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Globalisation vs. Anti-Globalization
รังสรรค ธนะพรพันธุ
โลกานุวตั รเปนวาทกรรมสําคัญในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20 สวนสําคัญเปน
เพราะกระบวนการโลกานุวัตรขยายตัวอยางกวางขวางและรวดเร็วในชวงเวลาดังกลาวนี้
โลกานุวัตรเปนกระบวนการเชื่อมโยงสวนตางๆของโลกเขาดวยกัน การเชื่อมโยง
ดังกลาวนี้ในเบื้องตนอาศัยการสรางเครือขายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ครั้นเมื่อ
ประเทศตางๆดํ าเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน ตลาดการเงินของประเทศตางๆผนึกเขากับ
ตลาดการเงินระหวางประเทศ ดวยเหตุดังนี้ การขยายตัวของตลาดการเงินระหวางประเทศจึงสง
ผลตอการติบโตของกระบวนการโลกานุวัตร กระบวนการผนึกโลกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ไดรับ
การเสริมสงอยางสําคัญจากความกาวหนาของเทคโลโลยีสารสนเทศ ซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วในชวง
สามทศวรรษสุดทายของคริสตศตวรรษที่ 20
โลกานุวัตรจะขยายตัวอยางกวางขวางและรวดเร็วก็ตอเมื่อประเทศตางๆดําเนิน
นโยบายเสรีนิยม ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม หากปราศจากนโยบายเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ การขยายตัวของการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศจะเปนไปอยางเชื่องชา
หากปราศจากนโยบายเสรีนิยมทางการเมือง ประชาชาติไมมีประชาธิปไตย ประชาชนถูกลิดรอน
สิทธิและเสรีภาพ รวมตลอดจนการมีสวนรวมในการกําหนดชะกรรมของตนเอง หากปราศจาก
นโยบายเสรีนิยมทางวัฒนธรรม ปฏิสมั พันธระหวางวัฒนธรรมของชาติตางๆจะมีอยางจํากัด การ
ถายทอดวัฒนธรรมขามชาติเผชิญทํานบกีดขวาง ในประการสําคัญ กระบวนการแปรวัฒนธรรมให
เปนสินคา (Commodification) จะเปนไปอยางเชื่องชา ซึ่งมีผลตอการเติบโตของทุนวัฒนธรรม
(Cultural Capital) โดยตรง
ประเทศมหาอํานาจไดประโยชนจากกระบวนการโลกานุวัตร ดวยเหตุดังนั้น จึง
พยายามผลักดันใหกระบวนการโลกานุวัตรขยายตัว ในการนี้ ประเทศมหาอํานาจอาศัยองคกร
โลกบาลเปนกลไกสําคัญในการเผยแพรลัทธิเสรีนิยม (Liberalism) และลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม
(Neo-Liberalism) ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการการคาโลกมีบทบาท
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สําคัญในการผลักดันใหภาคีสมาชิกดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ทั้งดานการคา การ
ลงทุน และการเงินระหวางประเทศ ทั้งนี้ดวยการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และบังคับใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวนี้
การกอตัวของฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) นับตั้งแต
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม ฉันทมติแหง
วอชิงตันนําเสนอนโยบายชุดเสรีนิยม (Policy Menu) เพื่อเกื้อหนุนการเติบโตของกระบวนการ
โลกานุวัตร ดวยการ ‘ลางสมอง’ พลโลกเพือ่ ใหเห็นดีเห็นงามวา หากปราศจากการปรับนโยบายสู
แนวทางเสรีนิยม การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ (Economic Policy Reform) มิอาจเกิดขึ้นได
ในทํานองเดียวกัน หากไมเดินแนวทางเสรีนิยม การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structural
Adjustment) มิอาจเปนไปได
แมในชั้นแรกฉันทมติแหงวอชิงตันจะจํากัดการนําเสนอเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ
แตเมือ่ ยางเขาสูทศวรรษ 2530 ฉันทมติแหงวอชิงตันก็ขยายไปสูประเด็นทางการเมืองการปกครอง
ทั้งในเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมตลอดจนการปรับ
ระบอบการเมืองไปสูระบอบประชาธิปไตย (Democratization)
ในดานหนึง่ ฉันทมติแหงวอชิงตันมิไดหยุดนิ่ง หากแตมีพลวัตร ในอีกดานหนึ่ง
ฉันทมติแหงวอชิงตันมีกระบวนการโลกานุวัตร อันเปนเหตุใหนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจกลาย
เปนนโยบายหลักของประเทตางๆ แมในชั้นแรกกระบวนการโลกานุวัตรของฉันทมติแหงวอชิงตัน
จะเปนการแผอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมจากโลกที่หนึ่งไปสูโลกที่สาม แตภายหลังจาก
กําแพงเบอรลนิ พังทลายและอาณาจักรโซเวียตลมสลายนับตั้งแตป 2532 เปนตนมา ฉันทมติแหง
วอชิงตันก็แผอิทธิพลเขาสูโลกที่สอง มนุษยพิภพผนึกเปนอันหนึ่งอันเดียวโดยอาศัยเครือขาย
การคา การลงทุน การเงิน และเทคโนโลยีระหวางประเทศ ประเทศในโลกที่สองพากันเขาแถว
สมัครเปนสมาชิกองคการการคาโลก ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ ดวยเหตุ
ดังนี้ ฉันทมติแหงวอชิงตันจึงคอยๆแปรสภาพเปนฉันทมติแหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
มนุษยพิภพ (One World Consensus)
แตผูคนในมนุษยพิภพมิไดเห็นดีเห็นงามกับโลกานุวัตรและฉันทมติแหงวอชิงตัน
ไปเสียทัง้ ทัง้ หมด กลุมคนที่ตอตานโลกานุวัตรและตอตานฉันทมติแหงวอชิงตน ซึ่งมีนัยรวมไปถึง
การตอตานกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และองคการการคาโลกดวย เริ่มมีการ
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จัดตั้งและผนึกกํ าลังอยางเขมแข็ง องคกรจัดตั้งที่ตอตานกระแสโลกเหลานี้เริ่มจัดการประชุม
ประจํ าปคูขนานไปกับการประชุมประจําปของกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก
โดยที่ตอมามีการจัดการประชุมประทวงและตอตานองคกรโลกบาลเหลานี้ ดังการประทวงการ
ประชุม WTO ณ นคร Seattle ปลายป 2542 การประชุม UNTAD ณ กรุงเทพฯ ป 2543 การ
ประชุม ADB ณ นครเชียงใหม ป 2543 และการประชุม World Economic Forum ณ นคร Davos
ประเทศสวิตเซอรแลนดปลายเดือนมกราคม 2544 เปนตน
องคกรประชาชนที่ตอตานกระแสโลกานุวัตรมาจากทุกกลุมประเทศ มิจําเพาะ
โลกทีส่ าม หากรวมโลกที่หนึ่งและโลกที่สองดวย องคกรเหลานี้มีความเห็นวา โลกานุวัตรมิไดเปน
มิตรตอคนจน มิไดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มิไดเปนมิตรกับสถาบัน
ครอบครัว และมิไดเปนมิตรกับวัฒนธรรมแหงชาติ
กลุ  ม คนที่ บู ช าโลกานุ วั ต รเสนอเหตุ ผ ลว า โลกานุ วั ต รเกื้ อ กู ล การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนประโยชนแกคนจน คนกลุมนี้อางงานวิจัยจํานวนมากที่
พบข อ เท็ จ จริ ง ว า ในประเทศที่ มี ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ยาวนาน จํ านวนคนจนจะลดลง
ธนาคารโลกถึงกับประโคมคําขวัญบน Web Site (www.worlbank.org) วา Growth is good for
the poor. โดยทีก่ ลุม คนที่ตอตานโลกานุวัตรมิไดเชื่อคําขวัญดังกลาวนี้
หากแมนยอมรับวา การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนประโยชนตอคนจน แตผลพวง
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจมิไดมีการกระจายอยางเสมอภาค ในกรณีของประเทศไทย การ
กระจายรายไดของครัวเรือนมีแนวโนมเลวลงตามกาลเวลา ในสังคมเศรษฐกิจโลก ความแตกตาง
ในดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆมีมากขึ้น
จากการศึกษาของศาสตราจารยแองกัส แมดดิสัน (Augus Maddison) ในป
พ.ศ. 2363 รายไดถัวเฉลี่ยของกลุมประเทศรํ่ารวยที่สุด 20 ประเทศแรก คิดเปนสองเทาของกลุม
ประเทศยากจนที่สุด สัดสวนนี้เพิ่มเปน 4 เทาในป 2443 20 เทาในป 2503 และ 40 เทาในป 2543
งานวิจยั ของธนาคารโลกเรื่อง “True World Income Distribution, 1988 and 1993” โดย Branko
Milanovic (1999) พบวา ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดระหวางประเทศตางๆใน
มนุษยพิภพเลวลงระหวางป 2531 – 2536
หากโลกานุ วั ต รหนุ น เนื่ อ งการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ผลประโยชน ที่ ไ ด จ าก
โลกานุวัตรก็มิไดตกแกประเทศตางๆอยางเทาเทียมกัน โดยที่กลุมประเทศรํ่ ารวยไดสวนแบง
ผลประโยชนมากกวากลุมประเทศยากจน อันเปนเหตุใหความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ

4

ระหวางประเทศตางๆมีมากขึ้น กลุมที่ตอตานโลกานุวัตรเชื่อวา ความแตกตางดังกลาวนี้เปนผล
จากการดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดยที่ประเทศมหาอํานาจสามารถเขาถึงตลาดของ
ประเทศยากจน สามารถหาประโยชนจากความหลากหลายดานชีวภาพในประเทศยากจน
สามารถดูดดึงแรงงานมีฝมือและชนชั้นมันสมองจากประเทศยากจน (โดยที่ไมตองการดูดดึง
แรงงานไรฝมือ) และสามารถขาย ‘ความคิด’ และเทคโนโลยีแกประเทศยากจน (โดยไมตองการ
ถายทอดเทคโนโลยี)
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก ชวงที่กระบวนการโลกานุวัตรขยายตัวอยาง
รวดเร็วมักจะเปนชวงเวลาที่การกระจายรายไดระหวางประเทศตางๆเลวลง ดังเชนชวงปลายคริสต
ศตวรรษที่ 19 ตอเนื่องถึงทศวรรษแรกในคริสตศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตรในชวงเวลาดังกลาวนี้
ใหบทเรียนสําคัญแกเราวา ความไมเทาเทียมกันในการแบงปนผลประโยชนจากโลกานุวัตรนํามา
ซึ่งนโยบายที่มีผลในการทําลายเครือขายโลกานุวัตร ความเขมขนในการแขงขันในตลาดสินคา
นํามาซึ่งสงครามการคา ประเทศตางๆพากันสรางกําแพงภาษีเพื่อปกปองอุตสาหกรรมและการ
ผลิตภายในประเทศ สงครามการคาในทศวรรษ 2460 นํามาซึ่งภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ
(The Great Depression) ในทศวรรษ 2470
โลกานุวัตรจะยังคงเปนวาทกรรมสําคัญในคริสตศตวรรษที่ 21 การหํ้าหั่นกัน
ระหวางกลุมบูชาโลกานุวัตรกับกลุมตอตานโลกานุวัตรจะทวีความเขมขนและรุนแรงมากขึ้น การ
ตอสูด งั กลาวนี้โดยพื้นฐานเปนการตอสูเชิงอุดมการณ กลุมคนที่บูชาโลกานุวัตรมิไดเลื่อมใสเฉพาะ
แตลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมเทานั้น หากยังมีศรัทธาในระบบทุนนิยมโดยพื้นฐานอีกดวย ในขณะที่
กลุม ผูต อตานโลกานุวัตรมิไดยึดถือระบบทุนนิยมเปนโลกพระศรีอาริย
ตราบเทา ที่ ก ระบวนการโลกานุวัตรมิไดปรับตัวไปในทางที่เปนมิตรกับคนจน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนมิตรกับสถาบันครอบครัว และเปนมิตรกับ
วัฒนธรรมของแตละประเทศ และตราบเทาที่ผลพวงของโลกานุวัตรมิไดมีการแบงปนกันอยาง
เสมอภาคระหวางประเทศตางๆในสังคมเศรษฐกิจโลก และระหวางกลุมชนตางๆภายในสังคม
เศรษฐกิจแตละประเทศ กระแสการตอตานโลกานุวัตรจะยังคงธํ ารงอยูตอไป โดยที่ทวีความ
เขมแข็งดวย หากกลุมคนที่ผลักดันกระบวนการโลกานุวัตรยังไมผอนปรนและปรับตัว สังคม
เศรษฐกิจโลกอาจตองเผชิญกับสภาวะการสลายตัว (Global Economy Disintegration) ดังที่เคย
ปรากฏมาแลวในชวงสามทศวรรษกอนสงครามโลกครั้งที่สอง

