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รายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งพิจารณาถึงผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ที่มีต่อโลกาภิวัตน์

ในมิติต่างๆ ที่เป็นวิถีของความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และพ่ึงพากัน ของผู้คนและประเทศทั่วโลก เพราะ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ดังกล่าวจะมีผลอย่างมากต่องานด้านการต่างประเทศ  
โดยประเทศที่มีการประเมินสถานการณ์อย่างมองการณ์ไกลล่วงหน้า และมีการเตรียมความพร้อมที่ดี
ย่อมมีความได้เปรียบในการด าเนินการบรรเทาผลกระทบด้านลบ และมีแนวทางเชิงรุกเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์และสถานะของประเทศต่อไป โดยรายงานฉบับนี้เน้นบริบทการทูตพหุภาคี โดยเฉพาะ
การประเมินการตอบสนองต่อวิกฤตโดยระบบธรรมาภิบาลโลก (Global governance) เช่น 
สหประชาชาติ ซึ่งท่าทีของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะมหาอ านาจมีผลอย่างมากต่อความส าเร็จของ 
การด าเนินการของสหประชาชาติ อีกท้ังยังส่งผลต่อเนื่องต่อแนวโน้มและความนิยมในโลกาภิวัตน์  

จากการศึกษา ผู้เขียนพบว่า วิกฤต COVID-19 มีผลเพิ่มพลวัตและพลังให้กับกระแสต่อต้าน
โลกาภิ วัตน์  (Deglobalization) ที่ เกิ ดขึ้ นมาก่อนหน้ านี้  อย่ างไรก็ดี  แนวโน้ มต่อต้ านหรือ 
ความเสื่อมถอยของโลกาภิวัตน์น่าจะมีผลคงอยู่ชั่วคราวโดยเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีข้ึนและลงของ
โลกาภิวัตน์ โลกยุคหลังวิกฤต COVID-19 จะเกิดการทบทวนโลกาภิวัตน์ (Rewiring globalization) 
การทบทวนห่วงโซ่อุปทาน และความพยายามลดผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอก  
ซึ่งความเชื่อมโยงกันทางเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารจะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนท าให้กระแส
โลกาภิวัตน์คงอยู่ การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจที่เป็นเรื่องปกติพ้ืนฐานที่มีมานานแล้วและ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกระแสการเมืองและตัวผู้น า แต่ในท้ายที่สุด ทุกประเทศต่างก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
ประเทศต่างๆ จะได้ รับประโยชน์ที่ มากกว่าจากโลกาภิ วัตน์ และการเชื่ อมโยงและร่วมมือกัน  
โดยการควบคุมโรคระบาดเป็นเสมือนสินค้าสาธารณะโลก (Global public goods) ต้องอาศัย 
ความร่วมมือกันของประชาคมระหว่างประเทศ และในขณะเดียวกัน สหประชาชาติจะมีโอกาส
กลับมาทวงคืนความน่าเชื่อถือได้ผ่านการน าเสนอบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีหลังวิกฤต COVID-19 
โดยกลไกเหล่านี้ต้องปรับตัวให้เร็ว นอกจากนี้ ประเทศขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งไทยต้องมีส่วน
ช่วยกันผนึกก าลังผลักดันให้เกิดสปิริตของความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศให้ได้ต่อไป 

ผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะซึ่งพัฒนามาจากการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
ตามแนวทาง OECD Strategic Foresight โดยเห็นว่า น่าจะเป็นแนวทางส าหรับใช้เตรียมความพร้อม
รองรับผลกระทบและนัยต่อการทูตพหุภาคีและการต่างประเทศของไทยในมิติต่างๆ อันเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ เพ่ือคงไว้ซึ่งท่าทีที่สร้างสรรค์และมีหลักการ รวมถึง 
การเป็นที่ยอมรับและการมีสถานะท่ีดีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ส าหรับผู้เขียนการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นเสมือนการเดินทางที่
ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆ โดยนอกจากผู้เขียนต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการเดินทางและ
การกักตัว 14 วัน ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของรัฐบาลเพ่ือมา
เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) แล้ว ผู้เขียนยังรู้สึกได้ว่า กระบวนการจัดท า
รายงานและการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นการเดินทาง ( journey) ที่ท าให้ผู้เขียนได้มีโอกาสได้
พัฒนาตนเองอย่างมากทั้งในด้านการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมิติต่างๆ ซึ่งรวมตั้งแต่ เรื่องของ
เวลา ไปจนถึงเรื่องสารัตถะ และเรื่องการจัดการกับความคาดหวังต่างๆ  

ผู้เขียนได้เลือกหัวข้อการศึกษา “ผลกระทบของวิกฤตไวรัส COVID-19 ต่อกระแสโลกาภิวัตน์ 
นัยต่อการทูตพหุภาคีของไทย” เพราะเห็นว่า วิกฤตไวรัส COVID-19 เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับ 
ทุกคนทั่วโลก วิกฤตเป็นบททดสอบและวิกฤตมักเป็นโอกาสสะท้อนความเป็นจริงในหลายแง่มุมที่ดีเสมอ 
ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมโดยท าให้มนุษย์บนโลกเข้มแข็งขึ้น โดยผู้เขียนหวังว่า 
รายงานในหัวข้อนี้จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาถึงผลกระทบและทิศทางแนวโน้ มของ
โลกาภิวัตน์อันเป็นผลจากวิกฤตดังกล่าว โดยน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการต่างประเทศของไทยอย่างมองการณ์ไกล และเตรียมตัวล่วงหน้าเผื่อส าหรับอนาคตได้บ้าง  
ไม่มากก็น้อย 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและเมตตาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับผู้เขียนมาโดยตลอด รวมถึงขอบคุณกรรมการอีก 
2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล ส าหรับ
ข้อคิดเห็นและแง่มุมที่ช่วยเพ่ิมความลึกซึ้งและความรอบด้านทางวิชาการให้กับรายงานฉบับนี้ 
นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ (นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ) ที่กรุณา
สละเวลาท่ามกลางภารกิจมากมายส าหรับการให้สัมภาษณ์กับผู้เขียน 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตวิทวัส ศรีวิหค หรือ “ท่านทูตกู๊ด” เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นอย่างสูงที่กรุณาสนับสนุนและอนุญาตให้
ผู้เขียนเดินทางมาเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบท. ท่ามกลางภารกิจ ข้อจ ากัด และความท้าทาย
ในช่วงวิกฤต COVID-19 ผู้เขียนขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนถาวรฯ โดยเฉพาะนางสาว
วนัสสุดา สุทธิธานี นางสาวรัชชภรณ์ ศรีสว่าง และนางสาวพรระวี โพธิ์นทีไท ที่เป็นก าลังส าคัญช่วย
รองรับงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันระหว่างที่ผู้เขียนเข้าร่วมการอบรม นอกจากนี้ ผู้เขียนยัง



ฉ 

ขอขอบคุณนางสาวฉลองขวัญ ถาวรายุศม์ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เขียนจากมุมมองของ 
สายงานที่เชื่อมโยงกันในส่วนของคณะผู้แทนถาวรประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา  

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณทีมงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
ทุกท่านเป็นอย่างมาก ส าหรับการจัดหลักสูตรที่ร้อยเรียงมาอย่างลงตัว และเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้าน
เนื้อหาที่ส าคัญและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการต่างประเทศในโลกยุคนี้ ขอบคุณผู้บรรยายทรงคุณวุฒิ
และทรงคุณภาพที่คอยจุดประกายให้ผู้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณส าหรับกิจกรรมดีๆ 
รวมถึงการจัดการศึกษานอกสถานที่ที่มีการเตรียมการมาอย่างดีที่ได้ช่วยกระตุ้นให้ได้คิดและให้อยาก
ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่านและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหากรายงานมีข้อดีอย่างไร ผู้เขียนขอมอบส่วนดีนั้นให้กับบิดามารดา 
คณาจารย์ และผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาของผู้เขียน ที่ได้สั่งสอน กล่อมเกลา และเป็นแบบอย่างที่ดี ที่มี
ส่วนหล่อหลอมความเป็นตัวผู้เขียนในทุกวันนี้ โดยหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ 
และยินดีจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเพ่ือให้เห็นถึงแง่มุมที่จะช่วยพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
ภายหลังการพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อคล้ายปอดบวมที่เป็นที่สงสัยว่าเป็น

โรคอุบัติใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ในชุมชนที่มณฑลอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ตามที่ปรากฏเป็นข่าว และ
ต่อมาได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization–WHO) ว่าเป็นกรณี
ของไวรัส COVID-19 นั้น COVID-19 ได้กลายเป็น “โรคเปลี่ยนโลก” อย่างเต็มรูปแบบ โดยวิกฤต 
COVID-19 มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ ได้แก่ (ก) COVID-19 มีอัตราแพร่ระบาดรวดเร็วและขยายวงกว้าง 
ไปในหลายพ้ืนที่เกือบทุกประเทศท่ัวโลก โดยมีแนวโน้มจ านวนผู้ติดเชื้อและที่มีอาการรุนแรงจนถึงขั้น
เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง (ภาพท่ี 1 และแผนภูมิที่ 1 แสดงการแพร่ระบาดของไวรัสทั่วโลก)  

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยืนยันทั่วโลก 
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แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงจ านวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลก 
 

โดยจากสถิติ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกรวม 
15,257,287 ราย เสียชีวิต 628,240 ราย 1 และพบผู้ติดเชื้อแล้วใน 213 ประเทศและเขต           
การปกครอง2 (ข) ความพยายามควบคุม COVID-19 รวมถึงมาตรการล๊อคดาวน์ยังได้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยธนาคารโลก (World Bank) ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกในปี 
2563 จะหดตัวร้อยละ 5.2 โดยจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) ที่มีความรุนแรงมากที่สุด
นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 23 นอกจากนี้ สหประชาชาติ (United Nations–UN) รายงานว่า COVID-19 
มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อหลายภาคส่วนของสังคม โดยส่งผลกระทบมากอย่างไม่เป็น
สัดส่วน (disproportionate) โดยเฉพาะต่อกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อาทิ 
คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากจน แรงงานโยกย้าย ถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัย4 โดยจะท าให้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสั งคมทวีความรุนแรงมากขึ้น  (ค ) สภาพปัญหาที่ รุนแรงซับซ้อนและ              
ความยากล าบากในการรักษาดุลยภาพของการบริหารจัดการวิกฤตด้านสาธารณสุขกับความพยายาม
การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมยังท าให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องประสบกับ          
                                                 
1 World Health Organization, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: www.who.int [24 กรกฎาคม 2563]. 
2 Worldometers, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.worldometers.info [24 กรกฎาคม 2563]. 
3 World Bank, June 2020 Global Economic Prospect, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.worldbank.org/ 
en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-
since-world-war-ii [24 กรกฎาคม 2563]. 
4 UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), “Everyone Included: Social Impacts 
of COVID-19”, [ออนไลน์]. แหลง่ที่มา: http://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-
included-covid-19.html [24 กรกฎาคม 2563]. 
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ความท้าทายทางการเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น (ง) เมื่อพิจารณาจากสถิติแนวโน้มการติดเชื้อ และสถานะ  
การพัฒนายารักษา และ/หรือวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว หลายฝ่ายประเมินว่า สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 จะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และเป็นไปได้มากว่า จะยังไม่ดีขึ้นหรือ
คลี่คลายไปได้ก่อนกลางปี 2564 (จ) ท่ามกลางวิกฤตและปัญหาที่รุมเร้าประเทศต่างๆ ทั่วโลกดังกล่าว
ข้างต้น ได้มีสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นชัดถึงแนวโน้มของกระแสดีดกลับ หรือกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ 
อาทิ การปิดพรมแดนและนโยบายที่เน้นการแก้ไขปัญหาภายใน ประเทศ (เพ่ือการควบคุมโรคและ
ชะลอการเดินทางเข้าของคนต่างชาติ) การประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกและการทบทวนเงิน
สนับสนุน WHO ของสหรัฐฯ การตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การประท้วงอันมีเหตุจาก
ความไม่เท่าเทียม การเผยแพร่ข้อมูลออกไปอย่างกว้างขวางแม้ไม่ได้พิสูจน์ด้วยหลักฐานโดยมีพ้ืนฐานมา
จากความหวาดกลัว (อาทิ ทฤษฎีของการสมรู้ร่วมคิด (conspiracy)5)  

1.1.2  โลกาภิวัตน์ (Globalization)  
ตามค านิยามหมายถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น อันเป็นผลจากการเชื่อมต่อของการเดินทาง
และการติดต่อสื่อสารที่ท าได้ง่ายขึ้น6 ก าลังถูกมองจากหลายฝ่ายว่า (ก) เป็นต้นเหตุส าคัญที่เร่งท าให้
วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และไม่เลือกพรมแดน 
มากยิ่งขึ้น (ข) ก าลังถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อหนึ่งในด้านมืดของโลกาภิวัตน์อย่างเช่น โรคระบาด 
ได้ส่งผลตอกย้ าจุดอ่อนอ่ืนๆ ของโลกาภิวัตน์ (เช่น ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ช่องว่าง
ทางเทคโนโลยี ความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบ) โดยก าลังกลับมาเพ่ิมพลังให้กับความเคลื่อนไหว
คัดค้านแนวคิดกระแสหลักเดิมที่ท าให้คนทั่วไปเชื่อว่า โลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โลกาภิวัตน์
สามารถน ามาซึ่งโอกาส7 และสิ่งท้าทาย8 โดยการบริหารจัดการที่ดีและการปรับตัวให้เข้ากับกระแส
โลกาภิวัตน์ในท้ายที่สุดจะน ามาซึ่งประโยชน์และความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั่วโลกในภาพรวม  
(ค) ก าลังถูกกระแสผลักกลับในทางตรงกันข้าม โดยเห็นได้จากแนวโน้ม อาทิ ความรู้สึกชาตินิยม 
(nationalism) การปกป้องตลาด (protectionism) ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลดีต่อระบอบ 
พหุภาคีนิยม (multilateralism) และความพยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหาส าคัญของโลกร่วมกัน  

                                                 
5 อาทิ conspiracy เกี่ยวกับต้นก าเนิดของไวรสั COVID-19 รวมถึงผูท้ี่จะไดร้ับประโยชน์จากมาตรการล๊อคดาวน์ 
การเพิ่มความต้องการในการใช้สื่อออนไลน์ และการคดิค้นวัคซีน 
6 Cambridge, Cambrige Dictionary, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 
english/globalization [24 กรกฎาคม 2563]. 
7 อาทิ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของผู้คน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
8 อาทิ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบโดยบริษัทข้ามชาติ 
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1.1.3  สหประชาชาติ  
องค์การระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนและมีประเทศสมาชิกมากท่ีสุดในโลก (most 

representative organization) โดยมีบทบาทแนวหน้าส่งเสริมธรรมาภิบาลโลก (Global Governance) 
และพหุภาคีนิยม (Multilateralism) ก าลังต้องพบกับบททดสอบจากวิกฤต COVID-19 ที่หนักหน่วง 
โดยสหประชาชาติ (ก) ถูกคาดหวังจากประเทศสมาชิกและคนทั่วไปให้ช่วยรับมือวิกฤต COVID-19 
เพราะ “วิกฤตโลกจ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขโดยกลไกโลก9” (ข) ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 75 ปีที่ผ่านมาโดย
ผู้น าโลก กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ได้ถูกร่างขึ้นโดยมี 3 ค าขึ้นต้น “We the Peoples” 
ที่เป็นวิสัยทัศน์ในการก าหนด “กฎเกณฑ์” และให้ “ความหวัง” กับมวลมนุษยชาติในช่วงเวลาที่โลก
ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะสิ้นหวังและเสียขวัญอย่างมากจากการสูญเสียทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสอัน
เป็นผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ภารกิจต่างๆ ของสหประชาชาติจ าเป็นต้องด าเนินต่อไปอย่างมี
ความหมายเพ่ืออ านวยประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและคนรุ่นหลัง (ภาพที่ 2) (ค) จ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถจัดการกับวิกฤต COVID-19 ได้อย่างประสบความส าเร็จ เพราะเป็น
เรื่องที่จะกระทบต่อศรัทธาในสหประชาชาติและส่งผลต่อความร่วมมือในกลไกพหุภาคี อีกท้ังจะน ามา
ซึ่งผลดีผลเสียอย่างมาก (high stake) ต่อทุกประเทศและประชาชนคนทั่วโลกโดย “ในโลกที่มี 
ความเชื่อมโยงพ่ึงพากันและกัน จะไม่มี ใครปลอดภัย (จาก COVID-19) ได้จนกว่าทุกคนจะ
ปลอดภัย”10 นอกจากนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 (SDG3) เรื่อง Ensuring healthy 
lives and promote well–being for all at all ages โดยเฉพาะ Target 3.3 ยังระบุชัดเจนถึง
เป้าประสงค์ที่จะหยุดโรคติดต่อต่างๆ11 อีกทั้ง WHO ถูกตั้งค าถามอย่างหนักในฐานะองค์กรช านัญ
พิเศษของสหประชาชาติ (UN Specialized agency) ที่มีหลักการท างานส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคระบาด ที่เป็นอันตรายร่วม (common danger) ในโลกที่ประกอบด้วย
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาแตกต่างกัน12 13  

                                                 
9 นาย Jan Aliasson นักการทูตสวีเดน อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติ ระหว่างเดือน มิ.ย. ค.ศ. 2012-เดือน ธ.ค. 
ค.ศ. 2016) ในโอกาสวันครบรอบ 75 ปีกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) วันท่ี 26 มิ.ย. 2563 
10 ค ากล่าวของนาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ และนาง Amina Mohammed รองเลขาธิการ
สหประชาชาติในหลายโอกาสในบริบทของ COVID-19 “In an interconnected world, none of us is safe 
until all of us are safe” 
11 SDG Target 3.3: By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical 
diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases. ภายใต้วาระ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ได้รับการรับรองโดยผู้น าโลกใน
ปี 2558 
12 “Unequal development in different countries in the promotion of health and control of 
diseases, especially communicable disease, is a common danger.”  



5 

 

 
 

ภาพที่ 2 จุดเริ่มต้นของสหประชาชาติ และการลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1945 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ต่อกระแสโลกาภิวัตน์  
โดยวิเคราะห์ว่า แนวโน้มต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่ก าลังเกิดขึ้นจะคงอยู่ในระยะยาวต่อไป หรือจะเป็นเพียงแค่
กระแสชั่วคราวที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรขึ้นและลงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ยังคงด าเนินต่อไป 

1.2.2  เพ่ือศึกษาการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 ของสหประชาชาติ ที่ส่งผลต่อ
ศรัทธาในกลไกพหุภาคี และมีผลกระทบเชื่อมโยงต่อแนวโน้มขึ้นและลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ใน
ภาพรวม 

1.2.3  เพ่ือประเมินนัยของแนวโน้มข้างต้นและจัดท าข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
การทูตพหุภาคีของไทย เพ่ือเตรียมพร้อมของไทยในการรองรับแนวโน้มและตอบสนองต่อความไม่แน่นอน
ใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

                                                                                                                                            
13 World Health Organization, WHO Constitution, (ส่วน Preamble) [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: 
http://www.who.int/about/who-we-are/constitution [24 กรกฎาคม 2563]. 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1.1  แนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์ ช่วงกรอบเวลาตั้งแต่ปี 2413 (ค.ศ. 1870) 
(ยุคท่ีความสัมพันธ์ทางการค้าเฟ่ืองฟูจากพัฒนาการของการขนส่งโดยเรือที่ใช้พลังงานไอน้ า) ถึงเดือน
สิงหาคม 2563 ซึ่งครอบคลุมวัฏจักรขึ้นลงของกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึง เหตุการณ์ส าคัญ อาทิ  
การก่อตั้งสหประชาชาติ วิกฤตเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์วินาศกรรม 11 กันยายน (9/11) การแพร่ระบาด
ของโรค Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)  

1.3.1.2  การตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 ของสหประชาชาติ ในช่วงกรอบเวลา
ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายปี 2562 (เริ่มมีการระบาดของ COVID-19) จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 

1.3.1.3  นัยและข้อเสนอแนะต่อการทูตพหุภาคีของไทย โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวกับ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข) 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.2.1  อาศัยประสบการณ์ของผู้เขียนจากการปฏิบัติงานที่คณะผู้แทนถาวร

ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (ระหว่างปี 2561–2563) ซึ่งรับผิดชอบก ากับดูแลงานส่วนที่อยู่
ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ (ECOSOC) รวมถึงงานของสมัชชา
สหประชาชาติ  (UN General Assembly–UNGA) คณ ะกรรมการ 2  (Second Committee)  
งานด้านเศรษฐกิจและการเงินและคณะกรรมการ 3 (Third Committee) งานสิทธิมนุษยชน 
มนุษยธรรม และประเด็นสังคม ซึ่งรวมถึงประเด็น สาธารณสุข โดยผู้เขียนได้รับรู้ถึงความเป็นมาและ
พลวัตต่างๆ อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหารือเพ่ือผลักดันความพยายามจัดการกับวิกฤต 
COVID-19 ในมิติต่างๆ ของสหประชาชาติ  

1.3.2.2  ศึกษาและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ต่อ
กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งรวมถึงสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นในส่วนของสหประชาชาติ (รวมถึง WHO) ที่ท า
หน้าที่ธรรมาภิบาลโลก โดยประเมินแนวโน้มที่ส าคัญต่างๆ ที่รวมถึงท่าทีจากประเทศผู้เล่นส าคัญและ
ประเทศมหาอ านาจ (เช่น สหรัฐฯ จีน) และอาศัยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อออนไลน์ แหล่งข้อมูลเปิดต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะและข้อมูลส าหรับประเทศสมาชิก
สหประชาชาติ รวมถึงการสนทนาและแลกเปลี่ยนความเห็นกับบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขา
งานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของไทยและ
ต่างประเทศ  

1.3.2.3  การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล (กลุ่มตัวอย่ าง) ที่มีลักษณะการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive method) โดยเลือกผู้แทนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงานของ
สหประชาชาติในบริหารจัดการกับวิกฤต COVID-19 ทั้งจากไทยและต่างประเทศ รวม 3 คน (ได้แก่ 
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อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย อัครราชทูตที่ปรึกษารับผิดชอบงานภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) คณะผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจ าสหประชาชาติ  
ณ นครนิวยอร์ก) (รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์และค าถามในการสัมภาษณ์ตามภาคผนวก ก และ ข)  

1.3.2.4  พิจารณาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกระแสโลกาภิวัตน์จากเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นและสัญญาณบ่งชี้ที่เป็นกระแสดีดกลับ หรือกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ในรูปแบบต่างๆ  
ซึ่งรวมถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในกรอบสหประชาชาติที่ท าหน้าที่ธรรมาภิบาลโลก โดยเป็นทั้งสัญลักษณ์
และความหวังของการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกพหุภาคี 

1.3.2.5  พยากรณ์ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อกระแสโลกาภิวัตน์
ในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มในข้อ 1.3.2.4 และพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่า สภาวะการปราศจาก  
โรคระบาดจัดเป็นสินค้าสาธารณะ (public good) และประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศ 

1.3.2.6  ใ ช้ แ น ว ท า ง  Organisation for Economic and Development 
(OECD) Strategic Foresight เพ่ือคาดการณ์กระแสและแนวโน้ม รวมถึงประเมินผลกระทบและนัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ทั้งนี้  เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการวางแผนนโยบายสาธารณะด้านการ
ต่างประเทศพหุภาคีของไทย  

  
1.4 ค าถามการศึกษา 

1.4.1  วิกฤต COVID-19 มีผลกระทบต่อกระแสโลกาภิวัตน์อย่างไร  
1.4.2  แนวโน้มต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์จะมีผลคงอยู่เป็นความเสื่อมถอยของโลกาภิวัตน์

ในระยะยาวต่อไป หรือจะเป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีข้ึนและลง  
1.4.3  แนวโน้มดังกล่าวมีนัยต่อการทูตพหุภาคีและการต่างประเทศของไทยอย่างไร  
 

1.5  สมมติฐานการศึกษา 
1.5.1  วิกฤต COVID-19 ส่งผลบั่นทอนกระแสโลกาภิวัตน์อย่างมากเนื่องจากโลกาภิวัตน์

ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุและปัจจัยเร่งการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้ การรองรับวิกฤต COVID-19 
ในช่วงแรกของสหประชาชาติยังไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประเทศสมาชิกและ 
คนทั่วไปได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากความท้าทายที่มาจากความขัดแย้งของประเทศมหาอ านาจ 

1.5.2  แนวโน้มต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีขึ้นและลง  
ซึ่งมักเกิดขึ้นทุกครั้งที่โลกประสบกับวิกฤตรุนแรง โดยโลกาภิวัตน์จะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือเข้าสู่สมดุลใหม ่
ซึ่งเกิดจากการทบทวนปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ โดยการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจจะยังคงอยู่  
แต่จะมีการปรับเกมการเล่นในรูปแบบใหม่ กลไกพหุภาคีโดยเฉพาะสหประชาชาติจะปรับเปลี่ยนเพ่ือ
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รองรับจุดเน้น (refocus) และแนวโน้มดังกล่าว อย่างไรก็ดี โลกาภิวัตน์จะเป็นกระแสที่คงอยู่ต่อไปในโลก 
ที่ยังเชื่อมโยงและต้องพ่ึงพากันและกัน  

1.5.3  แนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบและนัยต่อการทูตพหุภาคีและการต่างประเทศ
ของไทยในหลายมิติ โดยไทยสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เตรียมความพร้อม
รองรับนัยต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และยกระดับต่อไปได้  

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ความเข้าใจในผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ต่อกระแสโลกาภิวัตน์  
1.6.2  ภาพเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
1.6.3  ข้อเสนอแนะในการวางยุทธศาสตร์และวางแผนในการด าเนินงานด้านการทูตพหุภาคี 

ของไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับและตอบสนองต่อแนวโน้มต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

1.7  นิยามศัพท์ท่ีส าคัญ  
โลกาภิวัตน์ (Globalization) (1) พัฒนาการของเศรษฐกิจโลกที่มีการรวมตัวกันมากขึ้น

โดยมีการค้าเสรี การเคลื่อนไหวของเงินทุนที่เสรี และการใช้ประโยชน์จากตลาดแรงงานต่างประเทศ  
ที่มีค่าแรงถูกกว่า14 (2) พัฒนาการของความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น อันเป็นผลจากการเชื่อมต่อของการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร 
ที่ท าได้ง่ายขึ้น15  

พหุภาคีนิยม (Multilateralism) (1) สถานการณ์ที่ประเทศหลายประเทศหรือองค์กร
ท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายบางอย่างหรือจัดการกับปัญหาบางอย่าง16 (2) เมื่อรัฐบาลอย่างน้อย 
3 ประเทศขึ้นไปเข้าร่วมหรือพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างของความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลต่างๆ ที่ตรงข้ามกับแนวทางที่นิยมการด าเนินการฝ่ายเดียว (unilateralism) ที่รัฐใดรัฐหนึ่ง
กระท าการโดยไม่ค านึงถึงการต้องได้รับการสนับสนุนหรือประโยชน์ของรัฐอ่ืน17  
                                                 
14 Merriam Webster, Merriam Webster Dictionary, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: www.merriam-webster.com/ 
dictionary/globalization [26 กรกฎาคม 2563]. 
15 Cambridge, Cambridge Dictionary, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://dictionary.cambridge.org/ 
dictionary/english/globalization [26 กรกฎาคม 2563]. 
16 Cambridge, Cambridge Dictionary, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://dictionary.cambridge.org/ 
dictionary/english/ multilateralism [26 กรกฎาคม 2563]. 
17 Study.com, “Multilateralism Definition International Relations”, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://study.com/academy/lesson/multilateralism-definition-international-relations.html  
[26 กรกฎาคม 2563]. 



9 

ธรรมาภิบาลโลก (Global Governance) องคาพยพทั้งหมดของสถาบัน นโยบาย จารีต 
ขั้นตอนกระบวนการ และข้อริเริ่มต่างๆ ที่รัฐและพลเมืองของรัฐต่างๆ พยายามให้ได้มาซึ่ง ความคาดเดาได้ 
(predictability) เสถียรภาพ (stability) และระเบียบ (order) ในการตอบสนองต่อสิ่งท้าทายข้าม
พรมแดนต่างๆ ซึ่งการจะบรรลุธรรมาภิบาลโลกที่มีประสิทธิผลให้ได้จ าเป็นต้องบรรลุความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย18  

อธิบไตยของชาติ (National Sovereignty) อ านาจสูงสุด และเด็ดขาดที่รัฐอิสระใช้ 
ในการปกครองและที่อ านาจทางการเมืองต่างๆ ได้รับ ความเป็นเอกราชของรัฐ รวมถึงสิทธิและ
อ านาจในการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ในการการบริหารจัดการภายในโดยไม่มีการแทรกแซงจาก
ต่างชาติ19  

ภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม่ (Non–traditional security threats) แนวคิด 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงในช่วงหลังสงครามเย็น ความเสี่ยงจากสงคราม
และความขัดแย้งระหว่างประเทศรูปแบบเดิม (traditional) ลดลง ในขณะที่ความท้าทายด้านความมั่นคง
ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช่ทางการทหารเพ่ิมขึ้นและส่งผลข้ามพรมแดน โดยหลายครั้งส่งผลเสียต่อมนุษย์
และมีความท้าทายที่มากกว่า เช่น ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (อาทิ ความยากจน  
การว่างงาน) ความมั่นคงทางอาหาร (อาทิ การเข้าถึงอาหารและปัจจัยพ้ืนฐาน) ความมั่นคงทาง
สุขภาพ (อาทิ โรคระบาด ภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง) และความมั่นคงต่อตัวบุคคล (อาทิ 
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ การกดขี่ทางการเมือง)20  

โรคติดต่ออุบัติใหม่ (emerging infectious diseases) (1) การแพร่ระบาดของโรค 
ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อน (2) โรคที่เป็นที่รู้จักมาก่อนที่มีอัตราการติดเชื้อ ( incidence) เพ่ิมขึ้นและ

                                                 
18 UN DESA, “Global Governance and Global Rules for Development in the Post-2015 Era”, (2014): 
vi [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/ 
2014cdppolicynote.pdf [26 กรกฎาคม 2563]. 
19 TheFreeDictionary.com, Free Dictionary, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/ 
National+sovereignty#:~:text=The%20supreme%2C% 20absolute%2C%20and%20uncontrollable,internal 
%20affairs%20without%20foreign%20interference. [26 กรกฎาคม 2563]. 
20 Nanyang Technological University, Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Non-
Traditional Security (NTS) Year in Review (2015), หน้า 36 [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: www.rsis.edu.sg/wp-
content/uploads/2016/01/RSIS-NTS-2015.pdf [26 กรกฎาคม 2563]. 
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ขยายพ้ืนที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วภายในห้วงเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (3) การคงอยู่ของโรคติดต่อ 
(persistence) อันเกิดจากการที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้21 
 

                                                 
21 John Hopkins Medicine, Health, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: www.hopkinsmedicine.org/health/ 
conditions-and-diseases/emerging-infectious-diseases#:~:text=According% 
20to%20the%20National%20Institute,in% 20the%20last%202%20decades [26 กรกฎาคม 2563]. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การศึกษาเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์และการบริหารจัดการกับอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงอันเป็นผล
จากกระแสโลกาภิวัตน์เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากมานานแล้วเนื่องจากความซับซ้อนของโลกาภิวัตน์ 
ปฏิสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ และกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความพยายามแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของโลก โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้  

2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 
โลกาภิวัตน์สื่อถึงการรวมตัว ความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ และการเชื่อมต่อ

ระหว่างประเทศที่ มากขึ้น โดยมีนั ยถึ งโลกที่ ต้องพ่ึ งพากันและกัน ( interdependence) แต่ ใน
ขณะเดียวกัน แนวโน้มที่ เพ่ิมขึ้นของความละเอียดอ่อน (sensitivity) และความเปราะบาง 
(vulnerability) ระหว่างประเทศ และด้วยลักษณะธรรมชาติของโลกาภิวัตน์ที่มักท าให้เกิดการดิ้นรน
แข่งขัน (competitive struggle) เพ่ือคงไว้ซึ่งระดับของขีดความสามารถ และเพ่ือความอยู่ รอด 
รวมถึงเพ่ือการจัดการกับด้านมืดต่างๆ ของโลกาภิวัตน์ต่างๆ (เช่น ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
การแพร่ระบาดของโรค การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ22) กลับมักท าให้ประเทศเลือกใช้อธิปไตย
ของประเทศในการจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆ เอง หลายครั้งเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ ามหรือ
ขัดแย้งกันในทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับความจ าเป็นของการมี           
ธรรมาภิบาลโลกและความส าคัญของกลไกพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศในการจัดการกับ
ปัญหาข้ามพรมแดนและปัญหาร่วมกันของโลก23  

นอกจากนี้ ความไม่สมดุลในโลก (global imbalance) โดยเฉพาะช่องว่างระหว่าง
ผู้ที่ก้าวหน้าพัฒนาแล้ว กับผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (ท้ังในบริบทประเทศและผู้คน) ยังมักเป็นมูลเหตุหนึ่ง  
ที่น าไปสู่ปฏิกิริยาต่อต้านโลกาภิวัตน์และความรู้สึกต่างๆ อาทิ ปฏิเสธ กลัว ระมัดระวัง ถูกบังคับ 

                                                 
22 The Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR), Globalization in the 21st 
Century: How Interconnected is the World?, 2008: 14-15 (ค ากล่าว keynote address โดยนาย William 
S. Cohen ในการประชุม (ช่ือเดียวกัน) ระหว่างวันท่ี 25-27 เมษายน 2550 กรุงอาบูดาบี  
23 Michael Zürn, “Handbook of International Relations,” 1997 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://cms.wzb.eu/ 
system/files/docs/ipl/gg/globalization_and_global_governance.pdf [30 กรกฎาคม 2563]. 
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(impose)24 ซึ่งในความพยายามพัฒนากฎระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และประเทศเพ่ือลด
อิทธิพลจากการครองความเป็นเจ้าโลก (hegemony) ความต้องการแข่งขันกันเพ่ือครองอ านาจและ
พฤติกรรมการแข่งขันกันของมหาอ านาจ (major power rivalry) หลายครั้งส่งผลบั่นทอน
กฎหมายและบรรทัดฐานระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ รวมถึงมีผลเป็นการลดบทบาทของสหประชาชาติ25  

อย่างไรก็ดี ธรรมาภิบาลโลก (Global governance) มีความส าคัญในความพยายาม
แก้ไขปัญหาร่วมที่ไม่ใช่ของปัญหาของรัฐหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง (denationalized problems) 
หรือเพ่ือจัดให้มีสินค้า หรือให้เกิดสภาพที่เป็นประโยชน์ร่วมกันข้ามชาติ (transnational common 
goods) โดยธรรมาภิบาลโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดของการจัดท าและบังคับใช้กฎระเบียบ
ระหว่างประเทศต่างๆ26 ที่จ าเป็นต้องมีคุณภาพและมุ่งแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการตกลงและยอมรับ
ในบรรทัดฐาน (norms) ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ โดยแม้ว่าการด าเนินการของธรรมาภิบาล
โลกจะมีเหตุผลโดยชอบธรรมเพ่ือประโยชน์ร่วม (common good) แต่หลายครั้งในทางปฏิบัติ 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนก็กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป27  

นอกจากนี้ สินค้าสาธารณะ (public goods) ที่มีลักษณะไม่สามารถแบ่งแยก 
การบริโภค (non–excludable) และไม่เป็นปรปักษ์ในการบริโภค (non–rivalrous) 28 หลายครั้งมัก
ประสบปัญหามีผู้บริโภคมาร่วมใช้ได้ประโยชน์ด้วยแต่กลับไม่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ( free riders) 
หรือมักถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือเกินพอดีท าให้เกิดผลกระทบภายนอก (externalities) ต่อผู้บริโภค
อ่ืนๆ (อาทิ ถนนที่มีรถติด มลภาวะทางอากาศ) ซึ่งในบริบทด้านสาธารณสุข ธนาคารโลกได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับโรคภัยต่างๆ ที่จัดเป็นสินค้าสาธารณะโลก (global 
public goods) โดยมีข้อสรุปว่า การลงทุนในสาขาดังกล่าวคุ้มค่าโดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงผลกระทบ
ภายนอกอ่ืนๆ29 โดยการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโลกท่ีมีความเชื่อมต่อกันเช่นโลกโลกาภิวัตน์

                                                 
24 Antonio Gramsci นักคิดชาวอิตาเลียนแนว Marxism ที่เริ่มแนวคดิ hedgemony ที่ถูกตีความและพัฒนาต่อ
โดยนักวิชาการรุ่นหลัง  
25 Hasan Abu Nimah, Globalization in the 21st Century: How Interconnected is the World?, ECSSR, 
2008: 193. 
26 James N. Rosenau, Governance without Government Order and Change in World Politics. 
Cambridge University Press, London. 1992. 
27 Michael Zürn, Handbook of International Relations, 1997 (บทที่ 16 Globalization and Global 
Governance): 408 [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://cms.wzb.eu/system/files/docs/ipl/gg/ 
globalization_and_global_governance.pdf [30 กรกฎาคม 2563]. 
28 Paul A. Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, 1954. 
29 Felix Stein and Devi Sridhar, Health as a “global public good”: creating a market for pandemic 
risk (2017) [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3397 [26 กรกฎาคม 2563]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_A._Samuelson


13 

จะเกิดผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดจากการผนึกก าลังและความร่วมมือกันของ
ประชาคมระหว่างประเทศ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงสินค้าทางสุขภาพต่างๆ ที่จัดแบ่งประเภทตามแนวคิดของสินค้าสาธารณะ 
 
2.1.2  แนวทาง OECD30 Strategic Foresight31  

ในความพยายามบริหารจัดการกับอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
อย่างเป็นระบบนั้น OECD ได้พัฒนาแนวทางการมองการณ์ไกลอย่างมียุทธศาสตร์บนพื้นฐานหลักการ
ที่ว่า ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง (uncertainty) การมองอนาคตแบบกว้าง โดยเผื่อกรณี
สถานการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น ได้ ในหลากหลายรูปแบบ (spectrum of scenarios) (ไม่มองข้าม
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด) จะท าให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายและยุทธศาสตร์เหมาะกับการรองรับ
อนาคต (future–proofing) และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งช่วยเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพ่ือ
รองรับผลกระทบรุนแรง (stress test) และนัยต่างๆ ของสถานการณ์ โดยเฉพาะในวิกฤตขนาดใหญ่ที่
เปลี่ยนแปลงเร็วและกระทบหลายมิติพร้อมกัน (“มองไกล เตรียมล่วงหน้า” “เชิงรุก (proactive)” แทน 
“ตั้งรับ” (reactive) หรือ “ตอบสนอง” เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นแล้ว) โดยแนวทางดังกล่าวเริ่มจาก  

1)  การระบุกรณีต่างๆ (scenarios) ที่ เป็นไปได้ของความไม่แน่นอนพ้ืนฐาน 
ในอนาคตระยะสั้น กลาง และยาว (ในบริบทของ COVID-19 ประกอบด้วยปัจจัย อำทิ ระดับกำรแพร่

                                                 
30 Organisation for Economic and Development (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) 
ประกอบด้วยสมาชิก 37 ประเทศ ส่วนใหญ่จากภมูิภาคยุโรปและอเมริกา รวมถึงบางส่วนในแปซิฟิก โดยมีมลูค่า
การค้าและการลงทุนรวมร้อยละ 80 ของโลก 
31 OECD, Strategic foresight for the COVID-19 crisis and beyond: Using futures thinking to design 
better public policies [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strategic-
foresight-for-the-covid-19-crisis-and-beyond-using-futures-thinking-to-design-better-public-policies-
c3448fa5/#section-d1e103 [10 June 2020]. 
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ระบำด (ควำมเร็ว จ ำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต) กำรพัฒนำวัคซีนและยำรักษำ ระยะเวลำและระดับ
ของกำรมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้มีผลต่อเวลำ ควำมรุนแรง และควำมซับซ้อนของสถำนกำรณ์) 
(กรณีที่เลวร้ำยที่สุดจะมีกำรติดเชื้อและเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนรวดเร็ว (ระยะ 3 เดือน) เกิดหำยนะวิกฤตทำง
มนุษยธรรมและโรคระบำดเกินควบคุมในประเทศก ำลังพัฒนำ (ระยะ 3–12 เดือน) และไม่สำมำรถมี
วัคซีนป้องกันโรค (ภำยใน 1 ปี) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพ่ิมอัตรำทวีคูณ และเกิดจรำจล) 

2)  การพิจารณาพัฒนาการของเหตุการณ์และความไม่แน่นอนที่ เกิดจาก
ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เชื่อมโยงกัน (ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การปกครอง/
สภาพภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) โดยมีทั้งผลกระทบในขั้นแรก และข้ันต่อๆ ไป (ขั้นสอง ขั้นสาม)  

3)  การบริหารจัดการกับความไม่แน่นอน (engaging with uncertainty) โดย
พิจารณาสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายแบบ สัญญาณเตือน ผลกระทบในขั้นต่างๆ และนัย
ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมวางแผนมาตรการหรือเตรียมปรับนโยบายและยุทธศาสตร์
รองรับและตอบสนอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสิ่งท้าทาย
ใหม่ๆ และการพยายามใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นให้ได้มากท่ีสุด (ภาพท่ี 3) 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงแนวทาง OECD Strategic Foresight 3 ขั้นตอน 
 

โดยในขั้นที่ 2 สะท้อนความไม่แน่นอนอันเกิดจากผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมโยงกัน และจะเป็นตัวก าหนดการตอบสนองและปรับนโยบายของ
รัฐบาลภายในประเทศในด้านต่างๆ อาทิ การเพ่ิมมาตรการทางสังคมเพ่ือดูแลกลุ่มเปราะบาง การมี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (อาทิ การให้เงินช่วยเหลือ การผ่อนปรนหนี้ การหาช่องทางทางการค้า
และการลงทุนเพ่ิม การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว) อีกทั้งจะมีส่วนก าหนดทิศทางและท่าทีของ
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ประเทศในเวทีพหุภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงสหประชาชาติ ทั้งนี้ ผลกระทบของ COVID-19 ต่อโลกาภิวัตน์ 
ทั้งในด้านการปกครอง/สภาพภูมิรัฐศาสตร์และการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ     
การเตรียมการในส่วนของนโยบายการต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนบริหารจัดการกับความไม่แน่นอน
ผ่านการประเมินแนวโน้ม สัญญาณบ่งชี้ ผลกระทบขั้นต่างๆ รวมนัยที่เกี่ยวข้องอันน าไปสู่ข้อเสนอแนะ 
โดยผู้เขียนเห็นว่า แนวทางนี้สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือศึกษาและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 
ที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มโลกาภิวัตน์ได้อย่างเป็นระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมของไทยในการบริหารจัดการ
ผลกระทบและนัยด้านการต่างประเทศพหุภาคี (รวมถึงในสหประชาชาติ) ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวโน้มของโลกาภิวัตน์ 
1) หนั งสือเรื่อง The World Is Flat: A Brief History of the Twenty–first 

Century โดย Thomas L. Friedman วิเคราะห์โลกาภิวัตน์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 โดยเปรียบเทียบ 
“โลกแบน” กับโลกที่มี โอกาสในการแข่งขันในสนามที่ เท่าเทียมกัน “level playing field” 
Friedman ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็น “free trader” ได้น าเสนอแนวคิดที่ว่า คน บริษัท และประเทศต้อง
ปรับตัวและมุมมองเพ่ือคงขีดความสามารถในการแข่งขันในโลก โดย Friedman เห็นว่า นักการเมือง 
(สหรัฐฯ) ในทุกระดับ ควรต้องเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้และอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจโลก
ปัจจุบันรวมถึงสิ่งที่ควรท าเพ่ือให้สามารถเจริญก้าวหน้าได้ในโลกอย่างเต็มที่32 นอกจากนี้ Friedman 
ยังเป็นผู้คิดค้นค าว่า “Globalization 3.0”33 ที่สะท้อนโลกาภิวัตน์ในยุคที่บริษัทในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ที่ซับซ้อนดังเช่นในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ 
อย่างไรก็ดี การศึกษาดังกล่าวได้จัดท าขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเวลาพอสมควร โดยได้สะท้อนความจ าเป็น
ของการปรับตัวในโลกโลกาภิวัตน์ แต่ยังไม่ได้มีการค านึงถึงวิกฤตในลักษณะของโรคระบาดที่ซับซ้อน
ดังเช่น COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อโลกาภิวัตน์อย่างมากและหลายมิติพร้อมๆ กัน ซึ่งการปรับตัว 
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้มีและจะมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกอย่างมากต่อไป  

                                                 
32 “The job of the politician in America, whether at the local, state, or national level, should be, 
in good part, to help educate and explain to people what world they are living in and what they 
need to do if they want to thrive within it.” Thomas L. Friedman (2005) 
33 Globalization 1.0 ขับเคลื่อนโดยรัฐบาล Globalization 2.0 ขับเคลื่อนโดยบริษัทข้ามชาต ิ
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2)  บทความเรื่อง “The pandemic adds momentum to the deglobalisation 
trend” 34 โดยศาสตราจารย์  Douglas Irwin ได้ท าการศึกษาโลกาภิ วัตน์ ยุคใหม่  (modern 
globalization) (ระหว่างปี ค.ศ. 1870–2017) โดยอาศัยตัวชี้วัดดัชนีการเปิดเสรีทาง การค้า (Trade 
Openness Index)35 ที่ จั ด ท า โด ย  Peterson Institute for International Economics (PIIE)  
ซึ่งแบ่งแนวโน้มโลกาภิวัตน์ออกเป็นช่วงๆ ได้แก่ (1) ช่วงปี ค.ศ. 1870–1914 (ยุคที่ความสัมพันธ์
ทางการค้าเฟ่ืองฟูอันเกิดจากพัฒนาการของการขนส่งโดยเรือที่ใช้พลังงานไอน้ า) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 กราฟแสดงดัชนีการเปิดเสรีทางการค้าของโลกในช่วงเวลาต่างๆ 
 

(2) ช่วงปี ค.ศ. 1914–1945 (กระแสโลกาภิวัตน์เสื่อมถอยในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ถึงการสิ้นสุด
ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1929) (3) ช่วงปี  
ค.ศ. 1945–1980 (“ช่วงทองของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (golden age of growth)” โดยเป็น
ช่วงภายหลังการก่อตั้งสหประชาชาติ (ค.ศ. 1945) และการก่อตั้งองค์กรใหม่ๆ ส าหรับความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงจุดเริ่มต้นของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General 
Agreement on Tariffs and Trade–GATT) (4) ช่วงปี  ค .ศ . 1980–2008  (การรวมตัวทาง

                                                 
34 Douglas Irwin, “The pandemic adds momentum to the deglobalisation trend”, VoxEU, [ออนไลน]์. 
แหล่งที่มา: https://voxeu.org/article/pandemic-adds-momentum-deglobalisation-trend [5 May 
2020] และเคยปรากฏใน PIIE Realtime Economic Issues Watch (23 April 2020) 
35 Trade Openness Index = สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกโลก (World Exports) ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก 
(World GDP) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งที่สะท้อนถึงระดับของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ (economic integration) 
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เศรษฐกิจและการลดอุปสรรคทางการค้ารูปแบบต่างๆ น าโดยจีนและอินเดีย การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ภายหลังการล่มสลายของก าแพงเบอร์ลิน (ค.ศ. 1989) และ การล่มสลายของสหภาพโซเวียต  
(ค.ศ. 1991) การพัฒนาทางเทคโนโลยีการเดินเรือและขนส่ง รวมถึงเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารมี
ส่วนเร่งให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างห่วงโซ่อุปทานโลก ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโลกอย่างมาก และอัตราความยากจนลดลงอย่างมาก (5) ช่วงปี ค.ศ. 2008–2017 
(ช่วง “slowbolization” คือ ช่วงที่กระแสโลกาภิวัตน์ได้ชะลอตัว โดยมีเหตุการณ์ที่ ส าคัญ อาทิ 
วิกฤตเศรษฐกิจ (ค.ศ. 2008) การค้าชะลอตัวอันเป็นผลจากข้อริเริ่ม “Made in China 2025” ของ
ประธานาธิบดี Xi Jinping36 และนโยบาย “America First” ของประธานาธิบดี Donald Trump37 
ที่น าไปสู่การถอนตัวจาก Trans–Pacific Partnership ของสหรัฐฯ และการออกนโยบายเพ่ิมภาษี
ศุลกากรน าเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ตามด้วยแรงกดดัน
ทางการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมข้ึนทั่วโลก โดยเฉพาะระหว่างจีนและสหรัฐฯ หรือที่นักวิชาการหลาย
ส านักใช้ค าอธิบายสถานการณ์ในช่วงดังกล่าวว่าเป็น “สงครามการค้า (trade war)” หรือ “ภาวะแยก/ 
ตัดขาดจากกันทางเศรษฐกิจ (decoupling)”  

จากผลการศึกษาของศาตราจารย์ Irwin สรุปได้ว่า (1) โลกาภิวัตน์ขาลงไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ ในช่วงโลกาภิวัตน์ยุคใหม่ (modern globalization) ระหว่างปี ค.ศ. 1870–2017 โลกาภิวัตน์
ได้เคยตกอยู่ในช่วงขาลงมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1914–1945 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และ 2 และ (2) โลกาภิวัตน์ก าลังอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยพัฒนาการในช่วงปี ค.ศ. 2008–
2017 ซึ่งเริ่มจากวิกฤตการเงินในสหรัฐฯ และยุโรป (ค.ศ. 2008–2009) และพลวัตของการต่อสู้และ      
การตอบโต้กันทางการค้าอันมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายพ้ืนฐานของผู้น าสหรัฐฯ และผู้น าจีนได้ท า
ให้กระแสโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะในบริบทของการค้ามีความชะลอตัวอยู่เดิมแล้ว  

อย่างไรก็ดี การศึกษาของศาสตราจารย์ Irwin อาศัยตัวชี้วัดของ PIIE ที่เป็นเพียง
มิติเดียวของโลกาภิวัตน์ (ด้านการค้า) ในการแสดงแนวโน้มขึ้นลงของกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ 
ปัจจัยที่สร้างแรงผลักให้โลกาภิวัตน์เข้าสู่แนวโน้มขาลงในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังเป็นเหตุการณ์
หายนะในลักษณะสงคราม หรือวิกฤตรูปแบบอ่ืนๆ มากกว่ าโรคระบาดที่มีความซับซ้อนสูงที่ส่ง 
ผลกระทบหลากมิติและหลายด้านพร้อมๆ กันอย่างเช่น COVID-19 ค าถามส าคัญก็คือ ประชาคมโลก
และกลไกพหุภาคีจะรับมือกับโรคระบาดอุบัติใหม่นี้ต่อไปอย่างไร  

                                                 
36 Made in China 2025 เป็นข้อริเริ่มของจีนท่ีมุ่งเปลี่ยนจากการเป็นประเทศโรงงานผลิตสินค้าคณุภาพไม่สูงโดย
อาศัยข้อได้เปรียบของต้นทุนค่าแรงที่ต่ า มาเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
37 America First เป็นนโยบายของสหรัฐฯ ที่เน้นมองประโยชน์ภายในประเทศเป็นหลัก ท่ีน าไปสู่นโยบายปกป้อง
ตลาดมากขึ้น 
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2.2.2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อ COVID-19 ของสหประชาชาติ 
และประเทศมหาอ านาจ 

1) บทความเรื่อง “Global Governance vs. National Sovereignty in a Globalized 
World”38 โดย Sabina Tuca ย้ าว่า วิกฤตเศรษฐกิจในปี2547 ท าให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกต้องประสบกับ
ความเสี่ยงและต้นทุนมหาศาลจากการที่ไม่มีธรรมาภิบาลโลก แม้ว่าในความเป็นจริงประเทศ
โดยเฉพาะมหาอ านาจมักจะไม่พร้อมยอมรับบางส่วนของธรรมาภิบาลโลกและไม่พร้อมที่จะมีข้อจ ากัด
ต่ออธิปไตยของประเทศ แต่ธรรมาภิบาลโลกมีความส าคัญ การเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับธรรมาภิบาลโลก 
คือ การพัฒนาองค์กรอย่างมีเป้าประสงค์โดยจ าเป็นต้องหาดุลยภาพของอธิปไตยของประเทศกับ
ความรับผิดชอบต่อโลก (global responsibility) ให้พบให้ได้ โดยแนวคิดชาตินิยม (nationalism) 
เป็นความท้าทายที่ส าคัญที่ต้องมีการบริหารจัดการ แม้ว่า Tuca ได้ใช้แง่มุมดังกล่าวอธิบายถึงบริบท
ทั่วไปของธรรมาภิบาลโลก แต่แนวคิดดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ืออธิบายพลวัตบางส่วน 
ที่เกิดขึ้นในสหประชาชาติอันเป็นผลจากวิกฤต COVID-19 ในปัจจุบันได้ด้วย 

2) บทความเรื่อง “When the System Fails: COVID-19 and the Costs of 
Global Dysfunction” โดย Stewart Patrick39 สะท้อนถึงช่วงหลังปี ค.ศ. 2000 ซึ่งที่ผ่านมา WHO 
ได้มีผลงานในการตอบสนองของโลกต่อโรคระบาดต่างๆ เช่น โรค SARS (ปี ค.ศ. 2003) ไข้หวัดสายพันธุ์ 
H1N1 (ปี ค.ศ. 2009) โรค Ebola (ปี ค.ศ. 2014–2016) โรค Zika (ปี ค.ศ. 2015–2016)40 อย่างไรก็ดี  
ในวิกฤต COVID-19 กลับพบลักษณะที่ส าคัญสรุปดังนี้  

(ก) ไม่เห็นภาวะความเป็นผู้น าในเวทีโลกที่จะผลักดันความร่วมมือหรือ
แนวทางตอบสนองต่อ COVID-19 ร่วมกัน โดยเฉพาะจากประเทศมหาอ านาจ ทั้งจากสหรัฐฯ (ซึ่งให้
ความส าคัญกับการเมืองภายในประเทศ และท าให้ไวรัสกลายเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ 
เบี่ยงเบนความสนใจสาธารณะไปจากความผิดพลาดของรัฐบาลในการรับมือกับโรคระบาด อีกทั้งใช้
เทคนิคทางการเมืองที่คุ้นเคยโดยท าให้ ไวรัสเป็นภัยที่ เกิดจากต่างประเทศที่มีผลต่อสหรัฐฯ  
โดยเรียกชื่อให้เป็น (foreign) Wuhan virus) และจีน (มีประเด็นเรื่องความโปร่งใส หลีกเลี่ยงความร่วมมือ

                                                 
38 CES, CES Working Papers - Volume VII, Issue 1 193, 2015 [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: 
https://pdfs.semanticscholar.org/ 2689/ceab7c535aacd 18e298e8b30f4768ba74cf2.pdf  
[30 กรกฎาคม 2563]. 
39 Stewart Patrick, “When the System Fails: COVID-19 and the Costs of Global Dysfunction,” 
Foreign Affairs (July/August 2020) [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: http://www.foreignaffairs.com/articles/ 
world/2020-06-09/when-system-fails. 
40 นอกจากน้ี WHO ยังได้รับการยอมรับว่า มผีลงานความส าเร็จในการต่อสู้กับโรค อาทิ โรคฝีดาษ (smallpox) 
โปลิโอ อีกทั้งผลักดันให้เกิดความสนใจต่อภัยจากโรคไมต่ิดต่อ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน 

https://www.foreignaffairs.com/issues/2020/99/4
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ระหว่างประเทศในทิศทางที่ไม่ประสงค์ด้วยเกรงจะต้องถูกเปิดเผยข้อมูล ท าให้โดนต าหนิหรือต้องอับอาย
เกี่ยวกับต้นก าเนิดของไวรัส) WHO จึงต้องตกอยู่ท่ามกลางสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของความเป็นศัตรู
แข่งขันกันของมหาอ านาจ (major power rivalry) บรรยากาศชาตินิยม (nationalism) และ
นโยบายประชานิยม (populism) ซึ่งบั่นทอนประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อวิกฤติร่วมกันใน        
ระดับโลก  

(ข) ลักษณะเฉพาะของ COVID-19 ที่แพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อแต่ละ
ประเทศในจังหวะเวลาที่ไม่พร้อมกันและไม่เท่ากัน ยิ่งท าให้แต่ละประเทศเร่งหาแนวทางตอบสนองกัน
ไปในระยะสั้นแบบเฉพาะหน้ามากกว่าที่จะแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(ค) จุดอ่อนของ WHO ซึ่ งส่วนหนึ่ งเกิดจากประเทศและผู้บริจาคเงิน
สนับสนุนหลัก41 ซึ่งนิยมขยายวาระงานให้กับ WHO ออกไปอย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับเงินสนับสนุน
ที่ได้รับ ในขณะที่ก าหนดเงื่อนไข (earmark) เงินงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ไปกับโรคบางชนิด 
มากกว่าส่งเสริมขีดความสามารถด้านสาธารณสุข (รวมถึงเชิงโครงสร้าง) นอกจากนี้ ปัจจัยความเป็น
ราชการขององค์กร อาทิ สายการบัญชาการที่ไม่เข้มแข็ง การขาดการกล้าตัดสินใจในระดับผู้บริหาร
อาวุโส การขาดภาวะความรับผิดชอบ (accountability) ล้วนส่งผลให้ WHO มีผลการปฏิบัติงาน
น้อยลง ทั้งนี้  WHO เคยถูกประเมินว่ามีผลงานตกต่ ามาแล้วช่วงการแพร่ระบาดของ Ebola ใน
แอฟริกาในปี ค.ศ. 2004 เพราะปัญหางบประมาณและการจัดส่งบุคลากรลงพ้ืนที่ ขีดความสามารถ
ด้านลอจิสติกส์ไม่เพียงพอ รวมถึงขาดการประสานงานกับองค์กรอ่ืนภายใต้ UN ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ซึ่ง COVID-19 ยิ่งเผยให้เห็นจุดอ่อนนั้นมากยิ่งขึ้น 

(ง)  อุปสรรคต่อความส าเร็จของ WHO ที่ส าคัญที่สุด คือ การที่ประเทศ
สมาชิกไม่ปฏิบัติตามพันธกรณี  และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ International Health 
Regulation (IHR) ซึ่งได้ให้อ านาจผู้อ านวยการใหญ่ (Director General) ของ WHO ในการประกาศ
สถานะ “public health emergency of international concern” โดยพบปัญหาที่ส าคัญ อาทิ 
การปฏิเสธหรือละเลยที่จะรายงานข้อมูลอย่างรวดเร็วตรงเวลาและโปร่งใสโดยประเทศสมาชิก  
(โดยภายหลังการระบาดของโรค SARS จีนเคยปฏิเสธหรือละเลยที่จะรายงานข้อมูลอย่างรวดเร็วและ
โปร่งใสมาแล้ว WHA จึงได้ปรับแก้ IHR เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ WHO) การที่มีจ านวนประเทศ
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ปฏิบัติตามค ามั่นตาม IHR ที่ได้ให้ไว้ (ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ในปัจจุบันซึ่งคิดเป็นเวลา 15 ปี ภายหลังการปรับแก้ IHR) การที่ WHO เลือกใช้แนวทางประกาศแบบเต็ม
หรือไม่ประกาศไปเลย (all or nothing approach) ซึ่งไม่สะท้อนระดับการประกาศแจ้งเตือนที่
หลากหลาย (ซึ่งได้ท าให้ WHO ถูกวิจารณ์อย่างมากจากความล่าช้าในการประกาศว่า COVID-19 เป็น
สภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับโลก)  
                                                 
41 ผู้บริจาครายใหญ่ของ WHO ได้แก่ สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น Bill&Melinda Gates Foundation 
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ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการควบคุม 
COVID-19 ของโลกโดยรวม และจะมีนัยในอีกหลายแง่มุมต่องานการทูตพหุภาคี โดยเฉพาะในกรอบ 
WHO  

3) บทความเรื่อง “The US–China Cold War Has Started” โดย Alan Dupont 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ภาพเดิมของความพยายามร่วมมือกันบนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ ได้พลิกโฉมกลายเป็นความเป็นศัตรูอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจากวิกฤต COVID-19  
โดย Dupont เชื่อว่าสงครามเย็นได้เริ่มขึ้นแล้วเพราะมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ (1) ความเป็นศัตรู
ระหว่าง 2 ประเทศที่มีอ านาจมากที่สุด (2) การแข่งขันในวงกว้างทั้งระบบเพ่ือความเป็นสุดยอด 
(system–wide supremacy) (3) เกี่ยวข้องกับทั้งค่านิยมและอ านาจ (4) จะเกิดการดิ้นรนแข่งขัน
หลายทศวรรษข้างหน้าเพ่ือแย่งชิงความเป็นที่หนึ่ ง (5) เป็นไปได้ที่จะเกิดโลกแบบสองขั้ ว 
(bifurcation) ขึ้นอีกครั้ง (6) ไม่มีฝ่ายใดต้องการเผชิญหน้ากันทางการทหารอย่างเต็มที่ โดยต่างจาก
การแข่งขันกันระหว่างสหรัฐฯ–รัสเซียที่เป็นเรื่องทางทหารและการเมือง การต่อสู้กันระหว่างสหรัฐฯ–จีน 
มีเรื่องหลัก คือ เศรษฐกิจ (การค้า การลงทุน เทคโนโลยี อุตสาหกรรมทางยุทธศาสตร์) ท าให้พ้ืนที่ 
การต่อสู้แข่งขันกันรุนแรงจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไป อีกทั้งมีการต่อสู้ผ่าน
ตัวแทน (proxy conflict) (เช่น ในโลกไซเบอร์) รวมถึงการต่อสู้แผ่ขยายอิทธิพลทางค่านิยมและ
ความคิดของระบบของตนที่คิดว่าเหนือกว่า (exceptionalism) ในเวทีระหว่างประเทศ42 ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่การด าเนินนโยบายการต่างประเทศจ าเป็นต้องมีการพิจารณาและวางแผนล่วงหน้าอย่างมียุทธศาสตร์
ต่อไป 

นอกจากทฤษฎีในข้อ 2.1 และวรรณกรรมในข้อ 2.2 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้เขียนยังได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่ เผยแพร่ต่อสาธารณะและต่อประเทศสมาชิก (อาทิ ข้อมติ รายงานของ
เลขาธิการสหประชาชาติ และหน่วยงานภายในสหประชาชาติ) สรุปรายงานต่างๆ ของคณะผู้แทนถาวร
ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (อาทิ การบรรยายสรุปโดยผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติ 
ผลการประชุม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยประเทศสมาชิกร่วมกับองค์กรช านัญพิเศษต่างๆ  
ผลการเจรจาร่างข้อมติและข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง(โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับแนวคิดการทูตวิถีใหม่และแนวโน้มที่ส าคัญ ที่เขียนโดยนักวิเคราะห์และอดีตนักการทูต
ต่างประเทศ สถาบัน think tank ต่างๆ) ตามที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศ อีกทั้งได้เรียนรู้จากแง่มุม
การวิเคราะห์และข้อสังเกตที่น่าสนใจจากการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างๆ ระหว่างที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 

                                                 
42 Alan Dupont, “The US-China Cold War Has Started,” The Diplomat (8 July 2020) [ออนไลน]์. 
แหล่งที่มา: https://thediplomat.com/2020/07/the-us-china-cold-war-has-already-started/.  
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2563 รวมถึงการสัมภาษณ์นักการทูตไทยและต่างประเทศในสาขางานที่เกี่ยวข้อง (ตามภาคผนวก ก) 
โดยได้น ามาใช้ประกอบการประเมินและวิเคราะห์จัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ด้วย 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

ผู้เขียนประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ 
โดยพิจารณา  

1)  แนวโน้มขึ้นและลงของกระแสโลกาภิวัตน์ในภาพรวมที่ผ่านมา  
2)  การตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 ของสหประชาชาติ (ในฐานะธรรมาภิบาลโลก) 

รวมถึงสภาพภูมิรัฐศาสตร์และท่าทีของประเทศมหาอ านาจที่ส่งสัญญาณให้เห็นถึงกระแสชาตินิยม 
การแข่งขันแย่งชิงของมหาอ านาจ และความเสื่อมศรัทธาในกลไกพหุภาคีที่ส่งผลกระทบบั่นทอน 
ความนิยมในโลกาภิวัตน์ในภาพรวม  

3)  วิเคราะห์แนวโน้มของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกยุคหลัง COVID-19 ที่น่าจะมีความพยายาม
ปรับสู่ดุลยภาพในมิติต่างๆ ทั้งในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศและปัจจัยพ้ืนฐานของโลกาภิวัตน์ 
ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความส าคัญของการมีการด าเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและการควบคุม 
โรคระบาดที่เป็นสินค้าสาธารณะโลก (global public goods)  

4)  ประเมินแนวโน้มของกระแสต้านโลกาภิวัตน์ รวมถึงสัญญาณต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวที
สหประชาชาติโดยน าแนวทาง OECD Strategic Foresight มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ถึงผลกระทบและ
นัยที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือมีข้อเสนอแนะรองรับในส่วนของการด าเนินการต่างประเทศพหุภาคีของไทย 
ทั้งในส่วนของอนาคตอันใกล้ และการเตรียมความพร้อมส าหรับแนวโน้มในระยะยาวดังปรากฏตาม
ภาพที่ 4  

ทั้งนี้ โดยมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อ 4.4.3 ที่ระบุถึงการผลักดัน
ส่งเสริมให้การด าเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย 
และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน 
และประชาชนต่อประชาชน อีกทั้งสร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวัง 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับในกรณีเกิด
วิกฤตการณ์ ส าคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่43 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

                                                 
43ราชกิจจานุเบกษา, ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 2561/A/082/T_0001.PDF [30 กรกฎาคม 2563]. 
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ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561–2580) 44 ตามแนวทาง “5S 5มี”(Security, Sustainability, 
Standard, Status, Synergy) บทน า และข้อ 3.4.1 ข้อย่อย (2) (3) และ (4) ที่มีสาระสะท้อนถึง
บทบาทและความรับผิดชอบของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศ การมีท่าทีที่สร้างสรรค์และมี
หลักการในกรอบสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง การที่ ไทยเป็นศูนย์กลางที่ตั้ งของส านักงาน
สหประชาชาติในภูมิภาค อีกทั้ งย้ าแนวทางการพัฒนาที่ยั่ งยืนที่ควรส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทใน 
ความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างพันธมิตรรอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมี
สถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการรักษาสถานะของไทยและขยายบทบาทการเป็น
ศูนย์กลางของที่ตั้งส านักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค 
 

 
 
ภาพที่ 4 Flowchart แสดงความสัมพันธ์ของหัวข้อที่ศึกษาพร้อมกรอบแนวคิด ปัจจัยพ้ืนฐาน และ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

 

                                                 
44 กระทรวงการต่างประเทศ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580), 
[ออนไลน]์. แหล่งที่มา: www.mfa.go.th/main/contents/files/policy-20190529-095912-882718.pdf  
[30 กรกฎาคม 2563] 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลการศึกษาในบทที่ 3 จะเป็นการตอบค าถาม (1) วิกฤต COVID-19 มีผลกระทบต่อ
กระแสโลกาภิวัตน์อย่างไร (2) แนวโน้มต่อต้านโลกาภิวัตน์จะมีผลคงอยู่ เป็นความเสื่อมถอยของ         
โลกาภิวัตน์ในระยะยาวต่อไป หรือจะเป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีข้ึนและ
ลง และ (3) แนวโน้มดังกล่าวมีนัยต่อการทูตพหุภาคีและการต่างประเทศของไทยอย่างไร ซึ่งไทย
สามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมได้อย่างไร โดยใช้         
การน าเสนอสาระของโลกาภิวัตน์ในยุควิกฤต COVID-19 ผ่านการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่       
(ก) แนวโน้มสถิติปัจจัยพ้ืนฐานตามค านิยามของโลกาภิวัตน์) (ข) การจับกระแสโลกาภิวัตน์จากมิติต่างๆ 
สัญญาณเตือน (signals) (ค) การประเมินการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 ของสหประชาชาติ 
(กลไกหลักของ UN และ WHO)) ทั้งนี้ ในส่วนท้ายของบทที่ 3 จะเป็นการสรุปแนวโน้มกระแสโลกาภิ
วัตน์ถดถอย โดยใช้แนวทาง OECD Strategic Foresight ที่ประมวลจากการวิเคราะห์สัญญาณ 
ผลกระทบ และนัยต่างๆ ต่องานการทูตพหุภาคี อีกทั้งมีการสรุปแนวโน้มของโลกในยุคหลังวิกฤต 
COVID-19 

 
3.1  แนวโน้มสถิติจากปัจจัยพื้นฐานตามค านิยามของโลกาภิวัตน์  

นอกเหนือจากผลการศึกษาของ Irwin ที่ใช้ตัวชี้วัดดัชนีการเปิดเสรีทางการค้า (Trade 
Openness Index) ของ PIEE แล้ว หากพิจารณาตัวชี้วัดอ่ืนๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติโลก 
ข้อจ ากัดใน การเดินทาง การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ตามตารางที่ 1 จะพบว่า องค์การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องล้วนคาดการณ์ว่า COVID-19 จะมีผลกระทบต่อปัจจัยเหล่านี้ โดยตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่สะท้อนการชะลอตัวอย่างมากของกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างไรก็ดี 
ตัวชี้ วัดกลุ่ม เดียวที่ แสดงผลในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ สะท้อนแนวโน้มความเชื่อมโยง 
(interconnectedness) ของโลกที่ เพ่ิมมากขึ้นจากสถานการณ์  COVID-19 คือ อัตราการใช้
อินเตอร์เนต และการรับส่งสัญญาณ streaming 
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ตารางท่ี 1 แนวโน้มสถิติจากปัจจัยพื้นฐานตามค านิยามของโลกาภิวัตน์ในยุค COVID-19 

ปัจจัย/ตัวช้ีวัด สถิติที่คาดการณ์ ผลต่อ 
โลกาภิวัตน์ 

แหล่งข้อมูล 

Global GDP 
(ผลิตภัณฑ์มวล 
รวมประชาชาติโลก) 

หดตัวร้อยละ 5.2 ในปี ค.ศ. 2020  
(กำรลงทุนทั่วโลกหดตัว ถดถอย
ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ (ตกงำนหรือ
ขำดเรียน) เครือข่ำยกำรค้ำโลกและ
ห่วงโซ่อุปทำนมีควำมแตกหรือแยก
ส่วน (fragmentation)) 

 
 

 
 
 

ธนาคารโลก (World 
Bank)45 

ข้อจ ากัดของ 
การเดินทาง (global 
mobility 
restriction) 

คนทั่วโลก 1 ใน 9 คนอาศัยอยู่ใน
ประเทศที่มีข้อจ ากัดในการเดินทาง        
(ณ เดือนเมษำยน 2563)  
219 ประเทศและเขตการปกครอง
ออกข้อจ ากัดในการเดินทาง 78,338 
รายการ (ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2563) 

 องค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน 
(International 
Organization for 
Migration- IOM)46 

การลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติ 
(Foreign Direct 
Investment–FDI)  

FDI ทั่วโลกลดลงร้อยละ 40 ในปี 
ค.ศ. 2020 (ลดลงมากที่สุดใน
ทศวรรษที่ผ่านมา กระทบทั้ง
ประเทศพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา 
และกระทบเชื่อมโยงหลายภาคส่วน
ของการลงทุน) 

 การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและ 
การพัฒนา (UN 
Conference on Trade 
and Development-
UNCTAD)47 

อัตราการใช้
อินเตอร์เนต การรับส่ง
สัญญาณ streaming 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50-70 (วัดจำก internet 
hits) 

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 12 

 
 
 

นิตยสาร Forbes48 

                                                 
45 World Bank, “The Global Economic Outlook during the COVID-19 pandemic: a changed world,” 
[ออนไลน]์. แหล่งที่มา: www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-
outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world [8 June 2020]. 
46 IOM, Global Mobility Restriction Overview Bi-Weekly Update • 3rd August 2020 COVID-19 
Mobility Impacts, และ IOM COVID-19 Analytical Snapshot #23: Travel restrictions and mobility 
UPDATE, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://migration.iom.int [30 สิงหาคม 2563]. 
47 UNCTAD, Post COVID-19 Investment Agency and the New Normal, July 2020 (Special Issue 9) 
[ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d5_en.pdf [30 
สิงหาคม 2563]. 
48Mark Beech, “COVID-19 Pushes Up Internet Use 70% And Streaming More Than 12%, First 
Figures Reveal,” 25 March 2020. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.forbes.com/sites/markbeech/ 
2020/03/25/covid-19-pushes-up-internet-use-70-streaming-more-than-12-first-figures-
reveal/#6ee8a1d73104. 
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โดยหากพิจารณาจากแนวโน้มโลกาภิวัตน์อยู่ในช่วงชะลอตัว (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008) ที่วัดโดย
ตัวชี้วัดทางการค้าของ Irwin และจากแนวโน้มผลกระทบของ COVID-19 ต่อปัจจัยพ้ืนฐานตาม 
ค านิยามของโลกาภิวัตน์อ่ืนๆ ข้างต้นตามตารางที่ 1 (โดยการพิจารณาสถิติที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และจาก        
การพยากรณ์ใน ปี ค.ศ. 2020 โดยองค์การระหว่างประเทศต่างๆ) จะเห็นได้ว่า กระแสขาลงของโลกาภิ
วัตน์ในครั้งนี้ ไม่ได้มีต้นเหตุแรกเริ่มมาจากวิกฤต COVID-19 แนวโน้มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวัฏ
จักรโลกาภิวัตน์ที่ได้มีสัญญาณการชะลอตัว (โดยเฉพาะในมิติทางการค้า) มาก่อนแล้ว อีกทั้งมี
เหตุการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนการตอบโต้กันระหว่างประเทศมหาอ านาจที่ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็น
เวลากว่า 10 ปีแล้ว  

 
3.2  การจับกระแสโลกาภิวัตน์จ าเป็นต้องอ่านจากหลายมิติ  

การวัดแนวโน้มขึ้นลงของกระแสโลกาภิวัตน์จากดัชนีการเปิดเสรีทางการค้า (Trade 
Openness Index) ของ PIIE ช่วยให้เข้าใจและเห็นชัดถึงแต่ละช่วงเวลาหลักๆ ของโลกาภิวัตน์ที่ได้
สะท้อนถึงฉาก (episodes) ส าคัญต่างๆ ของโลกในห้วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ค านิยามโลกาภิวัตน์ยัง
ประกอบด้วยปัจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากการค้า ที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ อาทิ การเคลื่อนย้ายของผู้คน (ที่ต้องหยุดชะงักหรือชะลอลงอย่างมากในช่วงวิกฤต COVID-19) 
การติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคโนโลยี  
(ที่ไม่ได้หยุดลงแต่กลับทวีความจ าเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีในการสื่อสารและสารสนเทศ  
ซึ่งเป็นผลจากสภาพเงื่อนไขของวิกฤต COVID-19 ที่ก าหนดให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ
การล๊อคดาวน์) (ดังเห็นได้จากการยืนยันของสถิติอัตราการใช้อินเตอร์เนต และการรับส่งสัญญาณ 
streaming ที่เพ่ิมขึ้นตามตารางที่ 1 ในข้อ 3.1) ในขณะเดียวกัน โลกาภิวัตน์ในเชิงวัฒนธรรม49  
ยังได้ท าให้ เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนทางความคิดและวัฒนธรรมในหลายแห่งทั่วโลกให้มี  
ความคล้ายคลึงกันมากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวมักถูกเร่งด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การค้าออนไลน์ และการใช้อินเตอร์เนตที่แพร่หลาย  

การอ่านกระแสโลกาภิวัตน์ยังต้องค านึงถึงมิติด้านความม่ันคง ซึ่งเหตุการณ์วิกฤตที่กระทบ
ต่อความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงต่อประเทศและต่อผู้คนในอดีตล้วนส่งผลต่อทัศนคติของผู้คนและท่าที
ของประเทศต่างๆ ที่กลายเป็นกระแสที่มีผลต่อแนวโน้มของโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งนี้ การบรรยายเรื่อง 

                                                 
49 James L. Watson, Cultural Globalization, 2002 [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: 
http://www.britannica.com/science/cultural-globalization [30 สิงหาคม 2563] 

https://www.britannica.com/contributor/James-L-Watson/5404
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“Turning Point of Globalization” ของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ50  
ก็สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว โดยโลกาภิวัตน์ในยุค “เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน” ในปี ค.ศ. 2001  
ที่มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดค่านิยมสุดโต่ง (extremism) และสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างอารยธรรม (clash of civilization)51 รวมถึงความรู้สึกถูกบังคับ (impose) ให้ต้องยอมรับ
ค่านิยมตะวันตก นอกจากนี้ เรายังได้เห็นโลกาภิวัตน์ค่อยๆ เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงจาก
เดิมสมัยช่วงสงครามเย็นที่ความมั่นคงเป็นเรื่องของภัยคุกคามความมั่นคงแบบทั่วไป ( traditional 
security threats) (เช่น การทหาร การสั่งสมอาวุธ) กลายมาเป็นเรื่องของภัยคุกคามความม่ันคง
รปูแบบใหม่ (non–traditional security threats) อาทิ การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (รวมถึง
การค้ามนุษย์) การละเมิดสิทธิมนุษยชน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โรคระบาด รวมถึงแนวคิดเรื่อง 
“ความปลอดภัยร่วม (common security)” หรือ “สิ่งท้าทายด้านความมั่นคงข้ามพรมแดน 
(transboundary security challenges)” อีกทั้งยังเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากความมั่นคงที่
จ ากัดเฉพาะของรัฐ (state security) มาสู่ความม่ันคงของมนุษย์ (human security) ซึ่งในกรณี
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (emerging infectious diseases) (เช่น COVID-19) เข้าข่ายแนวคิดด้าน 
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ดังกล่าว อีกท้ังยังมีแง่มุมพร้อมเงื่อนไขท่ีมาเพ่ิมความซับซ้อนและความท้าทาย
ในการบริหารจัดการในระดับโลกซึ่งจะได้มี การวิเคราะห์ถึงต่อไป 

ด้วยโลกที่เชื่อมต่อและต้องพ่ึงพากันและกัน และความจ าเป็นต้องบริหารจัดการโลกาภิวัตน์
ให้ได้ประโยชน์จากโอกาสและลดปัญหาคุกคามให้ได้มากที่สุด แก่นสาร (the crux) ของโลกาภิวัตน์
แท้จริงแล้วจึงยืนยันถึงความส าคัญของกลไกพหุภาคี (multilateralism) ที่จะช่วยในกระบวนการ
จัดท าระเบียบและจารีต (rules and norms) ระหว่างประเทศซึ่งจะท าให้พฤติกรรมของประเทศ
ต่างๆ คาดเดาได้และเป็นไปในทิศทางเพ่ือประโยชน์ของโลกโดยรวมมากขึ้น ซึ่งผู้มีชื่อเสียงในแวดวง
พหุภาคีและนักการทูตประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงนาย Angel Gurria เลขาธิการ OECD52 เอกอัครราชทูต 
สีหศักดิ์ฯ53 และนักการทูตกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ราย54 ก็ได้ให้ความเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า  

                                                 
50 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี 2554-2557) ผู้บรรยาย
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ปี 2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอบรม 2 สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ 
กรุงเทพฯ  
51 อ้างถึงหนังสือ The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) โดยนาย Samuel 
P. Huntington 
52 Angel Gurria, “What we need is more (and better) multilateralism, not less,” 23 Jan 2019 [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://www.weforum.org/agenda/2019/01/now-is-not-the-time-to-give-up-on-multilateralism. 
53 การบรรยายหลักสูตรนักบรหิารการทูตรุ่นที่ 12 ปี 2563 เรื่อง “Turning Point of Globalization” เมื่อวันท่ี 
11 สิงหาคม 2563 

http://(www.weforum.org/agenda/2019/01/now-is-not-the-time-to-give-up-on-multilateralism/
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หลายครั้งกลไกพหุภาคีมักถูกท้าทายเมื่อเกิดวิกฤตใหญ่ขึ้นในโลกโดยส่งผลกระทบบั่นทอนความนิยม
และศรัทธาในกลไกพหุภาคีเองและต่อกระบวนการโลกาภิวัตน์ ทั้งๆ ที่องค์การระหว่างประเทศและ
สถาบันพหุภาคีควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาทในการท าหน้าที่ที่ส าคัญ โดยเฉพาะ
โลกในยุควิกฤต COVID-19 ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความร่วมมือพหุภาคีที่มากขึ้น โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวต้องเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กยังจ าเป็นที่
จะต้องพ่ึงพาพลังขับเคลื่อนจากกลไกพหุภาคีอย่างมากในการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนที่มีขนาดใหญ่ 
ที่รวมถึงวิกฤตโลกรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ดี ในบริบทของวิกฤต COVID-19 การตอบสนองของ
สหประชาชาติ (โดยเฉพาะ WHO) ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคนส่วนใหญ่เท่าใดนัก ซึ่งเป็นผล 
ทั้งจากขีดความสามารถและข้อจ ากัดของสหประชาชาติเอง อีกทั้งพลวัตของปฏิกิริยาและท่าที
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะมหาอ านาจที่สภาพภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) ที่เกิดขึ้นสะท้อนแนวโน้ม
ของการต าหนิกัน การแข่งขันกัน และการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกันแทนการร่วมมือกัน ยังส่งผล
กระทบต่อความนิยมและความส าเร็จของกลไกพหุภาคีโดยรวม อีกทั้งยังมีผลต่อเนื่องโดยกลายเป็น
แรงผลักดัน (forces) กระแสโลกาภิวัตน์ให้เสื่อมถอยลง 

สัญญาณเตือน (signals) การจับแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์ยังควรพิจารณาจาก
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่สะท้อนความเห็นของประชาชนคนส่วนใหญ่ รวมถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นใน
เวทีระหว่างประเทศ สรุปดังนี้  

(ก) กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์รอบนี้ได้ส่งสัญญาณผ่านเหตุการณ์ที่มีมาก่อนหน้าเกิด
วิกฤต COVID-19 แล้ว เช่น การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) กระแส
ชาตินิยมและการปกป้องตลาดของสหรัฐฯ อันน าไปสู่การต่อสู้หรือสงครามทางการค้ากับจีน โดยในอดีต
กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์มักเกิดในประเทศก าลังพัฒนาจากความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบ ปรับตัวไม่ทัน 
และไม่ได้รับความเท่าเทียม ซึ่งการศึกษาของ Irwin การบรรยายของเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ฯ      
และงานเขียนวิชาการของหลายส านักก็มีข้อสรุปในแนวทางดังกล่าว อย่างไรก็ดี กระแสต่อต้าน       
โลกาภิวัตน์รอบนี้ ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาอีกต่อไป แต่กลับเกิดขึ้นในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วด้วยเช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่า วิกฤต COVID-19 ที่สามารถหยุดโลกได้และได้ท าให้เกิด
ความสูญเสียอย่างกว้างขวางทั้งในด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ก าลังซ้ าเติมและ
เพ่ิมเชื้อให้กับกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ทั้ งในประเทศก าลังพัฒนาและในประเทศที่ พัฒนาแล้ว 
อย่างไม่เลือกปฏิบัติด้วยเช่นกัน 

(ข)  สถานการณ์และการประท้วงที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤต COVID-19 (อาทิ การประท้วง 
Black Lives Matter (สหรัฐฯ) การประท้วงมาตรการต่างๆ ในการควบคุมโรคของรัฐบาล (เช่น 
                                                                                                                                            
54 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ตามภาคผนวก ก (รวมนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ) 
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สหรัฐฯ บราซิล เยอรมนี อินเดีย)) ที่สะท้อนการท้าทายอ านาจรัฐ น่าจะมีแรงจูงใจอ่ืนๆ ผสมผสานอยู่ด้วย 
เช่น ความไม่พอใจและความรู้สึกไม่เท่าเทียมของประชาชนทั่วไป (ซึ่งมองได้ว่าเป็นหนึ่งในผลพวงของ
โลกาภิวัตน์) การได้รับการกระตุ้นจากการรณรงค์ผ่านสื่อข้ามพรมแดนทั่วโลก (เกิดจากการเชื่อมต่อ
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ พัฒนามาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ ) อย่างไรก็ดี  
นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้
ข้อสังเกตระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า การประท้วงต่างๆ ดังกล่าวไม่อาจตีความไปทั้งหมดได้ว่า เป็นไป
เพ่ือเป้าหมายหลักของการต่อต้านโลกาภิวัตน์เสียทีเดียว แต่สิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจน คือ ความต้องการ
แสดงถึงความไม่พอใจสิ่งที่เป็นอยู่ (anti–status quo) ความปรารถนาที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง 
(aspirations are not met) และการต่อต้านกลไกหรือองค์กรที่มีอ านาจก ากับดูแลต่างๆ (anti–
establishment)  

(ค)  สัญญาณท่ีชัดเจนจากกลไกพหุภาคีที่ผ่านมายังสะท้อนถึงสถานะของธรรมาภิบาลโลก
และท่าทีของผู้เล่นส าคัญต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 หลายฝ่ายได้ถึงกับออกมาแสดง
ความห่วงกังวลถึงแนวโน้มของความผิดหวังต่อสหประชาชาติ (โดยเฉพาะ WHO) ภาวะความเสื่อม
ศรัทธาในกลไกพหุภาคี ภาวะการขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (solidarity) ความยากล าบาก 
ในการบรรลุฉันทามติระหว่างประเทศสมาชิก (ผ่านกลไกหลักของ UN โดยเฉพาะ UNSC) ซึ่งส่วน
หนึ่งเกิดจากท่าทีความขัดแย้งกันของประเทศมหาอ านาจ รวมถึงการตัดสินใจลาออกจากการเป็น
สมาชิ ก  WHO ของสหรั ฐฯ  ทั้ งๆ  ที่ ป ระ เด็ น สาธารณ สุ ข โลก  (global health) เป็ น วาระ              
การต่างประเทศที่ส าคัญของสหรัฐฯ มาโดยตลอด โดยนาย Antonio Guterres เลขาธิการ
สหประชาชาติ ถึงกับให้สัมภาษณ์เตือนถึงความเสี่ยงที่แรงกดดันที่เกิดจากจีนและสหรัฐฯ จะท าให้
โลกกลายเป็น 2 ขั้ว (2 blocs) ที่แบ่งแยกโดยมี 2 กลุ่มเศรษฐกิจ 2 เงินตราสกุลหลัก 2 ระเบียบ
การค้า 2 ระบบอินเตอร์เนต 2 ยุทธศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และจะ
น าไปสู่การต่อสู้กันทางภูมิรัฐศาสตร์และการทหาร ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อโลกและ      
ความพยายามรวมตัวของประชาคมระหว่างประเทศในการจัดการกับภัยคุกคามและความเปราะบางที่
ก าลังเกิดขึ้นร่วมกัน55 โดยในข้อ 3.3 จะมีการสรุปประมวลการรับมือของสหประชาชาตินับตั้งแต่เกิด
วิกฤต COVID-19 ในกรอบต่างๆ  

 
 
 

                                                 
55 Justin Worland, “U.N. Secretary-General Warns U.S.-China Tensions Risk Dividing World 
Into '2 Blocs',” TIME 100 Talks, 18 August 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://time.com/5879439/antonio-
guterres-un-us-china/?utm_source=facebook &utm_medium=news_tab&utm_content=algorithm. 
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3.3  การประเมินการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 ของสหประชาชาติ 
3.3.1  กลไกหลักของสหประชาชาติ  

ในช่ วงต้ น  (initial phase) ในภาพรวม คงต้ องยอมรับว่ า กลไกต่ างๆ ของ
สหประชาชาติใช้เวลาปรับตัวและพยายามรักษาความต่อเนื่องของงาน (business continuity) 
ค่อนข้างมาก ผลงานในส่วนการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 จึงไม่ได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
(responsive) ตรงเป้า (focused) และเห็นผลชัด (impactful) เท่าใดนัก ซึ่ งท าให้ ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประเทศสมาชิกและคนทั่วไปในฐานะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศที่
ควรมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลก (Global Governance) ที่ดูแลปัญหาข้ามพรมแดนเพ่ือประโยชน์
ของโลกโดยรวม (common good) เท่าท่ีควร โดยสรุปดังนี้ 

สมัชชาสหประชาชาติ  (UN General Assembly–UNGA) มีผลงานผ่ าน
เอกสารและร่างข้อมติที่มีสาระที่ย้ าความเป็นอันหนึ่งอันเดียว (solidarity) ซ่ึงส าคัญในบริบทของ
วิกฤตและแนวโน้มความแตกแยกระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น56 อีกทั้งได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมในด้าน
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระดับหนึ่ง57 
โดยในส่วนของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and Social 
Council–ECOSOC) ก็สามารถจัดการประชุม58 และผลักดันเอกสารผลลัพธ์ที่ส าคัญที่มีสาระรองรับ
และเพ่ือการฟ้ืนตัวภายหลังวิกฤต COVID-19 อย่างไรก็ดี การด าเนินงานโดยรวมทั้งในส่วน UNGA 
และ ECOSOC ยังคงประสบปัญหาจากความติดขัด ล่าช้าและหาข้อสรุปไม่ได้อันเป็นผลจากความไม่
คล่องตัว การปรับตัวช้า ความเห็นต่างหรือความขัดแย้งทางความคิด รวมถึงการเมืองระหว่างประเทศ
สมาชิก  

                                                 
56 ข้อมติ UNGA ที่ 74/270 Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019 (COVID-19)  
57 ข้อมติในประเด็น อาทิ การเข้าถึงยา (ข้อมติ UNGA ที่ 74/274 International cooperation to ensure 
global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19) ร่างข้อมต ิUNGA 
เกี่ยวกับสตรี ได้แก่ (1) Strengthening National and International Rapid Response to the Impact of 
COVID-19 on Women and Girls และ (2) Women and girls and the response to COVID-19 อีกทั้งถ้อย
แถลงร่วมในประเด็น อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยในภายหลังได้มีความพยายามจดัท าข้อมติ omnibus เรื่อง 
COVID-19 ให้ครอบคลมุในทุกมิต ิ
58 Financing for Development Forum (FfD Forum) (เดือนเมษายน 2563) (ระดมทุนเพื่อรบัมือกบัผลของ 
COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ และสังคม) High-level political forum on Sustainable Development (HLPF)   

(7-16 กรกฎาคม 2563) (เน้นรับมือและฟื้นตัวจาก COVID-19 ตาม 2030 Agenda) และ ECOSOC 
Humanitarian Affairs Segment (HAS) (เดือนมิถุนายน 2563)  



30 

 

คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council–UNSC)  
ถูกวิจารณ์อย่างมากเนื่องจากใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสามารถรับรองข้อมติสถานการณ์ COVID-1959 ได ้
โดยเป็นการเสียโอกาสในการสนับสนุนข้อริเริ่ม global ceasefire ของ UNSG ในห้วงแรก และ
สะท้อนว่า UNSC ไม่สามารถก้าวข้ามกรอบการท างานและพลวัตทางการเมืองแบบเดิมๆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 ที่เป็นปัญหาระดับโลกได้ ซึ่งหลายฝ่ายประเมินว่าเกิดจากปัจจัย    
ภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ (ก) ความขัดแย้งโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ และจีน (ไม่สามารถตกลงกันได้ในส่วน
ที่กล่าวถึง WHO และความโปร่งใส)60 61 อันมีปมความขัดแย้งตั้งแต่เรื่องต้นก าเนิดของไวรัส ไปจนถึง
เรื่องประสิทธิภาพของ WHO และ (ข) การท าให้เรื่อง COVID-19 เป็นประเด็นการเมืองมากจนเกินไป 
(ทั้ งการเมืองภายในประเทศ และการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การที่นาย Mike Pompeo 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พยายามเสนอใช้ถ้อยค าที่มีนัยต าหนิจีนเกี่ยวกับ  
ต้นก าเนิดของ COVID-19 (การเรียกชื่อไวรัส) ในร่างปฏิญญาการประชุมกลุ่ม G762 การให้สัมภาษณ์
ของนาย Wang Yi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการะต่างประเทศจีนว่า ในขณะที่ COVID-19 แพร่
ระบาดทั่วสหรัฐฯ แต่ดูเหมือนนักการเมืองสหรัฐฯ จ้องใช้ทุกโอกาสจู่โจมและบั่นทอนความน่าเชื่อถือ
ของจีน แทนที่ จะแสวงหาความร่วมมือ 63) นอกจากนี้  ยั งมีปัญหาการตีความ “threat to 
international peace and security” ที่มักเป็นไปตามผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก UNSC ในบริบท
หรือเวลานั้นๆ รวมถึงค าถามว่า UNSC มีอาณัติครอบคลุม traditional และ non–traditional 

                                                 
59 ข้อมติ UNSC ที่ S/RES/2532(2020) (ร่างข้อมติร่างแรกมีการเสนอตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563) 
60 Business Standard, “UNSC trying agin for first COVID-19 resolution after US-China dispute,” 1 
July 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.business-standard.com/article/international/unsc-trying-
again-for-first-covid-19-resolution-after-us-china-dispute-120070100115_1.html  
61 Jess Gifkins and Benedict Docherty, “Corona virus UN Security Council finally calls for global 
ceasefire after US and China delay talks,” Conversation, 3 July 2020 [ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา: 
https://theconversation.com/coronavirus-un-security-council-finally-calls-for-global-ceasefire-after-
us-and-china-delay-talks-141858  
62 Nick Bisley, “US-China Relations were already heated then Coronavirus threw fuel on the 
flames,” The Conversation, 12 May 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://theconversation.com/us-
china-relations-were-already-heated-then-coronavirus-threw-fuel-on-the-flames-137886  
63 Danson Cheong, “China accuses US of politicizing virus, urges cooperation,” Straittimes, 25 May 
2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-accuses-us-of-
politicising-virus-urges-cooperation  
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security threats หรือไม่64 ทั้งนี้ UNSC เคยรับรองข้อมติตอบสนองต่อ Ebola65 มาแล้วแม้ว่ามีพ้ืนที่
ระบาดและผู้เสียชีวิตน้อยกว่า COVID-19 มากก็ตาม 

เลขาธิการสหประชาชาติ (UNSG) (นาย Antonio Guterres) และทีมงานได้แสดง 
ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น า โดยได้ผลักดันข้อริ่เริ่ม และจัดท ารายงานรวมถึงข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง (relevant) และเป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางข้อจ ากัดและภายใต้
อ านาจที่ด าเนินการได้ตามขอบเขตของอาณัติที่ได้รับเท่านั้น โดยมีผลงานครอบคลุมมิติทั้งด้านความมั่นคง 
(อาทิ UNSG Appeal ให้มี global ceasefire) สิทธิมนุษยชน (ผ่านการจัด Policy Brief เกี่ยวกับการดูแล
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และรายประเด็น ได้แก่ 
การศึกษา สุขภาพจิต) การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (ผ่าน Global Humanitarian Response 
Plan for the COVID-19 (GHRP))66 การฟ้ืนฟูภายหลังวิกฤต (ผ่าน Multi–partner Trust Fund 
for COVID-19 Response and Recovery และ UN Global Action Plan for Responding to COVID-
19) รวมถึงการเรียกร้องการบรรเทาหนี้ให้กับประเทศก าลังพัฒนา การหารือกับกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund–IMF) เพ่ือสนับสนุนด้านการคลังในการลด
ผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้ การปฏิรูป UN development system (UNDS) ระดับประเทศที่ได้เริ่ม
แล้วก็ช่วยให้การตอบสนองของ UN เป็นระบบ เป็นทีม และมีการสื่อสารที่ดีขึ้นมาก 

ด้านการปฏิบัติการ (Operation) การตอบสนองของ UN ในห้วงแรกค่อนข้างใช้เวลา 
อย่างไรก็ดี UN Office of the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) แม้ถูกวิจารณ์ว่า
คุ้น เคยกับบริบทภัยพิบัติมากกว่าโรคระบาด แต่ก็สามารถจัดสรรเงินจากกองทุน Central 
Emergency Response Fund (CERF)67 ที่มีอยู่และมีความยืดหยุ่นบางส่วนเพ่ือไปสนับสนุน 
Global Humanitarian Response Plan for the COVID-19 (GHRP) ได้ ในส่วนของ UN Funds 
and Programmes ระดับประเทศ ก็ประสานภาครัฐและมีผลงานผ่านความร่วมมือในระดับ (scale) ที่พึง
ท าได้  โดยภายหลังจากที่มี เวลาตั้ งรับ เตรียมการ และจัดกระบวนทัพพอสมควร UN ก็ได้ระดม         

                                                 
64 โดยยังคงเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิชาการและผู้ปฏิบตัิที่มุ่งปรับปรุง UNSC แต่โดยที่ยังไม่มีการก าหนดขอบข่าย
ของ traditional security threats ที่ชัดเจน จึงเกิดค าถามโดยเกรงว่าการพิจารณา health security อาจเปิดช่อง
สู่เรื่องอื่น เช่น energy security, climate security  
65 ข้อมติ UNSC ที่ S/RES/2177(2014) (โดยเฉพาะส่วน OP7) 
66 ช่วยเหลือใน 57 ประเทศตั้งเป้าระดมทุนเบื้องต้น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปรับเป็น 
6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อรบัมือกับการแพรร่ะบาดในด้านมนษุยธรรม 
67 ไทยให้เงินสนับสนุน CERF เป็นเงิน 20,000 ดอลลารส์หรัฐ ทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 (unearmarked) 
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ความช่ วยเหลื อครั้ งใหญ่ ส าหรับแอฟริกาผ่ าน World Food Programme (WFP)68 นอกจากนี้            
ในการระดมเงินสนับสนุนกองทุนและแผนงาน UN ก็มีความชัดเจนโดยแบ่งงานความช่วยเหลือ        
เป็นด้านมนุษยธรรม (เร่งด่วน) และด้านเศรษฐกิจและสังคม (บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 
(ต่อเนื่ อง)) ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่  (ก ) WHO (COVID-19 Strategic Preparedness and 
Response Plan) (ข) OCHA (GHRP) (ค) UNDS (COVID-19 Response and Recovery Multi–
Partner Trust Fund (MPTF))69 

การเรียกประชุมสมัยพิเศษ (เร่งด่วน) หรือระดับผู้น า ในห้วงแรก กลไกของ UN 
(ก) ไม่ได้จัดการประชุมฉุกเฉินระดับผู้น า หรือ UNGA Emergency special session เพ่ือตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ COVID-1970 ในขณะที่ G20 สามารถเรียกประชุมระดับผู้น าเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
เร่งด่วนทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม โดยมี UN (WHO) IMF และ World Bank เข้าร่วม 
(ข) ไม่ได้มีการผลักดันจัดการประชุม Summit ในเรื่อง COVID-19 หรือแต่งตั้งผู้แทน/กลไกพิเศษ
เรื่องนี้ ซึ่งหลายฝ่ายได้คาดหวังกับบทบาทของประธานสมัชชาสหประชาชาติ (President of 
General Assembly–PGA) ที่ดู เหมือนยังไม่ได้ใช้อาณัติเสนอแนะให้ UNGA มีบทบาทได้มาก
เท่าที่ควร กอปรกับเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เน้นประสานและรอ PGA ที่มารับหน้าที่ใหม่
ก าหนดนโยบายต่อไป โดยให้ความส าคัญกับการรักษา business continuity ภายใต้เงื่อนไข COVID-19 
และข้อจ ากัดของระเบียบการประชุมต่างๆ รวมถึงต้องหารือประเทศสมาชิกและทีมงาน UNSG เพ่ือ
เตรียมรูปแบบและระเบียบวิธีการจัด UNGA75 high–level week ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งมี
ความท้าทาย71 

โดยสรุป ปัจจัยเชิงโครงสร้างของสหประชาชาติ (อาทิ สภาพที่ไม่เสริมพลังและ
สร้างภาวะผู้น า (leadership) ที่ชัดเจน (PGA เปลี่ยนทุกปี ในขณะที่ UNSG ริเริ่มและปฏิบัติงานได้

                                                 
68 WFP ได้ตั้ง Addis Ababa Humanitarian Hub โดยการสนับสนุนของเอธิโอเปียเพื่อใช้ขนส่งอุปกรณ์ป้องกัน 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีมนุษยธรรมในปฏบิัติการทั่ว
ภูมิภาคแอฟริกา  
69 สนับสนุน UN Framework for immediate socio-economic response to COVID-19 (Tackle the health 
emergency. Focus on the social impact, and the economic response and recovery. Help countries 
recover better.) 
70 ยกเว้น (1) ข้อริเริม่ของ UNSG และประเทศสมาชิกที่สามารถผลักดันจัด High-level Event on FfD in the Era 
of COVID-19 and Beyond (28 พฤษภาคม 2563) (virtual) ในที่สุด โดยมผีู้น าจ านวนมากเข้าร่วม รวมถึง
นายกรัฐมนตรีไทย และ (2) ความพยายามเสนอโดยอาเซอรไ์บจาน ประธานกลุม่ Non-Aligned Movement 
(NAM) ให้มีการประชุมสมัยพิเศษระดับสูงเกี่ยวกับ COVID-19 
71 UNGA สมัยที่ 75 เป็นครั้งแรกที่ไม่มีผู้น าจากท่ัวโลกเดินทางมาร่วม จัดแบบ virtual และผู้น ากล่าวถ้อยแถลงผ่าน 
pre-recorded VDO 
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ภายใต้อาณัติที่ได้รับเท่านั้น) ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ไม่ยืดหยุ่น (ใช้เวลาปรับและได้รับความเห็นชอบ 
การประชุมรูปแบบ virtual หรือรองรับกรณีต้องมีการลงคะแนนเสียง) ความจ าเป็นต้องได้รับฉันทามติ 
ในหลายกรอบ (ไม่เหมาะกับการตัดสินใจที่รวดเร็ว)) ล้วน ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์วิกฤตที่มีความเร่งด่วน  

นอกจากนี้ อุปสรรคต่อการบรรลุฉันทามติในกรอบพหุภาคี คือ การที่ประเทศ
มหาอ านาจไม่พร้อมยอมรับธรรมาภิบาลโลกและไม่พร้อมที่จะมีข้อจ ากัดต่ออธิปไตยของประเทศ
โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตที่ผลประโยชน์แห่งชาติ (แนวคิดชาตินิยม) มักมาก่อนผลประโยชน์ของโลก
โดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นที่ Sabina Tuca72 โดยอุปสรรคดังกล่าวได้ท าให้การบริหารจัดการ
สถานการณ์วิกฤตของกลไกต่างๆ ของ UN ต้องประสบกับความท้าทายมากขึ้น นอกจากนี้ นักการทูต
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ราย73 ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางที่เห็นพ้องกันถึงแนวโน้มปัจจุบันที่ประเทศ
ต่างๆ เน้นการมองภายในประเทศ (inward looking) เป็นหลักโดยพร้อมที่จะผูกพันหรือมีพันธะกับ
เวทีระหว่างประเทศน้อยลง ซึ่งท าให้การผลักดันเรื่องต่างๆ ในกรอบสหประชาชาติท าได้ยากขึ้น 
นอกจากนี้  นาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ ยังได้สะท้อนในการประชุมพบ
ผู้สื่อข่าวในตอนหนึ่งถึงความยากล าบากในการปรับเปลี่ยนกลไกธรรมาภิบาลโลกอย่างมีความหมาย
หากขาดการมีส่วนร่วมที่แข็งขันของประเทศมหาอ านาจ โดยถึงกับยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า 
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ย่ าแย่ (dysfunctional) อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน74 75  

3.3.2  องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation–WHO)  
หากเปรียบเทียบกับในอดีตก่อนการก่อตั้ง WHO ขึ้นในปี ค.ศ. 1948 ขึ้นเพ่ือเป็น

องค์กรช านัญเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ในช่วงเหตุการณ์ไข้หวัดสเปนระบาด (ค.ศ.1918) ที่มีจ านวน
ผู้เสียชีวิตสูงถึง 50 ล้านคน76 ทุกประเทศในตอนนั้นต้องต่อสู้กับโรคระบาดตามล าพัง เพราะไม่มี
องค์การระหว่างประเทศหรือองค์กร พหุภาคีมาช่วยสนับสนุนเหมือนในปัจจุบัน แต่เหตุใด ปัจจุบันที่

                                                 
72 CES, CES Working Papers, Volume VII, Issue 1 193, 2015 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://pdfs.semanticscholar.org/ 2689/ceab7c535aacd18e298 e8b30f4768ba74cf2.pdf 
73 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ตามภาคผนวก ก 
74 “It is difficult to have a meaningful transformation of the mechanisms of global governance 
without the active participation of the world powers - and, let me blunt, their relationships 
today have never been more dysfunctional.” 
75 Press Conference on the launch of the UN Comprehensive Response to COVID-19, Antonio 
Guterres, UNSG, 25 May 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://reliefweb.int/report/world/secretary-
generals-full-transcript-his-press-conference-launch-un-comprehensive 
76 ไข้หวัดสเปนเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกที่ส่งผลมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ (modern 
times ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1500) 



34 

 

โลกมีองค์กรอย่างเช่น WHO แล้ว ท าไมประเทศต่างๆ จึงยังคงตอบสนองต่อโรคระบาด COVID-19 
ในวิถีแบบตามล าพัง ต่างคนต่างท า แยกส่วนกัน (unilateral approach) แทนที่จะร่วมมือกัน  

 

 
 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสเปน (ปี ค.ศ. 1918) กับ COVID-19 
 

นอกเหนือจากความท้าทายในการบังคับใช้ International Health Regulations 
(IHR) ที่  Patrick ได้น าเสนอนั้น สถานการณ์กลับต้องบานปลายมากขึ้นอีกจากพ้ืนฐานปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกหรือการแข่งขันกันของมหาอ านาจ (major power rivalry) 
ที่มีอยู่เดิม อีกทั้งปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง WHO กับประเทศสมาชิก ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อเนื่องกันดังปรากฏในรายงานข่าวของสื่อหลายส านัก77 78 นอกจากนี้ การให้สัมภาษณ์สื่อ

                                                 
77 “The Coronavirus Blame-game: America and China take their Rivalry to the World Health 
Organization,” The Economist, 17 May 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.economist.com/ 
international/2020/05/17/america-and-china-take-their-rivalry-to-the-world-health-organisation. 
78 Kate Kallan and Stephanie Nebehay, “Caught in Trump- China feud, WHO leader is under 
siege,” Reuters, 15 May 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.reuters.com/investigates/special-
report/health-coronavirus-who-tedros/. 
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ของนาย Tedros Adhanom ผู้อ านวยการใหญ่ WHO (ชาวเอธิโอเปีย) ภายหลังการเยือนจีนในช่วง
ต้นปี 256379 80 ยังถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงท่าทีที่ไม่เป็นกลาง  

WHO ยังถูกสหรัฐฯ ต าหนิอย่างรุนแรงว่า หลงเชื่อข้อมูลจากทางการจีนที่ปกปิด
หลอกลวง อีกทั้งต าหนิ WHO ที่ให้ค าแนะน าที่ผิดพลาด (อาทิ การให้หลีกเลี่ยงมาตรการจ ากัดการ
เดินทาง (โดยโจมตีสหรัฐฯ ที่มีมาตรการจ ากัดการเดินทางจากจีนและยุโรป) ความล้มเหลวในการหา 
แบ่งปันข้อมูล และแจ้งเตือนเกี่ยวกับ COVID-19 อย่างทันท่วงที โดยไม่ได้สอบสวนรายงานข้อมูลจาก
เมืองอู่ฮ่ันเพียงพอ ความล่าช้าในการประกาศสถานะ “public health emergency of international 
concern” และ การแจ้งเตือนเรื่อง human–to–human transmission) นอกจากนี้ แหล่งข่าว
ต่างๆ ยังน าเสนอข่าวด้วยว่า WHO ถูกท้วงติงจากไต้หวันว่า ไม่ตอบสนองหรือน าข้อมูลความส าเร็จ
ของไต้หวันไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ เพราะเลือกปฏิบัติต่อไต้หวัน และเข้าข้างจีน โดย             
นาย Adhanom ได้ตอบโต้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผ่านสื่ออยู่พักหนึ่ง81 82 จากนั้นจึงต้องผ่อนท่าทีลง
ภายหลังได้รับการขู่ที่ตามด้วยการประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการให้เงินสนับสนุน83 และถอนตัว
จากการเป็นสมาชิก WHO ของสหรัฐฯ84 (เดือนกรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ สหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศผู้บริจาค

                                                 
79 นาย Tedros Adhanom ได้ใหส้มัภาษณ์ว่า “The Chinese government is to be congratulated for the 
extraordinary measures it has taken to contain the outbreak,” “China is actually setting a new 
standard for outbreak response,” 
80 Emily Rauhana, “Chinese officials note serious problems in Coronavirus response. The World 
Health Organization keeps praising them,” Washington Post, 8 February 2020 [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
https://www.washingtonpost.com/ world/asia_pacific/chinese-officials-note-serious-problems-in-
coronavirus-response-the-world-health-organization-keeps-praising-them/2020/02/08/b663dd7c-
4834-11ea-91ab-ce439aa5c7c1_story.html. 
81 นาย Tedros Adhanom ได้ใหส้มัภาษณต์อบโตป้ระธานาธิบดีสหรฐัฯ ว่า ขอให้หลีกเลี่ยงการท าให้ไวรัสฯ 
กลายเป็นประเด็นทางการเมืองและใช้ไวรัสฯ ท าคะแนนทางการเมือง เพราะไวรัสฯ จะใช้ประโยชน์จากความแตกแยก
และท าให้ต้องมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมาก (many more body bags)  
82 Bill Chappel, “Please don’t politicize this virus, WHO Head says after Trump threatens funding,” 
NPR, 8 April 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.npr.org/sections/coronavirus-live-
updates/2020/04/08/829944795/please-don-t-politicize-this-virus-who-head-says-after-trump-
threatens-funding. 
83 Betsy Klein and Jennifer Hansler, “Donald Trump World Health Organization funding 
Coronavirus,” CNN, 15 April 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://edition.cnn.com/2020/04/14/ 
politics/donald-trump-world-health-organization-funding-coronavirus/index.html  
84 การยื่นลาออกจากการเป็นสมาชกิ WHO ของสหรัฐฯ จะมผีลในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 
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เงินให้ WHO รายใหญ่ที่สุด85 ให้เหตุผลว่า จีนเอาเปรียบสหรัฐฯ โดยใช้สถานะประเทศก าลังพัฒนา 
(บริจาคเงินให้ WHO น้อยกว่าสหรัฐฯ มาก) อีกทั้ง WHO ไม่มีผลงานน่าพอใจ การสนับสนุน WHO ของ
สหรัฐฯ เป็นไปแบบไม่เป็นธรรม ไม่ใช่การลงทุนที่เป็น value for money หรือการใช้ภาษีประชาชนที่
คุ้มค่า  

ผลการบริหารจัดการกับวิกฤต COVID-19 ที่ซับซ้อนโดย WHO เป็นตัวอย่างหนึ่งที่
ชัดเจนที่สะท้อนความผิดหวังของฝ่ายต่างๆ ต่อกลไกพหุภาคีด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ปัญหา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง WHO กับบางประเทศสมาชิกและระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองล้วนส่งผล
กลายเป็นแรงผลักที่เพ่ิมพลวัตให้กับความเสื่อมศรัทธาในกลไกพหุภาคีและธรรมาภิบาลโลก อันส่งผล
เพ่ิมเสริมพลังให้แนวโน้มกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ 

 
3.4  สรุปแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์ถดถอย และโลกยุคหลังวิกฤต COVID-19 

การใช้แนวทาง OECD Strategic Foresignt เพ่ือวิเคราะห์ scenario ในช่วงถดถอยของ
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีสัญญาณ ผลกระทบ และนัย ( implications) ต่างๆ สามารถช่วยใน        
การประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ  
ซึ่งตามข้อ 3.1–3.3 และตามตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า กระแสชาตินิยม แนวโน้มการต่อต้านโลกาภิวัตน์ 
รวมถึงภาวะเสื่อมศรัทธาในกลไกพหุภาคี ได้ส่งสัญญาณผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ทั้งที่ปรากฏใน
สื่อและผ่านการแสดงท่าทีในเวทีสหประชาชาติ (และ WHO) โดยเฉพาะของประเทศมหาอ านาจ
มาแล้วระยะหนึ่ง โดยสะท้อนถึงแนวโน้มการแบ่งขั้วกันที่มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีส่วนท าให้กลไกพหุภาคี
ขาดพลังสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาวิกฤต COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังอาจ
ประเมินต่อไปได้ว่า ผลกระทบต่อเนื่องน่าจะรวมไปถึงการบริหารจัดการวัคซีนและยารักษาโลกเมื่อมี
การคิดค้นส าเร็จ และจะมีนัยต่อไปถึงโครงการด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรคอ่ืนๆ ของ WHO ที่
เป็นประโยชน์ อีกทั้งจะกระทบต่อพลวัตและบทบาทของผู้บริจาคอ่ืนๆ ใน WHO รวมถึงนัยใน         
การบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ต่อไปด้วย ซึ่งในส่วนของไทย 
ควรมีการเตรียมความพร้อมและมีการตอบสนองต่อแนวโน้มต่างๆ ดังกล่าวอย่างมียุทธศาสตร์ (ซึ่งจะ
ได้มีการน าเสนอในบทที่ 4 ต่อไป) 

 
  

                                                 
85 เงินบริจาคสนับสนุน WHO: สหรัฐฯ เป็นผู้ให้เงินสนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของ WHO โดยให้เงินประมาณ 400-500 
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่จีนให้เงินสนับสนุนประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี  
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ตารางท่ี 2  Scenario กรณีกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์มีผลอยู่ระยะหนึ่ง โดยส่งสัญญาณผ่านสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถประเมินผลกระทบ และนัยล่วงหน้า 
(ตามแนวทาง OECD Strategic Foresight)  

ผล COVID-19 ต่อ ถ้าหาก (what if) สัญญาณ (signals) ผล (consequences) นัย (implications) การด าเนนิการ/ข้อเสนอแนะ 
(actions/recommendations) 

การปกครอง 
(Governance) 
และสภาพ 
ภูมิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitics) 

Deglobalization/ 
Unilateralism กระแสดีด
กลับของแนวคิดต่อต้าน 
พหุภาคีนิยมขยายตัว  
หลายประเทศเนน้การแยกตัว 
และใช้การเมืองภายใน 
ประเทศกับกระแสประชา
นิยมก าหนดท่าทีในเวที 
พหุภาคี และเกิดภาวะเสื่อม
ศรัทธาในสหประชาชาติ 
(UN) อย่างกว้างขวาง อัน
เป็นผลจากวิกฤต COVID-19 
ยืดเยื้อยาวนานกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก และประเทศ
สมาชิก และประชาชนไม่เห็น
การด าเนินการจาก UN ที่
เป็นไปตาม ความคาดหวัง
โดยช่วยเหลือและแก้ไข

- ความขดัแย้งและเห็นต่างของ
มหาอ านาจ (จีน สหรัฐฯ) 
- การไม่รว่มมือการลดบทบาทและ
การสนบัสนุนในเวทีพหุภาค ี
โดยเฉพาะจากสหรฐัฯ  
- ปัญหาไมส่ามารถบรรลุฉนัทามติ
ในการผลกัดัน เรื่องตา่งๆ ในกรอบ
พหุภาคี  
- การตอบสนองต่อวิกฤตใน
ช่วงแรกของ UN ล่าช้า (ไม่เปน็ตาม
ความคาดหวังของประเทศสมาชิก)  
- เหตุการณ์ประท้วงต่อต้าน
มาตรการของรัฐบาล การเรียกร้อง
จากความไมเ่ท่าเทียม 

- โลกที่แบ่งขั้วระหว่าง
ประเทศมหาอ านาจในดา้น
ต่างๆ (สาธารณสขุ การคา้ 
ระบบเทคโนโลยสีื่อสาร)  
- UN ขาดพลัง  ขาด
ทรัพยากร และขาดแรง
สนับสนุน 
- ความพยายามผลกัดันขอ้
ริเริ่มต่างๆ ของ UN เพื่อแก้ไข
ปัญหาไม่ประสบผล  
- วิกฤต COVID-19 ขยายตัว
รุนแรงและมผีลกระทบ
ต่อเนื่องทางเศรษฐกิจและ
สังคมออกไปอยา่งกว้างขวาง  

- ประเทศต่างๆ แสวงหาและหวังพึ่งพา
การรวมกลุม่หรือกรอบความร่วมมือใน
ระดับภูมภิาคมากขึ้น 
- UN ไดแ้ตเ่พียงรักษาไว้ซึ่งความ
ต่อเนื่องของงาน แต่ไม่มีบทบาทชัดใน
การแก้ปญัหา และไมต่อบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศสมาชิกน าไปสู่
ภาวะเสือ่มศรัทธามากขึน้ 
- แรงกดดันปฏิรปู UN  
- ปัญหาโลกไมไ่ดร้ับการแกไ้ขใน 
ระดับโลก 
- เสี่ยงเกิดจราจลในหลายพื้นที่  
เหตุวุ่นวาย ต่อสู้ แย่งชิง กักตุน ขโมย 
อาชญากรรม  

ดูบทที่ 4 ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะส าหรับ 
การด าเนนิการต่อไป 

กรณี WHO  
- การให้สมัภาษณส์ื่อโต้เถยีง/
ต าหนโิทษกนั (ผู้บรหิาร WHO 
ผู้น าประเทศ (อาทิ สหรัฐฯ จนี 

- เกดิการแบ่งขั้วระหว่าง
ประเทศมหาอ านาจ)   
- เช่นเดยีวกับผลกระทบต่อ 
UN (WHO ขาดพลงั ขาด

- COVID-19 มีปญัหาทั้งการควบคมุ
โรค และการบรหิารจดัการแจกจ่าย
วัคซีนและยารกัษา (ภายหลังการคดิค้น
ส าเรจ็) เพราะขาดกลไกพหุภาคีที่ด ี

ดูบทที่ 4 ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะส าหรับ 
การด าเนนิการต่อไป 
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ผล COVID-19 ต่อ ถ้าหาก (what if) สัญญาณ (signals) ผล (consequences) นัย (implications) การด าเนนิการ/ข้อเสนอแนะ 
(actions/recommendations) 

ปัญหามากเพียงพอ (ไตห้วัน) ออสเตรเลยี) 
(สาระเกี่ยวกบัต้นก าเนิดของไวรสั  
ความผดิพลาดในการประกาศแจ้ง
เตือนของ WHO การเมืองระหวา่ง
ประเทศ) 
- สหรัฐฯ ประกาศยกเลกิการให้เงิน
สนับสนุนและและลาออกจากการ
เป็นสมาชิก WHO  
- หนังสอืร้องเรยีน WHO ให้
ทบทวนประเดน็ต่างๆ จากกลุม่
แพทย/์นักวิจัย  

ทรัพยากรสนับสนัน) ความ
พยายามผลกัดันข้อรเิริม่ต่างๆ 
เพื่อแกไ้ขปญัหาไม่ประสบผล  
- วิกฤต COVID-19 ขยายตัว
รุนแรง ไมไ่ดร้ับการแกไ้ข  
- โครงการส าคญัของ WHO ที่
เคยพึ่งพา การสนับสนุนจาก
สหรัฐฯ และประสบ
ความส าเร็จ (อาทิ โปลโิอ 
มาเลเรีย เอดส์) ไดร้ับ
ผลกระทบ 
 

- ผลงาน WHO ไม่ตอบโจทยค์วาม
ต้องการของประเทศสมาชิก เกดิภาวะ
เสื่อมศรัทธา 
- โครงการของ WHO ในด้านควบคุม
โรคหรือเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ระบบสาธารณสุขอื่นๆ ไดร้ับผลกระทบ 
- พลวตัและบทบาทผูส้นับสนุนทาง
การเงินรายอื่นๆ (อาทิ จีน 
Philanthropic) รวมถึงการดูแลเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ตามข้อ 3.1–3.3 โดยสรุป สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ได้ตั้งไว้ กล่าวคือ กระแสต้านโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) ที่ก าลังเกิดขึ้นดังกล่าวน่าจะมีผลอยู่
ระยะหนึ่ง โดยน่าจะเป็นเพียงกระแสชั่วคราวและเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีขึ้นและลงของโลกาภิวัตน์ที่
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยหากมองในระยะยาว โลกาภิวัตน์ภายหลัง COVID-19 น่าจะมีกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่สมดุลใหม่ได้อีก โดยในระยะต่อไป นักวิเคราะห์หลายส านัก86 87 และนักการทูตกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 ราย88 ได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า วิกฤต COVID-19 ในที่สุด น่าท าให้เกิด
การทบทวนโลกาภิวัตน์ (rewiring globalization) ในภาพรวมมากกว่าการสิ้นสุดไปเลย โดยคาดว่า 
จะมีการปรับนโยบายการค้าและการลงทุนที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ผ่านการทบทวนใหม่ที่เน้น         
การพ่ึงพาตนเองให้ได้มากขึ้น โดยมีการทบทวนห่วงโซ่อุปทาน (reconfigure supply chain) 
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ การป้องกันโรค อาหาร ยา เพ่ือกระจายความเสี่ยงและฐานการผลิตเพ่ือ
รองรับแนวโน้มการแข่งขันและการต่อสู้ทางการค้าโดยเฉพาะระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อีกทั้งใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและประเทศใกล้เคียงมากขึ้นเพราะการคมนาคม
ขนส่งในระยะทางที่สั้นน่าจะฟ้ืนตัวกลับได้เร็วและมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักได้น้อยกว่าระยะทางที่ยาว 
กล่าวคือ ประเทศต่างๆ จะมีแนวโน้มเพ่ิม safeguards ที่จะช่วยให้สามารถด าเนินการเพ่ือปกป้อง
ผลกระทบจากความผันผวนหรือปัจจัยภายนอก (external shocks) ได้มากขึ้น 

ในส่วนของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอ านาจ การแข่งขันกันระหว่างสหรัฐฯ และจีน
เพ่ือความเป็นสุดยอด (supremacy) เป็นเรื่องปกติพ้ืนฐานที่ได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะทวี
ความเข้มข้นยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งน่าจะเป็นไปตามท่ีนักวิเคราะห์หลายส านัก89 90 ได้ประเมินถึงความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดโลกแบบสองขั้ว (bifurcation) หรือสงครามเย็น (cold war) ที่มีผลต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี 
ระดับความรุนแรงของการเผชิญหน้ากันและเทคนิควิธีการที่เลือกใช้น่าจะขึ้น อยู่กับปัจจัยที่เป็น

                                                 
86 Seema Gail Parkash and Liana Tang, “How COVID-19 is Reshaping the World,” Centre for 
Strategic Futures, 29 June 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://medium.com/@pmo_csf/how-covid-
19-is-reshaping-the-world-3a156eba49f0. 
87 Steven A. Altman, “Will COVID-19 Have a Lasting Impact on Globalization?,” Harvard Business 
Review, 20 May 2020, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://hbr.org/2020/ 05/will-covid-19-have-a-lasting-
impact-on-globalization. 
88 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ตามภาคผนวก ก 
89 Alan Dupont, “The US-China Cold War Has Started,” The Diplomat, 8 July 2020 [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: https://thediplomat.com/2020/ 07/the-us-china-cold-war-has-already-started/.  
90 Yan Xuetong, “Bipolar Rivalry in the Early Digital Age,” The Chinese Journal of International 
Politics (Oxford Academic), 8 June 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://academic.oup.com/cjip/ 
advance-article/doi/10.1093/cjip/poaa007/5854839. 

https://medium.com/@pmo_csf?source=post_page-----3a156eba49f0----------------------
https://medium.com/@pmo_csf?source=post_page-----3a156eba49f0----------------------
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ลักษณะเฉพาะของผู้น าและกระแสการเมืองภายในประเทศค่อนข้างมากซึ่งปัจจัยดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดในระยะยาว การเผยแพร่อิทธิพลทางค่านิยมและความคิดแม้กระท าได้หลาย
ช่องทางแต่มหาอ านาจไม่น่าจะเลือกที่จะทิ้งพ้ืนที่เล่นในเวทีพหุภาคีและการมีบทบาทส าคัญใน
องค์การระหว่างประเทศไปเสียเลย เช่นเดียวกับที่มหาอ านาจไม่น่าจะมุ่งท าลายล้างโลกาภิวัตน์จนให้
สูญสิ้นไปเพราะประโยชน์ที่ประเทศมหาอ านาจได้สร้างสมมาล้วนตั้ งอยู่บนโลกโลกาภิวัตน์ 
(globalized world) และความเชื่อมต่อกัน (interconnectedness) ที่ได้พัฒนาและหยั่งรากลึกไป
เกินกว่าจะถูกถอนโคนหรือยกเลิกได้โดยง่าย การแข่งขันกันในความเป็นจริงจึงน่าจะเกิดขึ้นในโลก
โลกาภิวัตน์ที่จะมีการปรับใหม่ (rewiring and rethinking) (ไม่ใช่โลกที่สิ้นสุดของโลกาภิวัตน์)  
ซึ่งกลไกธรรมาภิบาลโลก (Global governance) และประเทศต่างๆ จะต้องปรับตัวให้ทันและควรมี
ส่วนร่วมก าหนดทิศทาง โดยคาดได้ว่า สนามการแข่งขันกันในเรื่องหลักจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ (การค้า 
การลงทุน เทคโนโลยี ดิจิตัล อุตสาหกรรมทางยุทธศาสตร์) ซึ่งจากการประเมินของ Dupont พ้ืนที่
ของการต่อสู้ส่วนใหญ่น่าจะเกิดข้ึนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพราะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของ 
โลกาภิวัตน์และโลกของความเชื่อมโยง ( interconnected world) จะยิ่งเพ่ิมความส าคัญมากยิ่งขึ้น
ในช่วงหลังยุค COVID-19 โดยจะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนและท าให้โลกาภิวัตน์ยังด าเนินอยู่ต่อไป 
ซึ่งน่าจะเป็นไปตามการประเมินของนักวิเคราะห์และอดีตนักการทูตหลายราย91 92 โดยเฉพาะในส่วน
ที่ว่า Soft Diplomacy จะมีความส าคัญมากขึ้น การด าเนินการทางการทูตที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
ของประเทศที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จะสามารถ
ท างาน Digital Diplomacy (การทูตยุคดิจิตัล) Science Diplomacy (การทูตทางวิทยาศาสตร์) และ 
Health Diplomacy (การทูตด้านสาธารณสุข) อย่างมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage) เมือ่เทียบกับประเทศที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ในความพยายามและจากประสบการณ์ในการควบคุมและรองรับโรคติดต่อที่
ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสินค้าสาธารณะโลก (global public goods) ยังตอกย้ าและยืนยันถึงข้อเท็จจริง
ที่ว่า ประชาคมโลกจ าเป็นต้องเดินหน้าร่วมมือกันและมีมาตรการด าเนินการร่วม (collective 
actions) จึงจะเกิดผลส าเร็จได้ การลงทุนในสาขาดังกล่าวคุ้มค่าโดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงผลกระทบ
ภายนอกอ่ืนๆ (externalities) ในโลกที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งก็เป็นไปตามข้อสรุปของนักวิเคราะห์

                                                 
91 Marga Gual Soler and Totula Oni, “Here’s how ‘science diplomacy’ can help us contain COVID-
19,” 5 May 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.weforum.org/agenda/2020/05/here-s-how-
science-diplomacy-can-help-us-contain-covid-19/. 
92 Michael Brodksy, “Diplomacy after the coronavirus,” Jerusalem Post, 4 April, 2020 [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://www.jpost.com/opinion/diplomacy-after-the-coronavirus-623586. 
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หลายส านัก93 94 ที่ว่า แนวคิดเกี่ยวกับ global public goods เกี่ยวข้องทั้งกับการวิจัยและพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรคระบาดที่ยังต้องการการสนับสนุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้น และควร
ต้องมีการผลักดันให้มีด าเนินการในเชิงรุก (pro–active response) มากขึ้น 

ในส่วนของธรรมาภิบาลโลกและกลไกพหุภาคี (1) แม้ UN จะตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 
ในช่วงแรก (initial phase) ได้ไม่เต็มที่นัก (ตามข้อ 3.3) แต่ด้วยขีดความสามารถและทรัพยากรที่มี 
UN น่าจะจัดการในส่วนของการประเมินการตอบสนองต่อวิกฤต การทบทวนติดตามผล และประเมิน
วางแผนรวมถึงมีมาตรการป้องกันหรือเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตในอนาคต ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤต 
(post–crisis phase) ได้ดี ซึ่งจะอ านวยประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก (2) ปัญหาความเสื่อมศรัทธาต่อ
กลไกโลกอันเกิดจากการปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยและการแข่งขันแย่งชิงอิทธิพลระหว่าง
มหาอ านาจเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับ UN มาตั้งแต่ช่วงก่อตั้ง แต่ UN ก็ได้เคยแสดงให้เห็นว่า สามารถพัฒนา
กลไกสิทธิมนุษยชนขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าท้าทายแนวคิดอ านาจอธิปไตยของรัฐอย่างมากมาแล้ว  
(3) อุปสรรคส าคัญที่ขัดขวางการด าเนินการต่างๆ ดังกล่าว แท้จริงคือ ประเทศสมาชิกที่ขัดขืนและ
ไม่ได้สนับสนุนการมีธรรมาภิบาลโลกเพียงพอ (4) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและวิสัยทัศน์ของ
ประเทศสมาชิก การปฏิรูป UN และพลังจากการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้เล่นอ่ืนๆ (อาทิ เอกชน ภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคม เยาวชน)95 ที่ให้ความส าคัญกับ “We the peoples” อย่างแท้จริง จะ
ช่วยท าให้ระบอบพหุภาคีกลับมาเข้มแข็งขึ้นได้ โดยสิ่งส าคัญคือความจ าเป็นต้องหาดุลยภาพระหว่าง
อธิปไตยของประเทศ (national sovereignty) (ที่เป็นมากกว่า political necessity) กับความรับผิดชอบ
ต่อโลก (global responsibility) ให้พบเพื่อการร่วมกันแก้ไขปัญหาของโลกอย่างมีพลังต่อไป 

                                                 
93 Felix Stein and Devi Sridhar, “Health as a “global public good”: creating a market for pandemic 
risk,” The bmj, 2017 [ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา: https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3397 [31 August 
2017]. 
94 Richard D Smith และ Landis MacKellar, “Global public goods and the global health agenda: 
problems, priorities and potential,” 2007 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://globalizationandhealth. 
biomedcentral.com/articles/10.1186/1744-8603-3-9 [22 September 2007]. 
95 “UN ที่มี “เขี้ยว (teeth)” ที่สามารถท างานได้อย่างที่ผู้ก่อตั้ง UN ได้ตั้งใจไว้ และ UN ที่ช่วยในการก ากับดูแลโลก 
(good governance) อย่างมีประสิทธิภาพในยามคับขันจะเป็นจริงได้ ต้องมองระบบพหุภาคีอย่างไม่มีภาพลวงตา โดย 
UN วันนี้จ าเป็นต้องน าผู้เล่นอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม (inclusion) โดยสร้างให้เกิด “เครือข่ายพหุภาคี” (networked 
multilateralism) การเมืองในโลกของความเป็นจริงในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องมากกว่าเพียงรัฐบาลเท่านั้น ผู้เล่นอื่นๆ อาทิ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เยาวชน ควรได้มาร่วมก าหนดทิศทางของโลกที่พวกเขาอยากเห็นด้วย” ตอนหนึ่งของ 
ค ากล่าวของนาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติในงานฉลองโอกาสวันครบรอบ 75 ปีกฎบัตร
สหประชาชาติ (UN Charter), 26 มิถุนายน 2563 
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โดยสรุป ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้โดยสะท้อนให้เห็นว่า วิกฤต COVID-19 
ได้ส่งผลบั่นทอนกระแสโลกาภิวัตน์อย่างมากซึ่งแม้การรองรับวิกฤต COVID-19 ในช่วงแรกของ
สหประชาชาติยังไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประเทศสมาชิกได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนหนึ่ง
เกิดจากความท้าทายที่มาจากความขัดแย้งของประเทศมหาอ านาจ อย่างไรก็ดี แนวโน้มต่อต้าน
กระแสโลกาภิวัตน์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีขึ้นและลง โดยโลกาภิวัตน์จะมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือเข้าสู่สมดุลใหม่ ซึ่งเกิดจากการทบทวนปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ โดยการแข่งขันระหว่างประเทศ
มหาอ านาจจะยังคงอยู่แต่จะมีการปรับเกมการเล่นในรูปแบบใหม่ พลวัตในกลไกพหุภาคีโดยเฉพาะ
สหประชาชาติจะเกิดการปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับจุดเน้น (refocus) และแนวโน้มดังกล่าวเช่นกัน  
โดยท้ายที่สุด โลกาภิวัตน์จะเป็นกระแสที่คงอยู่ต่อไปในโลกที่ยังเชื่อมโยงและต้องพ่ึงพากันและกัน  

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมถึงการสังเกตสัญญาณจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
แม่นย าจะมีส่วนช่วยให้ไทยสามารถประเมินผลกระทบและนัยที่จะเกิดข้ึนจากแนวโน้มของโลกาภิวัตน์
ได้อย่างครอบคลุมถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลกระทบและนัยต่อการทูตพหุภาคี โดยจะช่วยให้
สามารถเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมองการณ์ไกลและเป็น
ระบบ โดยใน บทที่ 4 จะมีการน าเสนอข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องที่สอดรับต่อเนื่องกับการประเมินตาม
แนวทาง OECD Strategic Foresight ในบทที่ 3 โดยจะเป็นข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ในส่วนของสร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุก
รูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับในกรณีเกิดวิกฤตการณ์
ส าคัญ อีกทั้งยังสอดรับกันกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 
2561–2580) ต า ม แ น ว ท า ง  “ 5S 5มี ” (Security, Sustainability, Standard, Status, Synergy) 
โดยเฉพาะส่วนของการมีท่าทีท่ีสร้างสรรค์และมีหลักการในกรอบสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง และการ
ที่ไทยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของส านักงานสหประชาชาติในภูมิภาค อีกทั้งย้ าแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
ควรส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างพันธมิตรรอบด้าน และให้
ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

แนวโน้มโลกาภิวัตน์อยู่ในช่วงชะลอตัวอยู่เดิมแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 โดยกระแสขาลงของ
โลกาภิวัตน์ครั้งนี้ ไม่ได้มีต้นเหตุแรกเริ่มมาจากวิกฤต COVID-19 แต่แนวโน้มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฏจักรปกติของโลกาภิวัตน์ที่ส่อเค้าส่งสัญญาณชะลอตัวโดยเฉพาะในมิติทางการค้า อีกทั้งมี
เหตุการณ์ การตอบโต้กันไปมาระหว่างประเทศมหาอ านาจ ซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มาเป็นเวลากว่า 
10 ปีแล้ว  

วิกฤต COVID-19 มีผลไปเพ่ิมพลวัตและพลังให้กับกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) 
ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแล้วดังกล่าว การตอบสนอง
ต่อวิกฤต COVID-19 โดยสหประชาชาติในห้วงแรก อีกทั้งสภาพภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะท่าทีแข่งขัน
และขัดแย้งกันของประเทศมหาอ านาจที่เพ่ิมขึ้นจากวิกฤต COVID-19 ยังได้พัฒนาไปในทิศทางที่ไม่ได้
ช่วยส่งเสริมให้เกิดศรัทธาในระบอบพหุภาคีและไม่ช่วยสร้างความนิยมในโลกาภิวัตน์เท่าใดนัก  

อย่างไรก็ดี แนวโน้มต่อต้านหรือความเสื่อมถอยของโลกาภิวัตน์ดังกล่าวน่าจะมีผลคงอยู่
ชั่วคราว โดยเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีขึ้นและลงของโลกาภิวัตน์ โลกยุคหลังวิกฤต COVID-19 จะ
เกิดการทบทวนโลกาภิวัตน์ (rewiring globalization) การทบทวนห่วงโซ่อุปทาน และความพยายาม
ลดผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอก โดยมีแนวโน้มและเหตุผลประกอบที่ส าคัญ ได้แก่  

(ก)  การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจ (สหรัฐฯ และจีน) เป็นเรื่องปกติพ้ืนฐานที่มี
มานานแล้วและจะยังคงอยู่ต่อไป อย่างไรก็ดี การแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวที่ดูเหมือนสะท้อนความเป็น
ศัตรูที่หลายฝ่ายกังวลนั้นเป็นเรื่องของบุคลิกและเทคนิคของตัวผู้น า รวมถึงกระแสการเมืองภายในซึ่ง
เปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว นอกจากนี้ มหาอ านาจต่างก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในที่สุดประเทศจะได้รับ
ประโยชน์ที่มากกว่าจากโลกาภิวัตน์และการเชื่อมโยงกัน (ไม่ใช่โลกของการตัดขาด) การต่อสู้แข่งขัน
ในอนาคตจึงน่าจะเกิดขึ้นในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการทบทวนใหม่ (rewiring globalization)  

(ข) ความเชื่อมโยงกันทางเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารจะเป็นฟันเฟืองส าคัญที่ถูกเร่ง
โดยวิกฤต COVID-19 และจะมีผลช่วยขับเคลื่อนท าให้กระแสโลกาภิวัตน์คงอยู่และด าเนินต่อไป  
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(ค)  ลักษณะพ้ืนฐานของวิกฤต COVID-19 ที่การควบคุมโรคระบาดเป็นเสมือนสินค้า
สาธารณะโลก (global public goods) จะเป็นตัวก าหนดให้การด าเนินการต่างๆ จะประสบ
ผลส าเร็จได้ในที่สุดต้องอาศัยความร่วมมือกันของประชาคมระหว่างประเทศ (collective actions) 

(ง)  สหประชาชาติ และความพยายามมีธรรมาภิบาลโลก (Global governance) มีโอกาส
กลับมาทวงคืนความน่าเชื่อถือผ่านการน าเสนอบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีหลังวิกฤต COVID-19  
โดยกลไกเหล่านี้ต้องปรับตัวให้เร็ว นอกจากนี้ ประเทศขนาดกลางและขนาดเล็ก (รวมทั้งไทย)  
ที่จ าเป็นต้องพ่ึงพากลไกพหุภาคีจะต้องมีส่วนช่วยผนึกก าลังผลักดันให้เกิดสปิริตของความร่วมมือของ
ประชาคมระหว่างประเทศเพ่ือช่วยให้สหประชาชาติท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ในส่วนต่อไป สืบเนื่องจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตตามแนวทาง OECD Strategic 
foresight ในบทที่ 3 จะมีการน าเสนอข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนินการการทูตพหุภาคี
และการต่างประเทศของไทยในช่วงที่เกิดกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ ตามด้วยข้อเสนอแนะในโลกยุคหลัง 
COVID-19 ที่จะเกิดกระแสทบทวนโลกาภิวัตน์ (Rewiring หรือ Rethinking Globalization)  
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ตารางท่ี 3  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้านการต่างประเทศ ในกรณีกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์มีผลต่อเนื่อง (หมายเหตุ # ค าแนะน าส าหรับมาตรการใน
ประเทศ) (ตามแนวทาง OECD Strategic Foresight)  

ผล COVID-19 ต่อ 
(ตามบทที่ 3) 

ถ้าหาก (what if) 
(ตามบทที่ 3) 

สัญญาณ (signals) 
(ตามบทที่ 3) 

ผล (consequences) 
(ตามบทที่ 3) 

นัย (implications) 
(ตามบทที่ 3) 

การด าเนนิการ/ข้อเสนอแนะ 
(actions/recommendations) 

การปกครอง 
(Governance) และ
สภาพภมูิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitics) 

Deglobalization/ 
Unilateralism  
 
ภาวะเสือ่มศรัทธา
ในสหประชาชาติ 
(UN)  

- ลดการสนบัสนนุในเวท ี
พหุภาค ี(โดยเฉพาะสหรฐัฯ)  
- การตอบสนองต่อวิกฤตใน
ช่วงแรกของ UN ล่าช้า (ไม่เปน็
ตามความคาดหวัง)  
- ปัญหาไมส่ามารถบรรล ุ
ฉันทามติในการผลักดนั เรื่อง
ต่างๆ ในกรอบพหภุาคี  
- เหตุการณ์ประท้วงต่อตา้น
มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล  
การเรียกร้องจาก ความไม ่
เท่าเทียม 

- โลกที่แบ่งขั้วระหว่าง
ประเทศมหาอ านาจในดา้น
ต่างๆ (สาธารณสขุ การคา้ 
ระบบเทคโนโลยสีื่อสาร)  
- UN ขาดพลัง   
- ความพยายาม ของ UN เพื่อ
แก้ไขปญัหาไมป่ระสบผล  
- วิกฤต COVID-19 
ขยายตัวรุนแรงและมี
ผลกระทบตอ่เนื่องกว้างขวาง  

- ประเทศต่างๆ เน้นพึ่งพา 
ความร่วมมือในระดับภมูิภาค 
- UN ไม่มีบทบาทชัด และไม่ตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ
สมาชิก 
- ปัญหาโลกไม่ได้รับการแก้ไข 
- แรงกดดันปฏิรูป UN  
- เสี่ยงเกิดจราจลในหลายพื้นที่   

- มีบทบาท/สนับสนุน UN ในการมสี่วนแกไ้ข 
บรรเทาวิกฤต เพิม่การสนับสนนุการเงินและ
ทรัพยากร 
--สนบัสนนุเร่งปฏิรูป UN 
- การมียทุธศาสตร์และรักษาดลุยภาพของ
ความสมัพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 
- พึ่งพาอาเซยีนและกรอบความร่วมมืออนุภูมภิาค 
# การเตรียมความพรอ้มและท าการส ารอง
ล่วงหนา้ กรณีกักตนุและภาวะขาดแคลนสนิค้า
จ าเปน็ ยา อุปกรณ์แพทย ์
# การป้องกนัและเตรยีมการล่วงหนา้กรณเีกดิ
จราจล (ภายในประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้าน) 

กรณี WHO  
- การโต้เถยีง/ต าหนโิทษกัน 
(ผู้บริหาร WHO ผู้น าประเทศ 
(อาทิ สหรัฐฯ จีน (ไต้หวนั) 
ออสเตรเลีย) 
- สหรัฐฯ ประกาศยกเลกิการให้

- การแบง่ขั้วระหวา่งประเทศ
มหาอ านาจ)   
- WHO ขาดพลัง  
- ความพยายามแกไ้ขปัญหา
ไมป่ระสบผล   
- วิกฤต COVID-19 ขยายตัว  

- COVID-19 มปีัญหาทั้งด้าน  
การควบคุมโรค และการบริหาร
จัดการแจกจ่ายวัคซีนและยารักษา 
(ภายหลังการคิดค้นส าเรจ็) เพราะ
ขาดกลไก  พหุภาคีที่ด ี
- โครงการของ WHO ด้านควบคมุ

- เป็นส่วนหนึ่งของพลังด้านบวกที่สนับสนุน WHO 
ให้สามารถปฏิบัติงานแกไ้ขปญัหา COVID-19 
และเรื่องอื่นๆ ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น 
- ใช้โอกาสจากความเปน็ประเทศทีส่ร้างสรรคแ์ละ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ผลักดนัประเด็น อาทิ 
Universal Health Coverage (UHC)  
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ผล COVID-19 ต่อ 
(ตามบทที่ 3) 

ถ้าหาก (what if) 
(ตามบทที่ 3) 

สัญญาณ (signals) 
(ตามบทที่ 3) 

ผล (consequences) 
(ตามบทที่ 3) 

นัย (implications) 
(ตามบทที่ 3) 

การด าเนนิการ/ข้อเสนอแนะ 
(actions/recommendations) 

เงินสนับสนุนและและลาออก
จากการเป็นสมาชิก WHO  
 

- โครงการส าคัญของ WHO 
ที่เคยพึ่งพาการสนบัสนุนจาก
สหรัฐฯ และประสบ
ความส าเร็จ (อาทิ โปลิโอ 
มาเลเรีย เอดส์) ได้รับ
ผลกระทบ 
 

โรคหรือเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของระบบสาธารณสุขอื่นๆ ได้รับผล 
- พลวัตและบทบาทผู้สนับสนนุ
ทางการเงนิอื่นๆ  (อาทิ จนี 
Philanthropic) รวมถึงการดูแล
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) 
- ผลงาน WHO ไม่ตอบโจทยข์อง
ประเทศสมาชิก 

การควบคุมการแพรร่ะบาดของ COVID-19 การ
ใช้ประโยชน์จากอาสาสมคัร (health 
volunteers) 
- รักษาดลุยภาพของความสัมพนัธ์กับมหาอ านาจ 
โดยเป็นเสยีงทีส่ร้างสรรค์ที่ช่วยย้ าเตอืนและเตมิ
เตม็ส่วนที่ขาดหายในโอกาสที่เหมาะสม  
- รวมพลังกับประเทศอื่นๆ เพื่อผลกัดันใหเ้กิด
กลไกที่ชัดเจนภายใต้ UN/WHO ในการจัดสรร
วัคซีนและยารกัษา COVID-19 (เมื่อคิดค้นส าเรจ็) 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1  ในช่วงที่กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์มีผลต่อเนื่อง (ตามตารางที่ 3) ทิศทางการด าเนินการ

ด้านการต่างประเทศของไทยในส่วนของ UN และ WHO รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับ
เหตุการณ์ในอนาคตในรูปแบบต่างๆ มีความส าคัญอย่างมาก ทั้งนี้ ในหลายส่วนได้มีการด าเนินการอยู่เดิม
บ้างแล้ว ซึ่ งสามารถผลักดันให้มีความเข้มข้นมากขึ้น อีกทั้ งต้องรักษาความต่อเนื่ องต่อไป  
โดยข้อเสนอแนะที่ส าคัญ มีดังนี้  

(ก)  สนับสนุน UN ในการมีส่วนแก้ไขและบรรเทาวิกฤตในฐานะที่ UN เป็นหนึ่งในเสาหลัก
ของการทูตพหุภาคีของไทย โดยควรแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสร้างพลังบวกและเป็นเสียง
ที่ เรียกร้องสปิริตของความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน (solidarity) ในเวที UN 
นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาความเป็นไปได้ของการเพ่ิมการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ 
ต่อ UN ตามสมควร อีกท้ังยังสามารถมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนกระบวนการปฏิรูป UN 
อันจะช่วยท าให้ UN มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ทั้งนี้ โดยอาศัยความที่ไทยมี UN Country Team จาก
หน่วยงาน UN ที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นที่ตั้งส านักงานของหน่วยงาน UN ระดับภูมิภาคจ านวนมาก 
และเป็นที่ตั้งของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคของ UN (ESCAP96) ที่ใหญ่ที่สุด) 

(ข)  ด าเนินการและรักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจอย่างมี
ยุทธศาสตร์ โดยตระหนักถึงแนวโน้มการแบ่งขั้วที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น พ้ืนที่การต่อสู้แข่งขันกัน
โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (ที่จะกระทบต่อไทย) 
และความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอ านาจต่างๆ ต่อไทย ในขณะเดียวกัน ก็มีความจ าเป็น 
ต้องเพ่ิมความหลากหลาย (diversity) ของหุ้นส่วนต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคในมิติต่างๆ ที่มีอยู่ให้มากขึ้นด้วย อีกท้ังพ่ึงพาความร่วมมือในกรอบต่างๆ 
ภายใต้อาเซียน รวมถึงตลาดอาเซียนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางด้านการค้า การลงทุน การเชื่อมต่อ
เส้นทางคมนาคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนี้ การรวมกลุ่มของอาเซียนยังเป็นเสมือน
เครื่องมือที่ดีส าหรับไทยในความพยายามรักษาดุลยภาพกับผู้เล่นต่างๆ ที่ส าคัญในภูมิภาคด้วย  

(ค)  ใช้โอกาสจากพลวัตของความสนใจที่เพ่ิมมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศภายหลัง
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และใช้ประโยชน์จากความเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก 
ECOSOC97 รวมถึงการที่ไทยเป็นประเทศที่สร้างสรรค์และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ เพ่ือร่วมก าหนด
วาระในเวทีระหว่างประเทศและผลักดันประเด็นที่ส าคัญส าหรับไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป อาทิ  
(1) Universal Health Coverage (UHC) ซึ่งไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่เป็น
ตัวอย่างและประสบความส าเร็จในการผลักดัน UHC โดยไทยมีบทบาทด้าน health diplomacy ใน 
                                                 
96 The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
97 ไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาชาติ (ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2020-2022 
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UN มาเป็นระยะ โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ด ารง
ต าแหน่งเป็น co–facilitator ในการเจรจา Political Declaration of the High–level Meeting 
on Universal Health Coverage (ปี 2562) ไทยเป็นประธานกลุ่ม Foreign Policy and Global 
Health (FPGH) ซึ่งผลักดันเรื่อง UHC (ปี 2560) และไทยเป็นประธานร่วมกลุ่ม Group of Friends 
on UHC ซึ่งจัดตั้งในปี 2562 (โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
COVID-19 ด้วย) (2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากบทเรียนและความส าเร็จจาก      
การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (3) การใช้ประโยชน์จากพลัง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข (health volunteers) ซึ่งไทยได้รับการยอมรับจาก WHO เกี่ยวกับ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขของไทยกว่า 1 ล้านคนที่เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีส่วนช่วยภาครัฐสอดส่อง
เฝ้าระวังและให้ค าแนะน าแก่คนในชุมชนในการป้องกันการระบาดของ COVID-1998  

(ง)  รักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนหนึ่งของพลังด้านบวกที่สนับสนุน WHO มาโดยตลอด 
โดยมีส่วนส าคัญในการช่วยให้ WHO สามารถผลักดันการแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตและมีการปฏิบัติงาน 
ที่ช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกในการบรรเทาปัญหาจากวิกฤต COVID-19 ได้อย่างเต็มที่และ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งควรเน้นเป้าหมายข้างหน้าที่รวมถึงการพัฒนาและสร้างกลไกที่มีความพร้อม
รองรับวิกฤตสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ต่อไป  

(จ)  แสวงหาพันธมิตรและระดมพลังเพ่ือร่วมผลักดันให้เกิดกลไกที่ชัดเจนภายใต้ UN 
หรือ WHO ในการจัดสรรวัคซีนและยารักษา COVID-19 (เมื่อมีการคิดค้นส าเร็จ) เพ่ือให้ประเทศ
ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังเช่นที่นาย Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ99 
และ นาย Adhanom ผู้อ านวยการใหญ่ WHO100 ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพ่ือป้องกัน
แนวโน้มการเกิด “vaccine nationalism” ซึ่งนายณัฐวัฒน์ฯ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  
ได้แสดงความห่วงกังวลในระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า ท่ามกลางภาพใหญ่ของการพัฒนาวัคซีน

                                                 
98 Jiraporn Kuhakan and Panu Wong Cha-um, “Thailand’s one million health volunteers hailed as 
Coronavirus heroes,” 3 June 2020, Reuters, [ออนไลน์]. แหลง่ที่มา: http://www.reuters.com/article/ 
us-health-coronavirus-thailand-volunteer/thailands-one-million-health-volunteers-hailed-as-
coronavirus-heroes-idUSKBN23B044.  
99 Justin Worland, “UN Secretary General warns US China Tension risks dividing world into 2 
blocs,” TIME, 18 August 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://time.com/5879439/antonio-guterres-un-
us-china/?utm_source= facebook&utm_medium=news_ tab&utm_content=algorithm. 
100 “World Health Organization Chief Tedros calls for end to vaccine nationalism,” 
EconomicTimes, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/ 
world-news/world-health-organization-chief-tedros-calls-for-end-to-vaccine-
nationalism/articleshow/77612385.cms [18 August 2020]. 
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ปัจจุบัน101 102 ยังคงไม่มีความชัดเจนนักของข้อริเริ่มที่ เป็น “fully coordinated global vaccine 
initiative” ภายใต้ UN ซึ่งเป็นความหวังของหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทย เพราะจะช่วยเป็น
หลักประกันในเรื่องนี้ทั้งในด้านของความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ ได้รับศรัทธา (trust and faith) ถูกต้อง
ชอบธรรม (legitimacy) และคาดการณ์ได้ (predictability))  

(ฉ)  ติดตามแนวโน้มและศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศ ดังที่ ได้ด า เนินการ 
มาตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถมีข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานภายในประเทศ 
อีกทั้งสามารถมีส่วนเสริม สนับสนุน และประสานการผลักดันให้มีกลไกเตรียมความพร้อมและ  
การส ารองเวชภัณฑ์ต่างๆ ล่วงหน้าที่เข้มแข็ง เพ่ือป้องกันผลกระทบรุนแรงและเตรียมรองรับกรณี 
การกักตุนสินค้าระหว่างประเทศและภาวะขาดแคลนสินค้าจ าเป็น ยา อุปกรณ์แพทย์ นอกจากนี้  
ยังควรมีมาตรการป้องกันและเตรียมการล่วงหน้าเผื่อในกรณีเกิดเหตุการณ์จราจล (ภายในประเทศ 
หรือในประเทศเพ่ือนบ้าน) ซึ่งก็มีความเป็นไปได้หากสถานการณ์เลวร้ายลง 

4.2.2  ในโลกยุคหลัง COVID-19 ที่จะเกิดกระแสทบทวนโลกาภิวัตน์ (Rewiring หรือ 
Rethinking Globalization) ข้อเสนอแนะต่องานการทูตพหุภาคีและการต่างประเทศหลักๆ ยังคง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะตามข้อ 4.2.1 ทั้งหมด โดยมีข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อสังเกตเพ่ิมเติม  
สรุปดังนี้ 

(ก)  ในส่วนของแนวโน้มการด าเนินการการทูตที่มีการคาดการณ์แนวโน้มของ 
การทูตวิถีใหม่ อาทิ Digital Diplomacy (การทูตยุคดิจิตัล) Science Diplomacy (การทูตทางวิทยาศาสตร์) 
Health Diplomacy (การทูตด้านสาธารณสุข) และ Soft Diplomacy จะมีความส าคัญมากขึ้น103 
การสานต่อและสร้างเสริมเพ่ิมเติมจากความส าเร็จและการด าเนินการในส่วนของการทูตด้าน
สาธารณสุขที่ไทยท าได้อย่างดีและได้รับการยอมรับอยู่เดิมแล้วเป็นเรื่องที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเข้มข้นยิ่งขึ้นต่อไป อย่างไรก็ดี มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งเสริมสร้างขี ดความสามารถ
เพ่ิมเติมทั้งจากภายในประเทศสู่ภายนอกและในเวทีระหว่างประเทศในส่วนสาขาดิจิตัลที่ถูกเร่งให้
ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วจากวิกฤต COVID-19 โดยเทคโนโลยีดิจิตัลจะเป็นเครื่องมือส าหรับ
การผลักดันการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสนามของการแข่งขันที่เข้มข้นของบริษัทข้ามชาติ

                                                 
101 อาทิ Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator (ริเริ่มโดยกลุ่มประเทศยโุรป) และ COVID-19 
Technology Access Pool (C-TAP) (ริเริ่มโดยคอสตาริกา) ข้อมูลการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั่วโลก  
102 World Health Organization, “Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines,” [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://www.who.int/ publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines. 
103 Michael Brodksy, “Diplomacy after the coronavirus,” Jerusalem Post, 4 April, 2020 [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://www.jpost.com/opinion/diplomacy-after-the-coronavirus-623586. 
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ขนาดใหญ่ (รวมถึงประเทศมหาอ านาจ) ซึ่งมีประเด็นด้านความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร สิทธิความเป็น
ส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงออก และภัยความม่ันคงทางไซเบอร์ ที่ต้องพิจารณาประกอบ 

(ข)  การเพ่ิม safeguards เพ่ือปกป้องผลกระทบจากความผันผวนหรือปัจจัย
ภายนอก (external shocks) การทบทวนห่วงโซ่ อุปทาน (reconfigure supply chain) และ
แนวโน้มการปรับเพ่ือกระจายความเสี่ยงและกระจายฐานการผลิตของบริษัทต่างๆ เพ่ือรองรับ
แนวโน้มการแข่งขันและการต่อสู้ทางการค้าโดยเฉพาะระหว่างจีนกับสหรัฐฯ104 จะเป็นทั้งโอกาสและ
ความท้าทายส าหรับไทย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องและตอบโจทย์ที่เปลี่ยนไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

– การพ่ึงพารายได้จากต่างประเทศด้านการส่งออก (แนวโน้มตลาดสินค้า
ต่างๆ ของไทยหลังยุค COVID-19 (โดยเฉพาะลู่ทางสินค้าอาหาร (เกษตร) ยา และฮาร์ดดิสก์ ที่จ าเป็น
และเป็นจุดแข็งของไทย) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และตลาดทางเลือก 
ศักยภาพและลู่ทางทางการค้าของตลาดในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคที่เพ่ิมข้ึน)  

– การพ่ึงพารายได้จากต่างประเทศในส่วนการท่องเที่ยว (สัดส่วนการพ่ึงพา
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ (โดยเฉพาะจากจีน) เมื่อเทียบกับตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ 
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกันความปลอดภัยด้านสาธารณสุข โอกาสของตลาดท่องเที่ยวด้าน 
wellness และธุรกิจรักษาพยาบาล (เม่ือสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย))  

– การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (แนวโน้มการย้ายฐาน 
การผลิตสินค้าเพ่ือหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของไทย นักลงทุนรายใหญ่อ่ืนๆ (อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยุโรป) ประเทศที่ดึงดูดการลงทุน
ทีส่ าคัญในภูมิภาค (อาทิ เวียดนาม) มาตรการส่งเสริมและแรงจูงใจในการลงทุนต่างๆ โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Cooridoor–EEC)) 

– การขยายหรือความพยายามเร่งโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมต่อ 
(connectivity) รวมถึงเส้นทางคมนาคมทางบกต่างๆ ภายในประเทศและภายในภูมิภาคโดยเฉพาะ
โครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของไทยให้แล้วเสร็จเพ่ือช่วยในทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในมิติอ่ืนๆ  

(ค)  ในส่วนของการทูตระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่มีแนวโน้มจะทวีความส าคัญ
เพ่ิมมากขึ้นควรมีการประเมินศักยภาพและวางแผนเพ่ือขยายความร่วมมือและมีข้อริเริ่มใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือต่อยอดจากเดิม เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาร่วมของประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคให้ได้มากยิ่งขึ้น  

                                                 
104 Seema Gail Parkash and Liana Tang, “How COVID-19 is Reshaping the World,” Centre for 
Strategic Futures, 29 Jun 2020 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://medium.com/@pmo_csf/how-covid-19-
is-reshaping-the-world-3a156eba49f0. 

https://medium.com/@pmo_csf?source=post_page-----3a156eba49f0----------------------
https://medium.com/@pmo_csf?source=post_page-----3a156eba49f0----------------------
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(ผ่านกรอบต่างๆ อาทิ Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) The Bay of Bengal Initiative for Multi–Sectoral Technical and 
Economic Cooperation (BIMSTEC) Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic 
Cooperation Strategy (ACMECS)) 

(ง)  ควรมีการใช้ประโยชน์อันเกิดการเสริมและความเกื้อกูลระหว่างกัน (synergy 
and complementarity) โดยผลักดันความเชื่อมโยงของงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค เข้ากับระบบการพัฒนาของ UN (UNDS) ในระดับภูมิภาค เช่น ESCAP ส านักงาน
ระดับภูมิภาคขององค์กรช านัญพิเศษต่างๆ ของ UN ซ่ึงต้ังอยู่ในประเทศไทย ให้มากย่ิงข้ึน 

(จ)  ไทยมีโอกาสน าเสนอประสบการณ์การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างเชื่อมโยงกันอย่างดีและมากขึ้นได้ตามช่องทาง partnership for 
sustainable development โดยเฉพาะภายใต้พลวัตภายหลังวิกฤต COVID-19 ที่สั งคมและ
ประชาคมระหว่างประเทศมีแนวโน้มหันมาสะท้อนมองและเห็นคุณค่าของสิ่งพ้ืนฐาน (back to 
basic) ต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือกันภายในชุมชน (community–based approach) งานจิตอาสา 
(volunteerism) การรู้จักเก็บออมและบริโภคอย่างพอดี รวมถึงการเสริมสร้างความรู้รับปรับตัวและมี
ความยืดหยุ่น (resilience)  

(ฉ)  การฝึกอบรมนักการทูตควรตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินการการทูตพหุภาคี 
ที่จะซับซ้อนมากขึ้นโดยมีแนวทางการยกระดับรูปแบบการด าเนินการทางการทูตและการบริหาร
ทีมงาน105 ที่เลือกใช้ได้ตามบริบทที่เหมาะสม โดยรวมถึงการพัฒนานักการทูตให้มีทักษะและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การทูตต้อง “รอบด้าน (well–rounded)” มีวิสัยทัศน์และ
มองการณ์ไกลด้านเทคโนโลยี โครงสร้างองค์กรลักษณะเครือข่าย (network capabilities) และ 
การเชื่อมโยงของหลายทีมงาน โดยมีทีมภายใต้ทีม (teams of teams) (แทนที่โครงสร้างแบบเดิม 
ที่แยกตามรายสาขา (multi–tiered tracks) หรือหลายระดับชั้น (hierarchy)) การฝึกอบรมนักการทูต 
ที่เสริมการยกระดับเกมอ านาจการเมืองระหว่างประเทศ โดยเน้นเพ่ิมการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่  
(1) บุคลากรที่มีลักษณะ “T–profile” (เชื่อมโยงข้ามสาขา (transversal) มองประเด็นอย่างเชื่อมกัน 
(interconnected) มีความรู้แบบกว้างโดยมีสาขาที่ช านาญเชิงลึก 1 สาขา (แทนมุมมองเดิมที่เป็น
แบบสุดทาง คือ รู้กว้างมาก หรือรู้ลึกมาก) (2) ทักษะการหาข้อมูลแบบ “belling cat” กล่าวคือ  
การหาและเช็คข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด การรู้จักการใช้ช่องทางทางดิจิตัล รวมถึงความเข้าใจ
พฤติกรรมการสื่อสารออนไลน์และสามารถย่อยวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์) (3) เข้าใจสภาพ

                                                 
105 Radu Magdin, “COVID-19: Upgrading Diplomacy and Statecraft to prepare the New Normal,” 
Modern Diplomacy, 3 June 2020, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://moderndiplomacy.eu/2020/06/03/ 
covid19-upgrading-diplomacy-and-statecraft-to-prepare-the-new-normal. 
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ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการแข่งขันของผู้เล่น (ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ/
ระดับภูมิภาค) ที่เป็นทั้ง “อ านาจเก่า” และ “อ านาจใหม่” (4) การทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property (IP) Diplomacy) ที่เท่าทันและร่วมก าหนดเกมผลประโยชน์ของเครือข่าย
นวัตกรรม เงินทุน เทคโนโลยี และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน มีไม่กี่ประเทศที่มีการด าเนินงาน
การทูตด้านนี้ (อาทิ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ จีน อิสราเอล) (5) การฝึกเล่นเกมการทูตเสมือนจริง 
(simulation) ที่จ าลองบทบาทของ Artificial Intelligence (AI) และพฤติกรรมและความสามารถ
ทางการทูตแบบต่างๆ รวมถึงการมีคู่มือเกี่ยวกับมุมมองการต่างประเทศและผลประโยชน์ทาง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และการเตรียมความพร้อมผ่านเกม (เช่น wargaming หรือ redteaming) เพ่ือ
ฝึกฝนการคิดและตัดสินใจในการตอบสนองต่อวิกฤต หรือการถูกจู่โจมในรูปแบบต่างๆ ในโลกยุค
ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ก. 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขของการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงการจัดท า

รายงานฉบับนี้ ผู้เขียนจึงได้สัมภาษณ์นักการทูตไทยและต่างประเทศที่ท างานและมีประสบการณ์ใน
สาขาที่เก่ียวกับการทูตพหุภาคี (โดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ) โดยมีมุมมองต่อการบริหารจัดการ
วิกฤต COVID-19 ของโลกและในระดับประเทศ รวมถึงมีมุมมองและความเห็นต่อกระบวนการโลกาภิวัตน์ 
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

1. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
(สัมภาษณ์แบบ face–to–face) (ตามค าถามสัมภาษณ์แบบที่ 1 (รวมการแลกเปลี่ยนสนทนา)) (ให้
สัมภาษณ์วันที่ 17 สิงหาคม 2563) 

2. นาย Purnomo Chandra รองอธิ บดี กรมสน ธิ สั ญ ญ าและกฎหมาย กระทรวง 
การต่างประเทศอินโดนีเซีย (สัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Watsapp) (ตามค าถามสัมภาษณ์แบบที่ 2)  
(ตอบค าถามสัมภาษณ์วันที่ 20 สิงหาคม 2563) 

3. นาง Leila Lora–Santos อัครราชทูตที่ปรึกษา (ดูแลงานคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งสหประชาชาติ  (ECOSOC)) คณ ะผู้ แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจ าสหประชาชาติ  
ณ นครนิวยอร์ก (สัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Watsapp) (ตามค าถามสัมภาษณ์แบบที่ 2) (ตอบค าถาม
สัมภาษณ์วันที่ 21 สิงหาคม 2563) 
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ภาคผนวก ข. 
ค าถามในการสัมภาษณ์ 

 
ค าถามสัมภาษณ์แบบท่ี 1 (สัมภาษณ์แบบ face–to–face) 
1)  ท่านคิดว่า COVID-19 มีผลกระทบต่อโลกาภิวัตน์อย่างไร และจะส่งผลในระยะยาวอย่างไร 
2) ไทยมองบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 ในบริบทของโลกาภิวัตน์อย่างไร และมีนัยต่อการทูตพหุ

ภาคี ความร่วมมือในกรอบภูมิภาค และงานของกรมองค์การระหว่างประเทศอย่างไร 
3) ไทยมีจุดแข็งและประเด็นท้าทายในการบริหารจัดการวิกฤต COVID-19 อย่างไร  
4) ไทยประเมินการท างานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ WHO อย่างไร  
5) ไทยมองแนวโน้มในอนาคตในส่วนของงานพหุภาคีอย่างไร 
6) ไทยควรมีบทบาทและผลักดันเรื่องอะไร และประเด็นอะไรต่อไปในเวทีพหุภาคี 
 
ค าถามสัมภาษณ์แบบท่ี 2 (สัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Watsapp) 
1) How do you think COVID-19 have had the impacts on globalization and global 

governance including at the UN? 
2) Do you think the world is currently in deglobalization phase? Do you believe that 

the deglobalization force has gained more momentum and will remain in the 
long term? 

3) What would be the implications for multilateral diplomacy in the post COVID-19 
in your opinion? 
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