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ทฤษฎีวาดวยกิจกรรมของมนุษยชาติ ไมอาจสั่งสมและพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ทฤษฎี
เกิดขึ้นตามหลังประวัติศาสตร ดังนั้นเมื่อโครงสรางและปญหาของยุคหนึ่ง ถูกทดแทนดวย
โครงสรางและปญหาใหม ๆ จึงตองมีการคิดทฤษฎีใหมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนั้น  ทั้งนี้ 
จะเห็นไดชัดกรณีการเมืองระดับโลก แนวคิดและการแบงกลุมตาง ๆ ซึ่งเคยใชกันอยูชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองจนเปนที่ยอมรับกันกวางขวางนั้นกําลังถูกทาทายอยางหนักหนวง 
เนื่องจากสภาวะประวัติศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไปชวงเร็ว ๆ นี้ 

ความรูหรือทฤษฎีซึ่งเปนที่ยอมรับกันแลวมีพลังเฉ่ือยในตัวเอง ทั้งนี้กอนที่องคความรู
ดังกลาวจะไดรับการยอมรับนั้น จะตองมีการลงทุนทั้งเวลาและความพยายามเปนอยางมากมา
กอนหนานั้นแลว จึงมิอาจถูกสลัดทิ้งไปไดงาย ๆ นอกจากนั้น ถึงแมจะตระหนักกันวา 
สภาวการณที่สนับสนุนทฤษฎีดั้งเดิมเปลี่ยนไปแลว นักคิดที่ชาญฉลาดอาจปรับภมูิปญญาที่ตน
คุยเคยกับสถานการณใหม และความคิดใหม โดยมิไดเปลี่ยนความคิดของตนเองเลย ดังเชนที่      
แซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) ปรับการมองโลกที่มีความขัดแขงในกรอบสงคราม
เย็น (Cold War) คือความขัดแยงระหวางกลุมประเทศทุนนิยมกับกลุมประเทศคอมมิวนิสตเปน
แนวความคิดเรื่อง โลกถูกคุกคามดวย ‘ความขัดแยงของอารยธรรม’ (‘clash of civilizations’) 
คือความขัดแยงระหวางอารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมจีน (ฮันติงตันหวาดกลัวการแผขยาย
ของอารยธรรมจากกลุมประเทศตะวันออกกลางดวย)1 

ถึงกระนั้น สภาวการณใหมทางประวัติศาสตรกระตุนใหมีการพัฒนาองคความรูใหม ๆ  
ซึ่งมีรากฐานจากสมมติฐานที่แตกตางจากเดิม และนําเสนอแนวทางใหม ๆ  สภาวะความรู 
เรื่องการเมืองระดับโลกและสังคมโลกในขณะนี้เปนผลจากความพยายามในสองสวนดวยกัน 
สวนหนึ่งคือการพยายามคอย ๆ ปรับองคความรูเดมิทีละเล็กทีละนอย กับอีกสวนหนึ่งเปนความ
พยายามคิดไปขางหนา เพื่อจินตนาการวาอนาคตจริง ๆ แลวจะเปนอยางไรแลวจึงพยายาม
แสวงหาตามหลักเหตุผลวา องคความรูรปูแบบใหมที่จะนํามาใชเพื่อทําความเขาใจและเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติควรจะเปนอะไร  สภาพการที่เกิดซอนกันดังกลาวเปนภาวะที่พบเสมอเมื่อระบบ
โลกกําลังอยูในชวงการพลิกผันขั้นรากฐาน 

อยางไรก็ตาม ของจริงบางอยางยังคงอยู รัฐอาจจะถอยรนบทบาทเดิม2  บางประการ แต
จะสวมบทบาทใหม ๆ  โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจไมทําใหรัฐหายไปมากไปกวาคํากลาวที่วา
สังคมนิยมโซเวียตจะทําใหรัฐหดหาย  รฐัเปนผูกําหนดกรอบของโลกาภิวัตน เสมือนดังที่      
โพลันยิ (Polanyi) ชี้วารัฐเปนผูกําหนดกรอบใหระบบตลาดอยูในความควบคุมของสังคมเมื่อ       
คริสตศตวรรษที่ 193  รัฐสามารถเปนเอเยนตที่นําระบบเศรษฐกิจโลกเขาอยูใตการควบคุมของ
สังคม  ตองไมลืมวารัฐเปนสังเวียนซึ่งผูที่ทาทายผลกระทบตอสังคมจากโลกาภิวัตนจะตอสูได 
ประวัติศาสตรมิไดจบลงที่โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ  แมวานักคิดบางคนจะยืนยันเชนนั้น4    
ประวัติศาสตรจะกาวตอไปอยางไมหยุดยั้งพรอมทั้งสามารถกําหนดรปูแบบโครงสรางของ
ความคิดและผูทรงอํานาจทางการเมืองใหมได  ขณะนี้โอกาสไดเปดขึ้นแลวเพื่อพัฒนารูปแบบ
องคความรูที่เอื้อตอนวัตกรรมเชนวานั้น 

ชวงสามสิบปที่ผานมา องคความรูเรื่องการเมืองระดับโลกถูกสรางขึ้นโดยวนเวียนอยูกับ
ภาวะสงครามเย็นเปนหลัก  การสรางความรูเพื่อนํามาแกปญหาความขัดแยงระดับโลก ถูกคิดขึ้น
เพื่อใหประยุกตใชไดกับการแกงแยงแขงขนัระหวางมหาอํานาจยักษใหญ 2 ประเทศ5  องค
ความรูดังกลาวพอจะใชบรรลุจุดประสงคนั้นได แตขีดจํากัดคือองคความรูนั้นละเลยตัวแปรอื่นใด
ที่ไมเกี่ยวกับการแกงแยงแขงขันระหวางประเทศมหาอํานาจยักษใหญ 
 
_________________________ 
*Robert W. Cox ศาสตราจารยเกษียณ  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศคานา
ดา  บทความภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ ‘Political Economy and World Order : Problems of 
Power and Knowledge at the turn of the Millennium’ ตีพิมพใน Political Economy 
and the Changing Global Order, (eds) Richard Stubbs and Geoffrey, R.D. 
Underhill, Oxford University Press, 2000, บทที่ 1. 
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สําหรับมวลมนุษยชาติอันเปนสวนใหญของโลกนั้น เรื่องอื่น ๆ สําคัญยิ่งกวา อันไดแก 
การดํารงชีพภายใตสภาพความหิวโหย โรคภัยไขเจ็บ ความขัดแยงที่รุนแรง และยังมีเรื่องของ
การถูกปฏิเสธความเปนตัวตนดานวัฒนธรรม ส่ิงตาง ๆ ที่กลาวมาแลวนี้ ลวนแลวแตเปนรองเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการตอสูหรือผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจยักษใหญสองประเทศของโลก
สงครามเย็น อุดมการณ 2 อุดมการณหลกัที่แขงขันกันคือ ทุนนิยมโลกและคอมมิวนิสตโลกเปน
เพียงสองเกมที่ใหเลนได ซึ่งตางก็ใหภาพวาจะนําสูโลกเสรีและอิสรภาพของชนชาติ แตเมื่อการ
ควบคุมตาง ๆ ภายใตกรอบสงครามเย็นถูกยกเลิกไป ความหลากหลายสภาวะของมนุษยชาติที่
เคยถูกบดบังอยูก็กลับสูที่สวางมองเห็นไดชัดเจน ตั้งแตนั้นมาการอธิบายโลกในกรอบเดิม ๆ 
ของ neo-realism พรอมทั้งขอเสนอทางออกเดิม ๆ ก็ใชไมไดอีกตอไป6 

เพื่อที่จะแสวงหาฐานคิด  เพื่อสรางองคความรูทางเลอืก  เราควรทําความเขาใจวาเรา
มาถึง ณ จุดนี้ไดอยางไร ตอจากนั้นจึงจะเนนไปที่กลุมตัวปญหาที่เราตองเผชิญ ณ วันใหมของ
สหัสวรรษ 
 
ตนตอของขบวนการโลกาภิวัตน 
 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าํครั้งใหญทศวรรษ 1930 รฐักลายเปนเอเยนตฟนฟู
เศรษฐกิจที่ถูกคุกคามจากความปนปวนที่มาจากโลกภายนอก ดวยการพิทักษสวัสดิการสังคม
และสรางงานใหคนทํา บรรษัทนิยม (corporatism) ซึ่งก็คือการที่รัฐรวมมือกับนายทุนและ
แรงงาน ณ ระดับรัฐชาติ (ในรูปแบบตาง ๆ และมีชื่อเรียกที่หลากหลาย)  กลายเปนแบบจําลอง
การควบคุมเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ  สําหรับความสัมพันธและการคาระหวางประเทศนั้น  
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจเปนหลักปฏิบัติ (การกีดกันการคา) ที่พบเห็นไดทั่วไป 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  มีการพยายามใชระบบเบรตตันวูด เพื่อสรางสมดุลระหวาง
ตลาดการคาเสรีและความรับผิดชอบของรัฐเพื่อดูแลสวัสดิการภายในประเทศ  รัฐตองอยูใน
กรอบขององคกรเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน องคการการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
ธนาคารโลก และขอตกลงวาดวยภาษีศุลกากรและการคาระหวางประเทศ (GATT) ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปดเสรีการคา  เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและระบบอัตราแลกเปลี่ยน  องคกร
ระหวางประเทศเหลานี้ใหบรกิารดานการเงนิ และใหเวลาประเทศตาง ๆ ปรับเศรษฐกิจภายในแต
ละประเทศ เพื่อมิใหตองลดทอนสวัสดิการของสังคมภายในประเทศ 

กลาวโดยยอ ภายใตระบบเบรตตันวูดประเทศตาง ๆ สามารถดําเนินนโยบายภายในเพื่อ
แกปญหาเฉพาะของตน พรอม ๆ กับที่มีความพยายาม ณ ระดับนานาชาติที่จะสรางระบบการคา
เสรีขึ้นในโลก ภาวการณดังกลาวนําไปสูความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกาวหนาดาน
สังคมเปนเวลา 3 ทศวรรษ แตเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1968-1975  จากนั้นมา
จนถึงปจจุบัน  สภาพรอมชอมที่ยอมใหเศรษฐกิจภายในประเทศเปนตัวกําหนดนโยบายรัฐ 
เปลี่ยนแปลงไป คือรัฐถูกจํากัดบทบาทวางนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมสวัสดิการสังคม
ภายในประเทศ และอยูภายใตแรงกดดันใหเพิ่มความสาํคัญกับเศรษฐกิจโลกเปนหลัก  ส่ิงที่
เกิดขึ้นตามมาคือ ความเหลือ่มล้ําระหวางคนรวยและคนจนเพิ่มขึ้น  พรอม ๆ กับที่มาตรการดาน
การประกันสังคมและสวัสดิการสังคมที่นํามาใชชวงทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งทีส่อง  ถูก
ยกเลิกหรือคอย ๆ ลดความสาํคัญลง  รัฐถูกกดดันใหละทิ้งบทบาทเดิมที่ตองรับผิดชอบกับ
สังคมของตนเอง  โดยตองทําตามการชีน้ําของเศรษฐกิจโลก ภายใตการชี้นําของศัพทแสงใหม 
ๆ เรื่องโลกาภิวัตน การพึ่งพาซึ่งกันและกัน  และการแขงขันระดับโลก (globalization, 
interdependence, competitiveness) 

ภาวการณดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไร?  และเหตุใดจึงเกิดขึ้น?  คงจะมีการถกเถียงเพื่อ
แสวงหาคําตอบกันอีกนานทีเดียว แตในขั้นนี้กลาวไดวา เรากําลังถึงชวงที่เปนจุดเปลี่ยนจริง ๆ 
กลาวคือเรากาํลังอยู ณ จุดที่โครงสรางเกานั้นออนกําลังลง และโครงสรางใหมไดกอตัวขึ้นแลว 
จะขอแจกแจงองคประกอบหลัก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงในตอนตอไป 
 
โครงสรางอํานาจของทุน 

ภาวะเงินเฟอ ถาเกิดขึ้นออน ๆ มีผลกระตุนความจําเรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปน
ผลดีกับทั้งนักธุรกิจและสหภาพแรงงาน มาบัดนี้นักธุรกิจมองวาภาวะเงินเฟอที่สูงประกอบกับ
อัตรากําไรที่ลดลง เปนตัวปดกั้นการลงทุน นักธุรกิจกลาวหาสหภาพแรงงานวาเปนตัวเพิ่มคาจาง 
และกลาวหารัฐบาลที่ใชจายในอัตราที่สูงทําใหตองกูยืมและเพิ่มภาษีเวียนวนเปนวัฏฏจักร 
รัฐบาลถูกกรอกหูวา เศรษฐกิจจะเจริญเติบโตไดนั้น ขึ้นอยูกับวานักธุรกิจมีความมัน่ใจที่จะลงทุน
เพียงไร ความมั่นใจของนักธุรกิจนี้ ขึ้นอยูกับวารัฐบาลสามารถควบคุมสหภาพแรงงานและบริหาร
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การเงินการคลังใหอยูในวินัยไดเพียงใด หากรัฐบาลจะไมสําเหนียกนักธุรกิจ จะตองเผชิญกับ
การลงทุนที่หดหาย และการหนีออกของเงินลงทุนตางประเทศ ซึ่งเปนอาวุธสําคัญของนักธุรกิจ 
ไมมีรัฐบาลใดอาจจะละเลยไมใหความสนใจประเด็นนี้ได เนื่องจากถาละเลยผลเสียตอเศรษฐกิจ
และสังคมที่ตามมาจะรายแรงทีเดียว 
 
การปรับโครงสรางการผลิต 

ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โครงสรางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมถูกปรับเปลี่ยน 
จากที่เคยเปนการผลิตขนาดใหญภายใตโรงงานเดียวกัน ในระบบสายพานแบบที่เรียกวาระบบ
ฟอรด หรือ ฟอรดดิส มาเปนระบบหลังฟอรดดิสที่มีความยืดหยุนมากขึ้น ระบบการผลิตภายใต
โรงงานขนาดใหญที่รวมขั้นตอนการผลิตตาง ๆ เขาไวดวยกันภายใตโรงงานเดียว และใชคนงาน
กึ่งฝมือเพื่อผลิตสินคามาตรฐานกลายเปนรูปแบบการจัดองคกรการผลิตที่ลาสมัย รูปแบบใหมที่
เกิดขึ้นทดแทนคอืระบบการผลิตที่มีทั้งการผลิตที่ศูนยกลางและการผลิต ณ ประเทศรอบนอก 
การผลิตที่ศูนยกลางเนนไปที่เรื่องการเงิน การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวตกรรม ใช
คนงานประจําจํานวนไมมาก  การผลิตที่ประเทศรอบนอกเนนเรื่องการผลิตชิ้นสวนตาง ๆ อาจใช
ระบบเหมาชวงงานหรือการจัดซื้อจากบริษัททองถิ่น ใชคนงานชั่วคราว หรือคนทํางานแบบไม
เต็มเวลา การปรับโครงสรางการผลิตประเภทที่มีทั้งศูนยกลางและการผลิต ณ ประเทศรอบนอก 
ทําใหไดประโยชนจากการใชคนงาน แบงแยกออกเปนกลุมตาง ๆ เชน แบงแยกตามลักษณะ     
ชนชาติ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือแบงแยกตามภูมิศาสตรตาง ๆ  ปรากฏการณดังกลาวสงผล 
ลดอํานาจการตอรองของสหภาพแรงงาน และเพิ่มพลังอํานาจของฝายทุนในกระบวนการผลิต  
นอกจากนั้นยังหมายความวาธุรกิจถูกควบคุมโดยรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งไดยากขึ้น 
(เพราะมีการแพรกระจายกระบวนการผลิตขั้นตอนตาง ๆ ของสินคาประเภทเดียวกันไปยังแหลง
ผลิตในหลายประเทศ) 
 
บทบาทของหนี้ 

ทั้งรัฐบาลและบริษัทขนาดใหญระดมทุนดวยการกูเงิน (กอหนี้) มากกวาเก็บภาษี 
(รัฐบาล) หรือขายหุน (บริษัท) มากขึ้น ๆ  นอกจากนั้นการกอหนี้ยังมีแนวโนมเปนหนี้
ตางประเทศมากขึ้น  เมื่ออัตราสวนของรายไดรัฐตองถกูใชไปเพื่อชดใชหนี้ตางประเทศเพิ่มขึ้น     
เทากับวารัฐบาลตองรับผิดชอบกับเจาหนี้มากกวากับประชาชนของประเทศตน  นโยบาย
ทางเลือกดานอัตราแลกเปลี่ยน  การคลัง และการคาระหวางประเทศ ยิ่งถูกกําหนดโดย
ผลประโยชนที่โยงกับเศรษฐกิจโลก  กรณีของบริษัทธุรกิจก็ไมตางกับรัฐบาล  เมื่อกอหนี้
ตางประเทศมากขึ้น ก็ไมสามารถมีนโยบายเปนอิสระของตนเอง การเงินจึงถูกแยกออกจาก
กระบวนการผลิต กลายเปนอํานาจอิสระ มีบทบาทเหนือเศรษฐกิจจรงิ (real economy)7 

กระนั้นแลว อะไรคือตัวกําหนดการตัดสินใจของผูที่ควบคุมการเงิน?  คําตอบคือ ผลได
ระยะสั้นที่สามารถบังเกิดทันทีทันใด มิใชการคํานึงถึงผลไดจากพัฒนาการอุตสาหกรรมระยะยาว    
วิธีคิดตามแนวตลาดมุงไปที่ความสัมพันธเฉพาะ ชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ในสภาวะสถิต8  แตวิธีคิด
ตามแนวพัฒนาการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่มีมิติดานประวัติศาสตร เมื่อภาค
การเงินมีอํานาจเหนือภาคเศรษฐกิจจริง ผลก็คือทั้งการสรางงานและการลงทุนที่สรางผลผลิต
ถูกทําลาย 
 
โครงสรางของโลกาภิวัตน 

วิกฤตการณการจัดระเบียบระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ขยายเศรษฐกิจระดับโลก (global economy) ควบคูไปกับเศรษฐกิจระหวางประเทศในระบบ
ดั้งเดิม9  เศรษฐกิจระดับโลกคือระบบที่กอเกิดจากกระบวนการการผลิตและการเงินระดับโลก 
(global production และ global finance)  การผลิตดังกลาวสามารถหาประโยชนจากการแบง
เขตเศรษฐกิจระหวางประเทศและใชการตอรองกับประเทศตาง ๆ เพื่อจุดประสงคของการลด
ตนทุนการผลิต หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอัตราสูง หลีกเลี่ยงประเทศที่มีกฎเกณฑตอตานมลภาวะ
เขมงวด  มุงลงทุน ณ ประเทศที่ธุรกิจสามารถควบคุมคนงานได และสามารถใหหลักประกันดาน
เสถียรภาพการเมือง และสิทธิประโยชนตาง ๆ  การเงินระดับโลกสามารถทําธุรกิจกับเครือขาย
การเงินทั่วโลกได ตลอด 24 ชั่วโมง การตัดสินใจของนักธุรกิจดังกลาว  รวมศูนยกันอยูที่เมือง
หลวงสําคัญของโลก มากกวาจะอยูที่ประเทศตาง ๆ อันไดแก นิวยอรค โตเกียว ลอนดอน ปารีส          
แฟรงเฟรต ซึ่งมีเครือขายเชื่อมโยงกันผานระบบคอมพิวเตอร และโยงใยไปยังสวนอื่น ๆ ของ
โลกดวย 
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องคประกอบ 2 สวนของโลกาภิวัตนขัดกันเอง กลาวคือ การผลิตระดับโลกตองการ
เสถียรภาพการเมือง และเสถียรภาพการเงินเพื่อเจริญเติบโต การเงินระดับโลกมีภาษีเหนือกวา 
เพราะควบคุมสินเชื่อ  จึงเปนตัวกําหนดอนาคตของการผลิต แตการเงินระดับโลกอยูในสภาวะ
เปราะบาง เหตุการณผิดปกติที่เกิดตามกนัเปนหวงลูกโซอาจทําใหระบบการเงินพังทลาย เชน 
สภาวะที่วิสาหกิจลมละลาย ประจวบกับการที่รัฐบาลไมชําระหนี้ หรอืประจวบกับการที่เจาหนี้
สําคัญ (เชน ไอเอ็มเอฟ) เพิกถอนเงินกูทันทีทันใด  วิกฤตเศรษฐกจิโลกครั้งสําคัญ ๆ มักจะเกิด
จากวิกฤตปญหาหนี้ทํานองดังกลาว 

วิกฤตการเงินที่เม็กซิโกเมื่อทศวรรษ 1980 และตนทศวรรษ 1990 รวมทั้งวิกฤตการเงิน
ที่เอเชีย และรัสเซียเมื่อปลายทศวรรษ 1990 มีมูลเหตุทาํนองเดียวกัน จนบัดนี้รัฐบาลของ
ประเทศตาง ๆ แมแตมหาอํานาจสําคัญ (G7)  ยังไมมีแผนงานเรื่องการควบคุมการเงนิระดับโลก
อันจะชวยปองกันมิใหเกิดสภาวะลมละลายดังที่วิกฤตตาง ๆ นําใหเกิดขึ้นได 

จริง ๆ แลวก็คือ ยังไมมีองคกรเพื่อควบคมุเศรษฐกิจระดับโลก แตไดเริ่มมีแนวคิดเรื่อง 
‘governance without government’ หรอื ‘ระบบการจัดการที่ปลอดจากรัฐบาล’10  กระบวนการ
สรางฉันทามติระหวางประเทศเกิดขึ้นแลว บางสวนเกิดขึ้นโดยผานการประชุมไมเปนทางการ
เชน  Trilateral Commission, Bilderberg conferences, การประชุมประจําป World 
Economic Forum ที่ Davos ประเทศสวิสเซอรแลนด และการประชุม Mont Pelerin Society 
บางสวนเกิดขึ้นผานองคกรระหวางประเทศ ไดแก Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) ธนาคารโลก  ไอเอ็มเอฟ และ G-7  องคกรตาง ๆ เหลานี้รวมสราง
วาทกรรม (discourse) ซึ่งเปนตัวกําหนดนโยบาย  ขอแมและแนวคิดที่เปนกรอบความคิด และ
มาตรการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ลวนแลวแตอยูภายใตอุดมการณโลกาภิวัตน   กรอบแนวคิดตาง 
ๆ ถูกปอนสูรัฐบาลประเทศตางๆ และบรรษัทขามชาติ สงผลใหเครือขายการขามชาติโยงกับการ
กําหนดนโยบายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง   

โครงสรางดังกลาวหมายความวา นโยบายของรัฐชาติประเทศตาง ๆ ถูกกําหนดมาจาก
อํานาจรวมศูนย ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการทําใหรัฐเปนสากล ลักษณะสําคัญคือรัฐบาลถูก
ปรับเปลี่ยนใหเปนเอเยนตที่จะปรับระบบและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศใหสอดคลองกับ
ความตองการเรงดวนของระบบเศรษฐกิจระดบัโลก11  ภายในรัฐชาติตาง ๆ อํานาจจะกระจุกตัว
อยูที่องคกรหรือหนวยงานรัฐซึ่งโยงใยอยูกับเศรษฐกิจระดับโลกอยางใกลชิด ไดแก สํานักงาน
ของประธานาธิบดี และสํานักนายกรัฐมนตรี กระทวงการคลัง ธนาคารกลาง หนวยงานที่ดูแล
เศรษฐกิจสังคมภายในประเทศ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน มีอํานาจนอยกวา
และเปนเบี้ยลาง 

ในแตละประเทศความสัมพนัธระหวางระดับโลกกับทองถิ่นจะกระชับแคไหน      ขึ้นอยู
กับรูปแบบรฐัแบบตาง ๆ และแหลงที่ที่ประเทศตาง ๆ สถิตยอยูภายในระบบโลก ครั้งหนึ่งระบบ
รัฐแบบอมาตยาธิปไตย   คือระบบรัฐที่มีทหารและขาราชการเปนใหญ ในบรรดาประเทศกําลัง
พัฒนารอบนอก ดูเหมือนจะเปนรัฐที่เอื้อกับการรักษาวินัยทางการเงิน ปจจุบันประเทศ
สาธารณรัฐหลายแหงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี เชน อารเจนตินา บราซิล เม็กซิโก เปรู 
เกาหลีใต รับเอานโยบายปรับโครงสราง (structural adjustment) เสนอโดยไอเอ็มเอฟไปใช 
และสามารถดํารงนโยบายโดยไมถูกแทรกแซงจากแรงกดดันของพลังประชาชนใหเปลี่ยน 
ประเทศมหาอํานาจสนับสนุนรูปแบบของรัฐบาลประเภทนี้ เพราะมีเสถียรภาพมากกวาระบบรัฐ
เผด็จการทหาร12  อินเดียเคยมีรัฐที่มุงความเปนตัวของตัวเอง โดยไมพึ่งพาประเทศมหาอํานาจ 
ขณะนี้คอยขยับเขาโยงใยกับเศรษฐกิจระดับโลกมากขึ้น ที่อังกฤษ สหรัฐอเมริกา คานาดา และ
ออสเตรเลีย ระบบรัฐบาลถูกพัฒนามาภายใตอุดมการณอนุรักษนิยมใหม (neo-conservative) 
ที่สนับสนุนแนวทางโลกาภิวัตน พรรคสงัคมนิยมที่ฝรั่งเศสและสเปน ปรับนโยบายใหเขากับ
อุดมการณใหม (โลกาภิวัตน) รัฐตาง ๆ ที่แตกตัวออกมาจากจักรวรรดิของสหภาพโซเวียต ถูก
ผลักเขาสูกระแสโลกาภิวัตน และนับเนื่องจากวิกฤตเอเชียปลายทศวรรษที่ 1990  ประเทศตาง 
ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตกอยูภายใตการกํากับของการเงินระดับโลก 

ภายในสหภาพยุโรป มีการแขงขันกันระหวางทุนนิยม 2 ประเภท ประเภทหนึ่งคือ ทุน
นิยมเสรีนิยมสุดขีดตามแบบฉบับของนางมากาเร็ต แทชเชอร ประเภทที่สองคือ ทุนนิยมที่สราง
ความชอบธรรมบนพื้นฐานของนโยบายสังคมและพัฒนาการแบบสมดุล13 ประเภทที่สองเกิดจาก
แนวคิดสํานักสังคมประชาธิปไตย  (social democratic tradition) และจากแนวคิดอนุรักษนิยม
ดั้งเดิมที่มองวาสังคมเปนองครวมของหนวยยอยที่แยกกันไมออก มากกวาการมองสังคมวาเปน
ผลจากขอตกลงระหวางปจเจกบุคคลตามแนวทางของอนุรักษนิยมใหม (neo-conservatism) ที่
ญ่ีปุนรัฐคงบทบาทเปนผูนําและวางแผน เปนผูจัดระเบียบความสัมพันธกับโลกภายนอก แมวา



 5 

สหรัฐฯ จะพยายามกดดันใหเศรษฐกิจญ่ีปุนเขาเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกใหเต็มที่มากขึ้นก็
ตาม ปลายทศวรรษที่ 1990 เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของทุนนิยมญ่ีปุนวาจะไปรอดหรือไม14 
ขณะนี้ สหภาพยุโรป ญ่ีปุน และอาจรวมจีนดวย เปนเพียงสามประเทศที่รัฐบาลพอจะตานทาน
กระบวนการโลกาภิวัตนสุดขั้วไดบาง 
 
 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการเมืองของโลก 

โครงสรางการเมืองโลกใหม เกิดขึ้นจากวิกฤตระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้ง    ที่ 2  
ระบบอํานาจอธิปไตยของรัฐชาติ (ตามแนวของระบบเวสฟาเลีย ที่ยุโรป) ที่เนนความเปน
อธิปไตยของรัฐชาติ คือรัฐชาติแตละแหงมีอํานาจอิสระที่รัฐชาติอื่นมิอาจละเมิดได  นั้นลด
ความสําคัญลง15 อํานาจอธิปไตยมีความหมายยืนยันความเปนตัวตน หรืออัตลักษณ (identity) 
ทางดานวัฒนธรรมมากขึ้น ๆ ความหมายที่เปนอํานาจเหนือระบบเศรษฐกิจของประเทศหด
หายไป 

ความหมายของ ‘อํานาจอธิปไตย’ ของรัฐชาติที่เปลี่ยนไป  เกิดขึ้นพรอม ๆ กับการกอตัว
ของกลุมภูมิภาคตาง ๆ (macro-regionalism) ที่สําคัญ ๆ 3 กลุม ไดแก สหภาพยุโรป เขต
เอเชียตะวันออกมีญ่ีปุนเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ และเขตอเมริกาเหนือมีสหรัฐอเมริกาเปน
ศูนยกลาง และหมายจะดึงเอาลาตินอเมรกิาทั้งหมดมาอยูในเขตดวย  กลุมภูมิภาคตาง ๆ ที่กอ
ตัวขึ้นไมนาที่จะพัฒนาเปนเศรษฐกิจอิสระที่แยกจากกัน เหมือนโลกสมัยเศรษฐกิจตกต่ําครั้ง
ใหญแหงทศวรรษ 1930 (Great Depression) ทั้งนี้ธุรกิจที่ตั้งอยู ณ แตละภูมิภาคตางก็มี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจโยงใยกันกับภูมิภาคอื่น ๆ มาก ดังนั้นเขตภูมิภาค จึงนาจะเปนเพียง
กรอบเศรษฐกิจ-การเมืองเพื่อเอื้อตอการสะสมทุน และการแขงขนักันดึงเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ และการเพิ่มอัตราสวนของตลาดสินคา16  นอกจากนั้นการตั้งเขตภูมิภาค เปดโอกาส
ใหมีการพัฒนารูปแบบทุนนิยมแบบตาง ๆ ได 

ณ ฐานรากของโครงสรางระเบียบโลกคือ พลังทางสังคม (social forces) ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมดั้งเดิม   คือขบวนการสหภาพแรงงานและขบวนการชาวนา  มิอาจพัฒนา  
ไปไดเพราะผลกระทบของขบวนการโลกาภิวัตน แตขบวนการสหภาพแรงงานยังมีพลังดาน   
ประสบการณ การจัดองคกร และอุดมการณ ซึ่งยังสามารถกําหนดอนาคตของสังคมได แตตอง
ดึงพันธมิตรกลุมใหม ๆ นอกกลุมแรงงานรับจางมารวมขบวนการดวยใหได  มิฉะนั้นพลงัจะคอย 
ๆ หดหายไปเรื่อย ๆ 

ขบวนการทางสังคมกลุมใหม ๆ ที่เกิดขึ้นมุงเนนไปที่ประเด็นเรื่อง ส่ิงแวดลอมอิตถีเพศ
นิยม (feminism) และขบวนการเพื่อสันติ และไดขยายไปตามที่ตาง ๆ ในโลก ขบวนการ
ประชาชนและขบวนการประชาธิปไตย ผุดขึ้นที่ประเทศซึ่งรัฐบาลควบคุม หรือปราบปราม      
ประชาชน แตภาครัฐมีความเปราะบาง ที่ฟลิปปนสและตามมาดวยอนิโดนีเซีย ขบวนการ      
ประชาชนลมลางรัฐบาล แตยังมิอาจเปลี่ยนโครงสรางอํานาจไดอยางถงึรากถึงโคน  ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมหลายขบวนการกระตุนความตื่นตัวเรื่องอัตลักษณ ไมวาจะเปนประเด็น      
ชนชาติ ชาตินิยม ศาสนา หรือความตางเพศ ขบวนการประชาชนระดับทองถิ่นเปนการยืนยัน
สิทธิของประชาชนกอนที่ระบบรัฐจะถูกสถาปนาขึ้น 

อัตลักษณใหม มีบทบาทเขาทดแทนแนวคิดเรื่องชนชัน้ที่เคยเปนศูนยของความขัดแยง
ในสังคม ในทํานองเดียวกับเรื่องชนชั้น อัตลักษณไดพลังมาจากความคับของใจเพราะถูกเอา
เปรียบ  จึงมีมูลเหตุเปนเรื่องทางเศรษฐกจิ นําไปสูการประทวงที่ครอบคลุมประเด็นกวางกวา
เรื่องของอัตลักษณ อยางไรก็ตาม มูลเหตุทางเศรษฐกิจนั้นมักไมชัดเจนคือถูกบดบัง  จึงอาจถูก
ปลุกปนใหขบวนการตาง ๆ ขัดแยงกันเอง   ถายิ่งเกิดในภาวะที่วาโครงสรางทางการเมืองกําลัง
ไรเสถียรภาพและปญหาเศรษฐกิจขั้นรากฐานมิอาจไดรับการแกไขไดงาย ๆ  มีอันตรายวา
แนวโนมสู ระบบอํานาจรัฐรวมศูนยที่อยูไดเพราะการสนับสนุนของมวลชนอาจกอตัวพัฒนาเปน
ลัทธิอํานาจนิยมแนวฟาสซิสม [คือระบบรัฐพรรคเดียว ใชความรุนแรง ชาตินิยม การเชิดชูชน
ชาติ และการทหารเพื่อปราบผูคัดคานและเพื่อครองอํานาจเผด็จการ สนับสนุนระบบการผลิต
เอกชนภายใตการควบคุมของรัฐ ระบบนี้ถูกนํามาใชที่อิตาลีเปนครั้งแรก ค.ศ. 1922 - ผูแปล]   
ประชาธิปไตย และ ‘อํานาจ’  ประชาชนอาจเคลื่อนไหวไปตามแนวทางอุดมการณขวาจัด หรือ
ซายจัดก็ได 
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ความเปราะบางของระเบียบโลกใหม 
ระเบียบโลกที่เกิดขึ้นเปนโครงสรางหลายระดับ แต ณ ฐานรากมีพลังทางสังคม 

หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปนแกน ไมวาขบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางจงใจ และมี
บทบาททางการเมืองชัดเจน17  หรือจะเปนขบวนการปลอดการเมืองและถูกปลุกปนไดก็ตาม 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปนประเด็นสําคัญชี้ทางสังคมสูอนาคต ระบบรัฐดั้งเดิมกําลัง
ปรับเปลี่ยนตัวเองใหเปนองคกรการเมืองเศรษฐกิจที่ซับซอน : ภูมิภาคยอย รัฐแบบดั้งเดิม และ
ภูมิภาคใหญ ประกอบดวยสถาบันที่มีบทบาทและขอบเขตอํานาจมากนอยตางกันไป  เมืองหลวง
สําคัญ ๆ ของโลกเปรียบเสมือนคียบอรดของเศรษฐกิจระดับโลก  กระบวนการสรางอุดมการณ
ขามชาติมีการแขงขันกันเปนกระแสนํา และกระแสตอตาน มีสถาบันที่จะผนึกหรือประสาน
ระหวางรัฐสําคัญ ๆ  และระหวางเขตภูมิภาคใหญ ๆ เขาดวยกัน มีกระบวนการเจรจาหลายฝาย 
เปนเครื่องมือเพื่อบริหารจัดการกับความขัดแยง สรางสันติภาพ กําหนดกฎเกณฑและใหบริการ
การคาระหวางประเทศ การคมนาคม การสาธารณสุข ฯลฯ  ภาพรวมที่เกิดมีลักษณะใกลเคียงกับ
ระบบของยุโรปกลางมากกวารูปแบบเวสฟาเลีย หรือระบบความสัมพันธของรัฐตาง ๆ ที่มีอํานาจ
อธิปไตย ดังที่มีการพูดกัน18 

ภาพหลายภาพที่ทับซอนกันอยู ชี้ใหเห็นชองทางวางยุทธศาสตรเขาแทรกแซงไดหลาย
ระดับเพื่อแสวงหาทางเลือกใหกับขบวนการโลกาภิวัตน  ทั้งนี้ความไรเสถียรภาพของโครงสราง
ใหมที่กอตัวขึ้น เปนปจจัยเอื้อที่สําคัญยิ่ง ความไรเสถียรภาพนี้เกิดจากหลักการที่ขัดกันอยูคือ  
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการแบงเขตแดนเปนอิสระจากกัน  ทั้งนี้ หลักการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน โดยเนื้อหาไมมีการแบงแยกเขตแดน แตมุงสูการแขงขันในตลาดโลก มุงขยาย
การเงินระดับโลกสูประเทศตาง ๆ โดยไมมีขอบเขตจํากัดและมุงสูการผลิตระดับโลก แตรากฐาน
ของหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คือวัฒนธรรมธุรกิจ ดังที่ซูซาน สเตรนช พูดถึง19  แต
หลักการแบงแยกเขตแดนเปนอิสระจากกันเปนหลักการรัฐที่มีพื้นฐานจากอํานาจการทหาร 

นักเขียนบางทานเสนอวาเมื่อหลักการพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีความสําคัญมากขึ้น 
ยอมทําใหหลักการแบงแยกเขตแดนเปนอิสระจากกันลดความสําคัญลง20  แตขอเสนอที่วามี
ระบบความสัมพันธตางตอบแทนเกิดขึ้นอาจจะเปนจริงมากกวา 

แนวคิดที่วาตลาดสามารถปรับตัวเองใหมีเสถียรภาพได เปนเพียงความเชื่อ คารล โพ
ลันยิ ในงานเขียนของเขาไดแสดงใหเห็นวาการบังคับใชกฎเกณฑของตลาดใหไดผลจะตองมี
อํานาจทหารหรือตํารวจ21  แมวาในทางปฏิบัติความจําเปนใชกําลังบังคับอาจไมเกิดขึ้นเลย  แต
ก็มิไดหมายความวาไมจําเปนตองมีกําลังสํารอง โลกาภิวัตนชวงปลายศตวรรษที่ 20 ยังตองพึ่ง
อํานาจทหารประจําการของประเทศที่เปนผูบังคับใชกฎเกณฑ 

สงครามอาวเปอรเชีย 1991 ชี้ใหเห็นโครงสรางและวิธีการทํางานของระเบียบโลกใหม 
ความขัดแยงอันเปนชนวนของสงครามเริ่มจากปญหาที่โยงกับหลักการเรื่องอาณาเขต ซัดดัม       
ฮุสเซน มีโครงการที่จะฟนฟูอิรัคหลังสงครามกับอิหรานโดยวางแผนสรางแรงตอรองระดับ
ภูมิภาคที่ประกอบดวยประเทศที่ผลิตน้ํามัน ทั้งนี้เพื่อควบคุมแหลงน้ํามัน 

สหรัฐฯ ตอบโตกับอิรัคในฐานะที่สหรัฐฯ มีบทบาทเปนผูควบคุมระเบียบเศรษฐกิจของ
โลก โดยมองวาการกระทําของอิรัคเปนการคุกคาม และยังไดแสวงหาแรงสนับสนุนจากประเทศ
อื่น ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ สหรัฐฯ ตัดสินใจเพียงลําพังที่จะทําสงครามกับอิ
รัค แลวจึงใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติรับรองการตดัสินใจนั้น หลังจากนั้นมี
ขอเสนอใหเยอรมนี ญ่ีปุน ซาอุดิอาระเบีย และคูเวตรวมจายคาใชจายการทําสงครามซึ่งสหรัฐฯ 
ก็ไดรับการตอบสนองจากประเทศเหลานี ้

แตบทบาทของผูบังคับใชกฎระเบียบก็มีปญหาเรื่องความขัดแยง ภาพที่สหรัฐฯ สรางให
ตัวเองในฐานะเปนมหาอํานาจดานการทหารระดับโลก เปนจุดเดน เปนการผูกขาด และเปนการ
กระทําฝายเดียว ขณะที่สมรรถภาพการผลิตของสหรัฐฯ โดยเปรียบเทียบกับชาติอื่น ๆ ลดลง22  
จุดนี้คือการที่วาสหรัฐฯ บริโภคมากกวาที่จะจายไดจากผลผลิตที่สหรัฐฯ ผลิตได  แตภาวะการณ
นี้เกิดขึ้นไดเพราะตางชาติจาํนวนมาก พรอมจะถือเงินดอลลลาร (หรอืถือสินทรัพยในรูปของ
ดอลลาร) จากปลายป 1987 เปนตนมา สหรัฐฯ ไดกลายเปนประเทศลูกหนี้ที่ใหญที่สุดของโลก 
นั่นคือตางชาติเปนผูจายสวนตางของการบริโภคเหนือการผลิตของสหรัฐฯ นั่นเอง ความเปนเจา 
(hegemony) ของสหรัฐฯ ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไดกลายเปนระบบสงบรรณาการแก
สหรัฐฯ 

ระเบียบโลกใหมนี้จึงออนปวกเปยกที่ยอดสุด ยิ่งเวลาผานไปความเปราะบางนี้จะชัดเจน
ยิ่งขึ้น ระเบียบโลกมิไดแข็งแกรงมากไปกวาตัวพื้นฐานดานสังคมที่พยุงสวนยอดเอาไว โลกาภิ
วัตนดานเศรษฐกิจกําลังสรางความขัดแยงและความแตกแยก ซึ่งพัฒนาขึ้นอยางชา ๆ แต
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แนนอนวาจะกัดกรอนฐานรากของการเมืองระดับโลก อํานาจทางการทหารของสหรัฐฯ และ
ประเทศที่รวมเปนพันธมิตรสนับสนุนกระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ กําลังกําลังถูกทา
ทาย โดยพลังทางสังคมที่เกิดขึ้น และโดยความขัดแยงทางสังคมซึ่งขมึงเกลียวยิ่งขึ้นทั้งใน
ประเทศยากจน และประเทศร่ํารวย เพื่อที่จะเขาใจพลังทางสังคมที่กอตัวขึ้น จําเปนตองทบทวน
ถึงการกอเกิดของอัตลักษณตางๆ ที่ใหความหมายและบทบาทแกผูคน และตองทบทวนถึง
ความรู รปูแบบตาง ๆ ซึ่งจะชวยอธิบายใหเราไดรูวาควรจะรับมือกับการทาทายจากอนาคตได
อยางไร? 
 
อัตลักษณและความรู :  การเผชิญหนากับอนาคต 

อัตลักษณมีความสําคัญทางการเมืองเพราะเปนศูนยรวมที่ผูคนจะใชเพื่อเคลื่อนไหวคน
จํานวนมากในการกระทําเพือ่เปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนอยู และเพื่อสูจุดมุงหมายทางสังคมที่
ตองการ รูปแบบเดนของอัตลักษณ 2 รูปแบบสําหรับศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งก็คือความเปน
เชื้อชาติและชนชั้น (nationality and class) นั้นจะยังมีความสําคัญตอขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมอยู แตไดถูกจัดรวมเขาไปอยูกับโครงสรางที่ซับซอนของอัตลักษณอื่น ๆ แลว  รัฐชาติ
สําหรับประชาชนในประเทศร่ํารวยมิไดเปนศูนยกลางของอัตลักษณของพวกเขาอีกตอไป (อาจมี
ขอยกเวนกรณีสหรัฐฯ) ขณะที่กรณีประเทศยากจนกวานั้น ชาตินิยมผงาดขึ้น และมีความอหังกา
มากขึ้น 

ความแตกตางดานเศรษฐกิจและสังคมยังคงเปนประเด็นความขัดแยงพื้นฐาน ขณะที่
กระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจยิ่งทําใหชองวางคนรวยและคนจนถางจากกันอยางสุดขั้ว
ทุกหนแหงในโลก23  แตการสําแดงความแตกตางดังกลาว มักจะออกมาในรูปของความแตกตาง
ทางเพศ ชนชาติ หรือชนเผา ศาสนา องคกรที่สังกัด หรือการมีความทรงจําถึงเหตุการณในอดีต
ที่สรางความวิปโยค และความอับอายขายหนาเอาไว 

การศึกษาดานอารยธรรมวิเคราะหประเดน็เรื่องอัตลักษณเปนภาพรวม มีการศึกษาหลาย
ชิ้นเกี่ยวกับอารยธรรมชวงครึ่งแรกของคริสศตวรรษที่ 2024  แนวคิดเรื่องอารยธรรมมีความ
หลากหลายถูกละเลยไปชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีการมองกันวาเปนสงครามที่ปกปองอารย
ธรรมของมวลมนุษยเปนวัฒนธรรมหนึ่งเดยีว แนวคิดเรื่องวาอารยธรรมมีความหลากหลายถูกกีด
กันออกไปชวงสงครามเย็น ขณะนี้หวนกลับมาอีก แตอยูในสภาวะสับสนตามสมควร 

อารยธรรมคืออะไร?  นักโบราณคดีซึ่งศึกษาอารยธรรมสมัยตน ๆ ตีความวาเกิดจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจ เชน อารยธรรมเทคโนโลยีสมัยทองแดง (Bronze Age) เกิดขึ้นพรอม ๆ 
กับความเปนเมืองขนาดใหญ การแบงงานกันทําของแรงงาน มีโครงสรางชนชั้น และโครงสราง
ดานอํานาจการควบคุมหรือรฐั25 

มนุษยกลุมตาง ๆ ถูกรอยรัดเขาดวยกันดวยสัญญลักษณตาง ๆ ซึ่งทําใหมวลสมาชิก
สามารถสื่อสารเขาใจซึ่งกันและแสวงหาความหมายแกชีวิต อาณาบริเวณของความรูซึ่งขึ้นอยูกับ
ประสบการณของบุคคลและปฏิสัมพันธที่มีระหวางกัน  แสดงออกผานสื่อหลายรูปแบบ ไดแก 
นิยายปรัมปรา ภาษา และศาสนา ซึ่งลวนแลวแตเปนสิ่งเดียวกัน และเปนเชนนั้นมาตราบจนสมัย
ตอมาเมื่อสปริตการวิเคราะหและใหเหตุผลมีความสาํคัญขึ้น จึงมีการแยกรูปแบบสื่อตาง ๆ ที่
กลาวมาออกเปนสวน ๆ ออกจากกัน 

คําจํากัดความคําวาอารยธรรม ในทางปฏิบัตินาจะเปนความคลองจองกันระหวางชุดของ 
สภาวะวัตถุวิสัย (สภาวะเศรษฐกิจ หรือ material condition) ที่กําหนดความเปนอยูกับชุดของ
การใหความหมายที่เปนผลจากประสบการณและปฎิสัมพันธระหวางมนุษย  มิติดานวัตถุและมิติ
ดานจิตใจของอารยธรรมเมือ่ประกอบเขาดวยกัน อาจใหผลเปนอารยธรรมแบบตาง ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากมิใชเปนเพียงกรณีของสภาวะวัตถุวิสัย สงผลใหเกิดรูปแบบจิตสํานึกไดรปูแบบเดียว 
ขณะที่รูปแบบอื่น ๆ เปนความจอมปลอม รูปแบบของการหาความหมายจะตองเหมาะเจาะกับ
สภาวะวัตถุวิสัย และมนุษยอาจสูจุดนั้นไดดวยหลายแนวทาง ดังนั้นอารยธรรมที่แตกตางกัน แม
จะมีสภาวะวัตถุวิสัย  อันเดียวกัน อาจมีการใหคุณคา และเสนทางโคจรที่ตางกัน 

เราไมควรมีภาพของอารยธรรมเสมือนเปนตวัตนที่คงที่ และซึ่งประจัญหนาซึ่งกันและกัน
อยางไมเปนมิตร แตพิจารณาวาอารยธรรมทุกประเภทเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
สภาวะความขัดแยงภายในและการที่ตองเผชิญกับปจจัยจากภายนอก  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
นี้เมื่อประกอบเขากับการคงอยูของอารยธรรมตาง ๆ ที่ยังเปนปริศนา อาจจะเปนพื้นฐานของ
ความรูในอนาคตเกี่ยวกับระเบียบโลก การเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมในมิติตาง ๆ นาจะเปน
องคประกอบของความรูดังกลาว ไมวาจะเปนเทคโนโลยีและการสื่อสารกัน ความสัมพันธทาง
สังคมของขบวนการผลิตและคุณคาที่ฝงอยูกบัสังคม แนวคิดเรื่องเวลา และพื้นที่ (time and 
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space) ซึ่งเปนกรอบแสดงวามนุษยคิดอยางไรกับโลกของเขา ความหมายแหงจิตวิญญาณที่
หลากหลายและผลที่มีตอพฤติกรรมของมนุษย 

ความสําคัญของการศึกษาอารยธรรมในแนวนี้ อยูตรงท่ีสมมติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
โลก ไดแก (1)  มีทางเลือกตาง ๆ สําหรับอนาคตของมนุษย เราไมตองถูกผูกมัดอยูกับการ
ขยายตัวอยางไมหยุดยั้งของขบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ที่กําหนดโดยการแขงขันกันใน
ตลาดโลก และซึ่งจะนําไปสูสังคมมนุษยโลกที่ขาดความหลากหลายตามแบบอยางสังคม
อเมริกันรวมสมัย อารยธรรมที่มีองคประกอบของคุณคาตาง ๆ และการจัดองคกรสังคมรูปแบบ
ตาง ๆ เปนสิ่งที่เปนไปได  กลาวอีกนัยหนึ่งเรายังเลือกสังคมที่เราตองการได (2) ถาอารยธรรม
ตาง ๆ คงอยูรวมกัน การมีความเขาใจซึ่งกันและกันจะกลายเปนปญหาที่สําคัญที่สุด เพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายของการมีระเบียบโลก นี่คือสภาพที่ตางจากสมัยสงครามเย็นที่มีสมมติฐานแนวคิด
เชิงเดี่ยวเหมอืนๆ กัน 

กุญแจสําคัญที่จะทําใหเราเขาใจโลกพหุนิยม [โลกที่มีความหลากหลายดานอารยธรรม 
- ผูแปล] คือความสามารถเขาใจกรอบวิธีคิดของผูคนที่มองโลกแตกตางไปจากวิธีการที่ “เรา” 
คุนเคย (ไมวา “เรา” จะเปนใคร) คือเขาใจผูคนที่มีทัศนคติตอความเปนจริงแตกตางจากเรา   

‘ความเปนจริง’ ถูกสรางขึ้นโดยประวัติศาสตรและสังคม ดังนั้นความเปนจริง จึงตางกัน
สําหรับแตละอารยธรรม มิใชเปนสากลทั่วโลก (นี่มิใชหมายความวาตองปรับเอามิติวธิีคิดของ
อารยธรรมอื่น ๆ มาใชเพียงทําความเขาใจเทานั้น)  เมื่อสามารถเขาใจผูอื่น (สังคมอื่นหรือ     
อารยธรรมอื่น)แลว  ส่ิงที่จําเปนลําดับตอมาคือแสวงหาสวนรวมหรือแนวรวมของ ‘ความเปนจริง’ 
ที่หลากหลายนี้เพื่อเปนพื้นฐานของความเปนสากล ภายในโลกที่มีความแตกตางหลากหลาย 
 
ความลาสมัยของความสัมพันธระหวางประเทศและเศรษฐศาสตรการเมืองระหวาง
ประเทศ 

พัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศชวง 10-20 
ปที่ผานมาคือ การเกิดขึ้นของเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ ในฐานะเปนสวนเสริมแตง
ใหกับทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งแตเดิมมุงไปที่ประเด็นดานการทหารและการเมือง
เปนหลัก  ในแวดวงวิชาการ พัฒนาการดงักลาวฉีกออกเปน 2 แนวแทนที่จะเปนเรื่องเดียวกัน ณ 
ขณะนี้เปนเวลาอันควรที่จะวิเคราะหความเปนมาของการแบงแยกวิชานี้ และเสนอการมองแบบ
ใหมโดยรวมทั้งสองสวนเขาเปนองคความรูเดียวกัน 

เริ่มแรกนั้น เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศไดรับความสนใจ เพราะให
ความสําคัญกับประเด็นที่วา เศรษฐกิจเปนรากฐานสําคัญของอํานาจ แตประเด็นนี้มิไดมี
ความหมายแตกับเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศหนุน
นําใหมีการเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องระบบโลก  โดยใหความสนใจกับประเด็นเรื่องกรอบหรือ
โครงสรางมิติประวัติศาสตร ที่พฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้น และใหความสําคัญกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเชื่องชาภายใตกรอบดังกลาว  แนวคิดดังกลาวแตกตางจากการเมือง
วาดวยความสมัพันธระหวางประเทศ  ซึ่งมีสมมติฐานเรื่องธรรมชาติของระบบรัฐที่คงที่ และมี
สมมติฐานเรื่องเศรษฐกิจที่มีลักษณะคงที่มิใชเปนกระบวนการ วิธีการคิดแบบเกาเคยมีประโยชน
ชวยแกปญหาภายใตสภาวะสถิต แตมีประโยชนนอยในการชวยใหเขาใจการเปลี่ยนแปลง ทําไม
ผูคนจึงจะเขาใจสภาพของตนเองและปญหาที่ตนประสบภายใตภาวะที่โลกเปลี่ยนเร็ว? การกอ
ตัวขึ้นของอัตลักษณที่หลากหลาย เปนตัวชี้ถึงความซับซอนของการเปลี่ยนแปลงที่กลาวมาแลว
นั้น 

ความสําเร็จของเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศมิใชอยูที่วาไดนําเอาเรื่อง
เศรษฐกิจเขามาวิเคราะห แตอยูที่การเปดใหมีการเสาะแสวงหาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ประวัติศาสตรอยางวิเคราะหวิจารณ  จุดเนนเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจเปนเพียงปรากฎการณ
สําคัญที่จะนําไปสูการสรางความรูใหมเกีย่วกับระเบียบโลก ความพยายามดังกลาวนําเอาสิ่ง   
ใหม ๆ เขามาประกอบมิใชแตเรื่องเศรษฐกิจแบบแคบ ๆ ตัวอยางเชนสงเสริมใหมีการนําเอามิติ
ความแตกตางของหญิงชายเขามาวิเคราะหประเด็นเรื่องอํานาจ และนัยยะตอพฤติกรรมมนุษยใน
โลกของสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีการขยายแนวคิดเรื่องความมั่นคงใหรวมมิติความแตกตาง
หญิงชายและโลกของสิ่งมีชีวิต 

กลาวโดยทั่วไป เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ เสนอวิธีการมองจากแงมุม
โครงสรางทางประวัติศาสตร นั่นคือ ตองวิเคราะหปจจยัตาง ๆ ซึ่งมนุษยเลือกไมไดแตก็มีผลใน
การสรางประวัติศาสตรของมนุษย ดังที่มารกซเขียนไว26  โครงสรางทางประวัติศาสตรนี้ ถูกหลอ
หลอมจากขางลางขึ้นขางบน โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบสวนยอยของสังคม
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เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ ยังไดนําการวิพากษตนเอง  การทบทวนสภาพของ
ตนเอง การตระหนักถึงวา แหงที่จุดยืนของเรา ณ ชวงเวลาและสถานที่หนึ่ง ๆ และโครงสราง
ของสังคมเปนปจจัยกําหนดความเขาใจประวัติศาสตรของเรา การปฏิวัติวิธีคิดดังที่กลาวมา ทํา
ใหเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ และความสัมพันธระหวางประเทศแบบเดิม ๆ ลาสมัย
หรือใชไมได เปนการปูทางสูความรูที่รอบดานเกี่ยวกับกระบวนการของระเบียบโลกที่เปนองค
รวมมากขึ้นกวาเดิม 

การเสาะหารปูแบบความรูเปนองครวมที่มีความครอบคลุมกาวไปไกล            เกิน
ขอบเขตของความสัมพันธระหวางประเทศ และเศรษฐศาสตรการเมอืงระหวางประเทศ  โดยทา
ทายวิชาอื่น ๆ ดวย  การวิเคราะหวาความสัมพันธทางสังคมเปนรากฐานของอํานาจทางการเมือง
และตนเหตุของความขัดแยง ทําใหมองเห็นวาการแยกการเมืองเปรียบเทียบออกจาก
ความสัมพันธระหวางประเทศ  ไมใชส่ิงที่ควรทํา แนนอนเราไมอาจศกึษาทุกส่ิงทุกอยางและบาง
ทานรูเรื่องการเมืองเปรียบเทียบดกีวากิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทูตและการเจรจาหลายฝาย ถา
จะเขาใจระเบียบโลกหรือพัฒนาการของเขตภูมิภาคแลว ก็จําเปนจะตองผนวกความรูเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของอํานาจภายในสังคม และความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐที่ถูกกําหนด
โดยความสัมพันธทางสังคมที่วามานั้น นอกจากนั้นยังจําเปนตองขามพนการผูกตดิอยูกับกรอบ
ของศาสตรใดศาสตรหนึ่ง นั่นคือตองนําความรูดานประวัติศาสตร สังคมศาสตร  ภูมิศาสตร อีก
นัยหนึ่ง สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรทั้งหมดเขามาประกอบกัน27 
 
 
กระบวนการทางการเมืองและระเบียบโลก 

หากเรามีสมมติฐานวา อํานาจมีรากฐานอยูที่ชุมชนมนุษย และเมื่อพูดถึงระเบียบโลกเรา
ใหความสําคญักับมุมมองแบบ “ลางสูบน” (‘bottom – up’) เราจําเปนตองพิจารณาวา
สาธารณชนคนธรรมดาคดิอยางไรกับองคกรดานอํานาจตางๆ ระบบรัฐ และองคกรระหวาง
ประเทศตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการเจรจาระหวางประเทศตาง ๆ ดวย ทัศนคติที่วานั้น ทุกหนแหง
ในโลกมีตั้งแตตึงเครียดไปจนถึงเปนปฏิปกษ ความรูสึกใกลชิดระหวางผูคนและองคกรรัฐนั้น
ออน ความ   มั่นใจของผูคนตอชนชั้นทางการเมืองตกต่ํา   

บางประเทศ ผูคนมองวานักการเมืองเปรียบเสมือนทรราชยที่คอยแตจะเอาเปรียบ
ประชาชน จึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวของดวยเทาที่จะทําได แมในประเทศที่มีรัฐบาลภายใต
ระบบรัฐธรรมนูญ และมีการบังคับใชกฎหมายอยางไดผลครอบคลุมทุกชนชั้น ประชาชนยังไม
คอยจะเชื่อใจผูนําทางการเมืองเทาใดนัก ชนชั้นทางการเมืองถูกมองวาคอรรัปชันและทํางาน
ขาดประสิทธิภาพ คอรรัปชนัในความหมายที่วาใหความสําคัญกับตาํแหนงของตนเองมากกวา 
คํานึงถึงผลประโยชนของสาธารณชน และไรประสิทธิภาพ เนื่องจากไมอาจเขาใจและจัดการ
แกปญหาสําคัญ เชน การวางงาน การบริการสาธารณะที่เส่ือมถอย และความเหลื่อมล้ําที่สูงขึ้น 

การที่ผูคนขาดความเชื่อมั่นชนชั้นทางการเมือง  เหตุผลสวนหนึ่งอาจโยงกับขบวนการ
โลกาภิวัตนซึ่งมีลักษณะครอบงําทางอุดมการณ  โดยมีการประกาศอยางเปนทางการวา
ขบวนการโลกาภิวัตนพรอม ๆ กับการแขงขันระดับโลก เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ดงัเชนที่อดีต
นายกรัฐมนตรอีังกฤษ นางมารกาเร็ต แคชเชอรมักพูดวา “ไมมีทางเลอืก” ขบวนการโลกาภิวัตน
จึงเปนความแปลกแยกที่แทจริง เปนสิ่งที่ผูคนสรางขึ้นแลวกลับมีอํานาจเหนือพวกเขาอยาง
ส้ินเชิง 

นักการเมืองเลิกพูดถึงความเปนพลเมือง (citizens) พลเมืองคือปจเจกบุคคลที่เปนอิสระ
มีสิทธิไดรับบริการจากรัฐ และพิจารณากําหนดแนวทางสูสังคมอนาคตที่ดี  ในเมื่อขบวนการ
โลกาภิวัตนยกเลิกทางเลือกตาง ๆ ไปแลว จึงไมมีบทบาทใด ๆ หลงเหลือไวใหกบัพลเมืองอีก  
นักการเมืองจะพูดถึงแตผูเสียภาษี ผูหางานทํา และ stake-holder หรือผูที่กุมเงินที่ลงทุน 
(สะทอนแนวคิดบรรษัทนิยม หรือ corporatism28)  เมือ่รัฐบาลปดกั้นทางเลือกสําหรับสังคมใน
อนาคตเสียแลว รัฐบาลจึงถูกลดบทบาทลง มุงแตการบริหาร แขงขันกับทีมนักบริหารทีมอื่น ๆ ที่
อาจจะเขาเปนผูบริหาร29 

ภายใตสภาพดังกลาว มีชองทางเปดใหพลังตาง ๆ ที่อยูนอกการควบคุมของทางการ 
และอยูนอกกรอบการวิเคราะหการเมืองแบบเดิม ๆ เขามีบทบาทเปนกระบวนการใตดินขนานไป
กับกระบวนการทางการเมืองที่เปนทางการและมองเห็นได นี่คือโลกใตดินของการเมืองระดับ
โลก บางทีเรามีโอกาสไดเห็นโลกใตดินนี้ เชน เมื่อปฏิบัติการสืบราชการลับเปนปญหาขึ้น เมื่อมี
การสืบคนตนตอของเงินสกปรกผิดกฎหมาย เมื่อมีปฏิบัติการของกลุมกอการราย เมื่อมีการคอร
รปัชันในธุรกิจการเงิน หรือเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนนักการเมือง 
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องคกรตาง ๆ มากมายมีบทบาทปฏิบัติการในโลกใตดิน ตัวอยางเชน  หนวยงานสืบ
ราชการลับ  มาเฟย นักคายาเสพติด นักคาอาวุธสงคราม ธนาคารที่ฟอกเงิน องคกรกอการราย
ขามแดน ผูรับจางเปนทหารอาชีพ ทหารสวนตัว ผูอุปโลกตนเองเปนผูนําทางศาสนา และนัก
ธุรกิจเพศพาณิชย เอเยนตเหลานี้อาจรวมมือกันทํางาน หรืออาจขัดแยงกัน นักรัฐศาสตรศึกษา
แตเรื่องการเมอืงภาคทางการ หรือการเมืองบนโตะ แตสภาพของการเมืองทางการที่เส่ือมถอย  
หมายถึงการที่การอภิปรายเรื่องคุณคาสังคมถูกเบียดออกไป โดยใหความสําคัญกับเรื่องเทคนิค
ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร และเรื่องผลประโยชนของกลุมหรือของเอกชนมากกวาเรื่องของ
พลเมือง ทําใหตองใสใจกับการวิเคราะหวิจารณโลกใตดินมากขึ้น เมื่อเราพิจารณาถึงทวิลักษณะ
ของโลกทางการที่เส่ือมถอย และโลกใตดินเฟองฟู ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาคือ 
กระบวนการทางการเมืองสาธารณะควรตองปรับใหฟนคืนมาเพื่อใหควบคุมผลทางการเมืองและ
เพื่อลดชองทางของกิจกรรมใตดิน แมจะไมอาจจํากัดออกไปอยางสิ้นเชิง 

ถาเริ่มจากสมมติฐานวาอํานาจทางการเมืองที่กอมาจากเบื้องลางสูเบ้ืองบน จะนําไปสู
ประเด็นเรื่องสังคมประชา (civil society) ซึ่งเปนปจจัยทางบวกที่จะตานกับผลเสียของโลกใต
ดิน นักรัฐศาสตรกําลังใสใจกับพัฒนาการของสังคมประชามากขึ้น ๆ ที่อาฟริกาผูคนในหลาย
ประเทศ รวมตัวกันเปนองคกรภายในชุมชนทองถิ่น เพื่อตอสูดํารงชีวิตภายใตสภาวะการณที่บี
บรัดจากทั้งโดยรัฐบาลของเขาเอง และจากองคกรระหวางประเทศ30  ที่อินโดนีเซีย ขบวนการ
ชุมชนที่มีการจัดตั้ง แผขยายออกไป และอาจมีศักยภาพเปนฐานของอํานาจการเมืองใหมที่
ทดแทนอํานาจเดิมที่ทั้งคอรรัปชันและเผด็จการ ที่ยังหลงเหลือยู สังคมประชาที่คองโกนําไปสู
การลมสลายของรัฐบาลโจรของโมบูโต แมวาจะยังไมมีบทบาทภายใตสภาวะไรเสถียรภาพหลัง
จากนั้น   ที่เชียปาส กลุมของซาปาติสตา ที่พัฒนามาจากขบวนการกองโจรของกลุมชนชาติมี
บทบาทเปนพลังฟนฟูสังคมประชาของเม็กซิโก และขบวนการดังกลาว สามารถสรางกระแสขาม
ชาติตอตานโลกาภิวัตน โดยใชระบบสื่อสารอิเล็คโทรนิกสสมัยใหม ที่คานาดา สังคมประชาถูก
กระตุนใหตื่นตัวดวยกระแสการตอตาน NAFTA, APEC และขอตกลงพหุภาคีวาดวยการลงทุน
หรือ MAI (ซึ่งลวนแลวแตเปนสถาบันตาง ๆ ของขบวนการโลกาภิวัตน)  และการพยายามนําเอา
ผลประโยชนทางการคามาเปนตัวนํานโยบายตางประเทศจนขัดแยงกับหลักการสิทธิมนุษยชน 

เมื่อเปรียบเทียบกับโลกใตดิน ซึ่งโดยทั่วไปมีบทบาทสนับสนุนอํานาจของโลกทางการ
ดวย กลาวไดวาขบวนการสังคมประชา เปนโลกของการตอตาน กลุมตาง ๆ ที่เขารวม       
ขบวนการขาดความเชื่อมั่นตออํานาจทางการ จึงสําแดงออกดวยการรวมกลุมเปนองคกร และมุง
หาโลกทางเลือกใหกับสังคม ซึ่งถูกปฏิเสธโดยอุดมการณนําของโลกาภิวัตน 

ดังนั้น โลก ณ จุดเปลี่ยนแหงสหัสวรรษจึงมีกิจกรรมทางการเมืองแบงไดเปน 3 สวน
ใหญ คือ อํานาจครอบงําของโลกาภิวัตน หรือโลกทางการ  โลกใตดินที่เปนกาฝากของโลก
ทางการ  และโลกของการตอตาน [สังคมประชา ขบวนการทางสังคม - ผูแปล] ที่พยายาม
แสวงหาทางเลือกเพื่อทาทายการครอบงําของโลกทางการ 
 
พลังทาทายของสรรพสิ่งมีชีวิต 

พลังทั้งสามสวนที่แกงแยงแขงขัน อยูในบริบทของโลกแหงสรรพสิ่งมีชีวิตเปนขีดจํากัด 
มนุษยชาติเปนเพียงสวนหนึ่งของธรรมชาติ และภายใตธรรมชาติ มนุษยตองพึ่งส่ิงมีชีวิต   อื่น ๆ 
และสสารที่พยุงชีวิตได มีปรากฎการณหลายอยางเกิดขึ้นซึ่งทําใหเรายิ่งตระหนักถึงกฎการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ไดแก ภาวะหลุมโอโซน ภาวะโลกรอน การเสื่อมสลายของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การลดลงของพันธุปลา การที่ผูคนถกูผลกระทบจากมลภาวะมากขึ้น
และความผันแปรของดินฟาอากาศที่นําความเสียหาย 

การที่ธรรมชาตินอกเหนือมนุษยสามารถเขาแทรกแซงการเมืองของมนุษย ทําใหยิ่ง
ตระหนักกันวา ความอยูรอดของมนุษยชาติกําลังเปนปญหา ไมวันพรุงนี้ ก็ในชวงระยะยาว จึงมิ
อาจละเลยได มุมมองดังกลาว  หมายความวาการคงไวหรือรักษาไวซึ่งโลกของสรรพสิ่งมีชีวิต 
ไดกลายเปนบรรทัดฐานสูงสุดที่จะนํามาตัดสินผลของนโยบายทางการเมือง 

เราจะประเมินการเมืองของโลกทั้งสามมิติที่กลาวขางตน จากบรรทัดฐานนี้ไดอยางไร? 
ขบวนการโลกาภิวัตนขัดแยงในตัวเอง โลกาภิวัตนถูกขับเคลื่อนดวยการแขงขันระดับ

โลก และคูของการแขงขันก็คืออุปสงคของผูบริโภค แบบจําลองอุปสงคที่ใชกันอยูไดมาจากการ
บริโภคของสังคมฟุมเฟอย ซึ่งเปนตัวผลักดันรูปแบบการผลิต ที่ตามมาดวยมลภาวะและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติจนรอยหรอไปเรื่อย ๆ  แหลงมลภาวะเริ่มที่ประเทศร่ํารวย เมื่อประเทศเหลานี้
แกปญหามลภาวะไดมลภาวะก็จะยายไปเกิดที่ประเทศจนกวาที่เอาอยางพฤติกรรมที่ประเทศ
ร่ํารวยไดเลิกไปแลว เทคโนโลยีใหม ๆ บางชนิดอาจสรางมลภาวะนอยลง และใช
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ทรัพยากรธรรมชาติประหยัดขึ้น ทําใหมีหนทางหากําไรจากการทําใหระบบนิเวศปลอดมลภาวะ 
แตถาขบวนการ  โลกาภิวัตนยังคงกาวตอไปเฉกเชนปจจุบัน วิกฤตธรรมชาติที่จะสงผลลบตอ
มนุษยชาติตองเกิดขึ้นอยางแนนอน 

นัยยะที่ไดจากความขัดแยงที่กลาวมาคือ (1) สังคมร่ํารวยตองเปลี่ยนแบบแผนการ
บริโภค และการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับความอยูรอดของโลกสิ่งมีชีวิต (2) แบบแผนที่
เปลี่ยนไปนี้ตองเปนแมแบบทางเลือกใหประเทศอื่น ๆ ที่จนกวาและ (3)  ประเทศร่ํารวยที่ได
จัดการกับสังคมเศรษฐกิจของตนเองตามแนวทางเลือกใหมไดแลว จะตองชวยประเทศที่จนกวา
ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางใหมนี้ดวย 

ส่ิงที่เสนอเปนการทาทายระบบการเมืองของประเทศร่ํารวยอยางยิ่ง เพราะอาจจะเปนไป
ไมได อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จอรจ บุช เคยกลาววา ‘เราไมอาจยอมใหใครมา
ปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของเราได’ (‘Our lifestyle  is not open to negotiation’)  คํากลาว
นั้น ชี้ใหเห็นความเปนจริงทางการเมือง ซึ่งเปนมุมมองระยะสั้นของนักการเมืองระดับนําของโลก
ทางการ 

เมื่อหันมาวิเคราะหโลกที่สองคือโลกใตดิน ขอพิจารณาเรื่องโลกแหงสรรพสิ่งมีชีวิต 
มิไดอยูในความใสใจของโลกนี้เลย  โลกใตดินไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระยะยาว 
มันเปนโลกที่สนใจแตเรื่องการหาเงินและอํานาจการเมืองระยะสั้นเทานั้น โลกใตดินสนับสนุน
โครงสรางอํานาจและสภาพปจจุบันของโลกทางการ  มันเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอความพยายาม
จะปรับปรุงโลกของสรรพสิ่งที่มีชีวิตซึ่งผูคนมักมองขาม  
 
ทางออกสูรูปแบบใหมของสังคมเศรษฐกิจ? (social democracy)  

จากสงครามโลกครั้งที่ 2  โครงสรางของเศรษฐกิจโลกไดเปลี่ยนไปอยางมีนัยยะสําคัญ 
กลางทศวรรษ 1970 เราไดเห็นการเปลี่ยนผานจากลัทธิเคนส และลัทธิฟอรดดิส มาเปนโลกาภิ
วัตนเสรีนิยมใหม  (neo-liberal globalization) โลกหลังสงครามพยายามสรางระเบียบโลกที่ทํา
ใหพฤติกรรมทางเศรษฐกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม  ใหความสําคัญกับจุดมุงหมายดานการมี
งานทําเต็มที่ และความมั่นคงทางสังคมเหนือส่ิงอื่นใด และพยายามลดชองวางระหวางประเทศ
รวยและประเทศจน  ลัทธิเคนสและฟอรดดิส เปนเทคนิควิธีการเพื่อใหการเมืองสามารถปรบั
ระบบตลาดซึ่งมีความเหลื่อมล้ํา นโยบายและมาตรการดังกลาวถึงภาวะวิกฤตชวงกลางทศวรรษ 
1970  จากจุดนั้นนโยบายทั้งหลายถูกละเลยไปเรื่อย ๆ แลวยอมใหการเปดเสรีและระบบตลาด
เสรีเขาครอบงํา ผลก็คือ เกิดความขัดแยงทางสังคมจากความสุดขั้วภายในสังคมและระหวาง
สังคม ระหวางคนรวยและคนจน และแนวโนมสูการลมสลายของการเงินและวิกฤตภาวะธรรมชาติ 

ถาหากจะมีทางออก คงจะไมใชการหันกลับไปสูแนวทางกอนสงครามโลกครั้งที่สอง 
จะตองเปนแนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบใหมเลยทีเดียวที่ใชทรัพยากรประหยัดและไม
สรางมลภาวะ ตองสนองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยมากกวาเดิม และซึ่งสามารถทําได
ดวยเทคโนโลยีที่ใชแรงงานในอัตราสวนลดลง ตองเปนกิจกรรมสนองความจําเปนของมนุษย
ดานสังคม ไดแกสุขภาพ การศึกษา การดูแลเด็ก และความสนุกสนาน และตองเปนกิจกรรมที่ใช      
แรงงานเขมขน จะสูจุดมุงหมายเหลานี้ไดจะตองเปลี่ยนระบบคุณคาของสังคมอยางพลิกหนามือ
เปนหลังมือ รวมทั้งการใหคณุคาของงานประเภทตาง ๆ   รัฐจะตองกลายเปนผูกํากับ และให
ความชอบธรรมกับกิจกรรมใหมๆ เหลานี้ แตรัฐจะตอบสนองขอเสนอเหลานี้ไดกด็วยแรงผลักดัน
จากเบื้องลางคือแรงกดดันจากพลเมืองนักเคลื่อนไหวเทานั้น 
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