข้ามชาต ิและส่งผลกระทบ
ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ รฐับาลต่างๆ ควรเปิดเสรทีางการเงนิโดยยกเลิกการควบคมุภาคการเงนิ และ
ปล่อยให้ตลาดการเงินปลอดจากการแทรกแซงอย่างแท้จริง42 แนวคิดการเปิดเสรีทางการเงินมีอิทธิพล
อย่างมากต่อประเทศทีพ่ฒันาแล้วและประเทศก�าลงัพฒันาในเวลาต่อมา ส่วนหนึง่เกดิจากการผลกัดนัของ
องค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) และอีกเหตผุลหนึง่มาจากแรงจงูใจจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
ของแต่ละประเทศด้วย ในปัจจบัุนประเทศต่างๆ ได้ด�าเนนินโยบายในแนวทางเดยีวกนัโดยมมีาตรการต่างๆ 
เพ่ือผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการท�า
ธุรกรรมระหว่างประเทศได้อย่างคล่องตัว และมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด

นโยบายการเปิดเสรีทางการเงินจึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางการเงินข้ามชาติ และนักลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศจะเคลือ่นย้ายเงนิทนุผ่านบรรษทัทีข้่ามชาต ิ(TNCs) บทบาทของบรรษทัข้ามชาติ
ในฐานะผู้ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ขยายตัวอย่างมากในคริสต์ทศวรรษ 1990 โดยส่วนใหญ่
ยงักระจุกตวัอยูใ่นประเทศทีม่รีายได้สงูและประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง ทัง้นี ้แนวโน้มดงักล่าวเกดิจากการ

41 Ibid., p. 4.
42 Philip Arestis. (2016). “Financial Liberalization, the Finance–Growth Nexus, Financial Crises and 

Policy Implications.” in Philip Arestis and Malcolm Sawyer (eds.). Financial Liberalisation: Past, Present and 
Future. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, pp. 1-42.
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6-25ลักษณะข้ามชาติ

พัฒนาด้านการขนส่งและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ตลอดจนการควบรวมและการเข้าซือ้กิจการ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการ เช่น การ
เงนิ การขนส่ง และการสือ่สาร ต่อมาประเทศทีม่รีายได้ต�า่ได้เริม่ปรบัตวัเพือ่ให้ได้รบัส่วนแบ่งจากเงนิลงทนุ
ดังกล่าวน้ีมากข้ึน43 นอกจากนั้น การเปิดเสรีทางการเงินจะท�าให้ประเทศก�าลังพัฒนามีเงินทุนไหลเข้า 
(capital inflow) ทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยผ่านบรรษัทข้ามชาติดังที่กล่าวไว้ 
ข้างต้น และเงนิทนุส่วนหนึง่อาจจะถกูน�ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ โดยนกัลงทนุเองหรือผ่านกองทนุใน
รปูแบบต่างๆ ท�าให้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์สามารถระดมทนุไปด�าเนินธรุกจิและลงทนุต่อไป
ได้ ส่วนการเงนิทีข้่ามชาตไิด้มคีวามส�าคัญต่อเศรษฐกจิโลกมากข้ึนเร่ือยๆ โดยการซือ้ขายสกลุเงินในปัจจุบนั
เป็นการซือ้หนึง่สกลุเงนิและขายอกีสกลุเงนิหนึง่เป็นคู ่ได้มีปริมาณมากกว่าการท�าธรุกรรมทางการค้าระหว่าง
ประเทศไปแล้ว44

2.  ลักษณะข้ามชาติทางการพัฒนา
บรรษัทข้ามชาติ (TNCs) และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (INGOs) เป็นตัวแสดงที่มี

บทบาทส�าคัญในฐานะองค์กรหลักที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มีลักษณะข้ามชาติในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิม
ถอืว่ารฐัมีหน้าทีห่ลกัในการพฒันาประเทศ ดังกรณีของประเทศก�าลงัพฒันาทัง้หลายทีร่ฐัมบีทบาทหลกัใน
การก�าหนดแผนพัฒนาและด�าเนินการให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าทีใ่นด้านดงักล่าวของรฐัได้ถูกลดความส�าคัญลงในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 เมือ่
ระบบตลาดเสรไีด้เข้ามามส่ีวนก�าหนดทศิทางการพัฒนาเศรษฐกจิมากขึน้ จนกระทัง่ตลาดเสรีได้มบีทบาท
ทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา

ส�าหรบับรรษทัข้ามชาตทิีไ่ด้รบัประโยชน์อย่างมากจากการขยายตัวของตลาดเสรแีละโลกาภวิตัน์
ทางเศรษฐกิจ จนสามารถมีบทบาทต่อเศรษฐกิจข้ามชาติทางการค้า การผลิต และการเงินดังที่กล่าวมา
แล้ว ส่วนบทบาทในทางการพัฒนานั้นกระบวนการทางเศรษฐกิจในประการต่างๆ ข้างต้นย่อมจะส่งผล 
กระทบท้ังในด้านบวกและด้านลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ใน 3 
ลักษณะ ดังนี้45

1.  การขยายตวัของบรรษทัข้ามชาตแิสดงถงึการขยายอ�านาจทางเศรษฐกจิของบรรษทัข้ามชาติ 
ซึง่กระบวนการทางเศรษฐกจิทีบ่รรษทัข้ามชาตดิ�าเนนิการจะส่งผลดใีนการจดัหาสนิค้า ความช�านาญ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่การด�าเนินการของบรรษัทข้ามชาติอาจปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  บรรษทัข้ามชาตอิาจร่วมมอืกับรฐัชาตใินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีโดยการสนบัสนนุของ
บรรษัทข้ามชาติจะช่วยลดการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนได้ แต่บรรษัทข้ามชาติได้ลดอ�านาจอธิปไตย
ของรัฐชาติลงไปด้วย

43 Reinert. op.cit., p. 6.
44 Ibid., p. 7.
45 Robin Cohen and Paul Kennedy อ้างถึงใน เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา. (2554). โลกาภิวัตน์: บรรษัทข้ามชาติ บรรษัท

ภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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6-26 ความคิดทางการเมืองและสังคม

3. การลงทุนของบรรษัทข้ามชาติก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างมาตรฐานทางสุขภาพและ
ความปลอดภัย ตลอดจนการจ่ายภาษีเป็นรายได้ของประเทศที่รับการลงทุน แต่ในอีกด้านหนึ่งบรรษัท 
ข้ามชาติก็อาจกดขี่แรงงาน และไปเสริมสร้างอ�านาจของชนชั้นน�าในท้องถิ่นได้ด้วย

นอกจากนั้น การลงทุนของบรรษัทข้ามชาติยังส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม และ
สร้างความเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันา โดยการจ้างงาน สร้างรายได้ รวมทัง้การถ่ายทอด
ความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการผลติ และส่งผลกระทบทางอ้อมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ของประเทศ การส่งเสริมการศึกษาเฉพาะด้านเพื่อรองรับการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการพัฒนาทีเ่กดิขึน้จากบรรษทัข้ามชาตยิงัมผีลกระทบด้านลบในหลายด้าน นอกจากทีก่ล่าวไว้ใน
ข้างต้นแล้ว ยังมีข้อบกพร่องอันเกิดจากธรรมชาติของบรรษัทข้ามชาติที่เป็นองค์กรทางธุรกิจ ซึ่งคาดหวัง
ก�าไรสูงสุดในการลงทุน และแรงจูงใจที่ส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจข้ามชาติคือการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรของประเทศที่รับการลงทุน อันรวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากค่าจ้างในอัตราต�่า และกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ขาดความเข้มงวดและการผ่อนคลายในการด�าเนินธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ

ส�าหรบัองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ เป็นตัวแสดงข้ามชาตท่ีิมบีทบาทในกระบวนการทาง
เศรษฐกิจที่มีลักษณะข้ามชาติไม่น้อยไปกว่าบรรษัทข้ามชาติ โดยบทบาทหลักขององค์กรพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศ คอื การลดปัญหาความยากจนและลดความไม่เท่าเทยีม การส่งเสริมสทิธิด้านต่างๆ รวมถึง 
ความเท่าเทยีมทางเพศและความยตุธิรรมทางสงัคม การปกป้องสิง่แวดล้อม ตลอดจนบทบาทในเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาสงัคมและการบรหิารปกครองแบบประชาธปิไตย (democratic governance) 
เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศมีอัตราการขยายตัวมากถึงประมาณ 100 เท่าใน
รอบศตวรรษที่ผ่านมา กล่าวคือ จากมีจ�านวน 200 องค์กรใน ค.ศ. 1909 ก็มีจ�านวนมากกว่า 20,000 
องค์กรใน ค.ศ. 2009 โดยองค์กรพฒันาเอกชนเพิม่จ�านวนข้ึนอย่างมากนบัจากคริสต์ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา 
และในต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 ก็ปรากฏว่าเครือข่ายผลักดันข้ามชาติ (Transnational Advocacy  
Networks TANs) องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ขบวนการทางสังคมข้ามชาติ และองค์กรที่ 
ไม่แสวงหาก�าไรต่างๆ ได้สร้างความเปลีย่นแปลงในการเมอืงและสงัคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่การช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ต่างๆ46

เนือ่งจากองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศหลายองค์กรมขีนาดใหญแ่ละมงีบประมาณจ�านวน
มาก จึงสามารถมีบทบาทในการพัฒนาข้ามพรมแดนของรัฐชาติได้ เช่น World Vision International 
ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีงบประมาณประจ�าปีสูงถึง 2,800 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 2011 งบประมาณดังกล่าวมีปริมาณสูงกว่ารายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross 
National Income: GNI) ของประเทศขนาดเล็กในแอฟริกาและยุโรปบางประเทศ ในช่วง 5 ปีระหว่าง 
ค.ศ. 2007 ถงึ ค.ศ. 2011 องค์กรพฒันาเอกชนทัง้หมดทีส่่วนใหญ่เป็นองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ
ได้รับเงินบริจาคเพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสูงถึงกว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจ�านวนนี้เป็น

46 Risse. op.cit., p. 433.
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เงินบริจาคจากภาคเอกชนมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับบริจาคจากหน่วยงานของรัฐราว 
14,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ47

ข้อมูลเก่ียวกบัองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศบางแห่ง ได้แสดงให้เหน็ถึงลกัษณะส�าคญัของ
องค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะข้ามชาติ ดังนี4้8

• องค์กร “Care International” ก่อตัง้เมือ่ ค.ศ. 1945 มสี�านกังานใหญ่ ณ เจนวีา สวสิเซอร์แลนด์ 
มีสมาชิก 12 องค์กร ให้ความช่วยเหลือในแต่ละปีครอบคลุม 48 ล้านคน ใน 70 ประเทศ

• องค์กร “Concern” ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1968 มีส�านักงานใหญ่ ณ ดับลิน ไอร์แลนด์ มีเครือข่าย 
240 องค์กร ใน 26 ประเทศ มีงบประมาณ 23,544,000 ยูโร (ค.ศ. 2005)

• องค์กร “Counterpart” ก่อตัง้เมือ่ ค.ศ. 1965 มสี�านกังานใหญ่ ณ กรุงวอชงิตนั สหรัฐอเมริกา 
ด�าเนินงานใน 50 ประเทศ มีงบประมาณรายปี 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• องค์กร “International Chamber of Commerce (ICC)” ก่อตัง้เมือ่ ค.ศ. 1919 มสี�านกังาน
ใหญ่ ณ ปารีส ฝรั่งเศส มีเครือข่าย 90 องค์กร ใน 130 ประเทศ

• องค์กร “International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)” 
ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1972 มีส�านักงานใหญ่ ณ บอนน์ เยอรมนี มีสมาชิก 750 องค์กร ใน 108 ประเทศ

• องค์กร “OXFAM International” มีสมาชิก 12 องค์กร และมีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 
3,000 กลุ่ม ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ มีงบประมาณรายปีประมาณ 402 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• องค์กร “World Vision International” ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1950 ให้ความช่วยเหลือผู้คน 100 
ล้านคน โดยมีผู้บริจาค ผู้สนับสนุน และสมาชิกรวมกัน 5 ล้านคน โดยมีด�าเนินงานใน 100 ประเทศ

• องค์กร “WWF International” ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1961 มีส�านักงานใหญ่ ณ เกลนด์ 
สวิสเซอร์แลนด์ มีเจ้าหน้าที่ 4,000 คน ใน 100 ประเทศ

• องค์กร “Women's Environment and Development Organization (WEDO)” ก่อตั้ง
เมื่อ ค.ศ. 1990 มีส�านักงานใหญ่ ณ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

• องค์กร “Mercy Corps” ก่อตัง้เมือ่ ค.ศ. 1979 มเีจ้าหน้าที ่2,700 คน ให้ความช่วยเหลอืผูค้น
เกือบ 10 ล้านคน ใน 40 ประเทศ (ค.ศ. 2005) และหากนับตั้งแต่ก่อตั้งให้ความช่วยเหลือถึง 82 ประเทศ

กล่าวได้ว่า องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศมีลักษณะแตกต่างกันทั้งในเชิงองค์กรการกุศล 
องค์กรทางศาสนา องค์กรทางการค้า องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม องค์กรเหล่านี้มีลักษณะ
ร่วมกันคือเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐ และมีสมาชิกหรือเครือข่ายการท�างานที่
ครอบคลุมหลายประเทศ ตลอดจนมีรปูแบบความช่วยเหลอืท้ังการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมข้ามพรมแดน 
 

47 Bill Morton. An Overview of International NGOs in Development Cooperation. Retrieved from http://
www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH11%20An%20Overview%20of%20 International%20
NGOs%20in%20Development%20Cooperation.pdf

48 Marija Stefanovic. NGOs in Trade Development: International Players. Retrieved from http://www.
tradeforum.org/NGOs-in-Trade-Development-International-Players/
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ของหลายประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศจึงมีลักษณะข้ามชาติทั้งในด้านโครงสร้างของ
องค์กรและพื้นที่ปฏิบัติการ นอกจากนั้น ยังได้เชื่อมโยงองค์กรและผู้คนที่อยู่ในสถานที่ห่างไกลเข้าไว้ด้วย
กัน ท้ังในฐานะสมาชิก เครือข่าย ผู้บริจาค ผู้สนับสนุน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ได้รับความช่วยเหลือ ท�าให้
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ผู้คนในระดับที่กว้างขวางยิ่งกว่าขอบเขตของรัฐหนึ่งรัฐใดเป็นการเฉพาะ

กิจกรรม 6.2.1

ตัวแสดงข้ามชาติใดบ้างที่มีบทบาทในกระบวนการทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะข้ามชาติ ให้อธิบาย
โดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 6.2.1

ตัวแสดงข้ามชาติที่มีบทบาทในกระบวนการทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะข้ามชาติ มี 2 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ ก) บรรษัทข้ามชาต ิมบีทบาททางการค้า การผลติ การเงนิ และการพฒันา ข) องค์กรพฒันาเอกชน
ระหว่างประเทศ มีบทบาทในการพัฒนา เช่น การลดปัญหาความยากจนและลดความไม่เท่าเทียม  
การส่งเสรมิสทิธ ิการปกป้องสิง่แวดล้อม ตลอดจนบทบาทในเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของภาคประชาสงัคม
และการบริหารปกครองแบบประชาธิปไตย

เรื่องที่ 6.2.2

ลักษณะข้ามชาติทางสังคม

ลกัษณะข้ามชาตทิางสังคมซึง่โดยพืน้ฐานมีความเกีย่วพนักบัเศรษฐกจิข้ามชาต ิเนือ่งจากการไหลเวยีน
ของแรงงานและเงินทุนในลักษณะข้ามชาติกระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานจ�านวนมาก ประเด็น 
ดังกล่าวยังมีมิติทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะข้ามชาติที่ส�าคัญอีกด้านหน่ึง ในเบื้องต้น 
ผู้เขียนให้ความสนใจกับลักษณะของสังคมข้ามชาติท่ีมีตัวแสดงส�าคัญเป็นคนย้ายถิ่น (migrant) ซึ่ง 
หมายถงึคนกลุม่ทีเ่คลือ่นย้ายไปยงัประเทศอืน่หรอืสถานทีอ่ืน่ โดยส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพือ่หางานท�าหรือ
แสวงหาโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าการอยู่อาศัยหรือท�างานในท้องถิ่นเดิม49

49 ความหมายนีม้าจาก https://en.oxforddictionaries.com/definition/migrant นอกจากนัน้ ลกัษณะขา้มชาตยิงัมีสว่น
ทีเ่กีย่วพนักบัคนพลดัถ่ิน (diaspora) ซ่ึงนักวิชาการมักจะถอืว่ามีความหมายในท�านองเดยีวกนักบัคนยา้ยถิน่ โปรดด ูKenny. op.cit.
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ในส่วนแรก ผู้เขียนมุ่งอธิบายลักษณะข้ามชาติทางสังคมผ่านตัวแสดงที่เป็นคนย้ายถ่ิน โดยให้
ความสนใจกับเครือข่ายทางสังคมของคนย้ายถิ่นที่มีลักษณะส�าคัญคือ ประการแรก เครือข่ายทางสังคม
ข้ามชาตเิป็นเรือ่งของความสัมพันธ์แบบข้ามพรมแดนระหว่างรัฐชาตสิองแห่งหรือมากกว่านัน้ ประการต่อมา 
เครือข่ายทางสังคมข้ามชาติเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของคนย้ายถ่ิน และประการสุดท้าย สังคมข้ามชาติ
เป็นการสร้างพืน้ทีท่างสงัคมใหม่ท่ีแผ่ขยายเหนอืสถานทีแ่ละพรมแดนของรัฐชาต ินอกจากนัน้ ยงัได้อธบิาย
ถึงสังคมข้ามชาติที่เกิดจากขบวนการทางสังคมข้ามชาติ ซึ่งเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทในการขับเคล่ือน
ลักษณะข้ามชาติทางสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงต่อไป

1.  สังคมข้ามชาติในกลุ่มคนย้ายถิ่น
การย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนของประเทศไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน

และต่อเนือ่งด้วยปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตผุลทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมือง จนกล่าวได้ว่าการย้ายถิน่
เป็นปรากฏการณ์ทีม่คีวบคูก่บัพฒันาการทางสงัคมของมนษุยชาต ิดงัทีป่รากฏร่องรอยของชมุชนต่างชาติ
ในเมืองต่างๆ ที่เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าหรือศูนย์อ�านาจทางการเมืองดั้งเดิมในสถานที่หลายแห่ง 
ทั่วโลก กระทั่งในปัจจุบันชุมชนต่างชาติยิ่งมีให้เราพบเห็นได้ง่ายขึ้น และเป็นการก่อตัวทางสังคม 

สังคมข้ามชาติที่พบเห็นได้ในปัจจุบันอาจมีที่มาเป็นเวลานานมาก บางสังคมสามารถสืบย้อนไป
ได้นานนับร้อยปี เช่น ชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในอเมริกา และชุมชนชาว
อนิเดยีในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และในอังกฤษ ส�าหรับชมุชนชาวจนีโพ้นทะเลในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออก- 
เฉียงใต้ เป็นตัวอย่างหน่ึงของชุมชนข้ามชาติที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภูมิภาคน้ี
และประเทศต้นก�าเนดิ แม้ว่าชาวจนีจะเดนิทางเข้ามาตดิต่อและค้าขายกบัคนท้องถ่ินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้นานนับหลายร้อยปี แต่การย้ายถิ่นของชาวจีนจ�านวนมากเกิดจากความต้องการแรงงานในภาค 
การผลิตแบบอุตสาหกรรมและการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในยุคอาณานิคม โดยชาวจีนที่ย้ายถิ่นมี
แรงจูงใจจากความต้องการทีจ่ะสร้างฐานะความเป็นอยูจ่ากการค้าขายและการใช้แรงงาน จนกระทัง่ในเวลา
ต่อมาชุมชนชาวจีนได้กระจายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวจีนก็มีบทบาทร่วมกับ
คนท้องถิ่นในการพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ให้เติบโตขึ้นในแทบทุกด้าน ในขณะที่การย้ายถิ่นของชาวจีนไปยัง
ทวีปอเมรกิาเกิดขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนั ซึง่ตรงกบัยคุตืน่ทองและการสร้างเส้นทางรถไฟขึน้ทัว่อเมริกา 
ซึ่งท�าให้อเมริกาต้องการแรงงานเป็นจ�านวนมาก จึงกล่าวได้ว่าชาวจีนได้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของอเมริกามาตั้งแต่ต้นด้วยเช่นกัน50

กรณีของชุมชนชาวอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นจากการอพยพเข้ามาใช้
แรงงานในยุคอาณานิคม จนปัจจุบันถือว่าชาวอินเดียเป็นชนส่วนน้อยที่ส�าคัญในประเทศมาเลเซียและ
สงิคโปร์ นอกจากน้ัน ยงัมชีาวอินเดียเป็นจ�านวนมากได้ย้ายถิน่ไปยงัภมูภิาคอืน่ๆ รวมทัง้ในประเทศองักฤษ 
ซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศอินเดีย ในปัจจุบันมีจ�านวนของชาวอินเดียในอังกฤษ (British  

50 Gregor Benton and Edmund Terence Gomez. (2008). The Chinese in Britain, 1800–Present Economy, 
Transnationalism, Identity. New York: Palgrave Macmillan.
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Indian) ซึ่งมีสถานะเป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักรอยู่นับล้านคน โดยมีทั้งกลุ่มที่ก�าเนิดในอินเดียแล้ว
ย้ายถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานและเป็นคนรุ่นหลังที่ถือก�าเนิดในประเทศสหราชอาณาจักร51

ส�าหรบัสถานการณ์การย้ายถิน่ในช่วงครสิต์ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ถอืว่าแรงงานข้ามชาตจิาก
ประเทศที่ก�าลังพัฒนา เป็นคนกลุ่มหลักที่มีบทบาทในกระบวนการสร้างสังคมข้ามชาติ เน่ืองจากแรงงาน
ข้ามชาติคือกลุ่มที่แสวงหาโอกาสในการท�างานที่ดีกว่าในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศที่มี
การพัฒนาเศรษฐกจิในระดบัสงูกว่าประเทศบ้านเกดิ นอกจากนัน้ แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากอยูใ่นระบบ
เศรษฐกิจข้ามชาติ การที่บรรษัทข้ามชาติในช่วงเวลานั้นมีการลงทุนขนาดใหญ่ และต้องการแรงงานราคา
ถูกโดยไม่จ�ากัดทักษะฝีมือและไม่จ�ากัดสัญชาติ ได้กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนทั้ง
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากขึ้น แต่แรงงานข้ามชาติมักจะถูกแบ่งแยกออกจากคนท้องถิ่น เนื่องจาก
แรงงานข้ามชาติในยุคแรกๆ เป็นกลุ่มท่ีขาดทักษะด้านฝีมือแรงงานและขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคมที่
เข้ามาพกัอาศยั การถกูแบ่งแยกออกจากคนในท้องถ่ิน เป็นสาเหตหุนึง่ของการก่อตวัเป็นชมุชนของแรงงาน
ข้ามชาติ การมีชุมชนของตนเองมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค และสร้างสถาบันต่างๆ ที่จ�าเป็น
ส�าหรับสังคมของตนเองขึ้น อย่างไรก็ตาม สังคมของแรงงานข้ามชาติจะอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ทาง
เช้ือชาต ิศาสนา หรอืวัฒนธรรม ท�าให้เกดิสงัคมทีม่อีตัลกัษณ์เฉพาะทีแ่ตกต่างจากสงัคมของคนในท้องถิน่ 
ด้วยเหตุที่สังคมของคนย้ายถิ่นวางอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ในทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม จึง
เป็นการง่ายที่จะมีความเชื่อมโยงกับสังคมในประเทศต้นก�าเนิดในมิติต่างๆ อีกด้วย52

จนกระทั่งถึงคริสต์ทศวรรษ 1980 กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสังคม
ข้ามชาติในอีกทางหนึ่ง โดยกระตุ้นการขยายตัวของการย้ายถิ่นในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากโลกาภิวัตน์ได้
เชื่อมโยงท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน กล่าวคือสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหนึ่งอาจเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกท้องถิ่นหนึ่ง ตลอดจนเกิดการส่งผ่านวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยสังคมหลายแห่ง
ได้รบัอทิธพิลจากการเชือ่มโยงระหว่างท้องถิน่และโลก (local and global) และกระแสโลกาภวิตัน์ ได้แก่ 
วัฒนธรรมอาหารแบบฟาสต์ฟู๊ด วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมดนตรี เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่าน้ี
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสังคมข้ามชาติและโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม ที่น�ามาซึ่งการส่งผ่านความคิด
และปทัสถานจากความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูค้นทัว่โลก กล่าวได้ว่า กระแสโลกาภวัิตน์และความก้าวหน้า
ทางวิทยาการมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมหาศาล ทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมที่มีลักษณะข้ามชาติ ที่เกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือเป็น 
สิ่งที่เกิดขึ้นจากเบื้องล่าง (from below) โดยกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านอิทธิพลของเครื่องมือการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพร่หลายของ
อินเทอร์เน็ต สื่อมวลชนข้ามพรมแดน วัฒนธรรมมวลชน การขนส่งและการเดินทางระหว่างประเทศที่
สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูกลง ในขณะที่การส่งเงิน สินค้า และสิ่งของต่างๆ มีราคาถูกลงแต่ได้ความ
รวดเรว็เพ่ิมข้ึน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการสือ่สาร ตลอดจนการคมนาคมและการขนส่งทีส่ะดวก

51 Ibid., p. 1. 
52 Stephen Castles and Mark J. Miller. (2003). The Age of Migration: International Population Move-

ments in the Modern World. New York: Palgrave Macmillan.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

6-31ลักษณะข้ามชาติ

รวดเร็วและราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก ท�าให้ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันในระยะทางไกลๆ ได้
อย่างง่ายดาย ความก้าวหน้าเหล่านีช่้วยรกัษาความสมัพนัธ์ของคนทีอ่ยูแ่ดนไกลกบัครอบครัวและเพือ่นฝูง 
ในสถานทีเ่ดิมไว้ได้ จนก่อให้เกดิความสัมพนัธ์แบบข้ามชาติระหว่างคนย้ายถิน่กบัผู้คนในถิน่ฐานเดมิ หรอื
ท�าให้สังคมข้ามชาติที่มีอยู่ปรากฏอย่างเด่นชัดและพบเห็นได้มากขึ้น53

ในปัจจุบัน ชุมชนของคนย้ายถิ่นที่สะท้อนถึงลักษณะของสังคมข้ามชาติ มีอยู่ทั่วไปในเมืองใหญ่
ทีเ่ป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของหลายประเทศ รายงานเกีย่วกบัการย้ายถิน่ระหว่างประเทศขององค์การ
สหประชาชาติ ประจ�าปี ค.ศ. 201554 ระบุถึงจ�านวนของคนย้ายถิ่นว่ามีมากถึง 244 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตรา
ที่เพิ่มขึ้นจาก ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2000 ที่มีจ�านวน 222 ล้านคน และ 173 ล้านคน ตามล�าดับ ในขณะ
ท่ีทวปียุโรปมีคนย้ายถิน่อาศยัอยูม่ากถงึ 76 ล้านคน รองลงมาคอืเอเชยี 75 ล้านคน ซึง่คดิเป็นสดัส่วนสอง
ในสามจากคนย้ายถิน่ท้ังหมด ส่วนทีเ่หลอือาศยัอยูใ่นอเมริกาเหนอื (54 ล้านคน)55 ถัดมาคอืแอฟริกา (21 
ล้านคน) ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (9 ล้านคน) และโอเชยีเนยี (8 ล้านคน) นอกจากนัน้ เมือ่พจิารณา
จากถิ่นก�าเนิดของคนย้ายถิ่นทั้งหมด พบว่า เป็นผู้ที่เกิดในเอเชีย 104 ล้านคน (ร้อยละ 43) เป็นผู้ที่เกิด
ในยุโรป 62 ล้านคน (ร้อยละ 25) ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 37 ล้านคน (ร้อยละ 15) และแอฟริกา 
34 ล้านคน (ร้อยละ 14) ใน ค.ศ. 2014 คนย้ายถิ่นที่มาจากประเทศก�าลังพัฒนาส่งเงินกลับประเทศรวม
กันประมาณ 436,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีกด้านหนึ่งประเทศที่เป็นที่พักพิงหรืออยู่อาศัยได้ประโยชน์
จากแรงงานข้ามชาตอิย่างมากด้วย ไม่เพยีงจากได้แรงงานราคาถกูและเพยีงพอต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
เท่านั้น แต่ยังได้ประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น ภาษี และการใช้จ่ายของคนย้ายถ่ินเหล่าน้ี ใน
ขณะท่ีคนย้ายถิน่บางกลุม่ทีม่ทัีกษะสูงก็เป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาประเทศในด้านต่างๆ เช่น วทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ และเทคโนโลยี รวมทั้งการที่คนย้ายถิ่นก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศ
ที่พักพิงด้วยเช่นกัน56

ส�าหรับสังคมไทย อาจไม่น่าแปลกใจว่าการย้ายถิ่นข้ามชาติเป็นประสบการณ์ที่คนในสังคมไทย
จ�านวนมากรบัรูไ้ด้ คนไทยจ�านวนหน่ึงอาจมคีวามสมัพนัธ์กบัคนทีย้่ายถ่ินไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ไม่ว่าคนย้ายถ่ิน
เหล่าน้ันเป็นบคุคลในครอบครวัหรอืในฐานะอืน่ใดกต็าม ดงัทีส่งัคมไทยเร่ิมคุ้นเคยกบั “ชุมชนไทยในต่างแดน” 
มากขึ้น นอกจากนั้น คนไทยส่วนใหญ่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศเพือ่นบ้าน ซ่ึงเข้ามาท�างานในประเทศไทยเป็นจ�านวนมากด้วย จากรายงานเก่ียวกบัการเคล่ือนย้าย
แรงงานข้ามชาตใินภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ทีจ่ดัท�าโดยธนาคารโลก ระบวุ่าเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีการย้ายถ่ินข้ามชาติมากท่ีสุดในโลก และเป็นภูมิภาคเดียวที่อัตราการย้ายถ่ิน 
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การย้ายถิ่นในภูมิภาคอื่นๆ ลดลง ประเทศในภูมิภาคนี้เป็นผู้ส่งออก 
แรงงานหลักของโลก และเป็นภูมิภาคที่รับแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานเป็นจ�านวนมาก เป็นที่น่าสังเกต 
 

53 Lee. op.cit., p. 13; Benton and Gomez. op.cit., p. 7.
54 United Nations, International Migration Report 2015: Highlights. Retrieved from http://www.un.org/

en/ development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
55 หากนับเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกามีอยู่ 47 ล้าน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่มากที่สุด
56 United Nations. op.cit., p. 2.
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ว่าการย้ายถิน่ภายในภมูภิาคได้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1995–2015 โดยประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ กลายเป็นศูนย์กลางของแรงงานข้ามชาติที่มีจ�านวนรวมกันมากกว่า 6.5 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของจ�านวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมดในภูมิภาค โดยประเทศไทยมีสัดส่วนแรงงาน
ข้ามชาตสิงูถงึร้อยละ 55 ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากเมยีนมาและกมัพูชา ในขณะทีม่าเลเซยีมสีดัส่วนแรงงาน
ข้ามชาติร้อยละ 22 และสิงคโปร์มีสัดส่วนแรงงานข้ามชาติร้อยละ 19 ทั้งนี้ ประเทศไทยและมาเลเซียเป็น
หนึง่ในประเทศก�าลงัพฒันาไม่กีป่ระเทศทีม่แีรงงานข้ามชาตเิข้ามาท�างานจ�านวนมาก ใน ค.ศ. 2015 มกีาร
ส่งเงินกลับประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นจ�านวนถึง 62,000 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินส่งกลับประเทศต่อจีดีพี
ของฟิลิปปินส์คิดเป็นร้อยละ 10 เวียดนามคิดเป็นร้อยละ 7 เมียนมาคิดเป็นร้อยละ 5 และกัมพูชาคิดเป็น
ร้อยละ 357

เม่ือพจิารณาถงึลักษณะสงัคมข้ามชาตใินปัจจบุนั จะพบได้ว่าเครอืข่ายทางสงัคมข้ามชาตขิองคน
ย้ายถิ่น มีความส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก เครอืข่ายทางสงัคมข้ามชาตเิปิดโอกาสให้คนย้ายถ่ินสามารถรักษาความสมัพนัธ์แบบ
ข้ามพรมแดนระหว่างรฐัชาตสิองแห่งหรอืมากกว่านัน้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ครอบครวัทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นของ
เครือข่ายทางสังคม ถือเป็นพื้นฐานของลักษณะข้ามชาติที่ยึดโยงกับกลุ่มทางสังคมแบบเครือญาติของคน
ย้ายถิ่น รวมทั้งมีบทบาทส�าคัญต่อลักษณะข้ามชาติทางเศรษฐกิจ อันรวมถึงการช่วยเหลือค�้าจุนความ 
เป็นอยู่ของครอบครัวในประเทศต้นก�าเนิด โดยคนย้ายถิ่นได้พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในแบบ
ข้ามพรมแดนหลากหลายด้าน ได้แก่ ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม องค์กร ศาสนา และเป็นพื้นฐานส�าหรับ
การรวมตวัเป็นองค์กรทางการเมอืงของคนย้ายถิน่ทีจ่ะมบีทบาทในประเทศต้นก�าเนดิและประเทศทีพ่กัพงิ
ด้วยเช่นเดียวกัน58

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายทางสังคมข้ามชาติของคนย้ายถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อสังคม 
ตลอดจนเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่พักพิง และอาจด�าเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์
ของเครอืข่ายทางสงัคมในประเทศต้นก�าเนดิ เช่น เครอืข่ายทางสงัคมของคนย้ายถิน่จากภมูภิาคแครบิเบยีน
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทในการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวข้ามชาติ (transnational move-
ments) ในภูมิภาคต้นก�าเนิด เช่น ขบวนการเคล่ือนไหวด้านสิทธิสตรีข้ามชาติที่ได้รับการสนับสนุนจาก
เครือข่ายทางสังคมของคนย้ายถิ่น โดยการร่วมกันส่งเสริมบทบาทสตรีในภูมิภาคแคริบเบียน จนมีผลให้
เกิดขบวนการเคลื่อนไหวในการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศใหม่ เป็นต้น59

ประการต่อมา ลักษณะของสังคมข้ามชาติเป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างบริบทแวดล้อมและ
ชมุชนของคนย้ายถิน่ โดยสงัคมข้ามชาตย่ิอมจะได้รับผลกระทบจากบริบทแวดล้อมในประเทศทีค่นย้ายถ่ิน 
 

57 Mauro Testaverde, Harry Moroz, Claire H. Hollweg และ Achim Schmillen. (2017). การเคลื่อนย้ายไป
สู่โอกาส: การก้าวข้ามอุปสรรคของการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. Washington DC: The World 
Bank. สืบค้นจาก https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28342/211106ovThai.pdf?sequence=4 

58 Patrica Andrea Landolt Marticorena. (2000). The Causes and Consequences of Transnational Migration: 
Salvadorans in Los Angeles and Washington, D.C., Johns Hopkins University, Ph.D. dissertation.

59 Blanc, Basch and Schiller. op.cit., p. 685.
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6-33ลักษณะข้ามชาติ

เข้ามาพักพิง เช่น คนย้ายถิ่นอาจไม่ได้รับโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจากประเทศที่พักพิง 
เครือข่ายข้ามชาติท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นเครื่องมือส�าหรับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้าง
อตัลกัษณ์ทางสงัคมหรอืวฒันธรรมของคนย้ายถิน่ ซึง่มขีึน้เพือ่ต่อรองหรอืท้าทายกบัการแบ่งแยกหรอืการ
เหยียดเชื้อชาติจากกระแสสังคมของประเทศที่พักพิง ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ในระบบเครือข่ายทางสังคม
ข้ามชาติจึงเป็นทุนทางสัญลักษณ์ที่ส�าคัญของคนย้ายถิ่น และเป็นแหล่งอ้างอิงในการสร้างคุณค่าในตัวตน
ของคนย้ายถิ่น60 ในการนี้คนย้ายถิ่นได้ผลิตสร้างอัตลักษณ์รูปแบบใหม่ โดยก�าหนดความหมายเกี่ยวกับ
ตวัตนขึน้จากอตัลกัษณ์ดัง้เดิมทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทางเชือ้ชาต ิถิน่ก�าเนดิ ร่วมกบัปัจจยัก�าหนดทีเ่กดิจากบริบท
แวดล้อมในประเทศพักพิง อัตลักษณ์ใหม่ที่สร้างข้ึนในเครือข่ายทางสังคมน้ีจะเช่ือมโยงคนย้ายถ่ินเข้ากับ
สังคมสองแห่งนั้นภายในเวลาเดียวกัน กระบวนการระบุตัวตน อัตลักษณ์ โครงสร้าง และวัฒนธรรมจึงมี
ลักษณะที่สลับไปมาระหว่างความเป็นชาติในสังคมอันเป็นถ่ินก�าเนิดและสังคมที่พวกเขาพักพิงหรือตั้ง
ถิ่นฐานใหม่61

นอกจากนัน้ คนย้ายถิน่ในปัจจบุนัมีรปูแบบทีห่ลากหลายกว่าเดมิ จากทีใ่นอดตีมเีพยีงคนย้ายถ่ิน
ท่ีเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาตทิีม่สีถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิในระดบัต�า่ ได้เริม่เกดิการย้ายถิน่ของกลุม่
ชนชั้นน�าที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับสูงมากขึ้นด้วย เครือข่ายทางสังคมของชนชั้นน�า
แตกต่างจากเครือข่ายทางสังคมของคนย้ายถิ่นที่เป็นชนชั้นแรงงาน ชุมชนและเครือข่ายทางสังคมของ
ชนชั้นน�าสามารถพบเห็นได้มากขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน กระบวนการดังกล่าว
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้ระบบทุนนิยมโลกที่ก้าวหน้ามากขึ้น 
หรือในอีกด้านหนึ่งคือการท�าให้เศรษฐกิจมีลักษณะข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้า การผลิต และการ
เงินในระบบตลาดเสรีมีลักษณะข้ามชาติ ชนชั้นน�าที่ประสบความส�าเร็จทางธุรกิจและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มี
บทบาทในระบบเศรษฐกจิข้ามชาต ิจงึเป็นอกีตวัแสดงหนึง่ทีผ่ลกัดนัให้เกดิเครอืข่ายทางสังคมข้ามชาตไิด้
เช่นเดียวกัน62

ประการสุดท้าย พื้นที่ทางสังคมข้ามชาติเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ ใน
เครอืข่ายทางสงัคมข้ามชาต ิหรอืกล่าวได้ว่าเครอืข่ายทางสงัคมข้ามชาตไิด้น�ามาสู่พ้ืนทีท่างสงัคมข้ามชาติ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ถูกสร้างข้ึนจนแผ่ขยายข้ามสถานที่แห่งหน่ึงแห่งใดและอยู่เหนือพรมแดนของรัฐชาต6ิ3 
ทั้งน้ี พื้นท่ีทางสังคมข้ามชาติอาศัยการเชื่อมต่อของสังคมสองแห่งหรือมากกว่าน้ันข้ึนไป โดยคนย้ายถ่ิน
ยังคงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในแบบข้ามพรมแดนด้านต่างๆ กับครอบครัวและสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจ 
องค์กรและสถาบันทางศาสนาและการเมือง และคนย้ายถิ่นได้พัฒนาอัตลักษณ์ด้านต่างๆ ขึ้นในเครือข่าย
ทางสังคมข้ามชาติ64 นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในช่วงตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 
1980 ได้รับผลกระทบจากความรู้หลากหลายแขนงที่น�ามาซึ่งความก้าวหน้าในเทคโนโลยี การสื่อสาร การ 
 

60 Marticorena. op.cit., pp. 21-22.
61 Stephens. op.cit., p. 593; Basch, Schiller and Blanc. op.cit., pp. 57-71.
62 Gutiérrez and Hondagneu-Sotelo. op.cit., p. 505.
63 Marticorena. op.cit., p. 22.
64 Basch, Schiller and Blanc. op.cit., pp. 57-71.
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6-34 ความคิดทางการเมืองและสังคม

คมนาคม และศลิปวิทยาการ ซึง่ผูค้นในสถานทีต่่างๆ ใช้เป็นช่องทางในการตดิต่อถึงกนัอย่างใกล้ชดิ ความ
สัมพันธ์ในรปูแบบต่างๆ ได้ถกูท�าให้เป็นระดบัโลกมากขึน้ และความสมัพนัธ์เช่นว่านีไ้ด้กลายเป็นกจิกรรม
ปกติที่พบเห็นได้จนคุ้นชิน กระบวนการของลักษณะข้ามชาติยังได้ส่งเสริมให้มีการเปิดกว้างมากขึ้นของ
นโยบายระดับรัฐชาติที่ให้การยอมรับบทบาทของชุมชนของคนย้ายถ่ินท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซึ่งได้ส่งผลต่อการจัดการรูปแบบทางอ�านาจของรัฐชาติ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และการเมืองในโลกปัจจุบัน

2.  ขบวนการทางสังคมข้ามชาติ
นอกจากรูปแบบของสังคมข้ามชาติที่เกิดจากคนย้ายถิ่นแล้ว ขบวนการทางสังคมข้ามชาติ  

(Transnational Social Movement: TSM) เป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนลักษณะ 
ข้ามชาตทิางสังคมเป็นอย่างมากอีกด้วย นกัวิชาการได้ระบถึุงลักษณะทัว่ไปของขบวนการทางสงัคมว่าเป็น
เครอืข่ายทีไ่ม่เป็นทางการ ทีม่คีวามเช่ือร่วมกัน และมคีวามเป็นหนึง่เดียวในการเคล่ือนไหวเกีย่วกับประเดน็
ปัญหาทางสังคม โดยการท�ากิจกรรมในลักษณะการชุมนุมประท้วง ส�าหรับขบวนการทางสังคมข้ามชาติ 
แม้ว่าจะมีลักษณะเป็นการเคลือ่นไหวทางสงัคมเช่นเดยีวกบัขบวนการทางสงัคมโดยทัว่ไป แต่มข้ีอแตกต่าง
ทีข่บวนการทางสงัคมข้ามชาตมิกีารด�าเนนิกจิกรรมและมเีป้าหมายในระดบัทีม่ากกว่าขอบเขตของรฐัหนึง่
รฐัใด ท�าให้กิจกรรมของขบวนการทางสงัคมข้ามชาติมีลกัษณะข้ามพรมแดน ขบวนการทางสังคมข้ามชาติ
จะเป็นเครอืข่ายท่ีมีผูเ้ข้าร่วมและด�าเนนิกจิกรรมหรือเคลือ่นไหวมากกว่าภายในประเทศเดยีว โดยเครือข่าย
เหล่านี้จะถือว่าประเด็นปัญหาที่พวกเขาเผชิญหน้าเป็นปัญหาร่วมกันหรือโยงใยกันในระดับโลก จึงจ�าเป็น
ต้องร่วมกันรณรงค์หรือรวมตัวกันประท้วงจากสมาชิกมากกว่าหนึ่งประเทศ65

ขบวนการทางสงัคมข้ามชาติมทีีม่าเมือ่ช่วงปลายครสิต์ทศวรรษ 1960 โดยขบวนการเหล่านีม้กีาร
เคลือ่นไหวในประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั ได้แก่ ขบวนการทางสงัคมด้านสิง่แวดล้อม ด้านสทิธิ
สตรี ด้านสันติภาพหรือต่อต้านสงคราม ด้านแรงงาน ด้านศาสนา ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านความเป็น
ธรรมหรือความเท่าเทียม เป็นต้น66 ด้วยเหตุนี้ขบวนการทางสังคมข้ามชาติอาจจะมีลักษณะและบทบาท
บางด้านใกล้เคยีงกบัองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ เนือ่งจากขบวนการทางสงัคมข้ามชาตคิรอบคลมุ
ถงึกจิกรรมขององค์กรพฒันาเอกชนข้ามชาตใินบางด้าน โดยองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศได้อาศยั
เครือข่ายของขบวนการทางสังคมข้ามชาติในการท�ากิจกรรมอีกด้วย67 

65 Donatella della Porta, Massimiliano Andretta, Lorenzo Mosca, and Herbert Reiter. (2006). Global-
ization from Below: Transnational Activists and Protest Networks. Minneapolis: University of Minnesota Press.

66 Michael J. Webber. “Challenges to transnational social movements.” Peace Review, 6 (4), 1994, pp. 
395-401; Sanjeev Khagram, James V. Riker, and Kathryn Sikkink. (2002). “From Santiago to Seattle: Transnational 
Advocacy Groups Restructuring World Politics.” in Sanjeev Khagram, James V. Riker and Kathryn Sikkink (eds). 
Restructuring World Politics. Minneapolis: University of Minnesota, pp. 3-23.

67 Porta, Andretta, Mosca, and Reiter. op.cit., p. 17.
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6-35ลักษณะข้ามชาติ

นอกจากนั้น ขบวนการทางสังคมข้ามชาติเป็นองค์กรที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครือข่ายและ 
แนวร่วมทางสังคม ซึ่งองค์กรทั้งสามรูปแบบจะมีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับ
ทีแ่ตกต่างกัน ในส่วนนีผู้เ้ขยีนจะได้ทบทวนถงึลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเครือข่ายผลกัดนัข้ามชาติ แนว
ร่วมข้ามชาติ และขบวนการทางสังคมข้ามชาติ ดังนี6้8

เครือข่ายผลักดันข้ามชาติ (Transnational advocacy networks) เป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐท่ีมี
ความร่วมมือข้ามพรมแดน บางเครือข่ายอาจเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการและโดยส่วนใหญ่จะ 
ร่วมมือกันแบบไม่เป็นทางการ แต่ภายในเครอืข่ายจะมกีารยดึถือคณุค่าและยอมรบัในวาทกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
โดยมีการสือ่สารระหว่างกนัด้วยการแลกเปล่ียนข้อมลูและความช่วยเหลอืกนัอย่างแนบแน่น อย่างไรกต็าม 
เครอืข่ายผลักดนัข้ามชาตจิะไม่มยีทุธวธีิหรอืแนวทางการเคลือ่นไหวร่วมกนัในแบบองค์กรแบบแนวร่วม และไม่มี
การเคลื่อนไหวระดมมวลชนจ�านวนมากๆ ในการด�าเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับขบวนการทางสังคม69

แนวร่วมข้ามชาติ (Transnational coalition) เป็นความร่วมมอืกนัในระดับทีเ่ข้มข้นกว่าเครือข่าย 
ข้ามชาติ โดยเป็นกลุ่มที่รวมเอาตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในหลายประเทศ ท่ีมีกลยุทธ์หรือวิธีการเหมือนๆ กัน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง ซึ่งการกระท�าในแนวทางดังกล่าวบาง
กรณต้ีองอาศยัความร่วมมอืทีเ่ป็นทางการมากกว่าในรปูแบบของเครอืข่าย เนือ่งจากกลุม่ต่างๆ จ�าเป็นต้อง
พบปะหารือและเห็นพ้องต้องกันในแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่จะน�าไปสู่เป้าหมาย ตลอดจนการก�าหนด
แนวปฏิบัติที่จ�าเป็นในขั้นตอนต่างๆ ของการกระท�าร่วมกัน (collective action)70

ขบวนการทางสังคมข้ามชาติ (Transnational social movements) เป็นความร่วมมือแบบข้าม
พรมแดนของตัวแสดงต่างๆ ที่มีเป้าหมายไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ที่มีเอกภาพ โดยจะ
มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือและการเคลื่อนไหวทางสังคมมากกว่าเพียงประเทศเดียว เพื่อให้
สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในสังคมได้ในวงกว้าง ขบวนการทางสงัคมข้ามชาตจิะใช้วธิกีารเคลือ่นไหว
แบบระดมมวลชนในแบบการกระท�าร่วมกัน ซึ่งมักจะปรากฏในแบบการชุมนุมประท้วงหรือการขัดขวาง 
ทัง้น้ี ลักษณะของขบวนการทางสงัคมข้ามชาตไิม่แตกต่างกบัขบวนการทางสงัคมทัว่ไปทีมุ่ง่เน้นปฏบิติัการ
ภายในประเทศ นัน่คอืการถอืว่าการบรรลเุป้าหมายในการสร้างความเปลีย่นแปลงในสงัคม ขึน้อยูกั่บความ
สามารถในการขัดขวางหรอืท้าทายต่อระเบยีบสงัคมทีเ่ป็นอยู่71 ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัเจนของขบวนการทาง
สังคมข้ามชาต ิ คอื กลุม่สิทธสิตรข้ีามชาตทิีเ่ป็นกลุม่นกัเคลือ่นไหวในประเดน็เกีย่วกบัสทิธสิตรใีนระดบัข้าม
ชาต ิขบวนการแรงงานระหว่างประเทศทีเ่คลือ่นไหวเพือ่สิทธแิรงงานระหว่างประเทศ ซึง่ไม่ได้เป็นเครือข่าย
ข้ามชาตเิท่านัน้ เพราะมกีารประชมุเพือ่พฒันากลยุทธ์และวธิกีารเคลือ่นไหวร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ และมี
แนวทางการเคลื่อนไหวที่เข้มแข็งในการน�าเสนอข้อเรียกร้องและความต้องการของขบวนการ72

68 Khagram, Riker and Sikkink. op.cit., pp. 3-23.
69 Ibid., p. 7.
70 Ibid., p. 7.
71 Ibid., p. 8.
72 Ibid., p. 8.
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องค์กรทั้งสามรูปแบบข้างต้น ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะการกระท�าร่วมกันแบบ
ข้ามชาติในระดับที่เข้มข้นตามล�าดับ โดยทั่วไปแล้วองค์กรในระดับแนวร่วมข้ามชาติจะเกิดขึ้นหลังจากที่
เครือข่ายผลักดันข้ามชาติถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว จากนั้นจะเกิดการต่อยอดการเคล่ือนไหวไปสู่ขบวนการทาง 
สังคมข้ามชาติ โดยการเสริมกลยุทธ์และวิธีการเคลื่อนไหวแบบระดมมวลชนให้แก่แนวร่วมข้ามชาตินั้นๆ 
อาจกล่าวได้ว่าการเคลือ่นไหวในแบบขบวนการทางสงัคมจะเกดิขึน้ได้ยากมาก หากขบวนการนัน้ไม่มกีาร
ต่อยอดมาจากรูปแบบของเครือข่ายและแนวร่วมมาก่อน

กิจกรรม 6.2.2

เครือข่ายทางสังคมข้ามชาติของคนย้ายถิ่น มีลักษณะส�าคัญอย่างไร ให้อธิบายโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 6.2.2

เครอืข่ายทางสงัคมข้ามชาตขิองคนย้ายถิน่ มีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) เครือข่ายทางสงัคมข้ามชาติ
เปิดโอกาสให้คนย้ายถิน่สามารถรักษาความสัมพนัธ์แบบข้ามพรมแดนระหว่างรฐัชาตสิองแห่งหรอืมากกว่า
นัน้ได้ 2) คนย้ายถ่ินได้สร้างอตัลกัษณ์ใหม่ขึน้ โดยอาศยัทนุทางสงัคมจากความสมัพนัธ์ในระบบเครือข่าย
ทางสังคมข้ามชาติ 3) พื้นที่ทางสังคมข้ามชาติเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม
ข้ามชาติ โดยพื้นที่ทางสังคมข้ามชาติเป็นพื้นที่ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจนแผ่ขยายอยู่เหนือพรมแดนต่างๆ ของ
รัฐชาติ

เรื่องที่ 6.2.3

ลักษณะข้ามชาติทางการเมือง

ลักษณะข้ามชาติทางการเมือง เป็นกระบวนการที่อ�านาจอธิปไตยของรัฐชาติได้ถูกท้าทายจาก
กระแสสองด้าน คือ กระบวนการที่มีลักษณะข้ามชาติจากเบื้องล่าง (transnationalism from below) 
และกระบวนการทีม่ลีกัษณะข้ามชาตจิากเบือ้งบน (transnationalism from above) ส�าหรับลักษณะข้ามชาติ
ทางการเมอืงอนัเกิดจากกระแส “จากเบ้ืองล่าง” ซึง่เป็นระดบัปัจเจกบุคคล ซ่ึงด�าเนนิกจิกรรมใน 2 รูปแบบ 
คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงกับกิจกรรมทางการเมืองของประเทศบ้านเกิด หรือการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยอ้อมกับกิจกรรมทางการเมืองของประเทศที่พักพิงหรือย้ายไปอยู่อาศัย ซึ่งในกรณีหลังนี้
มกัจะกระท�าผ่านทางสถาบนัทางการเมอืงในประเทศนัน้ๆ73 ส่วนลกัษณะข้ามชาตทิางการเมอืงอนัเกดิจาก

73 Mügge. op.cit., p. 24.
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กระแส “จากเบือ้งบน” เป็นกระบวนการทางการเมอืงทีม่ลีกัษณะข้ามชาตใินระดบัองค์กรระหว่างประเทศ
และสถาบันระหว่างประเทศ

1. ลักษณะข้ามชาติทางการเมืองในระดับปัจเจกบุคคล
กจิกรรมทีม่ลัีกษณะข้ามชาตทิางการเมอืงในระดบัปัจเจกบคุคลของคนย้ายถ่ินว่าหมายถึง กจิกรรม

ทางการเมืองที่มีลักษณะข้ามชาติของคนย้ายถิ่นใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก คือ การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรงกับกิจกรรมทางการเมืองของประเทศบ้านเกิด และรูปแบบต่อมา คือ การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยอ้อมกบักจิกรรมทางการเมอืงของประเทศทีพ่กัพงิ ซึง่ในกรณหีลงันีม้กัจะกระท�าผ่านทาง
สถาบันทางการเมืองในประเทศนั้นๆ74

ปัจเจกบคุคลเป็นตวัแสดงท่ีมคีวามส�าคัญต่อการขบัเคลือ่นลกัษณะข้ามชาตทิางการเมอืงเป็นอย่าง
มาก โดย James Rosenau75 น�าเสนอแนววิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารระดับปัจเจกบุคคลที่
จะส่งผลต่อลกัษณะข้ามชาต ิโดยมทีีม่าจากปัจจยัทีส่อดคล้องกนัใน 2 ด้าน คอื ด้านแรก การตดิต่อสือ่สาร
ของปัจเจกบุคคลมีบทบาทส�าคัญต่อลักษณะข้ามชาติและส่งผลอย่างมากต่อกิจการระหว่างประเทศ โดย
ปัจเจกบคุคลมบีทบาทเพิม่มากขึน้ในการเรยีนรู้และเข้าถงึการตดิต่อสือ่สารทีท่นัสมยั เช่นเดยีวกบัการขยายตวั 
ของการเดินทางไปต่างประเทศ และด้านท่ีสอง รัฐมีความสามารถลดลงในการควบคุมและการออก 
กฎระเบียบ ในขณะที่โลกมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบจากปัจจัยที่สอดคล้องกันทั้งสองด้าน 
ท�าให้โลกในปัจจบุนัประกอบด้วยปัจเจกบคุคลทีม่คีวามรู้และเป็นอสิระมากขึน้ โดยปัจเจกบคุคลเหล่านัน้มี
ความผกูพนักบัรฐัน้อยลง ผลกระทบท่ีจะคาดการณ์ได้กค็อืลกัษณะเช่นนีจ้ะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในระบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ แม้ว่าแนวคิดทีย่ดึถอืรฐัเป็นศนูย์กลาง (state-centric) และระบบอนาธปิไตย
อันเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะไม่สูญสลายไปอย่างสิ้นเชิง แต่ลักษณะข้ามชาติจะ
น�าไปสู่ “โลกหลายศูนย์กลาง” (multi centric world) ที่เป็นคู่ตรงข้ามของโลกที่ยึดถือรัฐเป็นศูนย์กลาง 
โดยโลกหลายศูนย์กลางน้ันประกอบด้วยเครือข่ายข้ามชาติทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆ ซ่ึงไม่
ขึ้นต่ออ�านาจอธิปไตยของรัฐ

ระบบรัฐในปัจจุบันเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมและการเมืองสมัยใหม่ ซึ่งมีพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์และมกีารเปลีย่นแปลงมาเป็นเวลานานเช่นเดยีวกบัสถาบนัทางสงัคมและการเมอืงอืน่ๆ โดย
เราต้องท�าความเข้าใจเป็นเบือ้งต้นว่าระบบรฐัไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิข้ึนเองโดยธรรมชาตหิรืออ�านาจเหนอืธรรมชาตใิดๆ 
เนื่องจากรัฐเป็นประดิษฐกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดทางสังคมและการเมืองเช่นเดียวกับสถาบันทางสังคม
และการเมืองอื่นๆ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน 
แต่ระบบรฐัไม่ใช่สิง่ทีจ่�าเป็นต่อชีวิตจนมนษุย์ขาดเสยีไม่ได้76 ตลอดช่วงเวลาในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาติ 
ได้มีการสร้างสรรค์องค์กรทางปกครองขึ้นมาแล้วหลายรูปแบบ กล่าวเฉพาะในช่วงสองพันปีเศษทีผ่่านมา 
เราจะเห็นได้ว่าอารยธรรมต่างๆ ได้สร้างรัฐระบบต่างๆ ข้ึนมากกว่าหนึง่รูปแบบ เช่น ชาวกรีกสร้าง “ระบบ

74 Ibid., p. 24.
75 Rosenau as cite in Jackson and Sørensen. op.cit., p. 101.
76 Jackson and Sørensen. op.cit., p. 7.
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นครรัฐ” (city-states system) ขึน้เมือ่ช่วงเวลา 500-100 ปีก่อนคริสต์กาล ต่อมาในช่วงเวลา 200 ปีก่อน
คริสต์กาลถึง ค.ศ. 1923 ชาวตะวันตกก็พัฒนา “ระบบจักรวรรดิ” (empire system) ขึ้นเป็นรูปแบบการ
ปกครองหลัก ซึ่งระบบจักรวรรดิท�านองเดียวกันนี้ก็สามารถพบเห็นได้ในประวัติศาสตร์ของอารยธรรม 
ตะวันออกด้วยเช่นเดียวกัน ได้แก่ จักรวรรดิเปอร์เซีย จักรวรรดิโมกุลของอินเดีย และจักรวรรดิของจีน 
เป็นต้น จนกระทั่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ระบบรัฐอธิปไตยที่เราคุ้นเคยกันในนามของ “ระบบรัฐชาติ” 
(nation-states system) ได้ถือก�าเนิดขึ้นในขณะที่สังคมในยุโรปตะวันตกเริ่มเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่ ก่อนจะ
กลายเป็นระบบรัฐที่ใช้แทนระบบรัฐดั้งเดิมในภูมิภาคส่วนอื่นๆ ของโลกในอีกไม่กี่ร้อยปีต่อมา77

ทั้งนี้ สตีเฟน แคสเซิลส์ (Stephen Castles) อธิบายถึงประวัติศาสตร์ของรัฐชาติในบริบทของ
ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีจ�านวนของรัฐชาติมากกว่า 200 ประเทศ โดยรัฐชาติ
ถือก�าเนิดขึ้นจากผลของสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 ที่มีขึ้นเพื่อ
หยดุย้ังสงครามระหว่างชาตต่ิางๆ ในทวปียโุรปทีด่�าเนนิมาเป็นระยะเวลา 30 ปี ส�าหรบัลกัษณะส�าคญัของ
รัฐสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 สามารถสรุปได้ดังนี7้8

1.  อ�านาจอธิปไตยของรัฐเหนือดินแดนของแต่ละรัฐได้รับการรับรองโดยสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ และแต่ละรัฐได้ให้ความเคารพในอ�านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐอื่นๆ

2. รัฐมีอ�านาจสูงสุดและเป็นอิสระท่ีจะควบคุมการกระท�าใดๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ภายในดินแดนของตน โดยกฎหมายและนโยบายต่างๆ จะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากภายนอก

3.  รฐัมีอ�านาจควบคมุเขตแดนของตน โดยรัฐย่อมมอี�านาจในการควบคมุกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะข้าม
ผ่านเขตแดน ไม่ว่าเงินทุน สินค้าโภคภัณฑ7์9 สินค้าทางวัฒนธรรมและผู้คน

อย่างไรกต็าม รฐัสมยัใหม่ในทวีปยโุรปและทวปีอเมรกิาได้พฒันามาสูร่ปูแบบของรฐัชาต ิโดยเป็น
ผลมาจากการต่อสู้ระหว่างชนชั้นกลางที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจกับรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญา-
สทิธริาชย์ ชยัชนะของชนช้ันกลางได้น�ามาซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย กระบวนการของลกัษณะ
ข้ามชาติอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาท้าทายลักษณะเด่นของรัฐชาติในหลายประการ ดังนี8้0

1.  อ�านาจอธิปไตยของรัฐถูกลดบทบาทลงด้วยกฎหมายระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งให้อ�านาจแก่ชุมชนระหว่างประเทศในการแทรกแซงรัฐต่างๆ

2.  ความเป็นอิสระของรัฐถูกจ�ากัดด้วยอ�านาจของบรรษัทข้ามชาติและองค์กรเหนือรัฐ (supra-
national bodies) ซึ่งมีบทบาทในการลดทอนศักยภาพ/ความสามารถในการตัดสินใจของรัฐในประเด็น
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

3. อ�านาจในการควบคุมเขตแดนของรัฐถูกท�าลายลงด้วยกิจกรรมข้ามเขตแดนที่ก�าลังขยายตัว
มากขึ้น ทั้งเงินทุน สินค้าโภคภัณฑ์ คนย้ายถิ่น ตลอดจนปัจจัยและแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

77 Ibid., pp. 8-9.
78 Castles. op.cit., p. 21.
79 สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) หมายถึง สินค้าที่ตัวสินค้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ผลิตก็ตาม
80 Castles. op.cit., pp. 21-22.
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6-39ลักษณะข้ามชาติ

4.  ประชาธิปไตยอาจถูกลดทอนได้ ทัง้น้ี รัฐสภาทีม่าจากการเลือกตัง้ของประชาชนไม่อาจตัดสนิใจ
ในเรื่องส�าคัญๆ ได้อีกต่อไป เพราะองค์กรเหนือชาติเข้ามาใช้อ�านาจการตัดสินใจดังกล่าว

5. ความเช่ือมโยงหลกัระหว่างชาตแิละพลเมอืงย่อมถกูท�าลายลงไป เมือ่ประชากรมคีวามหลากหลาย
และเคลือ่นทีไ่ด้ตลอดเวลา โดยประชากรดังกล่าวอาจอยูภ่ายในรัฐมากกว่าหนึง่รัฐ ท�าให้รัฐชาตไิม่อาจเป็น
พื้นที่ของคนเพียงชาติเดียวได้อีกต่อไป

6. รฐัสวสัดกิารถกูแทรกแซงด้วยอทิธพิลของตลาดระหว่างประเทศและบรรษทัข้ามชาตทิีม่อี�านาจ
ระงับยับย้ังการแทรกแซงของรัฐบาล และมีอิทธิพลในการก�ากับให้รัฐต่างๆ ต้องด�าเนินการผ่อนคลายกฎ
ระเบียบและแปรรูปกิจการภาครัฐเป็นของเอกชน

คนย้ายถิ่นได้สร้าง “สนามทางสังคมแบบข้ามชาติ” ระหว่างสองประเทศคือประเทศบ้านเกิดกับ
ประเทศท่ีพักพิงหรอืพ�านกัอาศัย การข้ามพรมแดนของคนย้ายถ่ินทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่งได้ “ลดทอนความ
เป็นอาณาเขต/ดินแดน” (deterritorialised) ของรัฐชาติ นั่นคือปัจเจกบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของ “ชาติ” 
อาจอยู่ในท่ีใดก็ได้โดยไม่ถือว่าพวกเขาเหล่านั้นอยู่ภายนอกรัฐอีกต่อไป กระทั่งอาจกล่าวได้ว่าคนย้ายถ่ิน
ได้ท�าให้เกิดยุคสมัยของพลเมืองแบบหลังความเป็นชาติและพลเมืองแบบข้ามชาติ (post-national and 
transnational citizenship) นอกจากนั้น ความเป็นชาติก็มีความยอกย้อนกว่าที่เคยเข้าใจกัน เนื่องจาก
แต่เดิมนั้นกฎหมายก�าหนดว่าความเป็นพลเมืองขึ้นอยู่กับการถือก�าเนิดภายในดินแดนของรัฐน้ันๆ (ตาม
หลักการว่าสัญชาติย่อมได้รับมาจากการเกิด) แต่ในปัจจุบันความเป็นพลเมืองอาจมีทั้งทางกฎหมายและ
ทางวัฒนธรรมด้วยก็ได้ โดยอาจรวมถึงการเพิ่มข้ึนของความแตกต่างระหว่างพลเมืองตามกฎหมายและ
ความเป็นพลเมอืงทางวัฒนธรรม และเกิดพัฒนาการเกีย่วกบัสถานภาพของคนย้ายถิน่ทีเ่ป็นพลเมอืงชัน้สอง 
ในขณะเดียวกันก็มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพิ่มข้ึนในยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น กระแสเหล่านี ้
ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการควบคุมแรงงานบนฐานของการจ�ากัดสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐชาติและ
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของประชาชนขึ้นใหม8่1

นอกจากนัน้ สงัคมข้ามชาตขิองคนย้ายถิน่ทีเ่ป็นชนชัน้น�าและชนชัน้แรงงาน ส่งผลให้เกดิการจดัการ
ใหม่ๆ เกี่ยวกับพลเมืองของรัฐในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ตลอดจนประเทศ
ในเอเชยีและสหภาพยโุรป ต่างก็ปรบัเปล่ียนรูปแบบของความเป็นพลเมอืงจากฐานคดิแบบตลาดท่ีสอดคล้อง
กับแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ท�าให้ความเป็นพลเมืองแบบใหม่มีความยืดหยุ่น ดังเช่นบุคคล
หนึ่งสามารถถือสิทธิพลเมืองของหลายรัฐได้ และอาจถือหนังสือเดินทางของหลายประเทศพร้อมกัน รวม
ท้ังสามารถใช้สิทธิด�าเนินธุรกิจเฉกเช่นพลเมืองได้ในหลายประเทศ โดยลักษณะส�าคัญของพลเมืองแบบ
ใหม่นี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับรัฐภายใต้เงื่อนไขของรัฐนั้น เช่น ปริมาณเงิน
ในการลงทุนและช่วงเวลาด�าเนินการ ซึ่งรัฐต่างๆ มักจะมีข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนใน
หลายรูปแบบ รวมถึงการให้สิทธิพลเมืองแก่นักธุรกิจต่างชาติเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนโดยตรงจาก 
ต่างประเทศมากขึ้น82

81 Mügge. op.cit., p. 24.
82 Gutiérrez and Hondagneu-Sotelo. op.cit., p. 506.
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2. ลักษณะข้ามชาติทางการเมืองในระดับองค์การและสถาบันระหว่างประเทศ
ลักษณะข้ามชาติทางการเมืองที่เป็นกระแส “จากเบื้องล่าง” ยังสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่

เกิดจากกระแส “จากเบื้องบน” ซึ่งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีลักษณะข้ามชาติที่ตัวแสดงข้ามชาติ 
(TNAs) เป็นองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) และองค์การการค้าโลก (WTO) และสถาบันเหนือรัฐต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป (EU) และบรรษัท
ข้ามชาติต่างๆ ท่ีกระท�าการทางการเมอืงทีม่ลีกัษณะข้ามชาตคิวบคูไ่ปกบัการด�าเนนิการทางเศรษฐกจิด้วย 
รวมทัง้องค์การทางบรหิารปกครองระดับโลกหรอืธรรมาภบิาลโลก (global governance organizations)83

ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและการเมืองไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของรัฐ
เท่าน้ัน แต่เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อสังคมและการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐมากขึ้น ด้วยอิทธิพลของกระแส 
โลกาภิวัตน์และการเมืองในระดับองค์การและสถาบันระหว่างประเทศ ธรรมาภิบาลข้ามชาติ (transna-
tional governance) เสนอว่าประเด็นด้านดินแดน ความเป็นอิสระ และอ�านาจอธิปไตยแห่งชาติไม่อาจ
ยอมรับได้อย่างแท้จรงิ โดยถือว่ากจิกรรมด้านธรรมาภบิาลเป็นกฏเกณฑ์ทีม่อียูใ่นสงัคมและการเมอืงระดบั
ชาติและระดับข้ามชาติ นอกจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation 
for Economic Co-operation and Development: OECD) ที่มีบทบาทในการก�าหนดบรรษัทภิบาล
ขึ้นมาใช้อย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจแล้ว กฎระเบียบระหว่างประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง 
บางอย่างถูกก�าหนดขึ้นจากสถาบันเหนือรัฐ เช่น องค์การการค้าโลก และสหภาพยุโรป84

ทัง้นีก้จิกรรมเก่ียวกับธรรมาภิบาลข้ามชาติมีเพ่ิมมากข้ึน ท�าให้กฎระเบยีบของชาตใินรูปแบบต่างๆ 
ถกูปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลอย่างรวดเรว็และรอบด้าน แม้ว่ารฐัอาจจะยงัมบีทบาทส�าคญัใน
การควบคุมพลเมอืงในดินแดน แต่รฐัในปัจจบุนัถกูควบคมุและก�ากบัด้วยกฎระเบียบขององค์กรและสถาบนั
ระหว่างประเทศหลายรูปแบบ ซึ่งองค์การและสถาบันระหว่างประเทศมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อประเทศ
ต่างๆ อย่างมาก ท�าให้สามารถก�าหนดทศิทางของการเมอืงข้ามชาตใินกระแสโลกาภวัิตน์และธรรมาภบิาล
โลก โดยมีบทบาทในการผลักดันกฎระเบียบทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะท่ีเป็นเรื่องทางการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังเช่นเรื่องของ 
บรรษัทภิบาล (corporate governance) ที่มีการใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ 
คริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา แต่บรรษัทภิบาลไม่ได้เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเท่านั้น เพราะโดยเนื้อแท้ก็
คือวาระทางการเมือง ที่มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมลักษณะข้ามชาติทางการเมือง องค์การระหว่าง
ประเทศบางแห่ง เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งเป็นองค์กร
ความร่วมมือของประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่มีบทบาทอย่างกว้างขวางต่อประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกทั่วโลกด้วย 
เนื่องจากได้ท�าหน้าที่ก�าหนดปทัสถานเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบการค้าเสรีและการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย85

83 Willis, Yeoh and Fakhri. op.cit., p.1.
84 Marie-Laure Djelic and Kerstin Sahlin-Andersson (eds.). (2006). Transnational Governance Institutional 

Dynamics of Regulation. Cambridge University Press.
85 Henk Overbeek, Bastiaan van Apeldoorn and Andreas Nölke. (2007). The Transnational Politics of 

Corporate Governance Regulation. New York: Routledge.
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นอกจากนั้น นับตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ตัวแสดงข้ามชาติ เช่น ขบวนการทาง
สังคมข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการมี
ส่วนร่วมในกิจการขององค์การระหว่างประเทศและองค์การธรรมาภิบาลโลก ทั้งนี้ ในระยะแรกอาจเห็นถึง
บทบาททางการเมืองระหว่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติ ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายของประเทศ
พัฒนาแล้วที่เป็นประเทศต้นก�าเนิดของบรรษัทเหล่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิทธิพลทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมในการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจและระบบการเมืองของประเทศก�าลังพัฒนา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการของบรรษัทข้ามชาติต่างๆ ต่อมาในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 ตัวแสดงข้ามชาติ
อย่างขบวนการทางสงัคมข้ามชาตแิละองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ ได้เข้ามามบีทบาทต่อการเมอืง
ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันทั้งขบวนการทางสังคมข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ ต่างก็มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายขององค์การระหว่างประเทศ และมี
ส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนาประชาธิปไตยในกิจการขององค์การธรรมาภิบาลโลกเช่นเดียวกัน86

กิจกรรม 6.2.3

James Rosenau เสนอว่าการติดต่อสื่อสารในระดับปัจเจกบุคคลมีบทบาทขับเคล่ือนลักษณะ 
ข้ามชาติทางการเมืองอย่างไร ให้อธิบายโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 6.2.3

James Rosenau น�าเสนอแนววเิคราะห์เกีย่วกบับทบาทการติดต่อสือ่สารในระดบัปัจเจกบคุคลที่
จะส่งผลต่อลักษณะข้ามชาติ โดยมีที่มาจากปัจจัยที่สอดคล้องกันใน 2 ด้าน คือ 1) การติดต่อสื่อสารของ
ปัจเจกบคุคลมบีทบาทส�าคัญ โดยปัจเจกบคุคลมกิีจกรรมเพิม่ข้ึนอย่างมากในการเรียนรู้และเข้าถึงการตดิต่อ
สื่อสารที่ทันสมัย เช่นเดียวกับการขยายตัวของการเดินทางไปต่างประเทศ 2) รัฐมีความสามารถลดลงใน
การควบคมุและการออกกฎระเบยีบ ในขณะทีโ่ลกมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ผลกระทบจากปัจจยัทัง้สองด้าน
ท�าให้ปัจเจกบุคคลที่มีความรู้และเป็นอิสระมากขึ้น และท�าให้ปัจเจกบุคคลมีความผูกพันกับรัฐน้อยลง

86 Eva Erman and Anders Uhlin. (2010). “Democratic Credentials of Transnational Actors: An Intro-
duction.” in Eva Erman and Anders Uhlin (eds.). Legitimacy Beyond the State?: Re-examining the Democratic 
Credentials of Transnational Actors. London: Palgrave Macmillan, pp. 3-15.; Doris Fuchs, Agni Kalfagianni, and 
Julia Sattelberger. (2010). “Democratic Legitimacy of Transnational Corporations in Global Governance.” in Eva 
Erman and Anders Uhlin (eds.). Legitimacy Beyond the State?: Re-examining the Democratic Credentials of 
Transnational Actors. London: Palgrave Macmillan, pp. 41-63. 
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ตอนที่ 6.3

บทบาทของลักษณะข้ามชาติ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
6.3.1  บทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือ
6.3.2  บทบาทในการสร้างความขัดแย้ง
6.3.3  แนวโน้มของลักษณะข้ามชาติ

แนวคิด
1.  บทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือ 
2.  บทบาทในการสร้างความขัดแย้ง 
3.  แนวโน้มของลักษณะข้ามชาติจะได้รับอิทธิพลจากสถานภาพและบทบาทของตัวแสดง

ข้ามชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนข้อท้าทายจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลง 
ค่านยิมและความคดิทางสงัคมและการเมอืง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีรวมทัง้นโยบาย
และกฏระเบียบต่างๆ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 6.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือได้
2.  อธิบายบทบาทในการสร้างความขัดแย้งได้
3.  อธิบายแนวโน้มของลักษณะข้ามชาติได้
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ความน�า

บทบาทของลักษณะข้ามชาติ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ บทบาทของลักษณะข้ามชาติใน
การส่งเสริมความร่วมมือทางสังคมและการเมือง บทบาทในการสร้างความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง 
และแนวโน้มของลักษณะข้ามชาติ

เรื่องที่ 6.3.1

บทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือ

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นหรอืประชาชนจะสร้างความร่วมมอืและส่งเสรมิสนัตภิาพมากกว่าความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของชาติต่างๆ เราจึงท�าความเข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์ในลักษณะข้ามชาติจะมี 
แนวโน้มทีส่ร้างสรรค์กว่าความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทีย่ดึมัน่กบัส�านกึเร่ืองความเป็นชาต8ิ7 ลักษณะข้ามชาติ
จึงบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือทางสังคมและการเมือง เนื่องจากลักษณะข้ามชาติเป็นกระบวนการ
ทีค่วามเช่ือมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูค้นและสถาบนัต่างๆ ทีมี่ลักษณะข้ามพรมแดนหรือข้ามรัฐชาติ 
โลกทุกวันน้ีมีระบบของความสัมพันธ์ในลักษณะข้ามพรมแดนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้จ�ากัดอยู่แค ่
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสถาบันต่างๆ เท่านั้น แต่การที่
เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้ท�าให้มีการแลกเปล่ียนและการเคล่ือนไหว
ถ่ายเทถงึกันอย่างเข้มข้นได้ ถงึแม้ว่าผูค้นทีอ่ยูห่่างไกลกนัหรอืมพีรมแดนระหว่างประเทศขวางกัน้ รวมทัง้
กฎหมาย กฎระบยีบ และการยึดมั่นถอืมัน่ในความเป็นชาตจิะเป็นอุปสรรคขวางกัน้ แต่ผูค้นยังสามารถใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีทันสมัยเป็นช่องทางในการติดต่อถึงกันอย่างใกล้ชิดและท�าได้ง่ายกว่าในอดีต 
การคบค้าสมาคมในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกท�าให้เป็นระดับโลกมากขึ้นและกลายเป็นกิจกรรมปกติที่พบเห็น
ได้จนคุ้นชิน

ในปัจจุบันบรรษัทข้ามชาติในฐานะบริษัทระดับโลกมีแนวโน้มที่จะให้ความใส่ใจกับสังคมมากขึ้น 
ด้วยอิทธพิลของผูบ้รโิภคและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีใ่ส่ใจต่อสงัคมและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม การอธบิาย
บรรษทัข้ามชาตใินฐานะตวัแสดงข้ามชาตทิีมี่บทบาททางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ จงึถูกเชือ่มโยงกบั
บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ โดยเฉพาะเครือข่ายผลักดันและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศมาก 
 

87 Jackson and Sørensen. op.cit., p. 8.
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ขึน้88 เช่นเดยีวกบัการเดนิทางและช่องทางการสือ่สารข้ามชาต ิได้สร้างการรบัรู้อนัน�าไปสูก่ารตระหนกัถงึ
ปัญหาและส่งเสรมิความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศหรือภาวะ
โลกร้อน และปัญหาอื่นๆ เช่น ความยากจน สิทธิมนุษยชน ประเด็นทางเพศ เป็นต้น

ในส่วนบทบาทของลกัษณะข้ามชาตใินการส่งเสริมความร่วมมอืในทางการเมอืง เป็นท่ียอมรับกนั
องค์การและสถาบนัระหว่างประเทศเป็นตวัแสดงส�าคญัทีส่่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ โดยตวัแสดง
ข้ามชาติเหล่านี้ยังมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมลักษณะข้ามชาติทางการเมือง เช่น องค์การระหว่าง
ประเทศบางแห่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย และการเปิดกว้างให้ขบวนการ
ทางสังคมข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ มีส่วนร่วมในกิจการของ
องค์กรและสถาบันระหว่างประเทศ

กิจกรรม 6.3.1

ลักษณะข้ามชาติมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือได้อย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 6.3.1

ลักษณะข้ามชาติเป็นกระบวนการที่ความเช่ือมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสถาบัน
ต่างๆ ที่มีลักษณะข้ามพรมแดนของรัฐชาติ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที ่
ทันสมัยเป็นช่องทางในการติดต่อถึงกันอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้เกิดการคบค้าสมาคมในระดับโลกมากขึ้น

88 Risse. op.cit., p. 432.
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เรื่องที่ 6.3.2

บทบาทในการสร้างความขัดแย้ง

ความเคลื่อนไหวบางอย่างของกระบวนการที่มีลักษณะข้ามชาติ สามารถสร้างความขัดแย้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังเช่นในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวของ “ขบวนการต่อต้านข้ามชาติ” 
(transnational resistance movements) มากขึ้น โดยขบวนการดังกล่าวมักจะมีบทบาทในการต่อต้าน
โลกาภิวตัน์และความไม่เป็นธรรมอนัเกดิขึน้จากอ�านาจของบรรษทัข้ามชาต ิตลอดจนต่อต้านองค์การและ
สถาบันระหว่างประเทศ ขบวนการต่อต้านที่มีลักษณะข้ามชาติมีตัวแสดงหลักคือองค์กรพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศและขบวนการทางสังคมข้ามชาติ ที่มีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อต่อต้านด้วยการท้าทาย
โดยตรง (direct-action) เช่น การชุมนุมต่อต้าน และเดินขบวนประท้วงเพื่อขัดขวางการด�าเนินงานของ
บรรษัทข้ามชาติและสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ

ส�าหรับขบวนการต่อต้านข้ามชาติ ซึ่งแสดงออกในประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่รู้จักกันอย่าง 
กว้างขวางกลุ่มหนึ่งคือ ขบวนการต่อต้านความไม่เท่าเทียมของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า 
“แอทแทค” (Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens: 
ATTAC) ซ่ึงเป็นเครือข่ายข้ามชาติของภาคประชาชนที่ก่อตั้งโดยนักเคล่ือนไหวในประเทศฝร่ังเศสเม่ือ 
ค.ศ. 1998 และมีเครือข่ายในอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย โดยข้อเรียกร้อง
หลักมีสี่ประการคือ (1) เก็บภาษีจากการเก็งก�าไรค่าเงินข้ามพรมแดน (2) การจ�าหน่ายหน้ีสูญในมูลหน้ี
ระหว่างประเทศของประเทศยากจน (3) ประกาศให้ดนิแดนปลอดภาษเีป็นสิง่ผดิกฎหมาย89 และ (4) การ
ควบคุมกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ (pension fund) ทีม่ีขนาดใหญอ่ย่างเข้มงวดตามหลกัประชาธิปไตยมาก
ขึ้น90

ขบวนการแอทแทค ถอืเป็นกลุม่ทีม่กีารเคล่ือนไหวเพือ่สร้างแรงกดดนัทางเศรษฐกจิและการเมอืง
ของประเทศและสถาบันระหว่างประเทศ จากการเคลื่อนไหวครั้งส�าคัญต่างๆ เริ่มต้นจากการเดินขบวน
ประท้วงร่วมกับขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์กลุ่มอื่นๆ (anti-globalization movements) เพื่อขัดขวาง
การประชุมขององค์การการค้าโลก (WTO) ณ เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1999 ซึ่ง
การเดินขบวนประท้วงครั้งนี้มีผู้ประท้วงจากทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 50,000 คน ซึ่งน�าไปสู่เหตุปะทะกับ
ต�ารวจควบคุมฝงูชนหลายครัง้ อย่างไรกต็าม ขบวนการต่อต้านโลกาภวิตัน์สามารถสร้างแรงกดดนัจนการ
เจรจาของ WTO เกดิความล้มเหลวในหลายประการ ต่อมาขบวนการแอทแทคเป็นองค์กรหนึง่ทีร่เิริม่การ
ประชมุในเวทีสงัคมโลก (World Social Forum) ทีจ่ดัขึน้เป็นคร้ังแรก ณ เมอืงพอร์โต อลัเลเกร ประเทศ
บราซิล เมื่อ ค.ศ. 2001 ตลอดเวลามากกว่าสิบปีหลังจากนั้นมา ขบวนการแอทแทคได้มีบทบาทในการจัด 

89 ดินแดนปลอดภาษี (tax haven) คือประเทศที่ปลอดภาษีหรือจัดเก็บภาษีในอัตราต�่า และเป็นประเทศที่สามารถจด
ทะเบียนตั้งบริษัทนอมินี (nominee) ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินธุรกิจจริง จึงเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการหลบเลี่ยงภาษีหรือ
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างไม่โปร่งใส

90 Jackson and Sørensen. op.cit., p. 220.
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ประชุมคู่ขนานของภาคประชาชนและการเดินขบวนประท้วงต่อต้านการด�าเนินงานขององค์การระหว่าง
ประเทศที่เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น G8 G20 และ WTO รวมทั้ง 
การเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามในอิรักและการเรียกร้องในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงการประชุมวาระ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศขององค์การสหประชาชาต ิ(UN) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
ในปลายปี ค.ศ. 200991

คนย้ายถิ่นอาจมีบทบาทในการสร้างความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศท่ีเปิดรับคนย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ�านวนมาก จนปัญหาการแย่งต�าแหน่งงานของคนใน 
ท้องถิ่น ตลอดจนอาจน�าไปสู่ปัญหาความไม่ปลอดภัยและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศพักพิงได้ 
ในขณะทีก่ารย้ายถ่ินของกลุม่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุแ์ละอตัลกัษณ์ทางดนิแดน อาจสร้างความขดัแย้งทาง
สังคมด้านต่างๆ ตามมา เช่น ประเด็นปัญหาผู้ลี้ภัยและชนกลุ่มน้อย ใน ค.ศ. 2014 มีจ�านวนผู้ลี้ภัยทั่วโลก 
รวมกันประมาณ 19.5 ล้านคน การลี้ภัยส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งและสงครามในพื้นที่ต่างๆ 
กล่าวคือผู้ลี้ภัยมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53 จากสามประเทศคือ ประเทศซีเรีย (3.9 ล้านคน) 
อฟักานสิถาน (2.6 ล้านคน) และโซมาเลยี (1.1 ล้านคน) โดยประเทศตรุกีเปิดรับผู้ล้ีภยัมากทีส่ดุ 1.6 ล้านคน 
รองลงมาคือปากีสถาน 1.5 ล้านคน เลบานอน 1.2 ล้านคน และอิหร่าน 1 ล้านคน92

กล่าวได้ว่าประเทศทีเ่ปิดรับผูล้ีภั้ยล�าดับต้นๆ ล้วนเป็นประเทศทีก่�าลงัพฒันา ท�าให้ประเทศเหล่านัน้
เผชิญกับปัญหาในการจัดการและภาระด้านงบประมาณจ�านวนมากในการรับมือกับวิกฤตการณ์ผู้อพยพ 
ส�าหรับกรณีที่คนย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมของประเทศที่พักพิงก็
อาจกลายเป็นปัญหาความขดัแย้งได้อย่างมากด้วย ตวัอย่างคอืความขัดแย้งเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ
และศาสนาระหว่างคนย้ายถิน่และคนดัง้เดมิของประเทศในทวปียโุรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ในยคุหลงั
เหตุการณ์ก่อการร้าย ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ในขณะ
ที่คนย้ายถิ่นที่เป็นมุสลิมในสังคมตะวันตกก็เผชิญกับความเกลียดชังจากกระแสหวาดกลัวอิสลาม (Is-
lamophobia) ซึ่งความขัดแย้งในสังคมและการเมืองที่มีลักษณะข้ามชาติ ยังเกี่ยวข้องกับบทบาทของ
ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติและเครือข่ายอาชญากรรมที่มีเครือข่ายและปฏิบัติการแบบข้ามชาติ รวมทั้ง
กลุม่ทีย่ดึมัน่ในความคิดสดุโต่งทางศาสนาทีเ่รยีกว่า “รากฐานนยิมทางศาสนา” (religious fundamental-
ism) ก็มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองได้93

กิจกรรม 6.3.2

“ขบวนการต่อต้านข้ามชาติ” (transnational resistance movements) มีบทบาทในการสร้าง
ความขัดแย้งได้อย่างไร

91 โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของขบวนการแอทแทคได้ที่ https://www.attac.org/node/3727
92 United Nations. op.cit., p. 2.
93 Jackson and Sørensen. op.cit., p. 220.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

6-47ลักษณะข้ามชาติ

แนวตอบกิจกรรม 6.3.2

ขบวนการต่อต้านข้ามชาติ มีบทบาทในการต่อต้านโลกาภิวัตน์และความไม่เป็นธรรมอันเกิดข้ึน
จากอ�านาจของบรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนต่อต้านองค์การและสถาบันระหว่างประเทศ ขบวนการต่อต้าน
ข้ามชาติมีตัวแสดงหลักคือองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและขบวนการทางสังคมข้ามชาติ ที่มี 
เป้าหมายร่วมกันคอืเพือ่ต่อต้านด้วยการท้าทายโดยตรง (direct-action) เช่น การชมุนมุต่อต้าน และเดนิ
ขบวนประท้วงเพื่อขัดขวางการด�าเนินงานของบรรษัทข้ามชาติและสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ

เรื่องที่ 6.3.3

แนวโน้มของลักษณะข้ามชาติ

แนวคิดลกัษณะข้ามชาตมิบีทบาทอย่างมากในการอธบิายสงัคมและการเมอืงในปัจจบุนั เนือ่งจาก
กระบวนการของลักษณะข้ามชาติได้แผ่ขยายไปในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข้ามพรมแดนของรัฐ
ชาติมากขึน้ แม้ว่าลกัษณะข้ามชาตใินปัจจุบันจะไม่ได้ก่อให้เกดิการล่มสลายของรัฐชาตไิด้อย่างทีน่กัวชิาการ
บางท่านเคยคาดการณ์ไว้ นกัวิชาการบางท่านกโ็ต้แย้งว่าลกัษณะข้ามชาตอิาจมบีทบาทมากขึน้ แต่รัฐชาติ
ก็ยังมีอิทธิพลอย่างมากในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐชาติยังมีอ�านาจในเวทีของสถาบันข้าม
ชาติ เช่น สหภาพยุโรป เป็นอย่างมากด้วย94 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าลักษณะข้ามชาติมีบทบาทในการท้าทาย
อ�านาจของรัฐชาติได้เป็นอย่างมาก และท�าให้รัฐชาติมีอ�านาจน้อยลงในการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง

ทั้งนี้แนวคิดลักษณะข้ามชาติมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันได้ให้ความสนใจอย่าง
มากกับบทบาทของตัวแสดงข้ามชาติในกระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส�าหรับแนวโน้ม
ของลักษณะข้ามชาตใินระยะต่อไป อาจได้รบัอทิธพิลจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ตวัแสดงข้ามชาตทิีอ่าจเปล่ียน
สถานภาพและบทบาทของตนเอง เช่น บรรษทัข้ามชาตท่ีิมีบทบาทในการส่งเสริมสิง่แวดล้อม และขบวนการ
ทางสังคมข้ามชาติที่ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไปพร้อมกันด้วย 
นอกจากนั้น ลักษณะข้ามชาติยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและความคิด
ทางสังคมและการเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและ
กฏระเบียบต่างๆ ตัวอย่างคือ แม้ว่ากระบวนการข้ามชาติทางเศรษฐกิจในด้านการผลิต การค้าและการ
ลงทุน รวมทั้งการบริโภคกลายเป็นกิจกรรมที่ไร้พรมแดนมากข้ึน เช่นเดียวกับการย้ายถ่ินของแรงงานที่
พบเหน็ได้มากข้ึน แต่หลายประเทศยงัคงด�าเนนิมาตรการกดีกนัทางการค้าเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ทางการ

94 Mügge. op.cit., p. 25.
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ค้าของตนเอง และบางประเทศก็เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคนย้ายถ่ิน โดยการด�าเนินนโยบายกีดกัน
ผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติ

ส�าหรับตัวแสดงข้ามชาติในทางสังคมและการเมือง อาจมีบทบาทหลายด้านในเวลาเดียวกันมาก
ขึน้ ดังท่ีขบวนการทางสงัคมข้ามชาตใิห้ความส�าคญักบัประเดน็เกีย่วกบัสทิธมินษุยชน ความเท่าเทยีมทาง
เพศ และสิ่งแวดล้อม ในท�านองเดียวกันก็ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มทางศาสนาแบบข้ามพรมแดนท่ีได้
ผนวกรวมปัญหาทางสงัคมและการเมอืงเข้าไว้ด้วยกนั เช่น กลุม่อลั กออดิะห์ (Al-Qaeda) กลุม่รฐัอสิลาม
แห่งอิรักและซีเรีย (Islamic State of Iraq and Syria–ISIS) ซึ่งเป็นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติที่
ต้องการเปล่ียนแปลงสังคมและการเมืองให้ไปในแนวทางสุดโต่ง การขยายตัวของขบวนการก่อการร้าย 
ข้ามชาติได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง และลักษณะข้ามชาติของขบวนการก่อการร้ายจะท�าให้พลเมือง
ในประเทศตะวันตก เช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมและความคิดไปใน
ทางชาตินิยมมากขึ้น นอกจากนั้น ลักษณะข้ามชาติยังเอื้อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม 
ข้ามชาติท่ีด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การฟอกเงิน (money-laundering) การค้ามนุษย์ (human-
trafficking) การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีศุลกากร การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (license & patent  
illegal) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลายอีกด้วย

กิจกรรม 6.3.3

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของลักษณะข้ามชาติ ให้อธิบายโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 6.3.3

แนวโน้มของลักษณะข้ามชาติได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 2 ประการ คือ 1) ตัวแสดงข้ามชาติที่อาจ
เปลี่ยนสถานภาพและบทบาทของตนเอง เช่น บรรษัทข้ามชาติที่มีบทบาทในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และ
ขบวนการทางสงัคมข้ามชาตท่ีิให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมืองไปพร้อม
กนัด้วย 2) ลกัษณะข้ามชาตยิงัอทิธพิลจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การเปลีย่นแปลงค่านยิมและความคดิทางสงัคม
และการเมอืง ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีรวมทัง้การเปลีย่นแปลงทางนโยบายและกฏระเบยีบ
ต่างๆ ตัวอย่างคือ บรรษัทข้ามชาติที่มีบทบาทในกระบวนการข้ามชาติทางเศรษฐกิจในด้านการผลิต  
การค้าและการลงทุน รวมทั้งการบริโภคกลายเป็นกิจกรรมที่ไร้พรมแดนมากข้ึน แต่หลายประเทศยังคง
ด�าเนินมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของตนเอง และบางประเทศก็
เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคนย้ายถิ่น โดยการด�าเนินนโยบายกีดกันผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติ
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