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คำานำา 

  หนังสือที่ทุกท่านถืออยู่ในมือนี้ เป็นหนังสือรวบรวมปาฐกถาและ

เนื้อหาการเสวนาจากงานดิเรก ทอล์ค (Direk Talk) ประจำาปี 2562 ซึ่ง

จัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 13 

มถินุายน 2562 ความตัง้ใจของการจดัพมิพ์หนงัสอืเล่มนีก้เ็พือ่เผยแพร่เนือ้หา

สาระอันมีประโยชน์จากงานสัมมนาดังกล่าวสู่สังคมในวงกว้าง

 งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำาปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัย ดิเรก 

ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

ของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อ

นำาไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแต่ละปี

จะมีการคัดเลือกปัญญาชนสาธารณะที่มีผลงานทางความคิดโดดเด่นมากล่าว

ปาฐกถาในนามของท่านดิเรก ชัยนาม อดีตคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่เป็นทัง้นกัวชิาการ ผูน้ำาทางการเมอืง นกัการทตู 

และรฐับรุษุคนสำาคญัของสงัคมไทยทีส่ร้างคณุงามความดไีว้มากมายเมือ่ครัง้ที่ 

ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยในปี 2562 ผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัยวัฒน์  

สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เป็นนักวิชาการ

และปัญญาชนสาธารณะคนสำาคัญของสังคมไทย มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ  

“รัฐอากาศยาน” ซึ่งเนื้อหาของปาฐกถาชิ้นนี้มีความแปลกใหม่ ท้าทาย และ



ชวนให้ขบคิดถึงการทำาความเข้าใจประเด็นปัญหาใจกลางของการศึกษาทาง

รัฐศาสตร์ นั่นคือ รัฐและอำานาจรัฐ ปาฐกถาของอาจารย์ชัยวัฒน์ไม่เพียงชี้ถึง

คำานิยามและการคลี่คลายขยายตัวของอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับรัฐในการศึกษา

ทางรัฐศาสตร์ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน แต่ยังอภิปรายถึงความสำาคัญของ

เทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการใช้อำานาจรัฐ จน

ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้คน และอำานาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเปลีย่นไปอย่างมหาศาล ประเดน็หลายประเดน็ทีน่ำาเสนอในปาฐกถา

ชิ้นนี้ช่วยจุดประกายให้ชุมชนวิชาการและสังคมไทยต้องขบคิดและใคร่ครวญ

เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป 

 นอกจากปาฐกถาแล้ว เนือ้หาในงานดเิรก ทอล์ค ยงัประกอบไปด้วย 

เวทีเสวนาของคณาจารย์สาขาต่างๆ คือ สาขาการระหว่างประเทศ  

สาขาบริหารรัฐกิจ และสาขาการเมืองการปกครอง ภายใต้หัวข้อใหญ่เรื่อง 

“รัฐศาสตร์ในยุคสมัยของความท้าทายและทางเลือก” ซึ่งประเด็นที่นำาเสนอ

มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์แต่ละท่านในประเด็นร่วมสมัยที่

เป็นโจทย์สำาคัญในทางวิชาการและการกำาหนดนโยบาย เนื้อหาที่เข้มข้นและ

การแลกเปลีย่นระหว่างวทิยากรและผูฟั้งเป็นบทพสิจูน์ว่า เวททีางวชิาการและ 

การผลิตสร้างองค์ความรู ้ที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมยังมี 

ความหมายและความสำาคัญอยู่ไม่เสื่อมคลาย 

 ในนามของผูจ้ดังาน หวงัใจเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะได้รบัความ

สนใจจากแวดวงวิชาการ ผู้อ่านและสาธารณชน และศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม 

ยดึถอืเป็นพนัธกจิทีจ่ะสร้างพืน้ทีท่างปัญญาเพือ่สือ่สารและเชือ่มโยงองค์ความรู้ 

ทางวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่องสืบไป

ประจักษ์ ก้องกีรติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม 

รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

มิถุนายน 2563
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“รัฐอากาศยาน” โดย ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

การนำาเสนอผลงานวิชาการ

01| วงสนทนาที่ 1 สาขาการระหว่างประเทศ  28

 การทูตไทยในศตวรรษที่ 21 ปริทัศน์ความเปลี่ยนแปลง 

 ความท้าทายและทางเลือก  

  - คุณดำารง ใคร่ครวญ  

  - คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร  

  - ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม  

 ดำาเนินรายการโดย ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล  

02| วงสนทนาที่ 2 สาขาบริหารรัฐกิจ 68 

 จุดยืน-จุดเปลี่ยน การศึกษา Public Administration

  - ศ.ดร.อัมพร ธำารงลักษณ์ 

  - ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 

  - ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

 ดำาเนินรายการโดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ  

สารบัญ 



03| วงสนทนาที่ 3 สาขาการเมืองการปกครอง  97

 รัฐ(ชาติ) เทคโนโลยี และความขัดแย้งในศตวรรษที่ 21

  - อ.วศิน ปั้นทอง 

  - อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล   

  - รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา   

 ดำาเนินรายการโดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ 



รัฐอากาศยาน

S
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถ�อ�นันท์

ปาฐกถาดิเรก ชัยนาม ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

S
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 ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่าน ท่านผู้มีเกียรติ เมื่อเปรียบเทียบกับ

หัวข้อต่างๆ ที่จัดกันมาแล้ว หัวข้อของผมฟังแล้วคงพะอืดพะอมเล็กน้อย 

เพราะว่าอาจารย์เสกสรรค์ ประเสรฐิกลุ ท่านพดูเรือ่ง “การเมอืงไทยกบัสงัคม 

4.0” อาจารย์ผาสกุ พงษ์ไพจติร กพ็ดูเรือ่ง “ปรศินาความเหลือ่มลำ้า” แต่ผม

พูดเรื่อง “รัฐอากาศยาน”

 จากภาพขวามือคือ “บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรเราะ

ฮีม” ในนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหาเมตตากรุณา แล้ว

ก็ชื่อเรื่องคือ “รัฐอากาศยาน” 

 บทนำาของผมชื่อ “หอกกับโสเกรตีส” ประเด็นที่

อยากจะพดูคอื เมือ่เรว็ๆ นี ้โตมร ศขุปรชีา นกัเขยีนรุน่ใหม่ 

เขาเขยีนบทความเรือ่ง “ทำาไมโสเครตสีเกลยีดประชาธปิไตย”1 และในนัน้เขา

ก็เริ่มต้นด้วยการกล่าวว่า คนที่กล่าวเช่นนี้มักยกเรื่องเรือมาเล่า โตมรก็เตือน

ผูอ่้านให้ระมดัระวงัด้วยข้อเทจ็จรงิทีว่่าโสเกรตสีไม่เคยเขยีนอะไรไว้ในนามของ

ตนเลย ที่เป็นที่รู้จักกันในภายหลังก็ล้วนมาจากบันทึกของเพลโตผู้เป็นศิษย์

เท่านั้น เรื่องเรือที่นำามาประกอบเรื่องก็เช่นเดียวกัน 

 โตมรเขยีนวา่ เอเธนส์กเ็หมอืนเรอืทีแ่ล่นอยูท่่ามกลางพายุ ฝรัง่เรียก

อุปมานี้ว่า Ship of State จะต้องนำาเรือฝ่าพายุฝนไปให้ได้ คำาถามก็คือถ้าใช้

ประชาธิปไตยแทนแบบให้คนเลือกผู้นำากันเองก็มีโอกาสจะได้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่มี

ความรู้เรื่องการบังคับเรือมาเป็นกัปตัน จึงเป็นไปได้ที่เรือจะล่มฉิบหายกันไป

ทั้งลำา

 ประเด็นก็คือคนในกรีกในเอเธนส์สมัยนั้นไม่ได้รู้จักเพลโตจาก The 

Republic รู้จักโสเกรตีสไม่ใช่จาก The Republic อย่างเดียว แต่รู้จักจาก

งานอย่างของเซโนฟอน The Memorabilia “โสเครตีสรำาลึก” รู้จักจาก The 

 1 โตมร ศุขปรีชา, “ทำาไมโสเครตีสเกลียดประชาธิปไตย”, https://thematter.co/ 
thinkers/why-socrates-hate-democracy/74529, เผยแพร่เมื่อ 5 เม.ย. 2562
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Clouds บทละครเรื่อง “เมฆ” ของอริสโตฟานีส 

 ประเด็นก็คือ ใน The Republic ตอนที่โตมรเอามาเขียน โสเกรตีส

พยายามอธบิายกบัอไดแมนทสั (Adeimantus) ว่าเหตใุดนครจะไม่มวีนัสงบสขุ

หากไม่ได้ปกครองโดยราชาปราชญ์ โดยการใช้ภาพพจน์ “เรือ” มาประกอบ

คำาอธิบายของตน เพลโตเขียนข้อความตอนนี้ไว้อย่างพิสดารว่า คำาถามของ 

อไดแมนทัสน่าสนใจมาก ถ้าต้องตอบจะต้องตอบโดยใช้ภาพพจน์ โสเกรตีส 

กล่าวว่า “จงฟังภาพพจน์ที่ว่าเพื่อท่านจะได้เห็น” (488a)2 อันนี้อยู่ใน The 

Republic

 นี่คือวิธีที่อุปลักษณ์ทำางานผ่านภาษาภาพ เมื่ออาศัยถ้อยคำา ผู้ฟัง 

จะได้ยินภาพที่ว่า แต่จากการได้ยิน ผู้ฟังจะเห็นภาพนั้น และภาพนั้นคือภาพ 

เรือที่เจ้าของมีอาการอย่างไร สิ่งที่โตมรไม่ได้เขียนคือ เจ้าของเรือมีอาการ 

ทั้งหูตึง สายตาก็สั้น และบรรดาลูกเรือก็ล้วนไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการ 

เดินเรือเลย แค่อยากจะมาทำาหน้าที่บังคับเรือเท่านั้น

 บทตอนนี้ใน The Republic ถูกใช้เพื่อแสดงว่าผู้ปกครองควรมีที่มา 

แต่ไหน และเพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่าคนไม่ได้มคีวามรูเ้ท่าเทยีมกนั ดงันัน้ในสถานการณ์

เช่น การบงัคบัเรอื คนส่วนใหญ่ซึง่ไม่มคีวามรูเ้รือ่งการบงัคบัเรอืจะสูบ้างคนทีรู่้ 

ได้อย่างไร อุปลักษณ์เรือของโสเกรตีสมักถูกใช้เพื่อให้เห็นจุดอ่อนของระบอบ

ประชาธิปไตยดังเช่นที่โตมรเสนอมา

 วนันีผ้มขอเสนออปุลกัษณ์ “รฐัอากาศยาน” (aircraft of state) มาแทน 

“รัฐนาวา” โดยจะตั้งคำาถามว่า รูปการปกครองของ “รัฐอากาศยาน” เป็น

เช่นไรในปัจจุบันและอนาคต 

 ข้อถกเถียงของผมในทีสิสเมื่อครู่มี 4 ประเด็น 4 คำาถาม 

 2 The Republic of Plato, Trans. With Notes by Allan Bloom (New York and 
London: Basic Books Publishers, 1968), pp. 167-168. 
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 คำาถามที่ 1 อุปลักษณ์ “รัฐนาวา” ในประวัติความคิดทางการเมือง

มีที่มาอย่างไร

 คำาถามที่ 2 การดำารงอยูข่อง “รฐันาวา” ในโลกภาษาไทยเป็นอย่างไร 

 คำาถามที่ 3 การปกครองใน “รัฐอากาศยาน” เป็นเช่นไร 

 คำาถามที่ 4 ความคิดเรื่องรัฐอากาศยานในอนาคต เมื่อโลกไม่ใช่ที่

ของมนุษย์อีกต่อไป จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

 อปุลกัษณ์ “รฐันาวา” ทีท่่านเหน็คอืงานของ นอร์มา ธอมป์สนั (Norma 

Thompson) จากมหาวทิยาลยั Yale นัน่คอืหนงัสอืเรือ่ง The Ship of State3 

ที่จริงงานชิ้นนี้ของธอมป์สันเป็นการอภิปรายปัญหาศิลปศาสตร์แห่งการ

ปกครองและการเมืองคือ Statecraft ตั้งแต่กรีกโบราณจนถึงอเมริกา

ประชาธปิไตย ประเดน็สำาคญัของงานสำาคญัชิน้นีอ้ยูท่ีส่มัพนัธภาพชาย-หญงิ 

เธออธิบายว่าสิ่งสำาคัญไม่ใช่การแยกขั้วตรงข้ามระหว่างชายกับหญิง แต่คือ

การเติมเต็มและการสถาปนาดุลยภาพระหว่างกัน เช่นที่นักคิดกรีกโบราณ

เคยเข้าใจ 

 เธอแบ่งงานเขียนของเธอเป็น 3 ส่วน ว่าด้วยสังคมการเมือง (The 

Polis), รัฐ (The State) และอเมริกาประชาธิปไตย (Democratic America) 

ที่ผมชอบงานชิ้นนี้มากก็เพราะว่า ถ้าท่านอ่านงานของเธอ เธอใช้แหล่งข้อมูล

การศึกษาเยอะมาก เช่น ใช้มหากาพย์ Odyssey ของโฮเมอร์ ใช้บทละคร 

ร้ายลึกของมาคิอาเวลลี คือ Mandragola ใช้ความเรียงโรแมนติกเรื่อง Emile 

ของรุสโซ และใช้ต้นกำาเนิดนิยายสยองขวัญ Frankenstein ของ แมรี เชลลีย์ 

 ทัง้หมดนีท้ีน่่าสนใจทีส่ดุสำาหรบัผมคอื หนงัสอืชือ่นีไ้ม่มอีะไรกล่าวถงึ

รัฐนาวาเลย แต่ไปกล่าวถึงรัฐนาวาในบทสุดท้ายซึ่งเป็น afterword ตามหลัง

 3 Norma Thompson, The Ship of State: Statecraft and Politics from Ancient 
Greece to Democratic America (New Haven: Yale University, 2001). 
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บทสรปุ ธอมป์สนัเขยีนถงึชะตากรรมของอปุลกัษณ์ทางการเมอืงรฐันาวาไว้น่า

สนใจ เธอบอกว่าการแพร่หลายของอปุลกัษณ์รฐันาวาเริม่ต้นในสมยัจกัรวรรดิ

โรมนั ในยคุของ Augustan Rome เปรยีบเปรยสาธารณรฐัว่าเป็นพาหนะทาง

ทะเล Republica เป็นพาหนะทางทะเล การเทียบเคียงถอยไปถึงกรีกยุคต้น  

ถอยไปถงึโฮราซ (Horace) ซึง่โฮราซเองดภูมูใิจทีก่ารอ้างองิรฐันาวาทีใ่ช้มร่ีองรอย 

มาจากอัลกีอุสแห่งมีทิลีน (Alcaeus of Mytilene) ผู้ใช้อุปลักษณ์รัฐนาวา

 ที่สำาคัญคือ มีตอนหนึ่งที่พูดถึงกรีก ถ้าไม่ดูประวัติศาตร์หรือเทพ

ปกรณัมของเฮโรโดตัส (Herodotus) ที่น่าสนใจก็คือหนังเรื่อง 300 ซึ่งมี 2 

ภาค ผมคิดว่าภาคที่ 2 ว่าด้วยวีรบุรุษของเรา เธมิสโตคลีส (Themistocles) 

มันมีคำาพยากรณ์แห่งเมืองเดลฟาย (Delphi) ที่บอกว่า “มหาเทพผู้รอบรู้ได้

ตอบสนองคำาภาวนาของชาวเอเธนส์ ให้เอเธนส์มีกำาแพงไม้ มีเพียงกำาแพงนี้ 

ที่จะดำารงคงอยู่ไม่สลาย และจะช่วยเจ้าและบุตรหลานของเจ้า”4 นี่เป็น 

คำาพยากรณ์

 เธมสิโตคลสีไม่ยอมจำานนกบัสถานการณ์ เขาเลอืกตคีวามคำาพยากรณ์

แห่งเดลฟายเสยีใหม่ ธอมป์สนัให้ข้อถกเถยีงว่า สงัคมการเมอืงเอเธนส์จะคงอยู่

ตราบเท่าทีก่องทพัเรอืของเอเธนส์ยงัดำารงอยู ่เพราะไม่ว่าจะเป็นอำานาจ ความ

ชอบธรรม หรือสารัตถะทางการเมือง เอเธนส์ในฐานะสังคมการเมืองก็ไม่ใช่ 

อะไรอื่น นอกจากกองเรือนาวีของตน เธมิสโตคลีสนำากองเรือเอเธนส์ขับไล่

กองทัพเปอร์เซียออกไป ทั้งหมดนี้คือที่มาของอุปลักษณ์ “รัฐนาวา” ที่ใช้

กันมาแต่เก่าก่อน แล้วธอมป์สันไล่เรียง “รัฐนาวา” เรื่อยมาในประวัติศาสตร์

ฝรั่ง ตั้งแต่อริสโตเติล, จอห์น ล็อก (John Locke), พูเบลียส (Publius)  

ผู้เขียน The Federalist Papers อันเป็นรากฐานสังคมการเมืองอเมริกัน  

 4 Herodotus, The Histories, Trans. by George Rawlinson (Moscow, Idaho: 
Roman Roads Media, 2013), 7.141, p. 479. 
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มาจนถึง เฮอร์แมน เมลวิลล์ (Melville) ผู้แต่ง Moby Dick ทั้งหมดนี้คือที่มา

ของอุปลักษณ์รัฐนาวา 

 ที่น่าสนใจคือ 3 คนนี้ ในสังคมไทยเมื่อ 2 ปีก่อน ปราปต์ บุนปาน 

เขยีนบทความเรือ่ง “รฐันาวา”5 อภปิรายการเสนอความคดิของ อาจารย์ธรียทุธ 

บุญมี ที่วิพากษ์การทำางานของรัฐบาล คสช. ว่าเหมือน “ยุทธ์เรือโยง  

ป้อมเรือพ่วง” โดยเรียกแนวทางการปฏิรูปรัฐบาล คสช. ที่ถือว่าเข้ามารักษา

บ้านเมอืงไม่ให้เผชญิกบัความรนุแรงและสถาปนาความมัน่คงทีย่ัง่ยนืผ่านการ

ปฏิรูปว่า “เรือแป๊ะกับแม่นำ้า 5 สาย” ซึ่งมีลักษณะเหมือนพายเรือวนในอ่าง 

 ปราปต์ตั้งคำาถามแหลมคมว่า รัฐนาวาที่กล่าวถึงนั้นเป็นเรือลำาเล็ก 

ยานพาหนะส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเป็นเรือที่

บรรทกุผูโ้ดยสารร่วมชะตากรรมไว้มากมายหลายสบิล้านราย เพือ่ตอบคำาถามนี้ 

ปราปต์หันไปหาอาจารย์เกษียร เตชะพีระ ที่เคยเสนอว่า อาจคิดถึงเรื่องเรือ

ในรูปความสัมพันธ์ทางอำานาจ 2 แบบ คือแบบประชาชนเป็นฝีพายที่ต้องทำา

ตามทกุอย่างทีน่ายท้ายกำาหนด จะโต้แย้งใดๆ ไม่ได้ อกีแบบหนึง่คอืประชาชน

ที่ผ่านประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองมาชั่วชีวิต ย่อมมี

ศักยภาพเป็นคนถือหางเสือเรือได้เอง 

 ตอนหลงัอาจารย์เกษยีรกพ็ดูเรือ่งนีอ้กี โดยเปรยีบเทยีบกบัการเมอืง

วฒันธรรม หยบิเนือ้เพลง “ชาตมิหาชยั” ทีเ่จ้าพระยาธรรมศกัดิม์นตรแีต่งในปี 

2475 ก่อนการอภิวัฒน์ 2475 เนื้อเพลงตอนหนึ่งมีว่า “ชาวสยามนำาสยาม

เหมือนนำาเรือผ่านเกาะแก่ง เพราะเพื่อชาติพ้นภัย เราร่วมใจ ร่วมรัก สมัคร

หนุน วางธรรมนูญสถาปนาพาราใหม่”

 5 ปราบต์ บุนปาน, “รัฐนาวา”, https://www.matichon.co.th/columnists/news_ 
486144, เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2560 
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 อาจารย์เกษียรเปรียบการปกครองของไทยภายใต้ลัทธิรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งต่างจากก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ว่า “ในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ลูกเรือผู้โดยสารรัฐนาวาสยามถูกนายท้ายเรียกร้อง

ให้ช่วยกันลงมือจ้วงพาย และอย่าอวดดีเถียงนายท้าย นายท้ายจะคัดเรือไป

ทางไหนก็ควรพายไปทางนั้นโดยดุษณี มิฉะนั้นก็จงโดดนำ้าให้พ้นๆ ไป ไม่

หนักเรือเสียจะดีกว่าแล้ว ในระบอบรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐนาวาสยามกลับอยู่ใต้

การนำาและเป็นของลกูเรอืชาวสยามทัง้ปวง ทีจ่ะร่วมกนันำาพาเรอืผ่านเกาะแก่ง

ภยันตรายต่างๆ ไปอย่างปลอดภัย”6 

 ที่น่าสนุกคือ ผมทดลองค้นคำาว่า “รัฐนาวา” จากพจนานุกรม

มาตรฐานหลายเล่ม เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 อีกเล่ม 

คือฉบับ 2554 แต่กลับไม่พบคำาที่ว่านี้ เมื่อค้นดูคำาว่า “รัฐ” เฉยๆ ใน

พจนานุกรมฉบับหลัง ก็พบคำาสมาสของคำา “รัฐ" 16 คำา เช่น รัฐ+กันชน,  

รัฐ+มนตรี, รัฐ+ธรรมนูญ, รัฐ+บุรุษ, รัฐ+พิธี และการประหารรัฐ เป็นต้น  

ไม่มีคำาว่า “รัฐนาวา”

 ที่สนุกยิ่งกว่านั้นก็คือ “สนุก” ใน sanook.com ไปค้นหาคำานี้ใน

พจนานุกรม อย่าว่าแต่ไม่มีคำาว่า “รัฐนาวา” แม้คำาว่า “รัฐ” ก็ไม่มีให้เห็น 

ถ้าการดำารงอยู่ของ “คำา” บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสำาคัญของสิ่งนั้น

ในสังคม ก็ควรเข้าใจอันตรธานของคำา “รัฐ” เช่นนี้จากพจนานุกรมร่วมสมัย

ของไทย

 ที่น่าสนใจก็คือ ขณะที่ “รัฐนาวา” เหมือนจะอันตรธานไปจาก

พจนานุกรมภาษาไทย ในที่อื่นไม่ใช่เช่นนั้นเพราะดูเหมือน “รัฐนาวา” จะ

อวตารกลายเป็นอะไรต่างๆ ได้อกีมาก หวัข้อนีช้ือ่ “อปุลกัษณ์รฐันาวา: อวตาร

และอันตรธาน”

 6 เกษียร เตชะพีระ, “วาทกรรมความเป็นไทย: ความเป็นไทยแบบลัทธิรัฐธรรมนูญ”, 
มติชนสุดสัปดาห์, 16-22 พ.ย. 2561 
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 ในสหรัฐฯ อุปลักษณ์นี้ถูกใช้เป็นเกมเพื่อให้สาธารณชนได้เรียนรู้

กระบวนการบริหารงบประมาณประเทศอันสลับซับซ้อน ในเกมที่ชื่อ The 

Fiscal Ship รัฐนาวาการคลัง สร้างโดย Serious Games Initiative ที่สถาบัน

วิชาการชื่อก้องโลก Woodrow Wilson International Center for Scholars 

และ Hutchins Center on Fiscal & Monetary Policy ที ่Brookings Institute 

 เกมนี้พิเศษ เพราะเมื่อผู้เล่นพยายามจะออกแบบงบประมาณของ

ประเทศให้ได้ดุล ก็จะถูกบังคับให้ต้องเลือกเป้าหมายเชิงคุณค่าที่สำาคัญที่แฝง

อยู ่ซึง่เป็นตวักำาหนดความสำาคญัก่อนหลงัเวลาผูก้ำาหนดนโยบายตดัสนิใจเลอืก

ทศิทางและการวางแผน เช่น การเผชญิหน้าพยายามเอาชนะการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศด้วยการกำาหนดมาตรการทางสิ่งแวดล้อม การเพิ่มงบประมาณ

กลาโหม และการลดภาษี ผู้เล่นจะชนะเกมนี้ถ้าสามารถบริหารงบประมาณ

ให้สมดุลขณะที่บรรลุเป้าหมายของตน 

 คนออกแบบเกมที่ Wilson Center มีแนวคิดว่าจะท้าทายตนเองยิ่ง

กว่าเดิมยังไง จะทำาให้เกมยากขึ้นยังไง พวกเขาตอบคำาถามนี้โดยพยายาม

หวนไปศึกษาว่า อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง คือ วูดโรว วิลสัน 

(Woodrow Wilson) จัดการกับปัญหาชนิดนี้ได้อย่างไร แต่เพราะเหตุใด  

“รัฐนาวา” ได้อวตารเป็นเกมบริหารงบประมาณที่อาศัยแนวทางการตัดสินใจ

ของ วูดโรว วิลสัน และ “รัฐ” คืออะไรกันแน่ 

 คำาตอบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ เกมนี้ถูกผลิตโดยสถาบัน Hutchins 

Center และ Wilson Center ก็เป็นเหตุผลที่ชัด แต่อีกเหตุผลหนึ่งคือ วิลสัน

นอกจากจะเป็นประธานาธบิดคีนที ่28 แล้ว เขายงัเป็นนกัรฐัศาสตร์คนสำาคญั 

เป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลยั Princeton และเขยีนงานชิน้สำาคญัชือ่ The State7 

 7 Woodrow Wilson, The State: Elements of Historical and Practical Politics 
(D.C. Health & Company, 1911). 
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 หนังสือของ วูดโรว วิลสัน แม้จะชื่อ “รัฐ” แต่เรื่องที่เขาเขียนเป็น

เรื่องการปกครองหรือรัฐบาล ในสารบัญ 16 บท ไม่มีคำาว่า “รัฐ” อยู่เลย  

มีคำาว่า government อยู่ใน 12 บท ซึ่งกล่าวถึงพัฒนาการการปกครอง

กรีกโบราณ ตั้งแต่กรีก โรมัน จากนั้นก็ประเทศต่างๆ ฝรั่งเศส เยอรมนี  

สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ และสหรัฐฯ 4 บทที่เหลือเป็นเรื่องกฎหมาย

โรมัน ระบบราชาธิปไตยของออสเตรีย ฮังการี สวีเดน นอร์เวย์ พัฒนาการ

รัฐธรรมนูญและการบริหาร ธรรมชาติกับพัฒนาการกฎหมาย

 สำาหรับวิลสันแล้ว ประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์พิสูจน์ว่า รัฐบาลเป็น 

สิ่งธรรมชาติและมีรากอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้นเขาไม่ได้เห็นว่ารัฐ

เป็นสิ่งชั่วร้ายที่จำาเป็น หากแต่เป็นองคาพยพที่มีคุณและขาดไม่ได้ของสังคม

 ผมไม่ได้เขียนผิดนะครับ ใช้คำาว่า “รัฐบาล” และ “รัฐ” ไม่ตรงกัน 

แต่เหตุผลก็คือ สำาหรับวิลสัน เขาเองไม่แยกรัฐ รัฐบาล และ polis วิลสัน 

ไม่ได้แยกคำาสำาคญัๆ พวกนี ้อาจเป็นเพราะคำาว่า government เอาเข้าจรงิมนัมี

นยัของเรอืแฝงอยูต่ัง้แต่ต้น government ในภาษาละตนิมนัคอื gubernaculum 

ซึง่แปลว่า “หางเสอื” เพราะฉะนัน้นยัของนาวาซ่อนอยูใ่น government ตัง้แต่

แรกแล้ว

 ครึ่งศตวรรษต่อมา งาน Man and the State8 ของ ฌัคส์ มาริแทน 

(Jacques Maritain) เขาเหน็ว่ารฐัไม่ใช่อวตารสงูสดุเช่นทีเ่ฮเกลิคดิ และไม่ใช่

ชมุชนของอภมินษุย์ แต่เป็นเพยีงหน่วยงานทีถ่กูมอบให้ใช้อำานาจบงัคบับญัชา 

มีหน้าที่รักษากฎหมาย ส่งเสริมความกินดีอยู่ดี ธำารงระเบียบสังคม บริหาร

กิจการสาธารณะ รัฐในแง่นี้ไม่ใช่อะไรอื่นแต่คือการร้อยเรียงบรรสารสถาบัน

ต่างๆ ให้กลายเป็นกลไกสูงสุด มีระบบการใช้เหตุผลสูงสุด เป็นโครงสร้าง

ส่วนบนที่คงทน รัฐจึงมีลักษณะที่นามธรรม และไร้นำ้าใจ pitiless มาริแทนใช้

คำานี้ ยิ่งกว่าปัจเจกเอกชนใดๆ 

 8 Jacques Maritain, Man and the State (CUA Press, 1998). 
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 ทีน่่าสนใจมากคอื มารแิทนบอกว่า รฐัเป็นงานศลิปะ “work of art” ที่

มนษุย์สร้างขึน้ด้วยมนัสมองและสองแขนของตน กล่าวได้ว่ารฐัไม่มคีวามหมาย 

ใดๆ หากปราศจากมนุษย์ และดังนั้นรัฐจึงดำารงอยู่เพื่อมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์ 

เพื่อรัฐ เป็นนักปรัชญาคาธอลิกสู้กับความคิดแบบที่รัฐยิ่งใหญ่

 อาจเพราะเช่นนี้ ตลอดจนภัยจากลัทธิบูชารัฐที่ดูจะระบาดอยู่ในโลก

ยุคนั้น นักรัฐศาสตร์อเมริกันอย่าง เดวิด อีสตัน (David Easton) จึงเสนอ

หนทางที่ radical อีสตัน บอกว่า เลิกใช้แนวคิดรัฐเถอะ โยนทิ้งไปเลย หันมา 

ใช้แนวคิดเรื่องระบบแทน เพื่อชี้ว่าการเมืองคือการใช้อำานาจอันชอบแบ่งสัน 

สิ่งที่มีคุณค่าสำาหรับสังคมโดยรวม9 

 “รัฐ” ถูกนำากลับมาใหม่ในงานของ เธดา สค็อกโพล (Theda 

Skocpol) Bringing the State Back In10 เธออธิบายว่า ในอดีตรัฐเป็นเรื่อง

น่าเบื่อเพราะเป็นการศึกษาแห้งแล้งฝุ่นจับ ประเภท legal formalism ไปไม่

พ้นการศึกษารัฐธรรมนูญ แต่เธอหันมาสนใจรัฐด้วยอิทธิพลของมาร์กซิสต์

ใหม่ และที่สำาคัญคือการฟื้นความสนใจมามองแบบยุโรปภาคพื้นทวีป คือ  

continental เปลี่ยนจาก Anglo-Saxons มา สค็อกโพลชี้ว่า จุดอ่อนของ

ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีมาร์กซิสต์ ทฤษฎี functionalism ทั้งหลายทำาให้ต้องมา

พิจารณาศักยภาพความเป็นอิสระของรัฐ พูดง่ายๆ คือ รัฐที่มีประสบการณ์ 

มีระบบราชการที่เสถียรพอควร จะสามารถทำาการของตนอย่างอิสระได้ เช่น 

พัฒนาเศรษฐกิจ หรือเปลี่ยนแปลงสังคม 

 ในขณะที่สค็อกโพลและคนอื่นประสบความสำาเร็จในการนำา “รัฐ” 

กลับมา แต่ผมคิดว่างานที่น่าสนใจมากคืองานของ เจมส์ สก็อตต์ (James 

 9 David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political 
Science (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1953). 

 10 Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol, Bringing the 
State Back In (Cambridge University Press, 1985). 
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Scott) เรื่อง Seeing Like a State11 ผมคิดว่า เจมส์ สก็อตต์ ทำาให้เรื่องรัฐ

เปลี่ยนทิศทาง เพราะว่าในความพยายามจะตรวจสอบว่าทำาไมในโครงการ

ขนาดใหญ่ที่รัฐต่างๆ พยายามสร้างขึ้นทั่วโลกจึงล้มเหลว สก็อตต์บอกว่า  

จะตอบคำาถามนี้ได้ต้องผ่านการตั้งคำาถามที่ผมคิดว่าแปลกมาก คือ การเห็น

อย่างรัฐเป็นอย่างไร Seeing Like a State 

 สกอ็ตต์บอกว่าปัญหาใจกลางของศลิปศาสตร์แห่งการปกครองคอืการ

อ่านสงัคมให้ออก รฐัทกุหนแห่งต้องทำาหน้าทีค่ล้ายกนั คอืเกบ็ภาษ ีเกณฑ์คน

ไปรบ ป้องกันกบฏ ไม่ให้คนมาล้มหรือประหารรัฐ แต่ข้อแตกต่างระหว่างรัฐ

เก่าก่อนสมยัใหม่กบัรฐัสมยัใหม่กค็อื รฐัก่อนสมยัใหม่ตาบอดบางส่วน สกอ็ตต์

ใช้คำาว่า “partially blind” ที่จริงรัฐประเภทนั้นแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผู้คน

พลเมืองของตน ไม่รู้ว่าพวกเขามั่งคั่งจนยากอย่างไร ไม่รู้ว่าครอบครองที่ดิน

ตรงไหน มผีลผลติมากน้อยแค่ไหน ไม่รูต้ำาแหน่งแห่งที ่หรอืกระทัง่อตัลกัษณ์

ของคนที่อยู่ใต้รัฐนั้นเอง รัฐเก่าไม่มีแผนที่บ่งบอกภูมิประเทศและผู้คนของ

ตนเอง ไม่มีวิธีวัดสิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้รัฐแปลความที่ตนรู้ให้กลายเป็น

ระบบที่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะเห็นภาพรวมของรัฐได้ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่

สามารถควบคุมรัฐได้อย่างครอบคลุม แต่รัฐสมัยใหม่ทำาได้ผ่านกลไกยิบย่อย

ต่างๆ 

 ปัญหาตอนนี้คือเวลาเราจะพิจารณาว่ารัฐที่เรามีอยู่ตาบอดบางส่วน

หรือบอดสนิท ที่น่าสนใจก็คือ วันนี้ยุคสมัยใหม่นำาพาความท้าทายใหม่ๆ มา

จ่อหน้ารฐัอยู่แล้ว ถ้าดใูน IR กจ็ะบอกว่า การก่อการร้ายข้ามพรมแดน อำานาจ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศ โรคระบาด ภัยพิบัติข้ามชาติ อิทธิฤทธิ์การเงิน

 11 James C. Scott, Seeing Like A State: How Certain Schemes to Improve 
the Human Condition Have Failed (New Haven and London, Yale University 
Press, 1998) 
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ระหว่างประเทศ ทั้งหมดเป็นสิ่งท้าทายรัฐในฐานะหน่วยการเมืองที่คิดว่าตน 

autonomous ใครหรืออำานาจใดจะมาละเมิดมิได้ 

 ในศตวรรษที่ 21 นี้ คำาถามเปลี่ยนจากคำาถามของสก็อตต์ที่บอกว่า

“รัฐแลเห็นโลกอย่างไร” มาเป็น “รัฐอยากให้โลกแลเห็นตัวรัฐอย่างไร”  

ไม่เหมือนกัน คำาถามก็คือ รัฐอยากถูกจัดวาง อยากถูกเห็น อยากถูกรู้สึก

อย่างไร ในสมัยแห่งการเป็นภาพตัวแทนทางสุนทรียะ หรือ aesthetic  

representation เพราะรฐัยงัมหีน้าทีป่กปักรกัษาบรูณภาพแห่งดนิแดน ป้องกนั

รักษาชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง ให้พวกเขามีสวัสดิการอยู่ดีกินดี รัฐ 

จงึต้องหาทางสร้างความหมายให้ผูค้นพลเมอืงของตนในมติต่ิางๆ ภาพลกัษณ์ 

ของรัฐจึงเป็นสิ่งจำาเป็น เพราะรัฐต้องถูกมองว่ามีความชอบธรรมในการ

ปกครอง รัฐจึงต้องก้าวเข้าสู่การเมืองแห่งภาพที่เห็น งานของ โรลันด์ ไบล

เกอร์ (Roland Bleiker) Visual Global Politics12 ใน IR ก็หันไปหาทิศทาง

พวกนี้เยอะแล้ว คือต้องสร้างภาพยี่ห้อของรัฐ state branding ไม่ว่าจะผ่าน

สื่อมวลชนสาธารณะ สื่อออนไลน์ วัตถุต่างๆ เช่น ธงชาติ ตกึที่ทำาการรัฐสภา 

หรือเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ของผู้นำาประเทศ

 ดูเหมือนว่าชีวิตของ “รัฐ” ในทางวิชารัฐศาสตร์นั้นเองก็เหมือน 

“นาวา” ลอยละล่อง เคลื่อนที่ผ่านแผ่นนำ้าทั้งที่เป็นลำาธารเล็กคลองน้อย และ

มหาสมุทรไพศาล ทั้งในวันคืนที่คลื่นลมสงบและในเวลาพายุพัดแรง 

 ชีวิตของรัฐลอยละล่องเช่นนี้ แต่เพื่อให้อุปลักษณ์มันสมสมัย ในยุค

สมยัทีเ่ปลีย่นแปลงต้องการอปุลกัษณ์ใหม่มาแทนอปุลกัษณ์เดมิ ผมจงึขอเสนอ

อุปลักษณ์ใหม่ คือ “รัฐอากาศยาน” แทน “รัฐนาวา” 

 ปาฐกถาของผมวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะถามว่า อำานาจในการควบคุม 

รัฐนาวามาจากไหน อันเป็นแนวทางการตรวจสอบปัญหาอุปลักษณ์ของรัฐ  

 12 Roland Bleiker, Visual Global Politics (Routledge, 2018). 



Direk Talk ❖ 2562

20

อปุลกัษณ์รฐันาวาไปสูโ่จทย์เกีย่วกบัประชาธปิไตย แต่ผมถามว่า ในยคุสมยัที่

ความสำาเรจ็ทางเทคโนโลยมีนษุย์ก้าวลำา้รวดเรว็ จนความเรว็นัน้เองกลายเป็น

มนตร์คาถาทรงอำานาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่วนันี ้“รฐันาวา” ดเูหมอืนจะตดิปีก

อวตารเป็น “รัฐอากาศยาน” ไปแล้วนั้น การปกครองใน “รัฐอากาศยาน” 

เป็นอย่างไร

 ดังนั้นเพื่อจะตอบคำาถามนี้เราต้องไปต่างประเทศกันครับ ต้องไปที่

สนามบินนานาชาติ ปัญหาคือการปกครองที่สนามบินเป็นอย่างไร 

 สนามบนิเป็นพืน้ทีพ่เิศษ เพราะในสนามบนิมพีืน้ทีห่วงห้าม security 

restricted area เป็นพื้นที่เขตการบินของสนามบินที่ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงจน

ต้องควบคุมการเข้าพื้นที่ ควบคุมรักษาความปลอดภัยต่างๆ พื้นที่เหล่านั้น

คือพื้นที่สำาหรับผู้โดยสารขาออก ตั้งแต่จุดตรวจค้นถึงตัวอากาศยาน พื้นที่

ลานจอดอากาศยาน พื้นที่คัดแยกรับสัมภาระ พื้นที่ไปรษณียภัณฑ์ พื้นที่

ครัวการบิน พื้นที่ทำาความสะอาดอากาศยาน พื้นที่ทั้งหมดนี้จะถูกควบคุม

ผ่านระบบอนุญาตใช้พื้นที่ด้วยลักษณะต่างๆ เช่น ผู้โดยสารไปต่างประเทศ

จะมีหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารซึ่งบัตรโดยสารมี 2 ส่วน มีส่วนที่

เรียกว่า boarding pass แล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งในที่ที่เขาอนุญาตให้นั่ง เป็น

ใบผ่านให้เข้าพื้นที่ต่างๆ ส่วนญาติที่มาส่งจะทำาไม่ได้ ทั้งหมดนี้ถูกควบคุม

ผ่านระบบการอนุญาตแต่นอกจากท่าอากาศยานจะเป็นพื้นที่พิเศษ เพราะ

จำากัดสิทธิเสรีภาพของผู้คนในเรื่องการเคลื่อนไหวแล้ว ยังจำากัดสิทธิเสรีภาพ

เรื่องการแสดงออกในสนามบิน เช่น คุณเดินเข้าไปในสนามบินแล้วลุก

ขึ้นประกาศใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ว่า bomb! ระเบิด คุณ 

ก็ถูกจับ

 อีกอย่างหนึ่ง อำานาจอธิปไตยในรัฐก็เปลี่ยน ภาษี สกุลเงิน ภาค 

ปฏิบัติการของอำานาจอธิปไตยของรัฐเปลี่ยนหมดในสนามบิน โดยเฉพาะ

สนามบินพาณิชย์ เป็นพื้นที่ซึ่งมีสินค้าปลอดภาษี ภาษีเป็นเรื่องสำาคัญของรัฐ

มาก แต่มีสิ่งที่เรียกว่า “ปลอดภาษี” จากมุมโลกต่างๆ ซื้อหาสินค้าได้ด้วย
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สกุลเงินต่างๆ เป็นปกติ 

 นอกจากนั้น อำานาจในการอนุมัติให้ได้บัตรโดยสารหรือขึ้นเครื่องบิน 

ยังขึ้นกับพนักงานสายการบิน ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พวกเขามีอำานาจใน

การตรวจสอบบัตรโดยสารและหนงัสอืเดนิทางผูโ้ดยสาร เขาปฏิเสธผูโ้ดยสาร

ขึ้นเครื่องก็ได้ถ้าชื่อบนบัตรโดยสารกับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน บางที

หนังสือเดินทางก็ต้องมีวีซ่า คุณมีวีซ่า ไปถึงสนามบินปลายทางเขาไม่ให้ 

คุณเข้าประเทศก็ทำาได้อีก ไม่ต้องอธิบายด้วยว่าทำาไมไม่ให้ 

 เมื่อผู้โดยสารเครื่องบินพาณิชย์ก้าวเท้าจากสนามบินซึ่งเป็นพื้นที่

พเิศษอยูแ่ล้ว เข้าไปในเครือ่งบนิ เขากำาลงัก้าวเท้าเข้าสูพ่ืน้ทีพ่เิศษยิง่กว่าเดมิ 

คือพื้นที่ในอากาศยาน แบ่งออกเป็น 2 ห้วง ผมใช้คำาว่า moments 

เพราะไม่ใช่การแบ่งตาม space แต่แบ่งตามเวลา คือห้วงที่เครื่องบิน 

ยงัจอดอยูท่ีส่นามบนิ กบัเมือ่เครือ่งบนิปิดประตแูล้ว กฎหมายเรยีกสถานะของ

อากาศยานดังกล่าวว่า “อากาศยานระหว่างการบิน” ที่ผมพูดทั้งหมดมาจาก 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558

 “อากาศยานระหว่างการบิน” หมายความว่าอย่างไร หมายถึง 

“อากาศยานซึง่อยูใ่นระหว่างเวลา ตัง้แต่ประตดู้านนอกทกุบานของอากาศยาน

ได้ปิดภายหลังที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำาอากาศยานขึ้น จนถึงขณะที่

ประตดู้านนอกบานใดบานหนึง่ของอากาศยานนัน้ได้เปิดออก เพือ่ให้ผูโ้ดยสาร

และเจ้าหน้าที่ประจำาอากาศยานลงจากอากาศยานตามปกติ” (มาตรา 5)

 ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากในแง่ของอำานาจ

 ทนีีเ้มือ่อากาศยานอยูร่ะหว่างการบนิ อำานาจอธปิไตยกเ็ปลีย่น จากที่ 

เคยอยู่ในมือของรัฐมาประดิษฐานอยู่ในมือคู่หนึ่งของคนคนเดียวคือกัปตัน

บนเครื่องบินที่กฎหมายเรียกว่า ผู้ควบคุมอากาศยาน ซึ่งกฎหมายอธิบายว่า 

คือนักบินที่ผู้ดำาเนินการเดินอากาศ หรือนักบินที่เจ้าของอากาศยานกำาหนด

ให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสำาหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน 

กัปตันอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานมีหน้าที่พาผู้โดยสารไปสู่จุดหมาย 
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โดยต้องคุ ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน บุคคล และทรัพย์สิน  

ในอากาศยานนั้น 

 แต่เพราะการเดินทางในอากาศมีปัจจัยที่แตกต่างจากการเดินทาง

บนบกหรือในนำ้า หากเกิดภยันตรายเครื่องบินตก โอกาสรอดปลอดภัยของ 

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยอากาศยานน่าจะน้อยกว่าการเดินทางแบบอื่นๆ ด้วย

เหตุที่ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินสูงมาก เงื่อนไขในเชิงอำานาจควบคุม

สถานการณ์จึงเข้มงวดและสูงตามไปด้วย 

 เมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้า อำานาจการปกครองในอากาศยาน

ก็จะเด็ดขาดและอยู่ในมือของผู้ควบคุมอากาศยานแต่ผู้เดียว 

 ในอากาศยาน เมือ่ผู้โดยสารนัง่อยู่บนเครือ่งบนิชวีติแทบทกุมติจิะถกู

ควบคมุและตกอยูใ่ต้อำานาจของผูค้วบคมุอากาศยาน พวกเขาต้องนัง่เมือ่กปัตนั

หรือเจ้าหน้าที่บอกให้นั่ง จะลุกเดินไปไหนดังใจก็ไม่ได้ ต้องคาดเข็มขัดเมื่อ 

มสีญัญาณให้คาด จะไปห้องนำา้ จดัการกบัธรรมชาตส่ิวนตวักต่็อเมือ่มสีญัญาณ

อนญุาตให้ไปได้ อาหารกต้็องรบัประทานตามเวลาทีเ่ครือ่งบนินัน้กำาหนด ไม่ใช่

เมื่อตนหิว ชนิดของอาหารก็มีจำากัด ถ้าต้องการอาหารพิเศษ เช่น ถ้าผม 

ต้องการอาหารฮาลาลสำาหรับมุสลิม ผมเป็นยิวต้องการอาหารโคเชอร์ หรือ

เป็นฮินดูต้องการอาหารมังสวิรัติก็ต้องสั่งล่วงหน้า แล้วเวลาที่พนักงานกำาลัง

บริการเครื่องดื่ม จะขอรับประทานอาหารก่อนก็ไม่ได้ 

 พื้นที่ในเครื่องบินจำากัด ขั้นตอนการบริการออกแบบไว้ชัดเจนแล้ว 

กล่าวได้ว่าแม้ลมหายใจของผู้คนก็ถูกควบคุมอยู่ในมือของกัปตัน เพราะ

อุณหภูมิ ความดันอากาศ และออกซิเจนที่ทุกคนหายใจขณะอยู่ในเครื่อง ถูก

ควบคุมอยู่ตลอดการเดินทาง 

 ถ้าผูโ้ดยสารไม่ทำาตามคำาสัง่ของกปัตนัหรอืเจ้าหน้าทีป่ระจำาอากาศยาน 

กปัตนักม็อีำานาจจดัการกบัผูโ้ดยสารนัน้ กฎหมายระบวุ่า ผูค้วบคมุอากาศยาน

ของอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยานในระหว่างการบินอาจใช้มาตรการ

อันสมควร รวมทั้งการควบคุมตัวบุคคลผู ้อยู ่ในอากาศยานเท่าที่จำาเป็น 
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เพื่อคุ ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน หรือบุคคล หรือทรัพย์สิน 

ในอากาศยาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบ ความเรียบร้อย หรือเพื่อส่งตัว

บุคคลนั้นแก่เจ้าหน้าที่ หรือนำาตัวบุคคลนั้นลงจากอากาศยานได้เมื่อพบเห็น 

หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัว่าบคุคลดงักล่าวกระทำาการ หรอืกระทำาการอย่างหนึง่

อย่างใด ความผิดที่ระบุไว้ในกฎหมายมีตั้งแต่สูบบุหรี่ในห้องนำ้า ใช้อุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ในเวลาทีห้่ามใช้ซึง่มโีทษทัง้จำาทัง้ปรบั ไปจนถงึโทษประหารใน

กรณทีีท่ำาให้อากาศยานเสยีหายในระหว่างการบนิจนเป็นเหตหุรอืน่าจะเป็นเหตุ

ให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในระหว่างการบิน (มาตรา 8)

 กฎหมายบางประเทศ เช่นของออสเตรเลยีระบชุดัว่า กปัตนัผูค้วบคมุ

อากาศยานมอีำานาจสงูสดุ final authority ทัง้ในการบงัคบัอากาศยาน และการ

บังคับควบคุมระเบียบวินัยทุกคนที่อยู่บนเครื่องบิน เมื่อพบการกระทำาความ

ผิดหรือสงสัยอย่างมีเหตุผลว่ามีผู้พยายามจะกระทำาผิด กัปตันสามารถไล่ 

ผู้โดยสารจากเครื่องบิน ในกรณีที่เครื่องปิดประตูแล้วแต่ยังไม่ขึ้นฟ้า หรือใช้

กำาลงัควบคมุผูโ้ดยสารนัน้ๆ ได้ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะอยูใ่นเขตอากาศของประเทศหรอื

นอกเขตอากาศของประเทศก็ตาม 

 นี่แปลว่า อำานาจของรัฐอากาศยานนั้นเหนือกว่าอธิปไตยของรัฐ 

ที่ครองน่านฟ้าอยู่

 อำานาจที่ดูเหมือนจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิ์ของกัปตันบนเครื่องบิน 

ออกแบบไว้ให้เบ็ดเสร็จเพราะ 2 เงื่อนไข ข้อแรก อากาศยานเดินทางอยู่

บนฟากฟ้า ทุกชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรรองรับนอกจาก 

ตัวอากาศยานนั้นเอง หมายความว่า อากาศยานเป็นฐานของการมีชีวิตและ

ความปลอดภัยของคนในอากาศยาน ถ้าเครื่องตก ทุกชีวิตในอากาศยาน 

ก็ดับสูญทั้งสิ้น มีโอกาสรอดได้ก็ยาก อากาศยานบินอยู่ได้ด้วยกลไกและ

อุปกรณ์แวดล้อมละเอียดมากมาย ด้วยเหตุนี้การพยายามทำาอันตรายต่อ

อากาศยานก็อาจจะส่งผลให้อากาศยานประสบหายนะได้ 
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 ข้อ 2 ในส่วนของฝ่ายที่กระทำาผิด ความผิดในอากาศยานอาจเป็น

ความผิดที่สำาเร็จแล้ว กำาลังจะกระทำาความผิด หรือพยายามจะทำา ความผิด

เหล่านีล้้วนถอืว่าผดิ และเป็นสิง่ทีผู่ค้วบคมุอากาศยานเข้าไปจดัการ หยดุ หรอื

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ แม้ผู้กระทำาเพียงจะคิด ยังไม่ลงมือกระทำา 

 ถ้าอากาศยานเป็นรัฐ ก็กล่าวได้ว่ารัฐเป็นทุกสิ่งของชีวิตในรัฐ ไม่ว่า 

จะเป็นอาหารรับประทาน อากาศหายใจ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ท่องเที่ยว  

ดังนั้นอำานาจเหนือทุกชีวิตก็เข้มข้นไพศาลไปด้วย 

 กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ไม่ว่ากัปตันหรือผู้ควบคุมอากาศยานจะมีที่มา

จากไหน จะผ่านการเห็นชอบคัดเลือกโดยคนส่วนใหญ่หรือไม่ก็ตาม แต่

เมื่อรัฐทะยานขึ้นฟ้า เป็น “รัฐอากาศยาน” แล้ว ระบอบการปกครองใน

รัฐอากาศยานก็จะแปลงร่างเป็นระบอบอำานาจสมบูรณาญาสิทธิ์ในมือของ 

ผู้ควบคุมอากาศยานนั่นเอง

 ราวสองทศวรรษมาแล้ว นกัทฤษฎกีารเมอืงแห่งคอร์แนลทีลุ่ม่ลกึทีส่ดุ

คนหนึง่เสนอว่า รฐัทกุรฐัทีอ้่างอำานาจอธปัิตย์เป็นของตน ย่อมมศีกัยภาพทีจ่ะ

ครอบครองเขตอำานาจเถื่อน เขาใช้คำาว่า wild power ที่ไม่จำากัด และไร้การ

ควบคมุได้ทัง้นัน้ เมือ่เป็นเช่นนีจ้งึเกดิผลสำาคญัว่า “ไม่ว่าธรรมนญูของระบอบ

รฐัจะเป็นประชาธปิไตยเพยีงไร รฐักจ็ะเป็นอะไรทีม่ากกว่าประชาธปิไตย และ

ดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่น้อยกว่าประชาธิปไตยไปมากเสมอ” 

 กล่าวอีกอย่างหนึ่ง เพราะความเป็นรัฐนั้นเองทำาให้โอกาสที่จะใช้

อำานาจเบ็ดเสร็จแฝงฝังอยู่ในตัวเสมอ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ยิ่งถ้าโลกก้าวเข้า

ใกล้ความเป็นรัฐอากาศยานด้วยแล้ว จะมีหนทางใดที่มนุษย์จะหลุดพ้นกับดัก

อันตรายแห่งอำานาจเบ็ดเสร็จที่มากับรัฐอากาศยาน 

 นักปรัชญาการเมืองที่ผมพูดถึงคือ ซูซาน บัค-มอร์สส์ (Susan 

Buck-Morss) ในงาน Dreamworld and Catastrophe13 

 13 Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass 
Utopia in East and West (The MIT Press, 2002). 
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 ปี 2008 บรษิทั Pixar ในสงักดัของวอลต์ดสินย์ีสร้างแอนเิมชนัเรือ่ง

เยี่ยม คือ WALL-E ต่อมาได้รับรางวัลมากมาย ในปี 2016 WALL-E ถูก

ยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 ภาพยนตร์ดีที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2000 โดยได้

ลำาดับที่ 29 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของโลกที่แห้งแล้ง หมดสิ้นชีวิต เหลือ

แต่หุ่นยนต์เก็บขยะตัวหนึ่งชื่อ WALL-E ย่อมาจาก waste allocation load 

lifter ที่ถูกโปรแกรมให้เก็บขยะมารวบรวมจัดระเบียบไว้ WALL-E หุ่นยนต์

พระเอกมีเพียงแมลงสาบตัวหนึ่งและพืชสีเขียวเล็กๆ เป็นเพื่อนที่มีชีวิต

 วันหนึ่งมีหุ่นยนต์ลำ้าสมัยแสนสวยลงมาสู่โลก ชื่อ EVE ย่อมาจาก 

extra-terrestrial vegetation evaluator มีหน้าที่แสวงหาตัวอย่างชีวิตใน

จักรวาลที่เงียบงันไร้ชีวิต เธอจะเดินทางไปทั่วจักรวาล แสวงหาสัญญาณชีพ

ของดวงดาวต่างๆ ผ่านสิง่มชีวีติทีห่ลงเหลอือยู ่เมือ่ EVE พบพชืสเีขยีวเลก็ๆ 

ของ WALL-E ภารกิจของเธอก็เปลี่ยนไปเก็บตัวอย่างชีวิตนั้น แล้วมุ่งหน้า

กลับสู่อวกาศยานของเธอ 

 ทีน่่าสนใจคอือวกาศยานของเธอชือ่ Axiom ถ้าขยะของ WALL-E คอื

วตัถบุรรจคุวามทรงจำาของโลกทีไ่ม่ดำารงอยูอ่กีแล้ว เพราะเป็นอดตีของจกัรวาล 

สิ่งมีชีวิตที่ EVE แสวงหาก็เป็นร่องรอยในปัจจุบัน ที่จะชี้ไปสู่อนาคตที่มีชีวิต 

ไม่แห้งแล้งหมดสิน้เหมอืนดงัอดตีที ่WALL-E มหีน้าทีเ่กบ็จดัระเบยีบ หรอืเกบ็

สะสมไว้เองในทีพ่ำานกั เมือ่ EVE มุง่หน้ากลบัสูอ่วกาศยานของเธอ WALL-E 

ก็ตามเธอไป สู่การผจญภัยแสนสนุกที่รอพวกเขาทั้งสองอยู่ 

 อวกาศยานที ่WALL-E กลบัไปใหญ่โตมโหฬาร เตม็ไปด้วยสิง่อำานวย

ความสะดวกลำา้ยคุต่างๆ อปุโภคบรโิภคครบครนั แล้วอวกาศยานนีม้มีนษุย์อยู่ 

มีกัปตันซึ่งควรมีหน้าที่ควบคุมยาน แต่ด้วยเทคโนโลยีลำ้าสมัย ทำาให้งานการ 

ต่างๆ ในอวกาศยานนี้ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฝีมือหุ ่นยนต์ 

ที่มีหน้าที่ต่างกันออกไป ผลก็คือผู้โดยสารในอวกาศยานนี้ รวมทั้งกัปตัน 

ด้วย ล้วนมีรูปร่างอ้วนท้วน นำ้าหนักเกินสมควร กล้ามเนื้อทุกส่วนไร้กำาลัง 

ทำางานอะไรก็ไม่ได้ 
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 อวกาศยาน Axiom กลายเป็นรัฐที่มีทุกสิ่งที่รัฐพึงมี ทำาทุกอย่างที่รัฐ

ทำาได้ และทำาให้กับมนุษย์ จนมนุษย์ในรัฐหมดความหมายในฐานะมนุษย์มี 

ชีวิต กลายเป็นดังเครื่องประดับไร้ชีวิตรอรับบริการจากรัฐ ได้แต่กินอิ่ม  

นอนอุ่น เหมือนมีความสุขในเรือนร่างโตใหญ่ที่ไร้ทั้งกำาลังและไร้วิญญาณ 

ไปวันๆ

 เมือ่ EVE พบว่าสิง่ทีอ่วกาศยานต้องการไม่ใช่การรกัษาสญัญาณชวีติ

ทีเ่ธอนำามาจากโลกให้งอกงาม แต่มุง่จะทำาลายเสยี เพือ่ให้คนในรฐัอวกาศยาน

ไร้วิญญาณอยู่ในสภาพงอมืองอเท้าเรื่อยไป เธอก็ต่อสู้เพื่อรักษาร่องรอยชีวิต

ที่เธอค้นพบ เธอร่วมมือร่วมใจกับ WALL-E พิทักษ์พืชสีเขียวเล็กๆ นั้นไว้  

จนทีส่ดุ มนษุย์ในอวกาศยานกต็ระหนกัว่า รฐัอวกาศยานนัน้ไม่ใช่ Axiom คอื

สิง่ทีเ่หน็และเป็นอยูจ่รงิแล้วตัง้ชือ่ยาน ชวีติในรฐัอวกาศยานทีแ่ท้ไม่ใช่ชวีติเลย 

พวกเขาจงึบงัคบัอวกาศยานร่อนลงสูพ่ืน้ดนิแล้วเริม่ต้นชมุชนใหม่ ปลกูพชืพนัธุ์

ธัญญาหารด้วยสองมือของพวกตน และชีวิตแห่งสังคมการเมืองก็หวนคืนมา 

พร้อมๆ กับความรักแสนหวานระหว่าง WALL-E กับ EVE ด้วย

 บางทคีำาตอบต่อการจำากดัอำานาจสมบรูณาญาสทิธิข์องรฐัอากาศยาน 

อาจอยู่ที่การฟื้นความเป็นจริงให้เห็นว่า แม้อำานาจรัฐอากาศยานจะดูเหมือน

เบ็ดเสร็จ แต่ก็เป็นเช่นนั้นเฉพาะเมื่อขึ้นฟ้า เพราะรัฐอากาศยานไม่สามารถ 

ล่องลอยอยู่ในอากาศตลอดไปได้ เมื่อใดรัฐอากาศยานลงสู่พื้นดิน อำานาจ

เบ็ดเสร็จของรัฐอากาศยานก็น่าจะสิ้นสุดลง เมื่อประตูของอากาศยานนั้นเปิด

ออก และลมหายใจแห่งเสรีภาพคืนกลับมา

 ปาฐกถาที่ 2 เนื่องจากพรุ่งนี้วันเกิดคณะ เขาก็เชิญมา 2 อย่าง คือ

ศาสนากบัรฐั เชญิพระสงฆ์มาทำาพธิ ีแล้วกเ็ชญินกัการเมอืงมาพดู ผมอยากจะ

แสดงธรรมเทศนาบ้าง ที่จะพูดต่อไปนี้เป็นคุฏบะฮ์ แปลว่า ธรรมเทศนาซึ่งใช้ 

วนัศกุร์ ผมจะพดูแบบทีห่ลวงพ่อปัญญาเคยแนะนำาคอืคำาเทศน์ทีด่ไีม่ควรนาน

เกิน 6 นาที ทำาไมพูดเรื่องนี้ที่คณะรัฐศาสตร์ในวันเกิดครบรอบ 70 ปีของ
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คณะ เพราะมนัไม่ใช่ความเป็นรฐัอย่างเดยีว นกัปรชัญาคนหนึง่เตอืนให้ผมเหน็

ว่า เรากำาลังพูดถึงรัฐอากาศยาน และความสำาคัญมันคือคำาว่า “ยาน” ด้วย

 ความเป็นยานคอือะไร ผมคดิว่าคณะรฐัศาสตร์เป็นยาน ในพระพทุธ-

ศาสนา ยานข้ามห้วงมหรรณพแห่งทุกข์ พาคนไปสู่วิมุติสุขในพระนิพพาน  

นาคารชุนพูดถึงมหายานกับหินยาน ยานพาหนะขนาดใหญ่ และยานพาหนะ

ขนาดเล็ก คณะรัฐศาสตร์เป็นอะไร คำาถามที่น่าสนใจคือยานรัฐศาสตร์จะข้าม

ไปไหน ผมคิดว่าคงไม่ใช่วิมุติสุขหรอก ส่วนมากที่คุณจะไปถึงคือความทุกข์ 

เพราะความรู้แบบที่เรากำาลังสอนมันนำามาซึ่งความทุกข์ 

 ความรู้อย่างรัฐศาสตร์ไม่ใช่ความรู้ทางศาสนาที่นำาไปสู่การหลุดพ้น

หรือทางรอด แต่นำาไปสู่ความกระวนกระวายและความทุกข์ในบางครั้ง คนที่

ทำางานในคณะมีหน้าที่พาคนในยานพาหนะนี้ไปอีกฟากฝั่งหนึ่ง ในสมัยก่อน

เขาพูดว่า ครูก็เหมือนเรือจ้าง พอขึ้นฝั่งเขาก็ถีบหัวส่ง แต่คำาว่า “ถีบหัวส่ง” 

ผมคิดว่าไม่ใช่คำาไม่ดีเพราะว่าเรือมันต้องออกจากฝั่งอย่างรวดเร็ว 

 อาจารย์ต่างจากครอูย่างไร อาจารย์คล้ายๆ พระ เพราะมหีน้าทีใ่นการ

รกัษาระเบยีบวนิยั เพราะในมหาวทิยาลยั ในสถาบนัการศกึษา วชิารฐัศาสตร์

มันเป็น discipline เราดูแลสร้างวินัยจัดระเบียบ แต่ครูทำางานหนัก เพราะครู

ทำาหน้าทีเ่อือ้ให้นกัศกึษาแสดงศกัยภาพของตน เป็นมนษุย์อกีอย่างหนึง่ขึน้มา 

 แต่ตอนนี้ในยุคสมัยของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับนักศึกษา 

คงอยูร่ะหว่างครกูบัอาจารย์ ผมมคีวามรูส้กึว่า ครหูรอือาจารย์ในคณะ เจ้าหน้าที่ 

ด้วย เพราะเราอยู่ในพาหนะแบบนี้ บางทีเราต้องยืนให้เขาเห็น บางเวลาเรา

ต้องยื่นแขนให้เขาเกาะ หลายครั้งเราต้องยิ้มให้เขาบ้าง เพื่อให้การเดินทางนี้

เป็นสุขขึ้นบ้างในท่ามกลางการแสวงหาความกระวนกระวายนี้ ไม่ใช่เพื่อให้

เขาพ้นทุกข์ แต่ให้เขารู้ได้ว่าอย่างน้อยในโลกแห่งทุกข์ที่รอเขาอยู่ชั่วชีวิตเขา

ยังมีเพื่อน ขอบคุณมากครับ 



Panel 1: สาขาการระหว่างประเทศ1 
การทูตไทยในศตวรรษที่ 21 ปริทัศน์ความเปลี่ยนแปลง 

ความท้าทาย และทางเลือก 

S
วทิย�กร

 - คณุดำารง ใคร่ครวญ รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ

 - คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและ 

  ยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณชิย์ 

 - ศ.ดร.จรญั มะลลูมี คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  

ดำ�เนนิร�ยก�รโดย 

 ดร.พรีะ เจรญิวฒันนกุลู คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

S

 1 เสวนาสาขาการระหว่างประเทศ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ร.103  
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล:1

 ขอแนะนำาประวัติคร่าวๆ ของวิทยากรแต่ละท่าน 

 คุณดำารง ใคร่ครวญ ปัจจุบันท่านดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวง

การต่างประเทศ เคยดำารงตำาแหน่งต่างๆ และมีประสบการณ์มากมาย ท่าน

เป็นอดีตเอกอัครราชทูตประจำากรุงกัวลาลัมเปอร์ อดีตอัครราชทูตประจำา 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และอดีตกงสุลใหญ่ประจำานครลอสแองเจลิส

 คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ปัจจุบันท่านดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

พาณชิย์ เคยดำารงตำาแหน่งรองอธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ และยงัเคยดำารง

ตำาแหน่งอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ประจำาสถานทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

 ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม เป็นอาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ 

ม.ธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการต่างประเทศเกี่ยวกับโลกมุสลิมหรือ

เกี่ยวกับตะวันออกกลางและอินเดีย ไม่ว่าใครก็ต้องมาปรึกษาท่าน

 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเรียนเชิญท่านดำารง ใคร่ครวญ 

ให้ความรู้พวกเราในหัวข้อ การทูตไทยในศตวรรษที่ 21 ปริทัศน์ความ

เปลี่ยนแปลง ความท้าทายและทางเลือก 

1 
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“เราจะยืนหยัดรับมือกับมหาอ�านาจโลกได้ เราต้องมีเสถียรภาพ
ทางการเมือง ต้องมีความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย เราต้องท�าให้ประชาคม
ระหว่างประเทศมั่นใจในประเทศไทย เราต้องท�าเศรษฐกิจของเราให้เติบโต
ในอัตราทัดเทียมกับเวียดนาม การต่างประเทศเริ่มที่บ้านเรา ถ้าบ้านเรา

ยังไม่ยุติความขัดแย้ง เราจะมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และยากมาก
ที่จะมีอ�านาจต่อรองในประชาคมระหว่างประเทศ” 

-- ด�ารง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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ดำ�รง ใคร่ครวญ:

 สวัสดีท่านคณบดี คณาจารย์ นักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ผมยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาร่วมการเสวนาครั้งนี้ ก่อนอื่น 

ขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์ในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี เรื่องที่

ได้รับเชิญมาพูดคุยคือเรื่องการทูตไทยในศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลง 

ความท้าทายและทางเลือกของประเทศไทย ผมพยายามจะรวบรัดให้ตรง

ประเดน็ทีส่ดุ แต่หากไม่ชดัเจนช่วงใดกไ็ม่ต้องเกรงใจทีจ่ะถามหรอืให้ข้อคดิเหน็ 

นะครับ 

 ประเดน็แรกขอเริม่จาก keyword เรือ่งความเปลีย่นแปลงซึง่ตัง้โจทย์

ไว้ดี คงต้องถามว่าเปลี่ยนแปลงจากอะไรไปสู่อะไร ผมจะเริ่มจากโจทย์นี้ 

เปลี่ยนแปลงจากอะไร คงเป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พดูกนันบัครัง้ไม่ถ้วนแล้วและคงไม่ยากเพราะเป็นสิง่ทีเ่หน็อยู ่แต่สิง่ทีย่ากกว่า

คือ ไปสู่อะไร 

 เปลีย่นแปลงจากอะไร เราคงเหน็ตรงกนัว่าเราเปลีย่นจากสภาพทีเ่ป็น 

Unipolarity หรอื “โลกขัว้เดยีว” ภายใต้การนำาของสหรฐัอเมรกิา สภาวะนีด้ำารง

อยูต่ัง้แต่ ค.ศ. 1990 โดยประมาณ แล้วกด็ำาเนนิเรือ่ยมา นบัจากการล่มสลาย 
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ของสหภาพโซเวียต มหาอำานาจที่เหลืออยู่ในโลกหนึ่งเดียวคือสหรัฐอเมริกา

ซึง่ใช้อำานาจของตวัเองโดยไม่ได้ถกูท้าทายหรอืถกูตรวจสอบ ความเป็นตำารวจ

โลกของสหรัฐฯ ดำารงอยู่ชัดเจนตั้งแต่ 1990 เรื่อยมา นั่นคือสภาพที่เป็นอยู่ 

คำาถามทีย่ากกว่าคอืจากภาวะขัว้เดยีวจะเปลีย่นไปสูอ่ะไร ทีก่ระทรวงการต่าง

ประเทศกม็กีารดเีบตกนัเยอะ คนส่วนใหญ่กม็องว่าน่าจะเปลีย่นจากขัว้เดยีวไป

สู่ “ภาวะหลายขั้ว” หรือ Multipolarity แต่โดยส่วนตัวผมค่อนข้างโน้มเอียง

ไปในลกัษณะทีว่่า ไม่น่าจะเป็น Multipolarity แต่ว่าน่าจะเป็น “ภาวะสองขัว้” 

หรือ Bipolarity มากกว่า

 Bipolarity ที่ว่านี้คือขั้วที่มีสหรัฐฯ และจีนเป็นแกนนำา คงไม่ใช่  

Multipolarity เพราะผมมองว่ามหาอำานาจในโลกขณะนีม้หีลายลำาดบัชัน้ (tier) 

โดย tier ที่ 1 เรียกว่า 1st tier ก็น่าจะมีแค่สหรัฐฯ กับจีนซึ่งเราเห็นได้จาก 

GDP ของสองมหาอำานาจ สหรัฐฯ มี GDP ประมาณ 20 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ จีน 13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลำาดับที่ 3 คือญี่ปุ่น ประมาณ 5 

ล้านล้านดอลลาร์ฯ เยอรมนี 4 ล้านล้านดอลลาร์ฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส 2 ล้าน

ล้านดอลลาร์ฯ ที่เหลือคือรัสเซียและอื่นๆ เรียกว่าขนาด GDP เล็กมาก ผม

ใช้ GDP เป็นตัววัดที่กำาหนดว่าประเทศใดเป็น 1st tier หรือ 2nd tier ซึ่งถ้า

ดูในแง่ของ GDP เห็นได้ชัดว่ามีมหาอำานาจอยู่แค่ 2 ชาติเท่านั้นที่เป็น 1st 

tier คือจีนและสหรัฐฯ

 นอกเหนือจากขนาดของ GDP เราจะเริ่มเห็นแพตเทิร์นบางอย่างว่า

มันมีการเกาะกลุ่มกันของมหาอำานาจ ตรงนี้อาจมีคนเถียง คือในโลกปัจจุบัน

มีคนบอกว่าภายใต้ยุคของทรัมป์มีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่าง

สหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป สหรัฐฯ กับสหภาพยุโรปไม่น่าจะเป็นขั้วเดียวกัน 

หรือมองวา่ญีปุ่น่เปน็ขั้วเดยีวกบัสหรฐัฯ ผมยอมรับวา่จริงอยูใ่นแงท่ีว่า่มคีวาม

ตึงเครียด มีภาวะหลวมๆ ระหว่างมหาอำานาจต่างๆ แต่ผมก็มองว่าน่าจะเป็น

ปรากฏการณ์ชัว่คราว ทีม่องว่าชัว่คราวกเ็พราะผมคดิว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ในยคุของ

ประธานาธิบดีทรัมป์ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะ (unique) เราไม่ค่อยได้เห็น
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ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทุบพันธมิตรของฝ่ายสหรัฐฯ เอง ไม่ว่าจะใช้มาตรการ

ทางการค้าหรือการกดดันทางการทูตเพื่อให้มีการเพิ่มงบประมาณทางทหาร 

เราไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์ทำานองนี้ และผมก็มองว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกกระแส

หลัก (mainstream) ในวอชิงตันไม่ว่าจะเดโมแครตหรือรีพับลิกันเขาคิดกัน 

ผมมองว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวในยุคของ

ประธานาธบิดทีรมัป์ ถ้าหากทรมัป์อยูต่่ออกีสมยักอ็าจจะเหน็ตรงนีช้ดัเจน แต่

ถ้าไม่ได้อยูต่่อผมค่อนข้างเชือ่ว่าอเมรกิาจะกลบัเข้าสูแ่นวทางการต่างประเทศ

แบบเดิม คือการรักษาพันธมิตรของสหรัฐฯ

 เรื่องนี้ขอขยายความว่าแพตเทิร์นที่เราเห็นขณะนี้ ไม่ว่าอย่างไร

สหภาพยโุรปไม่ว่าจะองักฤษ ฝรัง่เศส หรอืเยอรมนกีจ็ะไม่ไปเข้า (align) กบั

รัสเซียแน่นอน ไม่ว่าอย่างไรญี่ปุ่นก็จะไม่ไปเข้ากับจีนแน่นอนแม้ว่าญี่ปุ่นอาจ

จะมีแรงเสียดทานในความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ทำานองเดียวกันเราก็ค่อนข้าง

จะเชือ่แน่ว่าอนิเดยีจะไม่ไปเข้ากบัจนีแต่จะไปเข้ากบัสหรฐัฯ หรอืไม่เป็นภาวะ

ที่ต้องดูกันต่อไป สรุปคือผมค่อนข้างเชื่อว่าโลกจะเคลื่อนจากภาวะหลายขั้ว 

(Unipolarity) ไปสู่ภาวะสองขั้ว (Bipolarity) นี่คือทีสิสที่ผมนำาเสนอ 

 ประเดน็ทีส่อง ในแง่ของความเปลีย่นแปลง โลกไม่ได้ง่ายในลกัษณะที่

ว่าจะไปสู่ Bipolarity ชัดเจน โลกที่จะเกิดขึ้นเป็นโลกที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบสัก

เท่าไร ผมคดิว่า 30 ปีทีผ่่านมาโลกโดยรวมค่อนข้างจะเป็นระเบยีบ (orderly) 

ถ้าจะไม่เป็นระเบยีบกเ็ป็นเรือ่งความท้าทายจะโดยผูก่้อการร้ายกด็ ีnon-state 

อะไรต่างๆ ก็ดี แต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐด้วยกันผมคิดว่า 

ค่อนข้างจะเป็นระเบยีบ ถ้าใครนอกแถวอเมรกิากพ็ร้อมจะเข้ามาจดัการดงัทีเ่ราเหน็ 

ในกรณอีริกั กรณอีฟักานสิถาน กรณอีหิร่าน หรอืแม้กระทัง่กรณเีกาหลเีหนอื 

โดยรวมทีผ่่านมาค่อนข้างจะเป็นระเบยีบ แต่จากนีไ้ปผมคดิว่าโลกจะค่อนข้าง

ไม่เป็นระเบียบ (less orderly) หรืออาจไร้ระเบียบ (disorderly) เลยก็ได้ 

นั่นจะเป็นปรากฏการณ์ ทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น ผมคิดว่าการที่มีตัวเล่นแถวสอง 

จากที่พูดไปข้างต้น 1st tier คือจีนและสหรัฐฯ ยังมีตัวเล่นแถวสองเยอะมาก 
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แล้วตัวเล่นแถวสองหลายประเทศค่อนข้างจะ “assertive” ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น 

อินเดีย หรือแม้กระทั่งรัสเซีย

 นอกจากนัน้มนัเป็นกระแสของโลกเลยว่ากระแสชาตนิยิม (nationalism) 

กระแสประชานิยม (populisim) หรือการเอาใจประชาชนของตัวเองมันเกิด

ขึ้นทั้งหมด เราเห็นในกรณีสหรัฐฯ ยุคประธานาธิบดีทรัมป์ เราเห็นค่อนข้าง 

ชัดเจนจากกรณีอังกฤษในการดำาเนินการเรื่อง Brexit2 เราเห็นท่าทีของ

ประธานาธบิดปีตูนิแห่งรสัเซยี นายกฯ อาเบะแห่งญีปุ่น่ ประธานาธบิดสีจีิน้ผงิ 

ของจีน แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีอินเดียท่านโมดี เราเห็นแพตเทิร์นของ

นโยบายในเชิงชาตินิยม ประชานิยม แล้วก็นโยบายที่ “assertive” 

 ผลจากการดำาเนนินโยบายในเชงิชาตนิยิมและประชานยิมเกดิเทรนด์

ทัว่โลกว่า ประเทศต่างๆ ค่อนข้างจะยดึผลประโยชน์ภายในประเทศตน (inward 

looking) เป็นหลัก ประเทศที่มองไกลในลักษณะเพื่อผลประโยชน์รวมๆ  

(outward looking) ค่อนข้างจะหายาก ถ้าจะเหลอือยูก่ใ็นกรณยีโุรป เยอรมนี

อาจจะยงัพยายามทีจ่ะรกัษาสถานภาพนี ้หรอืประธานาธบิดมีาครงแห่งฝรัง่เศส

ก็พยายามที่จะรักษาแนวทางนี้ ที่เหลือก็ค่อนข้างจะ inward looking ทั้งสิ้น

 ผลจาก inward looking ทำาให้ระบบพหุภาคีนิยม (multilateralism) 

ถูกสั่นคลอน การเคารพกฎระเบียบต่างๆ ของโลกเป็นปัญหา การเป็น

พนัธมติร แม้กระทัง่พนัธมติรทีอ่ยูม่ายาวนานอย่าง NATO ในขณะนีก้ส็ัน่คลอน 

 2 เบร็กซิต (Brexit) หมายถึง การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
เกิดขึ้นหลังการลงประชามติวันที่ 23 มิ.ย. 2016 ซึ่งผู้ลงคะแนนร้อยละ 51.9 ออก
เสียงสนับสนุนการถอนตัว รัฐบาลจึงใช้ข้อ 50 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรป
เป็นการเริ่มกระบวนการ ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2020 สมาชิกรัฐสภายุโรปลงมติ
รับรองเงื่อนไขข้อตกลง Brexit ณ กรุงบรัสเซลล์ ซึ่งหมายถึงสหราชอาณาจักรกำาลัง
จะได้ออกจากการเป็นสมาชกิ EU อย่างเป็นทางการ (https://th.wikipedia.org/wiki/
เบร็กซิต) 
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การเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ ่นก็สั่นคลอน หรือแม้กระทั่งกับ

ออสเตรเลียก็สั่นคลอน การเคารพกฎระเบียบต่างๆ แม้กระทั่งเรื่องที่ 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ความเห็นชอบแล้ว เช่นในกรณี

ของอหิร่านซึง่เจรจาได้ข้อยตุร่ิวมกนัในเรือ่งอาวธุนวิเคลยีร์และได้รบัการรบัรอง

โดยประเทศมหาอำานาจ ถงึกระนัน้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ คนปัจจบุนักเ็พกิเฉย

ต่อข้อตกลงนี้แล้วก็ใช้มาตรการกดดันอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง3 

 สิง่นีส้ะท้อนถงึภาวะทีก่ารเคารพกฎระเบยีบโลกน้อยลง ฉะนัน้จงึเกดิ

ความสับสนค่อนข้างมาก Multipolarity เลยไม่รู้จะวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นยังไง 

ผู้คนเล่นงานกันและกันหมด ไม่มีใครรักษาพันธมิตร นี่คือความซับซ้อนที่ 

เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงจาก Unipolarity ไปสู่ Bipolarity 

 สำาหรับผลกระทบต่อเรา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบ 

ค่อนข้างมากจากโลกทีเ่ปลีย่นจาก Unipolarity ไปสู ่Bipolarity จะพบว่า 30 ปีที่

ผ่านมาภมูภิาคนีเ้ป็นภมูภิาคทีม่สีญุญากาศแห่งอำานาจ (political vacuum) นัน่

คอืในยคุทีอ่เมรกิาเป็นมหาอำานาจหนึง่เดยีวในโลก อเมรกิาไม่ได้มายุง่กบัทวปี

เอเชยีมากนกัเนือ่งเพราะถกูดงึความสนใจไปเรือ่งก่อการร้าย ดงึความสนใจไป

สูต่ะวนัออกกลางและอฟักานสิถานเป็นหลกั เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ถกูทิง้ไว้

 3 ข้อตกลงฉบับนี้มีชื่อว่า “ข้อตกลงร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการครอบคลุม” (Joint  
Comprehensive Plan of Action: JCPOA) ซึ่งอิหร่านทำากับ 5 ชาติสมาชิกถาวร
คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิได้แก่ จนี ฝรัง่เศส รสัเซยี สหราชอาณาจกัร 
สหรัฐฯ บวกเยอรมนี และสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2015  ภายใต้ความ
ตกลงนี้อิหร่านจะจำากัดปริมาณการสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเป็นเวลา 15 ปี 
จำากัดจำานวนเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ใช้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลา 10 ปี รวมทั้ง
เปลีย่นแปลงโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ให้ไม่สามารถใช้ผลติพลโูตเนยีมทำาระเบดิได้ 
เพื่อแลกกับการที่สหประชาชาติ สหรัฐฯ และอียู ยกเลิกมาตรการควำ่าบาตรที่ใช้ต่อ
อหิร่านก่อนหน้านี ้ต่อมาประธานาธบิดทีรมัป์ประกาศถอนตวัจากข้อตกลงนีเ้มือ่ พ.ค. 
2018 (https://www.bbc.com/thai/international-44039800) 
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ลำาพงั (left alone) ความจรงิอเมรกิาได้ออกจากภมูภิาคนีไ้ปตัง้แต่สิน้สงคราม

เวียดนามแล้วด้วยซำ้า ผมอยู่ที่วอชิงตันก็ต้องบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถูกลดขั้นลง (relegate) ในแง่ของความสนใจไปสู่ข้างล่างเลย ทุกๆ ปีเรายัง

ต้องพยายามบอกว่าอยากจะเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร่วมประชุม

อาเซียน หรือถ้าเป็นไปได้อยากเห็นผู้นำาสหรัฐฯ มาเยือนไทย แต่ก็ไม่ง่าย 

ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสนใจไม่มี 

 จีนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มายุ่งกับเรามากเพราะเป็นช่วง 

ก่อร่างสร้างตัวของจีน เขาโฟกัสในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ 

มุ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ใกล้จีนมากๆ 

จงึมสีญุญากาศทางการเมอืง ซึง่นบัว่าดสีำาหรบัเราในช่วง 30 ปีทีผ่่านมาไม่มี

ใครมายุง่กบัเรา เราใช้เวลาค่อนข้างมากในเรือ่งของการพฒันาเศรษฐกจิ การ

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน การขยายความร่วมมือต่างๆ ในกรอบ

อาเซียน นั่นคือภาวะที่เกิดขึ้น

 แต่ในโลกที่ Bipolarity กำาลังทะยานขึ้นมา เราจะเห็นว่าสุญญากาศ

ไม่มแีล้ว ขณะนีม้นักำาลงัถกูทดแทนด้วยการทีจ่นีกำาลงัเพิม่บทบาทของตวัเอง 

ในยุคของ Bipolarity นี้ความตึงเครียดเกิดขึ้นพาดยาวมาตั้งแต่ญี่ปุ่น ไต้หวัน 

ทะเลจีนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปที่เอเชียใต้ แม้กระทั่งประเทศที่อยู่

ริมมหาสมุทรอินเดียเราก็เห็นความตึงเครียด เห็นการแข่งขันระหว่างจีนกับ

สหรัฐฯ

 ถ้าดูแนวในลักษณะนี้ผมมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ 

mainland เป็นเหมอืนกบัหลงับ้านของจนี จนีต้องมคีวามมัน่ใจว่าประเทศเหล่านี้ 

จะไม่ดำาเนนิการอะไรทีเ่ป็นการท้าทายความเป็นมหาอำานาจของจนี เพราะฉะนัน้ 

จนีกจ็ะขยายอทิธพิล เราจะเหน็การขยายอทิธพิลของจนีในลาว กมัพชูา พม่า 

หรือแม้กระทั่งไทย

 เมื่อจีนขยายอิทธิพล แน่นอนหลายประเทศก็มีความหวั่นวิตกและ

พยายามทีจ่ะสร้างดลุแห่งอำานาจจงึเชญิสหรฐัฯ กลบัเข้ามา เชญิญีปุ่น่กลบัเข้ามา 
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พยายามเชิญตัวเล่นอื่นๆ กลับเข้ามา ปรากฏการณ์ที่สหรัฐฯ ได้ทิ้งภูมิภาค

ไปหลังทศวรรษ 1990 วันนี้สหรัฐฯ จะหวนกลับเข้ามาและมีการแข่งขันทาง

อำานาจกบัจนีอย่างเข้มข้น นีเ่ป็นสิง่ทีเ่ราจะต้องเจอ เราจะไม่มภีาวะสญุญากาศ

ทางการเมอืงทีจ่ะให้เราใช้เวลาไปกบัเรือ่งการพฒันาเศรษฐกจิโดยไม่ต้องห่วง 

เรื่องเสถียรภาพหรือความมั่นคงอีกแล้ว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่มีวัน

นั้นอีกแล้ว จากนี้ไปเราต้องคิดในมิติเรื่องความมั่นคงอยู่ด้วยเสมอในการ 

ดำาเนินการต่างๆ 

 คำาถามคือสภาวะที่เกิดขึ้นนี้เรามีทางเลือกอะไรบ้าง? 

 ประการแรก เรามีความจำาเป็นที่จะต้องดำาเนินนโยบายในลักษณะที่

ไม่ท้าทายจีน ผมใช้คำาว่า policy of accommodation คือไม่ถึงขนาดเอาใจ  

แต่ว่าเรากต้็อง accommodate จนี ความเป็นมหาอำานาจนัน้เป็นเรือ่งธรรมดา

ที่จะต้องไม่มีประเทศเล็กๆ มาท้าทายมหาอำานาจ นี่เป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง

 ประการที่สอง เราต้องบริหารความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจ

ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เมื่อก่อนมหาอำานาจไม่ได้อยู่กับเรา การบริหาร

สมัยก่อนคือการเชื้อเชิญให้มหาอำานาจกลับเข้ามา แต่วันนี้เราจะต้องบริหาร

ในลักษณะที่ให้มหาอำานาจกลับเข้ามา แต่ไม่กลับเข้ามาในลักษณะที่ทำาให้จีน

มีความรู้สึกว่าเขาถูกคุกคามหรือถูกยั่วยุแล้วทำาให้เกิดความตึงเครียด นี่คือ

ความยากทีส่ดุในการดำาเนนิงานทางการทตูในปัจจบุนัว่าเราจะต้อนรบัสหรฐัฯ 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แบบไหนในลักษณะที่จีนจะไม่รู้สึกอึดอัดใจ 

 ประการที่สาม ถ้าเราเพียงแค่คิดเรื่องจีน เรื่องสหรัฐฯ เรื่องญี่ปุ่น 

ประเทศไทยจะมีทางเลือกน้อย สิ่งที่เราพยายามทำาในขณะนี้คือเปิดทางเลือก

ใหม่ๆ ของประเทศไทย ขณะนี้ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำานาจเรา

ต้อนรบัการทีส่หภาพยโุรปจะเข้ามา เราต้อนรบับทบาทของรสัเซยี ไม่ใช่เพราะ

ตอนนี้เป็นรัฐบาลทหารเลยต้องไปสนิทกับจีนหรือรัสเซีย ผมคิดว่ามันเป็นมุม

มองทางยุทธศาสตร์ด้วยว่าการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับรัสเซียไม่ได้ทำาให้จีนรู้สึก

อึดอัด ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดทางเลือกให้กับประเทศไทย 
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 ประการที่สี่ คือการที่เราจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน 

นี่คือทางออกและทางเลือกที่สำาคัญที่สุด สำาหรับประเทศขนาดเล็กและขนาด

กลาง การที่จะมีอำานาจต่อรองอยู่ในโลก การที่เราจะอยู่กับมหาอำานาจและ

ทำาให้มหาอำานาจให้คุณค่ากับเรา ก็เหมือนกับอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี 

เนเธอร์แลนด์ ถ้าประเทศเหล่านี้ไม่มีสหภาพยุโรปอำานาจต่อรองก็จะจำากัด  

แต่ด้วยความที่เขายืนอยู่บนแพลตฟอร์มของสหภาพยุโรปเขามีอิทธิพลเพิ่ม

ขึ้น ในแง่ของไทยก็เช่นกัน การที่เรายึดโยงกับอาเซียนถือเป็นการเพิ่มฐานะ

และอำานาจต่อรองของเรา

 ประการทีห้่า คอืเราได้สร้างกรอบความร่วมมอืบนภาคพืน้แผ่นดนิใหญ่ 

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ชือ่ ACMECS ซึง่เป็นการเอาแม่นำ้า 3 สายมาตัง้ชือ่

เป็น Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy4 

นับเป็นเรื่องที่สำาคัญของประเทศไทยในการที่เราจะบริหารความสัมพันธ์กับ

มหาอำานาจ อย่างที่ผมกล่าวข้างต้น Mainland East Asia คือประตูหลังของ

จีน ถ้าเราบริหารจัดการตรงนี้ไม่ดีก็ง่ายที่จะถูกแทรกแซง มันง่ายที่ตรงนี้จะ

กลายเป็นสนามแข่งขัน แล้วก็ง่ายที่จะบั่นทอนความเข้มแข็งของอาเซียน ถ้า

สมมติหนึ่งหรือสองประเทศในอาเซียนถูกควบคุมโดยมหาอำานาจก็จะมีความ 

ยุง่ยาก เพราะว่าระบบอาเซยีนเป็นระบบทีด่ำาเนนิงานบนฉนัทามต ิ(concensus)  

ถ้ามีหนึ่งหรือสองประเทศไม่เห็นด้วย หลายอย่างในการดำาเนินงานของ

 4 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ซึ่ง
ไทยเป็นผู้ริเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2546 มาจากแม่นำ้าสำาคัญ 3 สายในภูมิภาคที่ไหลผ่าน
ประเทศสมาชิก คือ แม่นำ้าอิรวดี (เมียนมา) แม่นำ้าเจ้าพระยา (ไทย) และแม่นำ้า
โขง (ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร (http://www.mfa.go.th/main/
th/information/8149/88649-ทำาความรู้-ACMECS-ความร่วมมือสามแม่นำ้า.
html) 
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อาเซยีนกไ็ปต่อไม่ได้ แล้วจดุอ่อนอยูบ่น Mainland นีเ้อง เพราะฉะนัน้การปิด

จุดอ่อนที่ Mainland East Asia เป็นเรื่องสำาคัญ ACMECS เป็นชื่อที่คนไทย

ยังไม่คุ้นแต่จะมีความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งการแข่งขันระหว่างมหาอำานาจ

เข้มข้น ACMECS ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้น

 ต่อมาที่มีความสำาคัญสำาหรับเราก็คือ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การ

จะทำาให้อาเซียนมีความเข้มแข็งหรือแม้กระทั่ง ACMECS มีความเข้มแข็ง

ขึ้นอยู่กับ 3-4 ประเทศตามขนาดของ GDP บทบาทเชิงการทูต และความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ นั่นคือ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และประเทศ

ใหม่คือเวียดนาม 3-4 ประเทศนี้จะเป็นคนกำาหนดความเป็นไปหลายอย่าง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสิงคโปร์ก็มี contribution ค่อนข้างเยอะใน

ความคิดทางปัญญาและข้อมูลข่าวสาร 

 5 ประเทศนี ้(อนิโดนเีซยี ไทย มาเลเซยี เวยีดนาม สงิคโปร์) ถ้าไม่

เกาะกลุม่กนัผมคดิว่ายากมากทีจ่ะเหน็ความเป็นปึกแผ่นของอาเซยีนทีเ่ราจะใช้

รบัมอืกบัมหาอำานาจ ตรงนีม้คีวามสำาคญัในแง่ทีว่่าพวกเราแม้กระทัง่หน่วยงาน

ด้านความมัน่คงของเรา เวลามองประเทศเพือ่นบ้านเรายงัมองแบบวธิคีดิช่วง

สงครามเย็น เรายังมีความรู้สึกว่าเวียดนามเป็นภัยคุกคามเราหรือเปล่า เขา 

จะแข่งกับเราหรือเปล่า เขาจะแซงหน้าประเทศไทยหรือเปล่า บดบังไทย 

หรอืเปล่า แย่งบทบาทกนัหรอืเปล่า นัน่คอืแนวคดิแบบสงครามเยน็ (Cold War 

Mentality) ในยุคที่อุดมการณ์เป็นเส้นแบ่ง แต่วันนี้ไม่มีอุดมการณ์อีกแล้วใน

โลก โลกมันสับสนวุ่นวาย เราต้องอยู่กับโลกความเป็นจริงที่มหาอำานาจเขา

แข่งขนักนั การทีเ่ราจะอยูร่อดได้เราจำาเป็นต้องรวมกลุม่กนักบับรรดาประเทศ

สำาคัญซึ่งหนึ่งในนั้นคือเวียดนาม เราต้องก้าวข้ามแนวคิดแบบสงครามเย็นไป

ให้ได้ นี่เป็นเรื่องสำาคัญ

 ผมเพิง่ทราบเมือ่ไม่กีว่นัทีผ่่านมาว่าในการหาเสยีงเพือ่เข้าเป็นสมาชกิ

คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Security Council: 

UNSC) เวียดนามโหวตรอบเดียว และรอบเดียวที่สนับสนุนให้เวียดนามเป็น
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สมาชิก UNSC ได้ 192 เสียงในสหประชาชาติ ซึ่งสหประชาชาติมีแค่ 193 

ประเทศ ทำาให้ผมนกึย้อนไปเมือ่ พ.ศ. 2558 ไทยกเ็คยสมคัรเข้าเป็นสมาชกิ

คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิถ้าผมจำาไม่ผดิรอบแรกเราได้ 110 

เสียง รอบสองเราแข่งกับคาซัคสถาน เหลือประมาณ 60 เสียง แล้วเราก็ตก 

เราไม่ได้เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

 ข้อสังเกตของผมก็คือด้วยลักษณะของประเทศไทย วิถีทางการ

ทูตของไทย การดำาเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในโลก เป็นความ

จริงที่ว่าเราเป็นประเทศที่มีมิตรค่อนข้างน้อย ผมอยู่มาเลเซีย มาเลเซีย

เป็นสมาชิกเครือจักรภพแห่งประชาชาติ (Commonwealth of Nations) 

เวลาต้องการจะโหวตเขาโหวตเป็นบล็อก เป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือ

อิสลาม (OIC) ก็โหวตเป็นบล็อก เขาทำาเรื่อง South-South Cooperation 

เวลามาเลเซียต้องการโหวต คือในโลกเขาโหวตเป็นบล็อก ผมไปแอฟริกา 

54 ประเทศก็โหวตเป็นบล็อก มี African Union โลกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมี

กลุ่ม Francophonie มีกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษา 

โปรตุกีส แต่ไทยไม่ใช่แม้กระทั่งโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษ เราไม่ใช่โลกภาษาจีน 

ไม่ใช่โลกภาษาอะไรทัง้สิน้ ศาสนาเรากไ็ม่ได้เกาะ เพราะเราเป็น tradition ทีเ่ป็น 

“secular” เพราะฉะนัน้เราไม่ได้มเีครอืข่ายมติร ผมพดูตรงนีเ้พือ่จะบอกต่อไป 

ว่าในการอยูก่บัมหาอำานาจ การสร้างสำารบัมติร เครอืข่ายมติรด้วยวธิกีารต่างๆ 

เป็นเรือ่งจำาเป็นมากสำาหรบัประเทศไทย นีก่เ็ป็นอกีหนึง่ทางเลอืกทีใ่ครมาเป็น

รัฐมนตรีต่างประเทศต้องทำาเรื่องนี้ 

 ประการสดุท้าย เป็นเรือ่งภายในของเราเองว่าถ้าเราจะยนืหยดัรบัมอื

กับมหาอำานาจในโลกได้ เราจะต้องจัดการปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย ความขัดแย้งทางการเมืองต้องสิ้นสุด เราต้องมีเสถียรภาพ

ทางการเมือง เราต้องมีความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย เราต้องทำาให้ประชาคม

ระหว่างประเทศมีความมั่นใจในประเทศไทย เราต้องทำาเศรษฐกิจของเราให้

เติบโตในอัตราทัดเทียมกับเวียดนาม เศรษฐกิจเวียดนามโตเฉลี่ยประมาณ 
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6-7 เปอร์เซ็นต์มาประมาณ 30 ปีแล้ว ใน 30 ปี GDP ของเวียดนาม 

ดบัเบลิทัง้หมด 5 ครัง้ เพราะฉะนัน้ไม่แปลกทีล่งหาเสยีง UNSC เวยีดนามได้ 

192 คะแนนจาก 193 ประเทศ ตรงนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการทูต เกี่ยวเนื่อง 

กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การต่างประเทศเริ่มที่บ้านเรา ถ้าบ้าน

เรายังไม่ยุติความขัดแย้ง เรายังมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ เรายังโต 

2-3 เปอร์เซ็นต์ ก็ยากมากที่จะมีอำานาจต่อรองในประชาคมระหว่างประเทศ  

ผมขอจบแค่นี้ขอบคุณครับ 

ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล:

 ท่านดำารงเสนอสิ่งที่น่าสนใจมากว่าโลกจะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะ 

Bipolarity เพราะโดยมากนักวิชาการจะคิดว่ามันจะเป็น Multipolarity 

และท่านยังเสนอว่าต่อไปนี้โลกจะเป็นลักษณะ inward looking คือเน้น 

ผลประโยชน์แห่งชาตขิองแต่ละชาตติวัเองมากยิง่ขึน้ และยงัเสนออกีว่า ทางเลอืก 

สำาหรับไทยคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการท้าทายจีน บริหารความสัมพันธ์กับ

ชาติมหาอำานาจอื่นๆ ด้วยความระมัดระวัง และตัวเลือกของไทยคือเล่นไพ่

อาเซยีน คล้ายกบัสร้างความสมัพนัธ์กบัอาเซยีนให้แน่นแฟ้นขึน้ เพราะประเทศ 

เลก็ๆ ถ้ารวมตวักนักม็คีวามสำาคญัคล้ายภาพยนตร์ The Lord of the Rings ที่

ฮอ็บบทิถอืแหวนจงึสำาคญัแล้วกร็วมตวักนัหาพนัธมติร ผมเปรยีบเทยีบอย่างนี้

อาจจะเหน็ภาพมากกวา่ หลังจากฟงัภาพรวมแลว้ขอเรียนเชญิท่านพิมพช์นก

มาให้ความรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มด้านเศรษฐกจิโลกและทางเลอืกของไทยว่าเราจะ

เป็นอย่างไรต่อไป
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“เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เราควรมีจุดยืน
ที่ชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องเศรษฐกิจเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าการพัฒนา
ในอนาคตจะไปทางไหน ค�าตอบหนึ่งคือเราต้องมีหุ้นส่วนในสายเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีและการลงทุน โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวใจส�าหรับอนาคต” 
-- พิมพ์ชนก วอนขอพร 

ผอ. ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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พิมพ์ชนก วอนขอพร:

 ขอแนะนำาสัน้ๆ สำานกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าเป็นหน่วยงาน 

ระดับกรมตั้งใหม่ในกระทรวงพาณิชย์ มีอายุได้ 4 ปี เหมือนกับสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แต่ว่าเราตัดสินใจจะ 

ไม่ใช้ชื่อสำานักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ เพราะว่าเคยมีกรมแล้วและเรา

ต้องการกำาหนดทิศทางงานให้กว้างกว่าสำานักงานเศรษฐกิจ นั่นคือทำาด้าน

ยุทธศาสตร์ด้วย

 ขอบพระคณุคณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ทีใ่ห้เกยีรตเิชญิมา เมือ่ครู่ 

ฟังท่านรองปลัดฯ พูดแล้วได้แรงบันดาลใจ ท่านพูดถึงความสัมพันธ์เชิง

การทูตระหว่างประเทศของไทย วันนี้จึงอยากนำาเสนอภาพความสัมพันธ์ 

ในเชงิเศรษฐกจิการค้าของไทยกบัประเทศต่างๆ คอืในเชงิการทตูบอกชดัเจน

ว่าตอนนี้เราต้องอยู่กับทุกคนให้ได้ แต่ถ้าเห็นเรื่องการค้าแล้วเราอาจจะได้ 

ไอเดียมากขึ้น 

 อนัดบัแรกจะขอเล่าข้อเทจ็จรงิทางเศรษฐกจิและความสมัพนัธ์ทางการ

ค้าของไทยก่อน ในส่วนบทบาทกระทรวงพาณิชย์มีสองส่วน ส่วนหนึ่งดีล

เรื่องการค้าระหว่างประเทศ อีกส่วนหนึ่งดีลเรื่องการค้าในประเทศ สำานักงาน
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นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นหน่วยงานเดียวที่ดูเรื่องการค้าในประเทศ

และระหว่างประเทศจึงมีข้อมูลทั้งสองส่วน 

 งานด้านระหว่างประเทศที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลหลักๆ จะเป็นเรื่อง

การส่งเสริมการส่งออกการค้าระหว่างประเทศ อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการ

เจรจาระหว่างประเทศ ดิฉันโตมาในสายการเจรจา นิยามตัวเองว่าเป็นนัก

เจรจา การเจรจาจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ในแง่การเจรจาก็มีสาระ

ของมัน เช่นเรื่องการลดภาษีขึ้นภาษีต้องคำานวณ การเจรจาเรื่องกฎระเบียบ 

ฯลฯ แต่ในขณะเดยีวกนักต้็องมศีลิป์ มวีาทศลิป์ ต้องคำานงึเรือ่งความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ นัน่คอืขาทีก่ระทรวงพาณชิย์เกีย่วข้องกบัการทตู ดฉินัประจำา

ที่ต่างประเทศสองรอบ อยู่ทั้งพหุภาคี (multilateral) และทวิภาคี (bilateral) 

พหุภาคีรอบแรกที่เจนีวาตอนที่จีนเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อปี ค.ศ. 2001 

ส่วนรอบสองอยู่ที่บรัสเซลส์เป็นทวิภาคี มีความแตกต่างกันมากในการวางตัว

และการทำางานนี่คือภูมิหลัง

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการค้าและเศรษฐกิจของไทย เรา

คือใคร เราอยู่ตรงไหน ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสำาคัญทาง

เศรษฐกิจประมาณลำาดับที่ 13, 14, 15 มีส่วนแบ่งในการค้าโลกประมาณ 

1 เปอร์เซน็ต์ นบัวา่เล็กเหมอืนกนั แต่ในหมูป่ระเทศกำาลงัพฒันาไม่ถอืว่าเลก็ 

แต่ทีท่ำาให้ดฉินัไม่แฮปป้ีจนทกุวนันีก้ค็อืดฉินัอยูท่ีเ่จนวีาตอนจนีเข้าเป็นสมาชกิ 

WTO ตอนนัน้จนีมส่ีวนแบ่งในการค้าโลกน้อยกว่าประเทศไทย อยูท่ีป่ระมาณ

ถัดจากเราไป 1 อันดับ จีนในวันนั้นเมื่อเข้าเป็นสมาชิก WTO เนื่องจาก 

ถูกกดดันให้แก้อะไรต่างๆ เยอะแยะมากมาย เวลามาประชุมที่ WTO ก็จะ

ค่อนข้างสงบเสงีย่ม ใครว่าอะไรกน็ัง่นิง่ไม่ค่อยยกป้ายพดู ดฉินัยงัประหลาดใจ

เพราะตอนนัน้แม้ว่าในแง่การค้าจนียงัไม่ค่อยก้าวหน้าแต่ด้วยจำานวนประชากร

ทีม่ากเรากค็าดหวงัว่าจนีจะแสดงบทบาททีส่ำาคญัแต่จนีกไ็ม่ กระทัง่มาถงึวนันี้  

ปี 2019 จีนกลายเป็นประเทศการค้าอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งใน

เศรษฐกิจการค้าโลกถึง 13 เปอร์เซ็นต์
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 ถ้าพดูถงึ GDP อาเซยีนจะเอาอะไรไปสูก้บัสหรฐัฯ สูก้บัจนีได้ ลำาพงั

สหรัฐฯ ประเทศเดียว GDP คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ของ GDP โลก จีน 15 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียและแถบตะวันออกกลางก็เป็น

ประมาณ RCEP5 ในส่วน GDP ของยุโรปก็ไม่น้อยเลยแต่ประชากรและพื้นที่

เล็ก น่าทึ่งมากที่ประเทศเล็กๆ อย่างสวิตเซอร์แลนด์สามารถมี GDP ใหญ่

ขนาดนี ้เป็นประเทศทีเ่ศรษฐกจิใหญ่มากแต่จำานวนประชากรและพืน้ทีป่ระเทศ

เลก็มาก ขบัรถข้ามประเทศใช้เวลาวนัเดยีว ประชากรมไีม่กีล้่านคนแต่เขาขาย

แต่ของแพงๆ ส่วนทีเ่หลอืกเ็ป็นแอฟรกิาและอืน่ๆ ดงันัน้ ณ วนันีเ้ราจะวางตวั

อย่างไรท่ามกลางความเปลีย่นแปลงทัง้หลาย ต้องยอมรบัว่าสหรฐัฯ ใหญ่จรงิๆ 

ในแง่ของ GDP แค่แคลิฟอร์เนียรัฐเดียวก็มี GDP เป็นอันดับที่ 11 ของโลก

แล้ว การที่เราจะดำาเนินวิเทโศบายทางการค้าต้องคำานึงถึงสิ่งเหล่านี้

 สิง่ทีอ่ยากให้ดคูอืแผนที ่ดฉินัคดิว่าเวลาเราคดิเรือ่งยทุธศาสตร์ ไม่ว่า 

จะด้านความมั่นคงหรือการค้าถ้าเราไม่เห็นแผนที่เราจะคิดภาพไม่ออก ไทย

เราอยู่ตรงติ่งของทวีปเอเชีย เมื่อครู่ท่านรองปลัดฯ บอกว่าเรามีเพื่อนน้อย 

ดฉินัคดิว่าเราม ีคอืจดุทีต่ัง้ของเราเป็นจดุยทุธศาสตร์ซึง่เป็นทัง้พรและคำาสาป 

ตอนนี้ความสำาคัญของเราอาจจะลดลง เราอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งในเชิง

เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เรามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้าน

ความตกลงกับประเทศที่เป็นคู่ค้าสำาคัญของเราเกือบหมดแล้วแต่ขาดจิ๊กซอว์

ใหญ่คอืสหภาพยโุรปกบัสหรฐัฯ ซึง่เราหวงัว่าจะเริม่การเจรจาอกีครัง้ในเรว็ๆ นี้ 

 5 ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) คือแผนความตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีระหว่าง 10 ชาติ
สมาชกิอาเซยีน และ 6 ชาตคิูเ่จรจา (ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ อนิเดยี ออสเตรเลยี 
และนวิซแีลนด์) ซึง่การเจรจาเกีย่วกบัความตกลงนีไ้ด้เริม่ขึน้อย่างเป็นทางการในการ
ประชุมอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (http://www.
thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/rcep.pdf) 
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 ประเด็นที่หนึ่ง การส่งออกเริ่มลดลงอันเป็นผลจากสงครามการค้า

เป็นหลัก ทุกวันนี้คู่ค้าอันดับ 1 ของเราคือประเทศอาเซียน 25 เปอร์เซ็นต์ 

ถัดไปคือจีน 11 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ สหรัฐฯ 10 เปอร์เซ็นต์ สหภาพ

ยโุรป (EU) 10 เปอร์เซน็ต์ ญีปุ่น่ 10 เปอร์เซน็ต์ ทีเ่หลอืคอืชาตอิืน่ๆ ลกูค้า

สำาคัญของเราในอาเซียนก็มีสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม อาเซียน 25 

เปอร์เซ็นต์หมายความว่า 1 ใน 4 ของการค้าไทยพึ่งตลาดอาเซียน ขณะที่

พึ่งสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน อียู ประเทศละ 10 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย ดังนั้นมันมี 

นำา้หนกัต่างกนั อย่างไรกต็ามตลาดต่างกนัเรากค้็าขายไม่เหมอืนกนั ตลาดเศรษฐี 

อย่างตลาดสหรัฐฯ อียู เป็นตลาดที่ซื้อของแพง ของมีมูลค่า ขณะที่ตลาดจีน 

อินเดีย อาเซียน เป็นตลาดที่ซื้อของอุปโภคบริโภครองๆ ลงมา ไม่ใช่ของที่มี 

มูลค่าสูงมาก ดังนั้นเวลาเราจะดูแลเรื่องนโยบายการค้าก็จะต้องดูต่างกันไป 
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 ประเด็นต่อมา ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรมและมีการลงทุนจากต่างชาติเยอะมาก เพราะว่าการส่งออก

ทั้งหมดของไทยท็อปเทน (Top10) เป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด สินค้า

เกษตรทีต่ดิทอ็ปเทนมแีค่ผลติภณัฑ์ยาง ซึง่ไม่ใช่ยางแท้ๆ แต่เป็นยางรถยนต์ 

ข้าวประมาณอนัดบัที ่14 สนิค้าส่งออกทีเ่ป็นปัญหาอยูใ่นหน้าหนงัสอืพมิพ์ทกุ

วันนี้ไม่ใช่สินค้าส่งออกสำาคัญ คือไม่ได้บอกว่าสินค้าเกษตรไม่สำาคัญ สินค้า

เกษตรสำาคัญเพราะเป็นสินค้าที่เกษตรกรส่งออก และเกษตรกรมีประมาณ 

30 กว่าเปอร์เซน็ต์ของจำานวนประชากร ตวัเลขตรงนีย้งัมดีเีบตกนัอยูร่ะหว่าง

กระทรวงต่างๆ สภาพัฒน์ฯ บอกว่า ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์บอกว่าประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ เอาเป็นว่าประมาณ 

35 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยที่ยังอยู่ในภาคเกษตร แต่รายได้จากการ 

ส่งออกสนิค้าเกษตรไม่ได้มาก ถามว่าเป็นความผดิของใคร ไม่ใช่ความผดิของ

ใคร คอืเนือ่งจากสนิค้าเกษตรเป็นสนิค้าขายได้ราคาถกูไม่มมีลูค่า ยกตวัอย่าง 

เช่นข้าวราคาประมาณตันละ 9,000 กว่าบาท ช่วงที่จำานำาข้าวราคาสูง 

ก ็15,000 บาท โทรศพัท์ไอโฟนรุน่ใหม่ 40,000 บาท โทรศพัท์เครือ่งเดยีว
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เทยีบเท่าข้าวกองพะเนนิ ตอนทีด่ฉินัเป็นรองอธบิดกีรมการค้าต่างประเทศเคย

ลงไปดปัูญหาเรือ่งจำานำาข้าวกส็ะท้อนใจนกึว่าทีก่องอยูค่อืข้าวหลายร้อยตนั แต่

อธิบดีขณะนั้นบอกว่านี่แค่ไม่ถึง 10 ตัน ตกใจมากเพราะเราไม่เคยเห็นข้าว 

1 ตัน 10 ตัน 100 ตันมันเยอะขนาดไหน แล้วเกษตรกรต้องทุ่มเทเวลาไป

กบัการเกบ็เกีย่วมากน้อยขนาดไหนถงึจะได้ข้าวมา โดยทีข้่าวทัง้โกดงันัน้อาจ

จะมีมูลค่าเทียบเท่าโทรศัพท์ไอโฟนเพียง 2 เครื่อง 

 ตอนนี้ดิฉันจึงมีวาระส่วนตัวว่าต้องการยกระดับภาคการเกษตร

ของไทยโดยใช้เทคโนโลยี ที่ผ่านมาการที่เราส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมาก

หมายความว่าเราต้องพึ่งพานักลงทุนต่างชาติมาก เหมือนที่ท่านรองปลัดฯ 

กล่าวข้างต้นว่า ณ วันนี้ความสัมพันธ์ของไทยกับจีน อินเดีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 

เป็นเรือ่งสำาคญั ทีผ่่านมาเราเตบิโตโดยใช้เงนิลงทนุจากต่างชาต ิดงันัน้ต่อไปนี้ 

เราจะต้องบาลานซ์ 

 ดิฉันจะเล่าเรื่อง “สงครามการค้า” หรือ trade war โดยคร่าวถึง 

สิ่งที่เกิดขึ้นใน 3 หัวข้อ คือ ความเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และทางเลือก

 โดยภาพรวมแล้วเราได้รับผลกระทบทางลบจากสงครามการค้า

ประมาณร้อยละ 0.19 ของการส่งออก โดยผลกระทบจากสงครามการค้าของ

เรามี 3 ส่วน หนึ่ง คือส่วนที่เราส่งออกไปสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ขึ้นภาษีเรา

โดยตรง ซึง่แม้ขึน้ภาษแีต่เรากลบัส่งออกได้เยอะขึน้ สอง คอืทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

มากและดึงการส่งออกไทยลงไปหมดเลย คือหุ้นส่วนคุณค่า (value chain) 

ซึ่งนี่คือหัวใจของอนาคตว่าเราจะไปจับหุ้นส่วนกับใคร การที่เราอยู่ในหุ้นส่วน

คุณค่าการผลิตของจีน ทั้งจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี ทำาให้เราถูกกระทบ 

ไปหมด เพราะว่าสหรฐัฯ ขึน้ภาษจีนีทัง้ยวง ทกุประเทศในเอเชยีโดนหมด ไม่ใช่

แค่ไทยที่การส่งออกลด สาม เป็นตัวที่เราบวกค่อนข้างจะเยอะ คือการที่เรา 

ส่งออกไปสหรัฐฯ ทดแทนจีนได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร  

สิง่ทอ เสือ้ผ้าและของบางตวั จะเหน็ว่าเรากไ็ด้รบัผลกระทบหลายๆ ด้าน บวก

ลบแล้วก็ติดลบจากผลกระทบจากสงครามการค้าแต่ก็ยังพอแก้ไขได้
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 ในส่วนความเปลีย่นแปลงตอนนีท้ีด่ฉินัมองเหน็ทีส่ำาคญัทีส่ดุคงคล้ายๆ 

กบัทีท่่านรองปลดัฯ กล่าวข้างต้น คอืโลกกำาลงัมกีารเคลือ่น (shift) ด้านความ

สัมพันธ์ ตรงนี้มีนัยสำาคัญ สำาหรับดิฉันที่อยู่ในวงการเศรษฐกิจการค้ามานาน 

การเคลื่อนนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาทำาให้โลก 

ปั่นป่วน ถ้าถามดิฉันในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ค่อยชอบเพราะระบบเศรษฐกิจ

มันต้องการเสถียรภาพ ตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปรากฏว่าหุ้นขึ้น

ลงทกุวนั ทวตีแต่ละครัง้ทำาให้โลกผนัผวนไปหมด แต่สิง่หนึง่ทีด่ฉินัคดิว่าทรมัป์

ไม่ได้คิดคือทรัมป์ขึ้นมาดำารงตำาแหน่งในช่วงเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวดี และ

ทีด่ฉินัเหน็ต่างจากท่านรองปลดัฯ ทีท่่านมองว่าน่าจะเป็นเรือ่งระยะสัน้แต่ดฉินั

มองว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเป็นเรื่องระยะยาว 

 ถ้าเราดูในสมัยสงครามเย็นระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซียเกิดขึ้นช่วงที่

ไม่มีเทคโนโลยี ไม่ใช่ความขัดแย้งแบบ 4.0 หรือ 5.0 ตอนนั้นอย่างมากก็มี

สปาย มีการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ประการแรก ความขัดแย้ง

ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีกระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) ซึ่งทำาให้เศรษฐกิจโลก

ผกูมดัตวัเองเข้าด้วยกนัอย่างแก้ออกยาก ถ้าเรากางแผนทีด่ ูความสมัพนัธ์ทาง 

เศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้มันซับซ้อนกว่าสมัยสงครามเย็นมากมายหลาย 

เท่า ดงันัน้ดฉินัมองว่าความขดัแย้งและความต้องการเป็นมหาอำานาจในรอบนี้ 

จะอยู่ไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาท่ามกลางเทคโนโลยี ท่ามกลาง

สงครามข่าวสาร ท่ามกลางประชากรโลกที่กำาลังเปลี่ยนไป ประการที่สอง 

โครงสร้างประชากรโลกทีก่ำาลงัเปลีย่นไป ประเทศญีปุ่น่ กระทัง่จนีเอง รวมทัง้ 

ไทย กำาลังเข้าสู่สังคมสูงวัย หมายความว่าคนวัยแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการ

ผลิตส่วนหนึ่งที่สำาคัญของเศรษฐกิจมีน้อยลง คนน้อยผลิตได้น้อย ประเด็นนี้ 

ถ้าเราต้องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เราต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ 

ส่งออก โครงสร้างการผลติของไทยให้ใช้คนน้อยแต่ได้มลูค่าเยอะ ซึง่เทคโนโลยี 

ขณะนีจ้ะสามารถช่วยให้เราก้าวข้ามได้ รวมทัง้ภาคเกษตรด้วย ให้เทคโนโลยี

ช่วยพัฒนาภาคเกษตรและเกษตรกร เช่นที่จีนทำาสำาเร็จไม่มากก็น้อย จะเห็น
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ว่าเกษตรกรจนีก้าวหน้า ใช้โทรศพัท์มอืถอืทำาได้หลายอย่าง ดฉินัอยากให้การ

เกษตรเราเป็นเช่นนั้น 

 ดงันัน้ดฉินัจงึมองว่าความขดัแย้งระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีเป็นระยะยาว 

เป็นแค่จุดเริ่มต้นสำาหรับสงครามความขัดแย้งทางเศรษฐกิจซึ่งมันจะขยายไป

เรือ่งเทคโนโลย ีขยายไปเรือ่งอาวธุ เรือ่งสงคราม อย่างไรกต็ามดฉินัมัน่ใจและ

เชื่อว่าจีนจะหลีกเลี่ยงการทำาสงครามแบบกายภาพ (physical) จีนต้องการ

เป็นเจ้าโลกทางเศรษฐกิจเท่านั้น และขณะนี้จีนจะไม่ยอมให้ใครมาทำาร้าย 

ตวัเอง ถ้าสหรฐัฯ คดิจะเอาเรอืรบเข้ามาภมูภิาคนีม้ากขึน้กเ็ชือ่ว่าจนีจะทุม่ด้าน 

ความมั่นคงเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ยิ่งขึ้นเช่นกัน

 ในเรื่องความท้าทาย ความท้าทายอันดับ 1 คือมหาอำานาจกำาลัง 

สูร้บกนั โมเดลทีท่รมัป์ทำาเป็นเหมอืนสมยัก่อนสงครามโลก (pre-world war) 

และปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีทำาให้การต่อสู้เปลี่ยนไป 

 ทางเลือกของเราเราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ 

ถ้าให้พูดตรงๆ เนื่องจากดิฉันไม่ใช่นักการทูตแต่อยู่ใกล้ชิดนักการทูต ทำางาน

กับนักการทูต นโยบายการทูตของไทยที่ชัดเจนอย่างเดียวคือ เหยียบเรือทุก

แคมหรืออยู่กับทุกคนได้หมด ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิด เพราะว่าเรารู้ว่าขนาด

ของเราเป็นยังไง แต่ดิฉันอยากให้เรามีจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในส่วนของ

เศรษฐกิจ เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าการพัฒนาในอนาคตของเรา จะมีภาค

การเกษตรที่คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของ GDP อยู่แค่นี้หรือ ขณะที่เรามี

เกษตรกรเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ของจำานวนประชากรไทย เราต้องปรับตัว

 คำาตอบหนึ่งก็คือเราต้องมีหุ้นส่วน (partnership) ในสายเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีและการลงทุน ดิฉันอยากให้การทูตไทยมีมิติอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นใน

การทีจ่ะกำาหนดทศิทาง เช่นขณะนีเ้นือ่งจากปัจจยัด้านภมูศิาสตร์ทีต่ัง้ทำาให้เรา

เลอืกไม่ได้ ไม่ว่าอย่างไรเรากต้็องดกีบัจนี เราต้องดกีบัอนิเดยี แต่เราคงไม่ไป

ซูฮก เราคงไม่ให้เขาเข้ามายึดครองเศรษฐกิจของเราโดยที่เราไม่ทำาอะไร แต่

การที่จะทำาให้เราได้ประโยชน์ร่วมกันกับทั้งอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ
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เรา กับทั้งจีนและอินเดียซึ่งอยู่ติดกันกับเรา ทั้งหมดจะทำาได้อย่างไร เราต้อง

หยุดคิดว่าเราเป็นคนไทย เราเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย แต่คิดว่าเรามีคน 

เรามเีทคโนโลย ีเรามทีรพัยากรธรรมชาต ิจะทำาอย่างไรให้เรามจีดุยนืทีช่ดัเจน 

 ทางเลือกอาจจะมีไม่มาก หนึ่งคือต้องเป็นมิตรกับทุกคนตลอดไป 

เหมอืนเดมิ สอง ดฉินัมองว่าต้องหาจดุยนืให้ชดั โดยเฉพาะเรือ่งของเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นหัวใจสำาหรับอนาคตอย่างยิ่ง ประมาณสิบปีที่แล้วเราจะได้ยินคำาว่า 

“digital divide” ใครเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตสู้เขาไม่ได้ เดี๋ยวนี้ทุกคนในโลก 

เข้าถงึอนิเทอร์เนต็ ตอนนีอ้นาคตข้างหน้ามนัจะเป็นโลกของ “techology divide” 

ใครเข้าถงึหรอืเข้าไม่ถงึเทคโนโลย ีซึง่ตรงนีเ้ราอาจจะมาจบทีจ่ดุเดยีวกนักบัที่

ท่านรองปลัดฯ กล่าวไว้ คือยังตอบไม่ได้ว่าเราจะไปสายสหรัฐฯ สายจีน หรือ

สายอะไร แต่ดิฉันคิดว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) และ

การลงทุนจะทำาให้เราต้องเลือกในที่สุดว่าจะไปสายไหน 

ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล:

 คุณพิมพ์ชนกนำาข้อมูลมาแสดงให้ดูว่าคู่ค้าของเราอันดับ 1 คือ

อาเซียน จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น แต่ในช่วงหลายปีมานี้จิ๊กซอว์ที่ขาดไปคือ

สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ และในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเราส่งออกได้น้อยลง 

อนัเป็นผลกระทบจากสงครามการค้า ซึง่คณุพมิพ์ชนกมองว่าสงครามการค้านี้

ไม่ใช่ระยะสั้น มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้น รวมทั้งเสนอว่าไทยต้องแสดงจุดยืนที่

ชัดเจนขึ้นโดยแสวงหาคู่ค้าในเอเชียให้มากขึ้น ลำาดับต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการ

เสียเวลาขอเชิญศาสตราจารย์จรัญครับ 
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“ไทยกับโลกมุสลิมนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประเทศไทย
มีความร่วมมือกับองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) 

มีการผลักดันความร่วมมือในการสานเสวนาของเอเชีย (ACD) 
และการสานเสวนาร่วมกับประเทศในตะวันออกกลาง (AMED) 

สิ่งที่เรามุ่งหวังต่อไปก็คือการขยายพันธมิตรและความร่วมมือทุกมิติ 
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเชิงรุก ได้แก่ นโยบายมองตะวันตก 

Look West Policy คือมองไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง
และเอเชียใต้” 

-- ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
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ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม:

 ผมได้รับมอบหมายให้พูดเรื่องโลกมุสลิม เท่าที่ฟังมาเราคงได้เห็น 

ภาพรวมโลกว่าประเทศไทยควรจะมีจุดยืนอย่างไรในการทูตศตวรรษที่ 21 

ว่าด้วยปริทัศน์ของความเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และทางเลือก ผมจะพูด

ถึงโลกที่คนไทยอาจจะรู้จักแต่อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าที่ควร นั่นก็คือโลกมุสลิม

 เราเรียกโลกมุสลิมได้หลายอย่าง เรียกว่า “Muslim world” (โลก

มุสลิม) ก็ได้ หมายถึงโลกที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือเรียก “Islamic 

world” (โลกอิสลาม) ก็ได้ หมายถึงโลกของศาสนาอิสลามเช่นเดียวกัน หรือ

บางครั้งเราเรียกว่า “Malay world” (โลกมาเลย์) ก็ได้ หมายถึงประเทศที่

อยู่รอบคาบสมุทรมลายูห้อมล้อมด้วยท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นบรูไน มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย หรือร้อยละ 14 ของชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นคนเชื้อชาติมาเลย์ก็ถูก

นับอยู่ในโลกมาเลย์ โลกมาเลย์เรายังรวมถึงภาคใต้ของไทยและภาคใต้ของ

ฟิลปิปินส์ด้วย เหล่านีค้อืเราเรยีกในแง่ของความเหมอืนในหลายๆ ด้าน ตัง้แต่

การมศีาสนาอสิลาม การมวีถิชีวีติทีค่ล้ายคลงึกนั แม้แต่สามจงัหวดัภาคใต้ของ

เรา คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัท์แห่งชาต ิ(กอส.) กเ็คยมข้ีอเสนอ

ว่าไม่ควรจะเรียกเขาว่า “มุสลิม-ไทย” ควรจะเพิ่มคำาว่า “มาเลย์” ไปด้วย
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เป็น “ไทย-มาเลย์-มุสลิม” เพราะความที่มีเชื้อสายคาบเกี่ยวกัน ดังนั้นโลก

มุสลิมหรือว่าโลกอิสลามจึงเป็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาล รวมกันอยู่ในองค์การ

ที่มีจำานวนสมาชิกเป็นรองเฉพาะสหประชาชาติเท่านั้นนั่นคือ องค์การความ

ร่วมมืออิสลาม หรือ Organization of Islamic Cooperation: OIC นั่นเอง 

 อย่างไรก็ตามเมื่อเราย้อนกลับไปดูพื้นฐานที่มาและความสัมพันธ์กับ

ประเทศไทย ย้อนกลับไปศตวรรษที่ 20 ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการที่เกิดขึ้นกับโลกมุสลิม ทั้งในทางการเมือง ทั้งในทางความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ท่ามกลางการปรากฏตวัของรฐัมสุลมิสมยัใหม่หลายแห่งโดย

เฉพาะตะวันออกกลางที่ถือว่าเป็น “new nation” 

 โลกมุสลิมนั้นเป็นโลกที่มีหลายอุดมการณ์มาก ตั้งแต่ประชาธิปไตย 

สงัคมนยิมอาหรบัซึง่เน้นเอกภาพสงัคมนยิมและความเป็นอาหรบั แต่ว่าศาสนา

อิสลามก็ยังมีบทบาทสำาคัญในประเทศเหล่านี้ สังคมนิยมอาหรับก็เช่น อียิปต์ 

ซเีรยี อริกั เป็นต้น แต่ขณะนีค้งเหลอืเฉพาะซเีรยีเท่านัน้ทีย่งัคงอดุมการณ์นีอ้ยู่ 

รวมทัง้แนวคดิทีใ่ช้ศาสนาเป็นหลกั เช่น กรณกีารเกดิขึน้ของรฐัอสิลามทีเ่รยีก

ว่า Islamic Republic of Iran หรอืสาธารณรฐัอสิลามแห่งอหิร่าน ซึง่มลีกัษณะ

เป็น Theocracy “เทวรัฐ” หรือ “ศาสนรัฐ” เราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านของ

ประเทศเหล่านีม้ายาวนาน ท่ามกลางการปกครองโดยนกัการศาสนาซึง่ปฏวิตัิ

เปลี่ยนแปลงการปกครองมายาวนานกว่า 40 ปี ตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงใน

อิหร่าน หลายๆ คนบอกว่าอิหร่านคงหนีสภาพ Lebanonization หรือเกิด

สงครามกลางเมืองแบบเลบานอนไปไม่พ้น แต่อิหร่านก็คงยืนหยัดมาจนถึง

บัดนี้ท่ามกลางสภาพของ Theocracy 

 โดยภาพรวมแล้วชาวมุสลิมในโลกเป็นสมาชิกของ OIC ร้อยละ 80 

-90 ของประชากรในทวีปแอฟริการาว 30 ประเทศก็อยู่ในองค์การนี้ คือ

นบัตัง้แต่ฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิไปจนถงึมหาสมทุรแปซฟิิก ข้ามไปยงัทวปี

แอฟริกาเหนือ แอฟริกากลาง จนถึงเอเชียใต้ก็เป็นดินแดนที่มีชาวมุสลิมอยู่ 

เฉพาะเอเชียใต้ ในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้าประชากรที่เป็นมุสลิมจะเป็น 
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ชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งไม่ได้อยู่ที่อินโดนีเซียอย่างที่เราเข้าใจกัน

แต่จะไปอยู่ที่อินเดีย 

 ประเทศทีม่ชีาวมสุลมิอาศยัอยูจ่ำานวนมากกม็อียูม่ากกว่า 40 ประเทศ 

ดังนั้นถ้านับชาวมุสลิมทั่วโลกก็มีมากกว่า 1,600 ล้านคนในปัจจุบัน ร้อยละ 

30 ถอืสำานกัคดิสหุนี ่ร้อยละ 10 ถอืสำานกัคดิชอีะห์ ถ้ารวมชาวชอีะห์เข้าด้วย

กันโดยมีอิหร่านเป็นหัวหอกสำาคัญก็คิดเป็นประชากรประมาณ 140 ล้านคน

 ประเทศมุสลิมมีความสำาคัญทางการค้าและธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของ

นำ้ามัน ร้อยละ 38 ของก๊าซทั่วโลกอยู่ในโลกมุสลิม ปริมาณนำ้ามัน 2 ใน 3 

ของนำา้มนัโลกอยูใ่นโลกมสุลมิ ประเทศทีม่คีวามสำาคญัทางการค้าและธรุกจิ มี

นำา้มนัและก๊าซคอื ซาอดุอีาระเบยี แอลจเีรยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ตามลำาดบั 

สำาหรบัประเทศมสุลมิทีเ่ป็นประเทศส่งออกสำาคญัๆ กเ็ช่นมาเลเซยี อนิโดนเีซยี 

ไม่ว่าจะเป็นยางธรรมชาต ิดบีกุ และวตัถดุบิอืน่ๆ ส่วนประเทศทีม่คีวามสำาคญั

ต่อมหาอำานาจในเชงิผลประโยชน์ด้านยทุธศาสตร์ถ้านบักนัในเชงิธรุกจิ ได้แก่ 

อียิปต์ ตุรกี ปากีสถาน อิรัก โมร็อกโก และตูนิเซีย

 จะเห็นว ่าโลกมุสลิมเป็นโลกที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งทั้งในแง ่

ภมูริฐัศาสตร์ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงครึง่หลงัของทศวรรษ 1970 

และต้นทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา นัน่กเ็พราะประเทศเหล่านีม้บีทบาทมากขึน้

ทัง้ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ ประเทศทีม่นีำา้มนักลายเป็นผูค้วบคมุพลงังานใน

โลกทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีบทบาทในการส่งออกวัตถุดิบอื่นๆ อีกด้วย 

การที่ประเทศดังกล่าวรำ่ารวยขึ้นมาจากการขายนำ้ามันทำาให้ชนชั้นปกครองมี

อิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของโลกทุนนิยม

 อย่างไรก็ตาม ประเทศมุสลิมก็มีโครงสร้างทางการเมือง แนวโน้ม

และระดับของการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจแตกต่างกันเป็นอย่างมาก คือ

มีประเทศที่รำ่ารวยมหาศาลจากทรัพยากรนำ้ามัน เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ซาอุดีอาระเบีย แล้วก็มีประเทศที่ยากจน เช่น กินี มาลี ไนเจอร์ เป็นต้น
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 โครงสร้างทางการเมอืงของประเทศมสุลมิเหล่านีม้ตีัง้แต่ประชาธปิไตย

แบบปฏิวัติ ไปจนถึงเทวรัฐ ศาสนรัฐ มีความหลากหลาย ไม่เป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนั ซึง่เกดิจากการไม่มอีงค์กรกลางร่วมกนั คอือสิลามไม่มศีนูย์กลางอนั

เดียวกันเหมือนที่อิสลามขยายตัวครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 7 แล้วก็ไม่มีลำาดับ

ขั้นของตำาแหน่งศาสนา ทั้งนี้เพราะไม่มีสถาบันนักพรตนักบวช แต่อย่างไร

ก็ตาม ถือกันโดยทั่วไปว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นศูนย์กลางทางศาสนา

และการเมืองที่มีอำานาจหน้าที่มากที่สุดในโลกมุสลิมปัจจุบัน 

 ถ้าเราดูศักยภาพของประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มาจากสิ่งที่อยู่ใต้ดิน

นั่นก็คือนำ้ามัน 11 ประเทศจาก 13 ประเทศผู้ส่งออกนำ้ามันที่เราเรียกว่า 

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) มีนำ้ามัน

สำารองมากกว่าร้อยละ 78.3 ล้วนเป็นสมาชกิองค์การความร่วมมอือสิลาม ซึง่

ได้แก่ อิรัก คูเวต ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ อินโดนีเซีย ลิเบีย สหรัฐอาหรับ 

เอมเิรตส์ แอลจเีรยี และกาบอง ประเทศเหล่านีไ้ด้ร่วมมอืกนัเพือ่ให้มเีอกภาพ 

ด้านนโยบายนำ้ามัน และสร้างความมั่นใจในเรื่องราคานำ้ามันเพื่อให้เกิด

ประสทิธภิาพด้านการส่งออกนำา้มนัอย่างต่อเนือ่งแก่ผูใ้ช้นำา้มนั รายได้ทีม่อีย่าง

ต่อเนื่องทำาให้ผู้ผลิตได้รับเงินทุนตอบแทนในการลงทุนอุตสาหกรรมนำ้ามัน 

เนือ่งจาก OPEC สามารถผลติได้ราวร้อยละ 40 ของนำา้มนัในโลก และร้อยละ 

50 ของการค้านำา้มนัระหว่างประเทศ ดงันัน้การตดัสนิใจใดๆ ทีจ่ะเพิม่หรอืลด

การผลติทีอ่าจตำา่กว่าหรอืทำาให้ราคานำา้มนัดบิสงูขึน้กข็ึน้อยูก่บัประเทศเหล่านี้

 เราได้เหน็ความสำาคญัด้านเศรษฐกจิ วฒันธรรมและอืน่ๆ ของประเทศ

มุสลิมแล้ว คำาถามคือประเทศไทยมีจุดยืนในทางการทูตกับประเทศเหล่านี้

อย่างไร ถ้ามองประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ไทยมีมายาวนานกับโลกมุสลิม

หรือโลกอิสลาม ประเทศไทยปัจจุบันให้ความสำาคัญกับโลกส่วนนี้พอสมควร 

โดยคำานึงว่าโลกอิสลามมีประชากรรวมกันถึง 1.6 พันล้านคน หรือประมาณ 

1 ใน 6 ของโลก และถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์ก็ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ 
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จงึมคีวามสำาคญัทัง้ในทางการเมอืงและเศรษฐกจิ เป็นทีม่าของร้อยละ 40 ของ

วตัถดุบิต่างๆ เช่น แร่ธาต ุผลติผลทางการเกษตร ทัง้ยงัเป็นแหล่งอารยธรรม

เพราะศาสนาอสิลามเป็นศาสนาทีส่ำาคญัของโลก โลกอสิลามมคีวามสำาคญัและ

เป็นที่สนใจของทั่วโลกมากขึ้นโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 9/11

 ย้อนกลับมามองประเทศไทย ประเทศไทยมีคนมุสลิมอยู่ราวร้อยละ 

10 ของจำานวนประชากรทั้งหมด ดังนั้นการมีความสัมพันธ์กับโลกยิ่ง 

เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยมุสลิมและชาวไทย

โดยทั่วไปกับประเทศมุสลิม ดังจะเห็นได้จากการที่กระทรวงการต่างประเทศ

ให้ความสนใจส่งเสริมการทำาฮัจญ์ ส่งเสริมอิสลามศึกษาร่วมกับอียิปต์และที่

ต่างๆ ส่งเสริมการสานเสวนาหรือ dialogue เพื่อทำาความเข้าใจกับโลกมุสลิม 

และนโยบายที่เรียกว่า “ความเป็นกลางในอิสลาม” หรือในภาษาอาหรับเรา 

เรยีกว่า “อมุมะตนัวะสะฏอ” คอืแนวคดิทีค่ล้ายคลงึกบัแนวคดิมชัฌมิาปฏปิทา

ในทางพุทธ สิ่งที่รัฐบาลได้ทำาผ่านประเทศเหล่านี้ เช่น ส่งเจ้าหน้าที่ของไทย

จากสำานักจุฬาราชมนตรีไปเยือนประเทศมุสลิม การเชิญผู้นำาของประเทศ

มสุลมิมาเยอืนประเทศไทยในโอกาสฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปีของในหลวง

รัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2549 การเชิญผู้สื่อข่าวจากตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะ

เป็นสำานกัข่าวต่างประเทศจากกาตาร์, Aljazeera, Al Arabiya หรอือืน่ๆ จดัตัง้ 

เว็บไซต์ภาษาอาหรับที่กระทรวงการต่างประเทศ ส่งเสริมแนวคิดอย่างเช่น 

ข้อเสนอของกษัตริย์อับดุลเลาะห์จากจอร์แดนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

ถึง 2 ครั้งว่าด้วย Amman Message หรือ “สารจากกรุงอัมมาน” 

 ถ้าเราลองดูระดับการทูตที่เป็นการทูตแบบพหุภาคี ไทยเองก็ได้ร่วม

อยู่ในเวทีสานเสวนาระหว่างอารยธรรม (dialogue among civilization) ซึ่ง

ผมก็เคยไปร่วมหลายครั้งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ หรือ 

ที่อื่นๆ หรือว่า “ศาสนิกสนทนา” (interface dialogue) ในกรอบของ ASEM  

ทีจ่ดับ่อยครัง้ในอนิโดนเีซยีและทีอ่ืน่ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามร่วมมอื 

กบัองค์การความร่วมมอือสิลาม และผลกัดนัความร่วมมอืในการสานเสวนาของ
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เอเชียหรือ ACD (Asia Cooperation Dialogue) และการสานเสวนาร่วมกับ

ประเทศในตะวันออกกลางที่เรียกว่า AMED (Asia-Middle East Dialogue) 

นี่คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับโลกมุสลิม แต่สิ่งที่เรามุ่งหวังต่อไปก็คือการ

ขยายพันธมิตรและความร่วมมือทุกมิติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเชิงรุก  

“pro-active” ได้แก่ นโยบายมองตะวันตก “Look West Policy” คือไทย

ต้องมองไปทางตะวันตกของประเทศไทยนั่นคือประเทศแถบตะวันออกกลาง

และเอเชยีใต้ ซึง่เราได้เหน็นโยบายนีใ้นช่วงที ่พล.อ. ชาตชิาย ชณุหะวณั เป็น

นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น 

 เราได้เห็นการมาเยือนประเทศไทยขององค์กรมุสลิมหลายครั้งด้วย

กัน เช่น อิห์ซาโนกลู (Ekmeleddin İhsanoğlu) เลขาฯ OIC, กษัตริย์ 

อบัดลุเลาะห์แห่งจอร์แดน รวมทัง้การช่วยเหลอืทางด้านเทคนคิและวชิาการที่

ประเทศไทยมีกับโลกมุสลิม การสร้างองค์ความรู้ การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ 

อิสลามของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น การตั้งกลุ่มอิสลามศึกษาขึ้นใน

กระทรวงการต่างประเทศ การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมุสลิมเข้ามาร่วม

ด้วย การรับบุคคลที่มีความรู้ภาษาอาหรับมาเป็นนักการทูต เป็นต้น และเรา

ยังขอความร่วมมือจากองค์การความร่วมมืออิสลามในการแก้ไขปัญหาสาม

จงัหวดัภาคใต้ มกีารพบปะกนัโดยทางองค์การความร่วมมอือสิลามได้สนบัสนนุ

ให้ประเทศไทยส่งเสรมิคนในพืน้ทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นมสุลมิให้มเีศรษฐกจิและการ

ศึกษาที่ดีขึ้น แต่ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดออกไป

แต่อย่างใด

 ในเรื่องอื่นๆ จะพบว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ แต่

ปัญหาหนึง่ทีเ่รายงัไม่สามารถแก้ไขได้คอืกรณกีารเสยีชวีติของนกัการทตูและ 

นักธุรกิจจากราชวงศ์อัล-ไฟซาลซึ่งระยะเวลาผ่านมายาวนาน 20 ปีแล้ว 

ฉะนัน้ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัซาอดุอีาระเบยียงัเป็นความสมัพนัธ์

ที่อยู่ในระดับของอุปทูตเท่านั้น แม้ว่าเราจะมีสถานทูตอยู่ในกรุงริยาดก็ไม่

สามารถใช้เป็นสถานทูตได้ ทำาหน้าที่เป็นได้แค่สถานกงสุลเท่านั้น ระยะหลัง
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จะเห็นได้ว่าเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ แต่ปัญหากรณีการเสียชีวิตของ

นักการทูตและนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียเป็นสิ่งที่เรียกว่า too late, too little 

(ให้ความสำาคัญน้อยเกินไปและสายเกินไป) ทำาให้การทูตไทยยังไม่สามารถ

มีความสัมพันธ์ระดับปกติกับซาอุดีอาระเบียได้จนถึงปัจจุบัน

 แต่โดยภาพรวมแล้วประเทศไทยกับโลกมุสลิมนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกัน เรามีความสัมพันธ์กับประเทศอิหร่านมายาวนานกว่า 400 ปีตั้งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยกรุงศรีอยุธยากับกรุงอิสฟาฮานมีการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมอยู่ตลอด และจะพบว่า เชค-อะหมัด กุมมี เป็นปฐมบท 

ของจุฬาราชมนตรี ซึ่งก่อนหน้าที่เราจะมีจุฬาราชมนตรีที่มาจากฝ่ายสุหนี่  

เราก็มีจุฬาราชมนตรีจากฝ่ายชีอะห์มาแล้วถึง 14 ท่านด้วยกัน โดยภาพรวม 

ประเทศไทยค่อนข้างจะไม่มีปัญหากับโลกมุสลิม ยกเว้นปัญหากรณี

ซาอุดีอาระเบีย ดังนั้นความผูกพันและความร่วมมือด้านอื่นๆ น่าจะมีการ 

ส่งเสริมให้มีความมั่นคงมากขึ้น

 ในทางเศรษฐกิจ เราพยายามเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  

การขยายตลาดใหม่ สร้างความร่วมมอืด้านพลงังานกบัประเทศเหล่านี ้เพราะโลก 

มสุลมิรวมทัง้ตะวนัออกกลางถอืเป็นคูค้่า เป็นตลาด และแหล่งพลงังานทีส่ำาคญั

ของไทย ตะวนัออกกลางเองกม็นีโยบาย Look East Policy ส่วนเรามนีโยบาย 

Look West Policy จะพบว่าการค้าการท่องเทีย่วของไทยทีถ่อืว่าเป็นศนูย์กลาง

ด้านสุขภาพ medical hub หรือ medical destiny เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ 

มาก มีนักธุรกิจและคนทั่วไปมารักษาอยู่ในประเทศไทย เฉพาะสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ประเทศเดียวเดินทางมาไม่ตำ่ากว่าปีละ 100,000 คน โรงพยาบาล 

ของไทยที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเป็นเป ้าหมายในการเข ้ามารักษาตัวใน

ประเทศไทยเนื่องเพราะคนต่างชาติรู้สึกสะดวกสบายในบรรยากาศและสภาพ

ของโรงพยาบาลในประเทศไทย 

 นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้เพิ่มทางผ่านหรือ gateway จุดติดต่อ

ธรุกจิในภมูภิาค และตัง้ศนูย์ธรุกจิในบาห์เรน คเูวต และจอร์แดน อกีทัง้ตลาด
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สินค้าไทยยังเป็นตลาดที่มีความก้าวหน้า เรียกว่า niche market มีแนวโน้ม

เติบโต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสปา ร้านอาหารไทย ร้านอาหารฮาลาล เป็นต้น

 ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำาลังเติบโตในระดับสูง โดยมี 

สถติว่ิาหลงัเหตกุารณ์ 9/11 จำานวนนกัท่องเทีย่วจากตะวนัออกกลางทีเ่ดนิทาง 

เข้ามาประเทศไทยสูงขึ้นถึงร้อยละ 52 จนถึงบัดนี้มีชาวอาหรับเดินทาง

มาประเทศไทยไม่น้อยกว่า 300,000 คนจากประเทศต่างๆ จุดเน้นของ

ประเทศไทยที่มีการส่งเสริมด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลก็ได้รับความนิยม

อย่างสูง นอกจากนี้ยังมีคนจากโลกมุสลิมอื่นๆ เช่น เอเชียใต้ บังกลาเทศ 

และที่อื่นๆ เข้ามามากขึ้นด้วย 

 เรามกีารจดัทำาเขตการค้าเสรกีบัประเทศตะวนัออกกลางทีม่ศีกัยภาพ

การมีหุ้นส่วนยุโรป-เมดิเตอเรเนียนซึ่งได้แก่ แอลจีเรีย อียิปต์ อิสราเอล 

เลบานอน โมร็อกโก ตุรกี และปาเลสไตน์ รวมทั้งเขตการค้าที่เรียกว่า 

Greater Arab เราก็มีความสัมพันธ์ด้วย 

 ด้านพลังงาน มีการขยายความร่วมมือด้านพลังงานสำารองเข้าไป 

ในหลายประเทศในการสำารวจนำ้ามันทั้งในอิหร่าน แอลจีเรีย โอมาน และ

บาห์เรน รวมทั้งมีการลงทุนด้านยุทธศาสตร์พลังนำ้า ตอนนี้ประเทศโอมาน 

ก็เข้ามาลงทุนในโรงกลั่นของไทย เพิ่มความร่วมมือด้านก๊าซ เป็นต้น 

 ในด้านอื่นๆ เรามีนักศึกษาที่เป็นมุสลิมอยู่ในประเทศต่างๆ จำานวน

มาก ผมเองก็เคยไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาเหล่านี้ทั้งในซูดาน อียิปต์ และใน

ฐานะเคยร่วมในการประชุม OIC ที่ประเทศบูร์กินาฟาโซ ซึ่งตอนนั้นเดินทาง

ไปกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในประเทศเยเมน เดินทางไปกับ คุณกันตธีร์ 

ศุภมงคล ในซีเรีย และในประเทศอื่นๆ อีก 4-6 ประเทศ ก็พบว่าในอนาคต 

ถ้าไทยสามารถเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของ OIC ได้ก็จะช่วยทำาให้ไทย

มีความสัมพันธ์ด้านการค้าและอื่นๆ โดยบทบาทขององค์การความร่วมมือ 

อิสลามนั้นประเทศใดก็แล้วแต่ที่มีมุสลิมเป็นชนกลุ ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ 

ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับ

ประเทศในโลกมุสลิม 
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ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล:

 อาจารย์จรญัเริม่ด้วยการบอกถงึความสำาคญัของโลกมสุลมิ ทัง้จำานวน

ประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมี 1,600 ล้านคน ด้วยความ

ที่พื้นที่ 2 ใน 3 ของโลกเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้รัฐที่ใช้หลักศาสนาอิสลาม

ปกครอง หลายประเทศมุสลิมก็เป็นประเทศที่มีความสำาคัญในเชิงยุทธศาสตร์

ของสหรัฐฯ อาจารย์ได้พูดถึงจุดยืนของไทยต่อโลกมุสลิม โดยมากเราจะ 

ส่งเสริมความเป็นกลางและพยายามส่งเสริมการพูดคุย (dialogue) และแลก

เปลี่ยนกันระหว่างไทยกับโลกมุสลิม และเราก็ยังเริ่มมีนโยบายเชิงรุกต่อโลก

มุสลิมเพิ่มมากขึ้นหลังสมัยรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ แต่ว่ามีเพียงประเทศ

เดยีวเท่านัน้ทีเ่รายงัมคีวามสมัพนัธ์ลุม่ๆ ดอนๆ นัน่กค็อืความสมัพนัธ์ระหว่าง

ไทยกับซาอุดีอาระเบียซึ่งยังอยู่ในระดับอุปทูต

ถ�มตอบ Q&A

ถ�มคุณพิมพ์ชนก: 

 ช่วง 5 ปีทีผ่่านมาตวัเลขทางเศรษฐกจิของไทยดขีึน้หรอืปรบัตวัน้อย 

พิมพ์ชนก วอนขอพร:

 ตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ใช่ตัวเลขโกหก เป็นตัวเลขที่ดีจริงๆ แต่ว่า

ตัวเลขเป็นเรื่องของระดับมหภาค ตัวเลขมันมีหลายระดับ ในเรื่องของความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิมหภาคของไทยเรือ่งเงนิสำารองยนืยนัว่าเป็นตวัเลขทีด่จีรงิ 

แต่ถ้าถามว่าทำาให้ประเทศไทยเข้มแขง็ไหมกไ็ม่จำาเป็นเสมอไป มนัไม่เพยีงพอ

เพราะว่าสิ่งที่ยังขาดหายไปคือตัวเลขในประเทศยังไม่เข้มแข็งพอ เช่นเรื่อง 

หนีส้นิ หนีค้รวัเรอืน ซึง่บางสำานกัมองว่าเป็นเรือ่งส่วนบคุคล บางสำานกักก็งัวล

เรื่องใช้จ่ายเกินตัว ดิฉันเรียนว่าเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่

ควร เพราะเกษตรกรเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอ
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ก็ทำาให้เศรษฐกิจในประเทศไม่ดีพอ โยงกลับไปที่เรื่องโครงสร้างการส่งออก

ของไทย มีคนบอกว่าส่งออกไทยเมื่อ 2-3 ปีก่อนดีขึ้นเยอะ ทำาไมตัวเลขยัง

ไม่ดี ก็จะเรียนว่าการส่งออกไทยเป็นการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

อย่างทีน่ำาเสนอไปแล้ว ภาคอตุสาหกรรมรายได้เป็นพนัล้านหรอืหลายพนัล้าน

บาท มกีารจ้างงานคนจำานวนน้อย จ้างงานคนเปน็หลักพนักม็ี บางโรงงานไม่

ได้จ้างงานคนเยอะ และมแีนวโน้มจะเป็นเช่นนีต่้อไปเพราะยิง่มรีะบบอตัโนมตัิ

ภาคอุตสาหกรรมก็จะยิ่งจ้างงานคนน้อยลง 

 ดังนั้นเรามีทางเลือกสองทาง หนึ่งคือต้องยกเร่งยกระดับภาคเกษตร

โดยเพิ่มคุณค่าให้เกษตรกรเราเข้มแข็งมากขึ้น อีกทางหนึ่งที่เราต้องพัฒนา

คือภาคบริการ ซึ่งมีทางเลือกเยอะมาก ยุคดิจิทัลตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลง

บริการหลายอย่าง เช่น การเงิน โทรคมนาคม ถูก disrupt โดยเทคโนโลยี 

หัวใจที่อยากจะฝากไว้คือภาคบริการเป็นทางเลือกที่ดีของประเทศไทย แต่

ต้องเป็นภาคบริการที่ทำาให้มีการจ้างงาน ไม่ใช่ภาคบริการที่เป็นดิจิทัลอย่าง

เดียว ถ้าเป็นดิจิทัลอย่างเดียวแล้วมุ่งไปสายนัน้ก็จะยังไม่สามารถสร้างงานให้

คนไทยได้อยูด่ ีเช่นการเงนิเป็นดจิทิลั ธนาคารมสีาขาลดลง ภาคธนาคารอาจ

จะดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นแต่มันไม่สร้างรายได้ เพราะฉะนั้นเราต้องหันกลับไปภาค

บรกิารทีเ่รยีกว่า hi-touch ไม่ใช่ hitech คอื head heart hand ทีเ่ราพยายาม

สนับสนุน head คือ creative service, creative economy ส่วน heart คือ

เรือ่งการดแูล เช่นการท่องเทีย่ว เรือ่งสขุภาพ และ hand คอืสิง่ทีต้่องใช้ความ

ละเอยีดอ่อนทีเ่ครือ่งจกัรทดแทนไม่ได้ นีค่อืสิง่ทีเ่ราจะต้องพฒันาประเทศต่อไป

ในอนาคต เราต้องลับคมยุทธศาสตร์ของเราในการพัฒนา ถามว่าตัวเลขเราดี

จริงไหม ดิฉันตอบว่าดีจริง แต่ตัวเลขในประเทศยังดีไม่จริง ซึ่งเราต้องสร้าง

ความเข้มแข็งให้ได้ และความเข้มแข็งในอนาคตต้องมีมิติเรื่องเทคโนโลยีและ

อื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เราจะดำาเนินยุทธศาสตร์เฉพาะภาคเกษตร บริการ 

อุตสาหกรรมไม่ได้แล้ว เราต้องลงลึกกว่านั้น บริการหลายอย่างอาจจะไม่เป็น

ประโยชน์ก็ได้ เราต้องปรับตัว
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 อีกหนึ่งประเด็นที่อยากฝากไว้เป็นความท้าทายในมุมมองของ

เศรษฐกิจมี 5 ด้าน คือ 1. เรื่องของความไม่มีเสถียรภาพ (instability) 

ที่เกิดจากประธานาธิบดีทรัมป์ 2. เรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 3. เรื่อง 

ภมูศิาสตร์การเมอืง (geopolitics) 4. เรือ่งโครงสร้างประชากร (demographic) 

ที่เข้าสู ่สังคมสูงวัย และสุดท้าย 5. การเปลี่ยนทิศทางการค้าการลงทุน 

โลก (trade and investment diversion) ในขณะนี้ เราต้องเน้นตรงนี้  

อีกส่วนที่อยากฝากคือเรื่อง soft power ในเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม การ

ท่องเที่ยว ตรงนี้จะเป็นอาวุธสำาคัญที่จะทำาให้ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยง

ภูมิภาคตรงนี้ได้ เราไม่ต้องมีอาวุธมากมาย ปล่อยให้จีน สหรัฐฯ ไต้หวัน  

สู้กันไป เราเป็นคนไทย ใช้ความเป็นไทย กุมหัวใจ เป็นกาวใจ เรื่องทำานองนี้ 

เราเก่งเราต้องทำาให้ได้ ก็อยากจะฝากเรื่อง soft power ให้คิดต่อยอดกันต่อ

ถ�มคุณดำ�รง:

 หลงัการเลอืกตัง้นโยบายต่างประเทศของไทยจะมคีวามต่อเนือ่งเชือ่ม

โยงกับก่อนหน้าหรือไม่ การเลือกตั้งมีผลต่อทิศทางของการต่างประเทศบ้าน

เราหรือไม่อย่างไร

ดำ�รง ใคร่ครวญ: 

 ตอบโดยไม่ลังเลนะครับว่าถึงเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายต่างประเทศ 

กไ็ม่ค่อยเปลีย่นเท่าไร มนัข้ามพ้น (beyond) รฐับาลหนึง่รฐับาลใด เป็นอย่างนี้

ทัว่โลก มนัไม่มกีารแบ่งพรรคแบ่งพวก (non partisan) ไปพ้นพรรคการเมอืง 

(cross parties) กรณขีองไทยผมคดิว่าความทีท่่านนายกฯ ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

อยู่ในตำาแหน่งต่อ แล้วท่านนายกฯ ก็กระตือรือร้นเรื่องการต่างประเทศมาก 

ถ้าติดตามจะพบว่าท่านใส่ใจมาก เวลาเราเตรียมแฟ้มให้ท่านนายกฯ ท่าน

อ่านทุกหน้าเลย คนทำาจะภูมิใจมาก เพราะฉะนั้นผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าใคร

จะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมันจะมีความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย ผมก็เชื่อ
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มัน่ว่าเราคงให้ความสำาคญักบัการทีจ่ะมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัประเทศเพือ่นบ้าน 

เดินหน้าเรื่องของอาเซียน เดินหน้าเรื่อง ACMECS บริหารความสัมพันธ์กับ

ประเทศมหาอำานาจที่มีความสมดุล คงจะเดินในแนวทางนี้

พิมพ์ชนก วอนขอพร:

 มีประเด็นหนึ่งที่ท่านรองปลัดฯ พูดและดิฉันเห็นด้วยมากคือเราต้อง

ยกเลกิแนวคดิแบบสงครามเยน็ (cold war mentality) เพราะมนัเป็นอปุสรรค

กับการค้าชายแดนของเรามาก เราต้องเลิกเกร็งเพื่อจะได้ค้าขายกับประเทศ

เพื่อนบ้านให้มากขึ้น แต่ตอนนี้มันมีตรงนี้อยู่ 

ดำ�รง ใคร่ครวญ:

 ประเดน็แนวคดิแบบสงครามเยน็ ทำาไมถงึเป็นอย่างนัน้ คอืเราต้องดลี

กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศไทย 

ผมค้นพบว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังเป็นห่วงเรื่องประเทศเพื่อนบ้านอยู่ 

ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ความอยู่รอดของประเทศไทยไม่ได้อยู่กับประเทศ

เพือ่นบ้าน ไม่มปีระเทศไหนทีส่ามารถส่งกำาลงัทหารมาบกุประเทศไทยเหมอืน

ครัง้พม่าตกีรงุศรอียธุยา แม้กระทัง่เวยีดนาม GDP ของเราใหญ่กว่าเวยีดนาม 

2 เท่า ใหญ่กว่าลาว 21 เท่า ใหญ่กว่าพม่า 15 เท่า กำาลังทหารก็เหมือน

กัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องประเทศเพื่อนบ้านจะมาบ่อนทำาลาย แต่

สิง่ทีเ่ราควรจะเป็นห่วง ณ วนันีค้อืเราจะอยูท่่ามกลางมหาอำานาจทีก่ำาลงัหำา้หัน่

กนัได้อย่างไร โจทย์ทีค่ณะรฐัศาสตร์ตัง้ผมคดิว่าคอืโจทย์ทีเ่ราควรจะใส่ใจ และ

ในการที่จะอยู่กับมหาอำานาจที่กำาลังหำ้าหั่นกัน ถ้าเราไม่ผนึกกำาลังกับประเทศ

เพื่อนบ้านเราก็จะเป็นเพียงหญ้าแพรกเล็กๆ ให้เขาเหยียบยำ่า เพราะฉะนั้น

กบัประเทศเพือ่นบ้าน รวมทัง้มาเลเซยีด้วย ผมอยากให้เราก้าวข้ามสิง่เหล่านี้ 

ผนึกกำาลังกันทำาอาเซียนให้เข้มแข็งแล้วก็อยู่กับมหาอำานาจอย่างมีศักดิ์ศรี 



Direk Talk ❖ 2562

66

ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล:

 ที่จริงผมมีคำาถามเยอะมากแต่น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วขอปิดเวที

เสวนาไว้เท่านี้ครับ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่านที่กรุณาให้เกียรติ 

มาที่คณะเรา ขอบพระคุณมากครับ





Panel 2: สาขาบริหารรัฐกิจ1 
จุดยืน-จุดเปลี่ยนการศึกษา Public Administration

S
วทิย�กร

 - ศ.ดร.อมัพร ธำารงลกัษณ์ คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 - ศ.ดร.ศภุชยั ยาวะประภาษ คณะรฐัศาสตร์ 

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 - ผศ.ดร.ณฐักรชิ เปาอนิทร์ คณะรฐัประศาสนศาสตร์ 

  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ดำ�เนนิร�ยก�รโดย

 รศ.ดร.โสภารตัน์ จารสุมบตั ิหวัหน้าสาขาวชิาบรหิารรฐักจิ 

 คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

S

 1 เสวนาสาขาบริหารรัฐกิจ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ 
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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รศ.ดร.โสภ�รัตน์ จ�รุสมบัติ:

 วนันีเ้ราจะพดูคยุกนัว่า Public Administration เป็นอย่างไรทัง้ในอดตี 

ที่ผ่านมาและในอนาคตอันใกล้นี้ ท่ามกลางบรรยากาศความร้อนแรงทาง 

การเมอืง ถ้าตดิตามกนัมากจ็ะเหน็ว่าจดุแขง็ของเราคอืการเน้น practical หรอื

การนำาองค์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะปัญหาสังคม

ทำาให้การนำาความรูท้าง Public Administration ไปใช้มพีลวตัค่อนข้างสงู องค์

ความรูด้้าน Public Administration จงึต้องมกีารเปลีย่นแปลงปรบัปรงุอยูเ่สมอ 

การเปลีย่นแปลงทีผ่่านมามสีิง่ใดบ้างทีค่วรดำารงไว้เพือ่ให้เป็นศาสตร์ทีส่ามารถ

ประยุกต์ใช้กับบริบทความเปลี่ยนแปลงในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ขอแนะนำาวิทยากรทั้งสามท่านที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในวันนี้

 ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ เคยดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย เป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มีผลงานทางวิชาการ

มากมายโดยเฉพาะด้านนโยบายสาธารณะ พวกเราก็ได้ใช้ตำาราของท่านเป็น

ฐานที่สำาคัญ ท่านจะมาแลกเปลี่ยนในฐานะที่ท่านน่าจะเป็นรุ่นแรกๆ ที่มอง 

Public Administration ในแง่มุมของการศึกษา 
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 ผศ.ดร.ณฐักรชิ เปาอนิทร์ เป็นอาจารย์ประจำาคณะรฐัประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู ้อำานวยการหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตภาคพิเศษที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นรุ่นใหม่

ของ Public Administration ท่านเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐมิติในแง่ของการ

พยากรณ์ การใช้ Game theory ซึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจ ท่านจะมา

แลกเปลี่ยนมุมมองต่อ Public Administration ในเรื่องการศึกษา

 ศ.ดร.อัมพร ธำารงลักษณ์ เป็นศาสตราจารย์ท่านเดียวในสาขา  

Public Administration ของเราตอนนี ้ท่านดำารงตำาแหน่งด้านการบรหิารหลาย

ตำาแหน่ง เป็นนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน 

ปัจจุบันท่านเป็นนายกสมาคม Asia Pacific Society for Public Affairs 

(APSPA) นอกจากนี้ท่านยังเป็นกีรตยาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สาขาสังคมศาสตร์ เป็นประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าน

จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะที่เป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหาร 

 เรียนเชิญ ศ.ดร.ศุภชัยปูทางให้พวกเราเห็นก่อนว่าควรมองนโยบาย

สาธารณะ (public policy) อย่างไร
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“จุดแข็งของคนที่เรียน Public Administration 
จะรู้ภาพกว้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง แต่รู้ไม่ลึก 

เรามองภาพกว้างได้ดีกว่า 
สิ่งที่เราอาจต้องเติมคือทักษะในการ conceptualize นั่นคือ 

pick and choose, mix and match ให้ได้” 
-- ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ศ.ดร.ศุภชัย ย�วะประภ�ษ:

 ขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในวาระครบรอบ 

70 ปี โจทย์ทีไ่ด้รบัเบือ้งต้นนัน้ต้องการให้ผมพดูเรือ่งนโยบายสาธารณะ ทมีงาน 

ของผมได้ไปดูหลักสูตรนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน

สหรัฐอเมริกาซึ่งที่จะยกมากล่าวถึงเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ 

(Syracuse University) แต่ก่อนอืน่เมือ่ได้รบัโจทย์ให้พดูเรือ่งการเรยีนการสอน

นโยบายสาธารณะในประเทศไทยผมจึงตั้งคำาถามกับตัวเองว่า Public Policy 

มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร 

 จุดอ่อนจุดแข็งที่นำาเสนอนี้มาจากเหตุที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้ผม

เป็นกรรมการประเมินหลักสูตร ตอนนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเข้าสู่การใช้ 

“การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้” (Outcome-based education: OBE)  

เมื่อใช้ OBE วิธีการที่จะปรับปรุงหลักสูตรก็ต้องมาคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิใน

รอบแรก ผมตั้งคำาถามว่าอยากเห็นบัณฑิตที่จบไปมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง  

สิ่งหนึ่งที่เขายกขึ้นมาคืออยากให้คนที่จบไปมีมิติ Data Analytic ก็เลย 

ตัง้คำาถามต่อว่าแล้วเรามอีาจารย์สอนหรอื เพราะอาจารย์ทีจ่ะสอนในลกัษณะนัน้ 

ไม่ได้มีเยอะและหายาก สังเกตจากที่ผมต้องตั้ง reader อ่านผลงานที่ใช้ขอ

ตำาแหน่งอาจารย์ซึ่งใช้ Statistical Model (แบบจำาลองทางสถิติ) ปัญหาคือ

หาคนอ่านยากเพราะเราไม่ค่อยมคีนสอนเรือ่งนี ้ดงันัน้ถ้าเราถามตวัเองในการ

มองเรื่องนโยบายสาธารณะเราจะพบว่าไม่ค่อยมีคนทำาเรื่อง Policy Modeling 

(การสร้างแบบจำาลองนโยบาย) เท่าไร สังเกตได้จากวารสารเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ Journal of Policy Modeling คนไทยแทบไม่อ่านด้วยซำ้า ฉะนั้นอย่าว่าแต่

ทำาให้คนของเรามีลักษณะ Data Analytic เลย มันเป็นจุดอ่อนของเราด้วยซำ้า 

ที่จุฬาฯ ตอนนี้กำาลังตั้งคำาถามกับการรับนิสิตใหม่ที่ต้องมี PAT เลขด้วย

สำาหรบัเข้ารฐัประศาสนศาสตร์ เริม่มกีารตัง้คำาถามว่าควรยกเลกิ PAT เลขไหม  

ถ้ายกเลิกแปลว่าหลายวิชาที่สอนอยู่ก็ไม่ต้องสอนเพราะนักเรียนเรียนไม่ได้ 

จะเห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนเชิงระบบด้วยซำ้า คนที่เข้ามาเรียนระดับปริญญาตรี
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ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพราะระบบของเราแยกสายตั้งแต่ต้น นี่เป็น

ปัญหาที่ไม่รู้จะแก้อย่างไร ผมเป็นห่วงว่าเมื่อไรก็ตามที่อยากให้คนของเรามี

ลักษณะ Data Analytic แต่ระบบการศึกษาของเราแยกสายมาตั้งแต่ต้นเรา 

ก็จะพบว่าสุดท้ายแล้วทำาอะไรไม่ค่อยได้ 

 ประการที่สอง เวลาเรามองเรื่องนโยบายมันมีทั้งสาระ (content) 

และกระบวนการ (process) ผมคิดว่า content วันนี้ถ้าไปทางนโยบาย

สาธารณสุขมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ทำาเรื่องนี้ ขณะที่

นโยบายด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีม็สีำานกังานทีด่แูลเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ 

ในส่วนนโยบายพลังงาน ผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำาวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเรื่อง 

solar roof (ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์บนหลงัคา) นัง่อ่านงานเขา 

ก็พบว่าอ่านยากมีศัพท์เฉพาะมากมาย และพบว่าด้านพลังงาน content  

เราไม่ค่อยมี เรามักมองว่า Public Policy เป็นสาขาหนึ่งของ Public  

Administration แต่ทีจ่รงิแล้วถ้าจะเข้าใจสาระของนโยบายเราต้องมฐีานค่อนข้าง 

เยอะซึ่งเราไม่ค่อยมี 

 ประการที่สาม เวลาเราพูดถึงการสอนและการเรียนรู้เรื่องนโยบาย 

ปัญหาที่พบคือเนื้อหามักเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเราก็ค่อนข้างอ่อนภาษา

อังกฤษ พออ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้การจะหาความรู้เพิ่มเติมก็หายาก  

ตอนนีท้ีจ่ฬุาฯ เราพยายามแก้ปัญหานีแ้ล้วกไ็ปเจออกีปัญหาหนึง่ เคยมผีูใ้หญ่ท่าน

หนึง่ถามว่าเวลาเลอืกอาจารย์เกณฑ์อะไรสำาคญัทีส่ดุ ถ้าย้อนกลบัไป 40-50 ปี 

ก่อนจากประสบการณ์ท่านพบว่าเกณฑ์สำาคัญที่สุดคือภาษาอังกฤษ ถ้าภาษา

อังกฤษไม่ดีโอกาสในการหาความรู้เพิ่มเติมขยายให้ลึกขึ้นจะไม่ค่อยมี เราจึง

ปรับเกณฑ์รับอาจารย์ใหม่ว่าต้องได้คะแนน TOEFL600 ขึ้นไป สุดท้ายเรา 

ก็หาอาจารย์ไม่ค่อยได้เพราะคนสอบได้ถึงเกณฑ์มีไม่มาก แต่ถ้าเราไม่ตั้ง

เกณฑ์ให้สงูแล้วอาจารย์ของเราหาความรูเ้พิม่เตมิไม่ได้กไ็ม่รูจ้ะเอาอะไรไปสอน 

นี่เป็นปัญหาที่ยังย้อนแย้งอยู่
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 เวลาพูดถึงนโยบายสาธารณะ จุดแข็งของคนที่เรียน Public  

Administration จะรู้ภาพกว้าง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง แต่รู้ไม่ลึกสักเรื่อง 

เป็นธรรมชาติของเรา เรามองภาพกว้างได้ดีกว่า สิ่งที่เราอาจต้องเติมก็คือ

ทักษะในเรื่อง conceptualize คือ pick and choose และ mix and match 

ให้ได้ เราก็จะพอไปได้ 

 จดุแขง็ของเราข้อทีส่องคอืเรารูข้ัน้ตอนนโยบาย แต่กไ็ม่ค่อยแน่ใจ คน

ที่รู้เรื่องพวกนี้มากกว่าเราคือนักกฎหมายมหาชนแต่เขามีจุดอ่อนในแง่ที่เขา

ไม่ค่อยยืดหยุ่น (flexible) เหมือนเรา นั่นเป็นจุดที่เราน่าจะดึงมาใช้ อย่างไร

ก็ตามเรามักจะไม่เข้าใจขั้นตอนงบประมาณ สังเกตจากอาจารย์มหาวิทยาลัย

ถ้าไม่ทำาหน้าที่บริหารก็จะไม่เข้าใจขั้นตอนงบประมาณ ผู้บริหารจะเข้าใจขั้น

ตอนงบประมาณเป็นอย่างดี

 จุดแข็งอีกข้อคือความเข้าใจเรื่องคน เรื่องวิธีปฏิบัติเราจะทำาได้ดีกว่า 

คนทีไ่ม่ได้จบมาด้านนี ้ผมเขยีนเรือ่ง “เครือ่งมอืและกลไกของนโยบายสาธารณะ” 

คอืเวลาจะนำานโยบายไปใช้ (implement) จะต้องมเีครือ่งมอืและกลไก เครือ่งมอื 

หากจำาแนกง่ายๆ จะมีอยู่ 2 กลุ่ม หนึ่งคือเครื่องมือทางด้านการเงินการ

คลัง เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีที่จะผลักให้นโยบายเดินหน้าไปได้หรือไม่ได้ 

ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของเรา แต่เราควรจะรู้มากกว่าคนอื่น 

แปลงมันเป็นเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เดินหน้าได้ สองคือ 

การจดัการกบัสทิธเิสรภีาพของประชาชน เนือ่งจากนโยบายสาธารณะเป็นการ

ใช้อำานาจรัฐ เมื่อเป็นการใช้อำานาจรัฐก็สามารถเข้าไปยุ่งกับสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน นีเ่ป็นเครือ่งมอืทีต้่องระมดัระวงั ถ้าใช้ในลกัษณะไม่ระมดัระวงั

จะทำาให้คนเสยีสทิธมิากอย่างทกุวนันี ้ทีจ่รงิแล้วเราไม่ควรมโีทษทางอาญาเรา

กไ็ปกำาหนดโทษทางปกครองหรอือย่างอืน่แทน เท่าทีน่กึดเูราเองกไ็ม่ค่อยถนดั

ในการหยบิเครือ่งมอืในการใช้อำานาจทางปกครองของรฐัมาขบัเคลือ่นนโยบาย 



จุดยืน-จุดเปลี่ยนการศึกษา Public Administration

75

 ที่จริงสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเก่งคือการเล่าให้คนอื่นฟัง เราวิเคราะห์

ไม่ค่อยเก่งเท่าไร ให้เราพยากรณ์ก็คงพอทำาได้ แต่ถ้าเมื่อไรที่ต้องใช้ตัวเลข

เราไปไม่ได้เลยเพราะไม่ถนัดตัวเลข ถามว่าจุดยืนกับจุดเปลี่ยนควรจะเป็น

อย่างไร จุดยืนวันนี้ สิ่งที่เราทำาได้คือเราเพียงแค่อธิบายเท่านั้นว่านโยบาย

เป็นอย่างไรแต่ลงเนื้อหาสาระไม่ค่อยได้เพราะเรารู้ไม่ลึก สิ่งที่อยากให้เปลี่ยน

คือทำาอย่างไรจึงจะให้คำาอธิบายแล้วสามารถใช้นโยบายเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาในมิติต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่านี้ ถ้าจะทำาอย่างนั้นได้ก็ต้องแก้จุดอ่อนที่เรามี

ก่อนซึ่งยังนึกไม่ออกว่าจะแก้อย่างไร

รศ.ดร.โสภ�รัตน์ จ�รุสมบัติ:

 เราคงเห็นพ้องต้องกันว่า Public Administration เองก็มีหลายส่วนที่

เป็นจดุแขง็ทีเ่ราต้องรกัษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการมองมมุกว้าง การมคีวามยดืหยุน่ 

แต่ที่อาจารย์ศุภชัยเสนอคืออยากให้ความสามารถของเราสอดรับกับความ

เปลี่ยนแปลง นั่นคือเราต้องมีทักษะในการวิเคราะห์และมองอนาคตด้วย โดย

เฉพาะในทาง content ซึ่งมีพลวัตค่อนข้างสูง ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงจะ

วเิคราะห์ได้ ถ้าเราจะศกึษา Public Administration แล้วนำาความรูไ้ปใช้ได้เรา

กต้็องศกึษาเชงิลกึในประเดน็เหล่านัน้ และทีส่ำาคญัการสือ่สารในโลกปัจจบุนัใช้

ภาษาอังกฤษเป็นฐานเราเองจึงต้องพัฒนาทักษะทางภาษา สุดท้ายคือทักษะ

องค์ความรูด้้านการคดิคำานวณ อาจไม่ต้องถงึขนาดเศรษฐมติแิต่อย่างน้อยคน

ที่ศึกษา Public Administration จำาเป็นต้องมีแง่มุมเหล่านี้อยู่บ้าง



Direk Talk ❖ 2562

76

“วันนี้เราเข้าสู่ยุคของการเชื่อมต่อตลอดเวลา ความต้องการของคน
เริ่มเปลี่ยนไป เราก�าลังก้าวเข้าสู่ระบบ e-government 

สิ่งที่เราเคยสอนกันมาจะมีสักกี่อย่างที่ยังใช้ได้...หลักสูตรต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยควรต้องท�าให้ส�าคัญไม่แพ้สมาร์ตโฟน 

ท�าให้ผู้เรียนเห็นว่าเรียนแล้วมันส�าคัญจ�าเป็นต่อชีวิตและช่วยเขาได้จริง” 
-- ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผศ.ดร.ณัฐกริช เป�อินทร์: 

 รูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้มาร่วมในเวทนีีก้บัอาจารย์ผูใ้หญ่และท่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ สวัสดีทุกท่าน ก่อนอื่นผมจะมาพูดตามประสบการณ์ของผม 

ในมุมของคน Gen-Y ในมุมของคนที่เป็นอาจารย์ หัวข้อวันนี้เป็นเรื่องจุดยืน

จุดเปลี่ยนของ Public Administration ที่นี่เรียกว่าบริหารรัฐกิจ ที่นิด้าเรา 

เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งคล้ายกัน 

 ปรากฏการณ์ ณ วนันีเ้ป็นยคุทีเ่ราเกดิวกิฤตศรทัธาระหว่างออนไลน์

กับออฟไลน์ ระหว่างออนไลน์กับอินคลาส หลายคนบอกว่าเราเรียนใน

มหาวิทยาลัยจะดีกว่าไม่เรียนหรือไม่ สำาหรับผมที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ก็ต้องบอกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยดีกว่าแน่นอน แต่ถ้าเรามองในมุมของโลก

วันนี้เราจะเห็นเลยว่าความต้องการหรือดีมานด์เริ่มเปลี่ยนไป ความต้องการ

ของผูเ้รยีนเอง ความต้องการของผูใ้ช้บณัฑติ ความต้องการของนายจ้างเริม่มี

ความเปลีย่นแปลง  ถ้าดจูากสถติ ิสำานกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

(สพธอ.) ระบุว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชม. 30 นาที คน

ไทยเราใช้อนิเทอร์เนต็เยอะมาก ในหนึง่วนัเหลอืแค่ไม่กีช่ัว่โมงทีเ่ราใช้ชวีติโดย 

ไม่ออนไลน์ ดงันัน้เหมอืนเราเสยีบปลัก๊ตลอดเวลา พสิจูน์งา่ยๆ ในห้องนีม้ถีงึ  

5 ท่านไหมทีโ่ทรศพัท์มอืถอืไม่อยูบ่นโต๊ะ ท่านดเูอาเองว่าอทิธพิลของสมาร์ตโฟน 

เป็นเช่นไร ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ให้ทุกท่านได้ทราบว่าวันนี้เราเข้าสู่ยุค

ของการเชื่อมต่อตลอดเวลา 

 เรามาคุยกนัถงึจุดยืนจุดเปลี่ยนในทางบริหารรัฐกจิ ผมคดิว่าจุดยืนที่

ควรจะต้องมคีอืความรกัต่อชาต ิอดุมการณ์ความรกัชาต ิการรกัษาวฒันธรรม

ความเป็นไทย การรกัษาอตัลกัษณ์ความเป็นไทยเป็นเรือ่งสำาคญั เพราะนัน่คอื

สิ่งที่บ่งบอกว่าเราคือคนไทย แล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาล การยึดหลักความ

ถูกต้อง ความรับผิดชอบที่ดีเป็นสิ่งที่สำาคัญ แต่อย่าลืมว่านอกเหนือจากนั้น

แล้วเราคงจะต้านทานกระแสความต้องการของโลกและกระแสความต้องการ

ของตัวเราเองได้ยาก ทุกวันนี้เทคโนโลยีนวัตกรรมมีผลอย่างยิ่งต่อชีวิตเรา  
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พสิจูน์ง่ายๆ ถ้าย้อนเวลากลบัไปเมือ่ 7-8 ปีทีแ่ล้วสมมตริฐับาลบอกว่าจะปิด

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 2 วันผมคิดว่าคงไม่มีใครเดือดร้อนมากนัก แต่

ถ้าวันนี้รัฐบาลบอกจะงดใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 1 วันอะไรจะเกิดขึ้น เพราะ

เราได้ก้าวเข้าสู่ความรู้สึกที่ถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว

 ดงันัน้จดุเปลีย่นคอืความต้องการของคนหรอืดมีานด์เริม่เปลีย่นไป เรา

ต้องมองให้เห็นสิ่งนี้ เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของเจนเนอเรชั่น ถ้าเรานับจาก

วันนี้บวกไปอีก 20 ปี คน Gen-X จะเกษียณทุกคน ถ้าบวกไปอีก 10 ปี 

ข้างหน้าคน Gen-Y จะก้าวเข้าสูต่ำาแหน่งบรหิารขัน้สงูในระบบราชการคอือายุ 

50 ปี ท่านลองนึกสภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการบริหารงาน วันนี้ศาสตร์ที่ 

เราเรยีนในเรือ่งบรหิารรฐักจิหรอืรฐัประศาสนศาสตร์เราขยบัจากแนวคดิ “การ

จัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management: NPM) มาสู่ “การ

บริการสาธารณะแนวใหม่” (New Public Service: NPS) ผมมองว่าวันนี้เรา

กำาลังก้าวเข้าสู่ระบบ e-government เป็นกระบวนทัศน์ (paradigm) ใหม่ที่

กำาลงัจะเกดิขึน้ e-government บางคนบอกว่าเป็นเรือ่งคอมพวิเตอร์หรอืเปล่า 

คอมพวิเตอร์เป็นเพยีงแค่แพลตฟอร์ม แต่การทำางานวนันี ้ดงู่ายๆ บตัรเครดติ

บางใบเวลาเราไปติดต่อเพื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือต่อบัตรใช้เวลา 25-30 

วัน แต่พอใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 1 สัปดาห์ส่งบัตรมาถึงบ้าน คำาถาม

คือเรายังต้องการสิ่งนี้ที่จะต้องไปเจอคนอีกหรือไม่ ดังนั้นการทำางานกับระบบ

ราชการต่อไปอาจต้องทำา 7 วัน 24 ชม. ซึ่งการทำางานจะไม่เหมือนเดิมอีก

แล้ว จะไม่ใช่แบบเข้าเช้าตอกบัตรเย็นเลิกงาน เพราะคนว่างตอนตีหนึ่งตีสอง

ก็สามารถทำาธุรกรรมกับส่วนราชการได้แล้ว ถ้าเป็นเช่นนี้ข้าราชการจะปรับ

ตัวอย่างไร ในฐานะที่เราเป็นคนสอนรัฐประศาสนศาสตร์สอนบริหารรัฐกิจ  

สิ่งที่เราเคยสอนกันมาจะมีสักกี่อย่างที่ยังใช้ได้ เพราะถ้าเรายังสอนในสิ่งที่คน

เริ่มไม่ใช้ สุดท้ายเขาอาจไม่อยากเรียนกับเราเพราะเขาอาจมีทางอื่น ผมชี้ให้

เห็นสถานการณ์ว่า สมมติวันนี้ผมมีโอกาสเข้าไปนั่งใน ครม. ผมบอกว่าวันนี้ 

ปัญหาคืออยากให้ข้าราชการเข้าใจกระบวนการทำางาน เข้ามาแล้วสามารถ
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ทำางานได้เต็มที่ เข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง เข้าใจเรื่องการทำาเอกสาร 

เข้าใจทุกอย่างที่พร้อมของกระทรวงและกรมนั้น คำาถามคือเมื่อเขามาเรียน

ระดบั ป.ตร ีป.โท ป.เอก เราสามารถทำาหน้าทีพ่ืน้ฐานของความเป็นข้าราชการ

ได้หรือไม ่และถ้าเราไมไ่ด้ทำางานราชการ เราเปน็เอกชนหรอืภาคธรุกจิเราจะ

เข้าใจกลไกของภาครัฐหรือไม่ นี่เป็นดีมานด์สำาคัญ

 ดงันัน้ถ้าวนันีผ้มอยูใ่น ครม. อาจจะบอกว่ากระทรวงกรมต่างๆ ทำาไม

ไม่ทำาหลกัสตูรขึน้มา เป็นหลกัสตูรทีเ่ชือ่มประสานกบัมหาวทิยาลยัแล้วป้อนคน

จากมหาวิทยาลยัเขา้สูร่ะบบราชการอยา่งมีคณุภาพ นัน่คอืมิตใิหม่ทีผ่มคดิวา่

เป็นสิ่งที่สังคมต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะต้องไปสอนงานมีโค้ชมีเมนเทอร์

เสียเวลาฝึกอบรมกันพอสมควร ทำาไมเราไม่ใช้เวลา 4 ปีในมหาวิทยาลัยให้

จบแล้วป้อนคนเข้าระบบราชการซึ่งอาจเป็นการทำา MOU ก็ได้ การทำางาน 

จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 อกีเรือ่งหนึง่คอืการหาดลุยภาพทีแ่ท้จรงิในการตดัสนิใจ วนันีส้ิง่ทีเ่รา

เหน็ ประเทศไทยเวลาส่งคนไปแข่งกฬีาระหว่างประเทศจะพบว่ากฬีาเล่นเดีย่ว

เราเก่ง แบตมนิตนั มวยสากลสมคัรเล่น แต่กฬีาประเภททมีเราไม่เก่ง นัน่คอื

ปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ ทักษะที่เราขาดคือการทำางานเป็นทีม เราจะทำาอย่างไร

ให้นักศึกษาและคนไทยทำางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สุดท้ายอย่างที่ได้กล่าวถึงสมาร์ตโฟนไว้ตั้งแต่ตอนต้น วันนี้แทบทุก

คนมีโทรศัพท์สมาร์ตโฟนอยู่บนโต๊ะ ตื่นนอนมาสิ่งแรกที่สัมผัสคือสมาร์ตโฟน 

สิ่งสุดท้ายก่อนนอนก็เป็นสมาร์ตโฟน ทำาไมเราถึงติดสมาร์ตโฟนถึงเพียงนี้ 

ก็เพราะมันจำาเป็นสำาหรับชีวิตเรา มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์ มันคือการเชื่อมต่อ

กับผู้อื่น เราได้คุยกับเพื่อน มันคือวิธีการหารายได้ เป็นช่องทางการมีตัวตน 

เราจึงเห็นว่าสมาร์ตโฟนสำาคัญสำาหรับเรา ถ้าอย่างนั้นหลักสูตรต่างๆ ใน

มหาวทิยาลยักค็วรต้องทำาให้สำาคญัไม่แพ้สมาร์ตโฟน ทำาให้ผูเ้รยีนเหน็ว่าเรยีน

แล้วมันสำาคัญจำาเป็นต่อชีวิตและช่วยเขาได้จริง
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รศ.ดร.โสภ�รัตน์ จ�รุสมบัติ:

 อาจารย์พดูถงึความท้าทายหลายประเดน็ ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

ไม่ว่าเทคโนโลยี นวัตกรรม ยิ่งไปกว่านั้นคือเจนเนอเรชั่นที่จะดำารงอยู่กับการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะสามารถเตรียมตัวเองอย่างไร หัวใจสำาคัญของการ

รับมือกับสิ่งเหล่านั้น เวลาเราจะก้าวออกไปทำางานต้องรู้ว่าสิ่งที่จะไปทำาคือ

อะไร เรยีนรูแ้ละปรบัตวัได้มากน้อยแค่ไหน สิง่สำาคญัของคนทีเ่รยีนด้าน Public 

Administration คือการใช้องค์ความรู้มาช่วยเราในการตัดสินใจ สิ่งที่อาจารย์

มองสำาหรับคนรุ่นใหม่คือเรามีตัวช่วยเยอะ อยากให้มหาวิทยาลัยเป็นเหมือน

สมาร์ตโฟนให้คนเห็นประโยชน์และเข้ามาศึกษาซึ่งยากทีเดียวที่จะปรับให้คน

มองถึงตรงนั้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องทำาไม่ได้เสียทีเดียวที่จะปรับเปลี่ยนให้การเรียน

การสอนรองรับการเปลี่ยนแปลง ลองฟังว่าอาจารย์อัมพรคิดอย่างไรกับเรื่อง

การเรียนการสอน Public Administration ที่จะตอบรับโจทย์ความท้าทายนี้
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“Public Administration เราอยู่ในสภาวะที่เจอพลวัตของหลายทาง 
ตัวหนึ่งที่เจอหนักๆ คือเรื่อง data technology เราพยายามตอกย�้ามา 
20-30 ปีว่ามันเป็นเรื่อง disruption แต่สิ่งเหล่านี้ต้องระวังเมื่อพูดถึง 
data เพราะ data ในภาครัฐมีปัญหา ข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่บางทีเชื่อถือ

ไม่ได้ ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง หรือมันไม่มี หรือมีแล้วเอาออกมา
ใช้ไม่ได้ เหล่านี้ส่งผลต่องานวิจัย ท�าให้งานวิจัยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

 เพราะความสามารถในการวิจัยเราค่อนข้างจ�ากัดในการประมวล 
methodology เราก็ยังอ่อน”

-- ศ.ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
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ศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์: 

 หัวข้อวันนี้เรื่องการเรียนการสอน Public Administration (ในที่นี้

เรยีกโดยย่อว่า Public Ad) กจ็ะหยบิข้อมลูจากหลายๆ ทีม่าด ูคอืสองสามปีนี้ 

เดินทางเยอะทั้งยุโรป เอเชีย บาหลี อินโดนีเซีย อังกฤษ สวีเดน ข้ามมาฝั่ง

เอเชียก็ทั้งเวียดนาม ลาว กัมพูชา ญี่ปุ่น รวมทั้งอเมริกาด้วย สถานที่เหล่านี้ 

ที่ไปก็ได้ไปเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอน Public Ad ของที่ต่างๆ มา  

วันนี้จะมาเล่าให้ฟังโดยวนกลับมาที่อเมริกาเพราะใครที่เรียน Public  

Administration คงทราบว่าเราเป็นมรดกตกทอดมาจากอเมริกา ดังนั้นการ

หยิบมาเล่าต่อจะทำาให้เห็นความต่อเนื่องและรากเหง้าของเรา ซึ่งที่หยิบมา 

ก็ตัดสินใจดูที่ Top 25 ของมหาวิทยาลัยที่สอน Public Administration ใน

อเมริกา ซึ่งใน 25 นี้ไม่ได้หยิบมาทั้งหมด จาก 300 มหาวิทยาลัยก็ดูที่สอน

หลักสูตร Public Ad เลือกดูทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกผสมปนเปไป และที่มี 

Public Administration ทั้งในฟากรัฐศาสตร์บ้าง ทั้งที่แบบโดดเดี่ยวและที่เป็น 

school เด่นๆ หรือแม้แต่ทางฟาก business school ด้วย เลือกเป็นนำ้าจิ้ม

มา 6 สถาบันและดูหลักสูตรที่สอนในระดับปริญญาตรี โท เอกมาเล่าให้ฟัง

 ในระดับปริญญาตรีน่าสนใจ เราหยิบอันดับหนึ่งทาง Public  

Administration มา คือ Indiana University Bloomington แล้วเราก็หยิบ

ฝั่งตะวันตกก่อนคือ University of Southern California (USC) ซึ่งอยู่ใน

สำานัก Sol Price School of Public Policy ข้ามฟากมาฝั่งตะวันออก ฝั่งนี้

มีการผสมผสาน เราก็หยิบอันดับที่ใกล้เคียงกันมาคือ New York University 

(NYU) ซึ่ง Public Administration ไปฝังอยู่ในฟาก business school เป็น 

Wagner School แล้วก็ไปหยิบของ Humphrey School of Public Affairs ที่ 

University of Minnesota ซึ่งอยู่ตอนกลาง อีกแห่งคือ Frank Batten School 

ที่ University of Virginia (UVA) ที่อยู่แถวแมรีแลนด์ วอชิงตัน และสุดท้าย

คือ Virginia Tech ซึ่งยังอยู่ใน Top 25 เราหยิบทั้ง 6 สถาบันนี้มาดู
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 ในระดับปริญญาตรี ต้องเข้าใจก่อนว่า Public Administration ใน

อเมริกาจะไม่ค่อยเน้นสอนปริญญาตรีเป็นหลัก พอเราดูจาก 6 สำานักก็พบว่า 

เหลือแค่ 4 สำานักที่สอน Public Ad ในระดับปริญญาตรี แล้วเราก็ไปดูว่า

เขาสอนอะไร เราอยากรูจ้ดุยนืจดุเปลีย่นเพือ่มาปรบัการเรยีนการสอนของเรา  

สิ่งหนึ่งที่เห็นคือ Public Ad ในระดับปริญญาตรีบางสำานักไม่ได้สอน เช่น  

Virginia Tech กับ Humphrey ไม่ได้สอน ขณะที่ USC สอน เราก็ดูว่าเขา

สอนอะไร พบว่าเขาไม่ได้สอน pure Public Ad และไม่ได้อยู่ภายใต้ Political  

Science แต่เป็น School แยกออกมาต่างหาก และในสำานกักม็คีวามหลากหลาย 

ในตัวมันเอง ซึ่งเมื่อดู Public Ad ในไทยเราจะเห็นแก่นสาระชัดเจนว่าพูดถึง 

Public Ad แล้วจะครอบคลุมอะไรบ้าง แต่อเมริกาไม่ใช่ หลากหลายมาก  

ไปตัง้แต่ Environmental management เรือ่ง Policy กเ็ด่นมาก เศรษฐศาสตร์

ก็มาแรง เขาผสมผสานเศรษฐศาสตร์กับการเมือง มีการผสมผสาน Public 

Ad บ้าง องค์การยังอยู่ Human Resources ยังอยู่ สิ่งที่เติมเข้ามาที่น่าสนใจ

คือกฎหมายกับ Public Ad ซึ่งเราเคยสอนในยุคแรกๆ ส่วนเรื่องการเมืองเรา

สอนอยู่แล้วและเป็นจุดแข็งของเราในการโยงการเมืองกับ Public Ad แล้ว 

ก็เรื่องของ Research Method อันหนึ่งที่เขาบวกเข้ามามากคือเรื่องจริยธรรม 

ซึ่งมีน้อยมากที่จะตอกยำ้าในระดับปริญญาตรีของไทย  

 เราจะเห็นความหลากหลายของ Public Ad ระดับปริญญาตรี 

ในอเมริกา แต่จุดที่เป็นหลักใหญ่ที่น่าสนใจเวลาพูดเรื่องการเรียนการสอน 

Public Ad ในอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นระดับปริญญาโท ซึ่งน่าสนใจมากทั้ง 6 

สถาบนัทีห่ยบิมาด ูคอืเวลาพดูถงึ master ทาง Public Administration เรามกั

พูดถึง Master of Public Administration หรือ MPA อันนี้จะไปตามกระแส 

New Public Management ทีม่าในช่วงทศวรรษ 80-90 แต่กำาลงัจะเคลือ่นไป 

ประเทศไทยยงัไม่ยอมทิง้ แต่ต่างประเทศเริม่ทิง้มาสบิปีแล้ว เทรนด์ของ New 

Public Management มนัร่วงลงแล้ว เราจะเหน็เทรนด์ใหม่ของเขาคอื Master 

of Public Affairs หรือ Master of Science in Public Policy ที่มาแรง 
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คือ Master of Public Policy (MPP) เราจะเห็นความหลากหลายและความ

สอดคล้องขององค์ความรู้ระดับปริญญาโทใน 6 สำานักที่ยกมา นอกจากจะ

มีแก่นสาระของมันแล้วยังมีแก่นของ methodology เครื่องมือทางสถิติต่างๆ 

มาแรงอยู ่เพราะจำาเป็นในการทำางานวจิยัทีจ่ะจบหลกัสตูรปรญิญาโท แต่สิง่นี้ 

มกีารต่อยอด เรามพีืน้ฐานเรือ่งสถติเิพือ่ช่วยในการวเิคราะห์ สิง่ทีเ่ราเหน็อกีอนั

คอื เศรษฐศาสตร์ ถ้าถามคนเรยีน Public Ad ว่ากลวัอะไร เขากลวัตวัเลข คำานวณ 

นิดหน่อยก็เริ่มทำาหน้าไม่ค่อยดีแล้ว เรื่องเศรษฐมิติหรือ econometrics  

กม็แีต่ต้องมองให้ออกว่าไม่ใช่ pure แต่เป็นตวัทีจ่ะมาเชือ่มโยงกบั Public Ad 

เราเห็นเด่นๆ อยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นแกนสาระของ Public Ad อยู่แล้วคือเรื่อง 

organization แต่มกีารเคลือ่นไปอกี คอื Organization ทีเ่ราเรยีนตอนปรญิญา

โท ทัง้ Organization theory ทัง้ behavior และ leadership เริม่มคีวามสำาคญั

มากขึ้นและผสมผสานไปกับ Human Resources Management เรื่องที่ไม่

เด่นในยุคที่เราไปเรียนคือเรื่องงบประมาณ เรารู้กระบวนการงบประมาณแต่

เรื่อง financial หรือ forecasting เริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้นในยุคหลัง ด้วย 

ความที่สมัยก่อน Public Ad ไม่ค่อยชัด ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่ปัจจุบัน 

Public Policy น่าสนุก มีเครื่องมือที่หลากหลายแต่มันไม่ได้ใช้อย่างโดดเดี่ยว 

มโีปรแกรมต่างๆ เข้ามา รวมทัง้ม ีdata ดงันัน้ในยคุนี ้Public Policy มคีวาม

น่าสนุกน่าเรียนอย่างยิ่ง 

 Policy ที่ต้องตัดสินใจมีเรื่อง financial ซึ่งสมัยก่อนไม่น่าสนุก แต่

สมัยนี้สนุกเพราะมันมากับนโยบายเรื่องอื่นๆ ทั้ง Public/Private, Profit/ 

Non-profit organization, Leadership Management ทั้งหลายที่ยังอยู่กับ

เรามันไม่ไปไหน แน่นอนคือเรื่องบริบท จะเรียกว่า Public Administration 

and Society ก็ได้ ทุกสำานักต้องรู้บริบททั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แต่

ตอนนี้บริบทมีทั้งเรื่องพลังงาน สาธารณสุข ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาต ิการศกึษา และอืน่ๆ อกีมากทีเ่ราไม่เคยเจาะลกึ ในระดบั

ปรญิญาโทจงึเหน็ว่ามตีวัเลอืกทีข่ยายไปได้อกี สามารถเปิดเป็น Public Policy 
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Analysis ได้ ตรงนีเ้ราต้องเตมิเรือ่งคอมพวิเตอร์, วศิวกรรมการตดัสนิใจ, Data 

Mining, Big Data อยู่ที่ว่าเราจะประมวลข้อมูลนั้นได้อย่างไรซึ่งก็ต้องไปขึ้น

กับ methodology ที่ใช้ แต่สิ่งที่ไม่ทิ้งแน่นอนคือเรื่องกฎหมาย เรื่องจริยธรรม 

 ฉะนัน้เราจะเหน็ได้ว่าระดบัปรญิญาโทมหีลกัสตูรทีห่ลากหลายมากขึน้ 

สามารถเลอืกเรยีนได้ จะไปทาง school แบบเดมิ หรอืจะเน้น Management กไ็ด้ 

เพราะอยู่ในสำานักของ business school หรือจะโยงกับ Public/Private ก็จะ

เป็นอกีรปูแบบหนึง่ Intersectoral Management, Sustainable Development, 

Global Studies ก็มีด้วย 

 พอเราดูระดับปริญญาเอกเราพบว่าตัวหลักที่เป็น Public Ad ยังอยู่

ที่เดิมไม่มีปัญหา สิ่งที่ต้องเรียนก็ต้องเรียนเพราะเป็นพื้นฐาน (foundation) 

แต่มันยืดหยุ่นและปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นสำานัก Humphrey School, Wagner 

School, Indiana University Bloomington, Sol Price School, Virginia Tech, 

Frank Batten School เหล่านี้เขาไม่ดีไซน์หลักสูตรแบบแข็งทื่อตายตัว เขา

จะเปิดให้เราเลือกช็อปเองได้ พูดง่ายๆ ถ้าเราตัดสินใจไปเรียนแต่ละสำานักใน 

อเมรกิาสามารถเลอืกชอ็ปได้ พดูคยุดไีซน์ให้เหมาะกบัแต่ละคน คอืเริม่ต่างจาก 

ระดับปริญญาโทที่ช็อปแบบสำาเร็จรูป ปริญญาเอกถูกออกแบบมาในลักษณะ

ถ้าเธอเข้ามาฉันให้เรียนนิดหน่อย ที่เหลือฉันจะถามเธอว่าสนใจอะไร จะไป

ทางไหน แต่ละสำานกัมีเอกลักษณ์ของตวัเอง เช่น Indiana University จะเน้น

ความถนัดไปทาง Financial Management เป็นต้น 

รศ.ดร.โสภ�รัตน์ จ�รุสมบัติ:

 เป็นประโยชน์มากสำาหรับคนอยากศึกษาต่อ มีทางเลือกที่จะไปลงใน

รายละเอียดในหลายฟิลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างมาก การเรียน

การสอนในต่างประเทศ เราจะเห็นภาพว่าการศึกษา Public Administration 

ถ้าศกึษาแก่นจรงิๆ อาจต้องเป็นระดบัปรญิญาเอก แต่ระหว่างทาง ปรญิญาตรี 

ปริญญาโทมันมีความหลากหลายในตัวเองค่อนข้างสูง เราสามารถเลือกแล้ว 
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ดไูด้ว่ามปีระเดน็อะไรทีน่่าสนใจและต่อยอดได้ จรงิๆ แล้วในการศกึษา Public 

Ad ว่ากันว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาครัฐ แต่ในเนื้อของภาครัฐมีพื้นที่ค่อน

ข้างใหญ่และกว้างขวาง สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ Public Policy ได้รับความสนใจ

มากในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะโลกมันเปลี่ยนเยอะ มีประเด็นใหม่ๆ เข้ามาเยอะ 

ทำาให้องค์กรหรือภาครัฐเองต้องพยายามปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านั้นด้วย ซึ่ง

ความพยายามปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านั้นองค์ความรู้แบบเดิมไม่พอ โดยส่วน

ตัวคิดว่า Public Administration มี 2 approach คือ Traditional Public Ad 

เป็นพืน้ฐาน กบัอกีแบบคอื Contemporary Public Ad หรอืแบบร่วมสมยัทีเ่อา

ประเด็นต่างๆ เข้ามาขับเคลื่อนให้เราเข้าใจโดยอาศัยองค์ความรู้อื่นประกอบ 

ซึ่งแบบหลังนี้ต้องใช้ศักยภาพหลายด้าน เพราะการจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

ของแต่ละเรื่องเป็นสิ่งสำาคัญ ต้องมีทักษะใหม่ๆ ใช้องค์ความรู้ เช่นในเชิง

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิธีการวิเคราะห์แบบเชิงตรรกะมากขึ้น ต้องมี data มา 

สนับสนุนและมองอย่างเป็นระบบมากขึ้น Policy Analysis เป็นสิ่งสำาคัญที่จะ

บอกว่าอะไรทำาได้ทำาไม่ได้ ทำาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งนัก Public Ad ต้องตอบ

ต่อไป ดิฉันเคยทำางานกับนักเศรษฐศาสตร์โดนโยนคำาถามกลับมาตลอดว่า

เขาดีไซน์เครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นภาษี กฎหมายมากมาย แต่ในท้าย

ที่สุดเขาถามว่าทำาไมไม่เกิดอะไรเสียที Public Ad ช่วยตอบหน่อย แล้วการ

ที่รัฐลงทุนลงแรงไปมากมายส่งผลอะไรบ้าง เขาอยากให้คนศึกษา Public Ad 

ตอบโจทย์เหล่านี้มากขึ้น 

 อีกประเด็นคือน่าสนใจว่าเมื่อก่อนเรามักพูดว่าผู้เรียนควรทำาอย่างไร 

ปรับตัวอย่างไร แต่ตอนนี้มีคำาถามว่าผู้สอนเองที่ควรปรับเปลี่ยนและเป็นส่วน

สำาคัญด้วย วันนี้เราเห็นพ้องต้องกันในประเด็นหนึ่งคือ แม้เราจะมีจุดยืนของ

การเป็น Public Administration ที่ดี แต่ก็มีจุดที่ต้องปรับเปลี่ยน ขอให้ทั้ง

สามท่านนำาเสนอข้อสังเกตทิ้งท้ายว่าเราควรเปลี่ยนหรือยัง เปลี่ยนอะไร และ

ที่สำาคัญเปลี่ยนอย่างไร 
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ศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์:

 Public Administration เราอยูใ่นสภาวะทีเ่จอกบัพลวตัของหลายทาง 

การเมอืงไม่ต้องพดูถงึเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้อยูแ่ล้ว ตวัหนึง่ทีเ่จอหนกัๆ คอื เรือ่ง 

data technology เราพยายามตอกยำา้มา 20-30 ปีว่ามนัเป็นเรือ่ง disruption 

แต่สิ่งเหล่านี้ต้องระวังเมื่อพูดถึง data เพราะ data ในภาครัฐมีปัญหา ข้อมูล

ภาครัฐที่มีอยู่บางทีเชื่อถือไม่ได้ ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง หรือมันไม่มี 

หรือมีแล้วเอาออกมาใช้ไม่ได้ เหล่านี้ส่งผลต่องานวิจัย ทำาให้งานวิจัยไม่มี

คุณภาพเท่าที่ควร เพราะความสามารถในการวิจัยเราค่อนข้างจำากัดในการ 

ประมวล methodology เราก็ยังอ่อน อย่างไรก็ตาม data ไม่ใช่ทุกอย่าง  

แม้การตัดสินใจทุกอย่างต้องใช้ data ทำาโมเดลการวิเคราะห์ แต่โมเดลนั้น

ไม่ใช่จุดสิ้นสุดในตัวมันเอง เพราะสิ่งสำาคัญคือคนที่นำา data ไปใช้ตัดสินใจ 

ต่างหากว่าจะใช้อย่างไร หยิบอะไรไป ดังนั้น data ในตัวมันเองนั้นดิบ  

ต้องเอาไปทำาให้มันมีความหมายก่อนจะเอาไปใช้ 

 สมาคมมองเห็นความสำาคัญของการผสมผสานศาสตร์ การปรับการ

เรียนการสอนซึ่งในบริบทสถาบันอาจเป็นไปได้ช้า เราจึงจะเปิดหลักสูตรผสม

ผสานวศิวะคอมพวิเตอร์บวกกบัจติวทิยา บวกกบั Public Administration ออกมา 

เป็นหลักสูตร Data Analytic for Public Administrator ลองไปหลายรอบแล้ว 

น่าจะเปิดหลักสูตรนี้ได้ในปีงบประมาณนี้ และจะมีหลักสูตรอื่นๆ ตามมาเป็น

ซีรีส์ หากมีคนสนใจเราก็จะสอนไปเรื่อยๆ 

ผศ.ดร.ณัฐกริช เป�อินทร์:

 ผมเห็นด้วยกับ ศ.ดร.อัมพรอย่างมากในเรื่องปัญหาของข้อมูล ยุคนี้

มีเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเราเรียกมันว่า Big Data แต่ข้อมูลยิ่งมีมากเท่าไรมัน

เป็นเรื่องน่าแปลก บางทีความฉลาดของเราอาจจะน้อยลง เพราะปัญหาหนึ่ง

ของ Big Data คอืความสามารถในการแยกแยะว่าข้อมลูนัน้เป็นข้อเทจ็จรงิหรอื

1 
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ความเห็น แล้วความเป็น Big Data ก็มีองค์ประกอบตามที่ เบอร์นาร์ด มาร์ 

(Bernard Marr) ซึ่งเป็นคนคิดคำานี้กล่าวไว้ คือ 4V โดยที่ V ตัวแรกคือ 

Volume ขนาดต้องใหญ่ เขานับเป็น petabyte แล้วคือขนาดมหาศาลที่อยู่ 

บนคลาวด์ V ตวัทีส่อง คอื Velocity การจดัเกบ็ข้อมลูต้องรวดเรว็ ไม่ใช่รายปี 

รายเดือน รายวัน แต่ต้อง real time เพราะเรามี digital footprint อยู่

ตลอดเวลาในขณะที่เราใช้ google ใช้โซเชียลมีเดียทั้งหลายมันเก็บเรียบร้อย  

แม้กระทัง่บตัรสมาชกิทีซ่ือ้ของต่างๆ เมือ่ data มนัใหญ่ขึน้ทำาให้เขาพยากรณ์

ได้ว่าจะจัดซื้อของเท่าไร สาขานี้ควรลงอะไรเท่าไร V ตัวที่สาม Veracity  

คือความแม่นตรงซึ่งเป็นคุณสมบัติสำาคัญ แต่เราจะผ่านข้อนี้หรือไม่ V ตัวที่ 

สี่คือ Variety ข้อมูลไม่ใช่แบบสอบถามหรือตัวเลขอีกต่อไปแล้ว ข้อมูลคือ 

ทุกสิ่ง วิดีโอ เสียง ฯลฯ ปัญหาคือ TMI (too much information) หรือข้อมูล

ล้นเกิน สำาหรับผมคิดว่าหน้าที่ของเราในการสอนนักศึกษาคือต้องสอนให้เขา

สามารถคัดกรองข้อมูลได้ อันไหนเป็น fact และเป็นประโยชน์ในส่วน input 

มิเช่นนั้นจะเป็น garbage in, garbage out2 ต้องทำาให้เขาวิเคราะห์ให้เป็น

และนำาไปใช้ให้ได้ ซึ่งเป็นความท้าทายมาก เราสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลไหน

เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง วันนี้เราพูดว่าผู้เรียนต้องเป็นจุดศูนย์กลาง เรื่องนี้ 

เป็นดาบสองคมและต้องนิยามเรื่องนี้ให้ดี ไม่ใช่เพียงให้เขานำาเสนอหรือ 

ถกเถยีงแต่สิง่สำาคญัคอืเราจะสร้างสภาวะแวดล้อมอย่างไรให้นกัศกึษาได้เรยีนรู้ 

ก่อนจะเจบ็ตวัจรงิ ของบางอย่างเจบ็ตวัทเีดยีวมนัจบ เป็นหน้าทีข่องเราในการ

ประคับประคองนักศึกษา 

 สุดท้ายสถานการณ์ทุกวันนี้เรามีลักษณะเป็นผู้บริโภคสูง เป็นนัก

วิจารณ์ตัวยง ชอบรีวิว ชอบติดดาว มีความสามารถเป็นอวตารสูงมาก เมื่อ

 2 garbage in, garbage out แปลตรงตวัว่าป้อนขยะเข้าไปกไ็ด้ขยะออกมา เป็นสำานวน
อธบิายว่าถ้าใส่ข้อมลูทีผ่ดิๆ ไม่ถกูต้องเข้าไปในคอมพวิเตอร์ ผลลพัธ์ทีไ่ด้ออกมากจ็ะ
ผิดพลาด 
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อยู่หลังคีย์บอร์ดคอมเมนต์เต็มที่ แต่ถามในห้องเรียนกลับไม่มีใครตอบ นี่คือ

ปรากฏการณ์ทีเ่ป็นโจทย์ของเราว่าทำาอย่างไรให้นกัศกึษาของเราไม่ใช่เพยีงแค่

เป็น user หรือ smart buyer เท่านั้น แต่ต้องเป็น innovator ในเชิง Public 

Ad ได้ ซึ่งเราคงต้องมาช่วยกันคิดในรายละเอียดต่อไป 

ศ.ดร.ศุภชัย ย�วะประภ�ษ:

 เท่าทีไ่ปค้นดเูวลาเราพดูถงึ Public Policy Education ผมไม่แน่ใจว่า

อันนี้จะถูกหรือไม่ แต่ฝากให้คิด ที่ผ่านมาเราสร้างคนให้เป็น Policy Analyst 

แต่จริงๆ แล้ววันข้างหน้าเราอาจต้องให้ความสำาคัญกับการที่จะเป็น Change 

Maker มีบางประเด็นที่เห็นต่างจาก อ.ณัฐกริช คือผมไม่เชื่อว่ามหาวิทยาลัย

เป็น pre-service training หรือเทรนคนให้ไปรับราชการเหมือนโรงเรียน 

นายร้อย แต่เราเป็นมหาวิทยาลัย จริงๆ แล้วเราต้องสร้างคนให้ไปเปลี่ยน

ราชการ เพราะถ้าคนของเราไปทำาสิ่งที่คนอื่นเคยทำา พรุ่งนี้ไม่มีทางเปลี่ยน 

นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากฝาก

 ถ้าจะให้เป็น Change Maker มันมี Skill Sets เช่น problem  

definition, solution development, policy implementation เป็นต้น มีหลาย

เรื่องที่จะต้องดู ซึ่งจริงๆ แล้วอาจนึกกันไม่ค่อยออก เพียงแค่เรื่องเดียวเรื่อง 

problem definition ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และต้องมี imagination 

 อีกเรื่องที่อยากฝาก ถ้าเราพูดถึง Public Policy ในอเมริกามัน

เดินมาถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็น Evidence Based เมืองไทยยังไม่พูดถึงเรื่องนี้  

ในอเมริกาเริ่มพูดเรื่อง Performance Based แล้ว แต่เรายังไม่ถึงกระทั่ง 

Evidence Based เพราะ Policy ของเราไม่ based on Evidence เท่าไร  

เลยไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน อันนี้ฝากไว้คร่าวๆ 

 เรือ่งการเรยีนการสอนมหีลายอย่างแต่ทีอ่ยากจะฝากคอื gamification 

เด็กที่นั่งอยู่นี้โตขึ้นมาพร้อมกับการเล่นเกมซิมส์ (The Sims) ดังนั้นการ
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เรียนการสอนมันต้องเปลี่ยนทั้งหมด สมัยผมเรียนปริญญาโทปี 1977 เรียน

ลกัษณะเป็นกรณศีกึษา (case study) มนัมตีวัอย่างให้เหน็ว่าเปลีย่นหมดแล้ว 

นี่เป็นตัวอย่างการเรียนการสอนวิชา The Introduction to the Analysis of 

Public Policy ที่มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ อย่างหนึ่งที่แปลกกว่าที่อื่นคือเขาเน้น

เรื่องการเป็นพลเมือง (citizenship) ผมเคยถามคณบดีที่นั่นว่าตรงนี้สำาคัญ

อย่างไร เขาบอกว่าคนเก่งหาไม่ค่อยยากแต่คนที่เป็น good citizen หายาก 

และสำาหรับซีราคิวส์ อาจารย์คนไหนเป็นคนเก่งแต่ไม่เป็น good citizen ก็หา

ที่อยู่ใหม่ เพราะเขามองว่าความเป็น good citizen สำาคัญ ผมคิดว่าวันนี้เรา

ก็เดินมาถึงจุดที่พูดเรื่อง citizenship มากขึ้น 

 ในส่วนบทบาทของผู้สอนวิชานโยบายสาธารณะ ขอยกคำากล่าวของ

ศาสตราจารย์วิลเลียม คอปลิน (William D. Coplin) แห่งซีราคิวส์ที่กล่าวไว้

ว่า “I am your coach to help you become a career professional and  

effective citizen and you are my apprentices” และมีทักษะ (skill sets) 

หลายอย่างทีอ่ยากสร้างให้เกดิในคนของเขา แต่ละทกัษะน่าสนใจ ทกัษะแรกคอื 

มีความรับผิดชอบ (Taking Responsibility) ถ้าจะเป็น good citizen ต้องมี

ความรับผิดชอบ การจะมีความรับผิดชอบต้องทำาอย่างไรบ้าง กระตุ้นตัวเอง 

มีจริยธรรม จัดการเวลา จัดการเงินเป็น สองคือ พัฒนาศักยภาพทางร่างกาย 

(physical skills) เพราะไม่มส่ีวนนีก้ท็ำาอย่างอืน่ไม่ได้ ของจฬุาฯ ตอนทีค่ดิเรือ่ง 

คณุลกัษณะของบณัฑติ 1 ใน 9 ข้อของจฬุาฯ คอืเรือ่งสขุภาพ ยงัมอีกีหลาย

เรื่องที่ซีราคิวส์พูดถึง เรื่อง Communicating Verbally, Communicating in 

Writing, Working Directly with People, Influencing People, Gathering 

Information (เช่น ใช้ห้องสมุดเป็น, ใช้ commercial databases เป็น, 

search web เป็น, conduct interviews ได้, use surveys และ keep and 

use records), ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณได้ (Quantitative Data), ถามและตอบ

คำาถามที่ถูกต้อง (Asking and Answering the Right Questions) ถ้าถาม

คำาถามผิดคำาตอบมันไม่ถูกอยู่แล้ว สุดท้ายคือทักษะการแก้ปัญหา (Solving 
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Problems) สำาหรับเรื่องที่อยากกล่าวถึงอีกเรื่องคือ Performance Based of 

Public Policy แต่เวลาไม่พอ เบื้องต้นผมคิดว่าถ้าพูดถึงอนาคตอาจต้องเน้น

เรื่องเหล่านี้มากขึ้น 

รศ.ดร.โสภ�รัตน์ จ�รุสมบัติ:

 หัวข้อวันนี้เป็นประเด็นสำาคัญที่ทิ้งไว้ให้พวกเรากลับไปคิดกันต่อ ใน

ฐานะที่สนใจ Public Administration และไม่ใช่ Pure Public Administration 

แต่เชื่อมโยงกับอีกหลายฟิลด์การศึกษา เราจะทำาอย่างไรให้สิ่งที่เราสนใจเป็น

ประโยชน์ต่อไปได้ เราพูดถึงทั้งในแง่ความรู้ที่เรามี ที่เราทำากันอยู่ทุกวันนี้ว่า

เพียงพอไหม คงมีทั้งส่วนที่เราต้องหาเพิ่มเติม ในโลกทุกวันนี้อินเทอร์เน็ต

เปิดโอกาสให้เราสืบค้นมากมาย แต่ถ้าค้นไม่เป็นเราก็ไม่เจอ ไม่ตรง หรือใช้

เวลามาก การแสวงหาความรู้บนโลกที่มีข้อมูลมากมายเราจะใช้ประโยชน์มัน

ได้อย่างไร 

 ในแง่ขององค์ความรูท้ีม่อียู ่เราพดูกนัถงึว่าการเข้าใจในส่วนทีเ่กีย่วกบั 

บรหิารรฐักจิ รฐัประศาสนศาสตร์ ในบรบิทของโลกปัจจบุนั Public Adminis-

tration แบบเดมิคงตอบคำาถามได้ไม่เพยีงพอ เพราะมสีิง่ต่างๆ เกดิขึน้มากมาย 

ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์อื่นเข้ามาซึ่งเรื่องนี้เราก็พูดกันมานานแล้ว โดยเฉพาะ

ในส่วนของการศึกษาในประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกไร้พรมแดน ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องความมั่นคง สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ศาสตร์เดิมๆ ที่เป็นพื้นฐานของ

เราก็ยังต้องปรับ ทำาอย่างไรให้องค์กรสามารถดำารงอยู่ แต่แค่นี้ไม่พอสำาหรับ

การศึกษา Public Ad ปัจจุบัน ปัญหาใหม่เกิดขึ้นองค์กรในสมัยก่อนก็อาจยัง

ปรบัตวัไม่เพยีงพอ คนทีส่นใจศกึษาในด้านการจดัการองค์กรอาจต้องไปถงึการ

ออกแบบองค์กร (Organization Design) เลยด้วยซำ้าเพื่อให้เห็นภาพใหม่ๆ 

มองไปข้างหน้า อาจต้องใช้โมเดล การเอา data เศรษฐมติมิาพยากรณ์ว่าอะไร

จะเกิดขึ้น แล้วองค์กรควรจะหน้าตาเป็นอย่างไร หน้าตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึง 

ที่เราเรียนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว Flat Organization, Pyramid Organization มัน
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ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว 

 เรื่องทักษะแบบใหม่ ทักษะเป็นเรื่องใหญ่สำาหรับคนในยุคปัจจุบัน

เพราะเราต้องพฒันาตวัเองให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการมองประเดน็ปัญหา การ

แก้ปัญหา รัฐศาสตร์เราสอนเรื่องการระบุปัญหา (identify problem) มาโดย

ตลอด เราเก่งมากในเรื่องนี้ แต่เราหาวิธีแก้ปัญหา (solution) ไม่ค่อยจะเจอ 

ในยคุใหม่คนรุน่ใหม่ขอ solution ทีเ่ป็น solution ทีม่ทีางเลอืกในการตดัสนิใจ 

อกีเรือ่งหนึง่ทีเ่ราพดูถงึกนัคอืเรือ่งวธิกีารในการเรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆ

ถ�มตอบ Q&A

ถ�ม ผศ.ดร.ณัฐกริช:

 อยากให้อาจารย์ขยายความเรือ่งการใช้เทคนคิอโีคโนเมทรกิซ์ในการ

ศึกษาด้านนโยบาย 

ผศ.ดร.ณัฐกริช เป�อินทร์:

 ต้องบอกก่อนว่าตอนเรียนปริญญาโทที่ USC จะเป็นลักษณะของ 

problem based ผมจบ Master of Public Policy and Management แต่

ปริญญาเอกจบทางด้าน Political Science ในด้าน Public Policy and 

Methodology ในส่วนของการใช้เศรษฐมิติโมเดลต่างๆ ผมต้องเรียนว่าเป็น

การบูรณาการใช้เครื่องมือหลากชั้นหรือ Multi Layers Analysis ซึ่งรวมทั้ง 

Econometric, Risk Management, SWOT, Stakeholder Dynamic จน

กระทั่ง Structure of the Game ถ้าพูดในมุมของทฤษฎีเกมจะบอกว่าใคร

เป็นผู้เล่นบ้าง ซึ่ง จอห์น แนช (John Nash) ทำาสำาเร็จในวิทยานิพนธ์ของ

ท่าน สามารถ interact ผู้เล่นมากกว่าสองคน ขณะที่ในโลกความเป็นจริงเรา

มีผู้เล่นอนันต์ (infinity) 
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 สรุปง่ายๆ เราต้องเอาศาสตร์ของเครื่องมือทั้งหมดมาใช้เป็นฐาน 

ในการสร้างแอปพลิเคชันบางตัว วันนี้สิ่งที่สถาบันการศึกษาควรทำา นอกจาก

เป็นผูเ้ลก็เชอร์แล้วควรทำาตวัเป็นพาร์ตเนอร์กบันกัศกึษา เขาได้ความสดความ

ใหม่ในมุมมอง เรามีความเป็นไปได้ (feasibility) ถ้าเราสามารถประสานกับ 

นกัพฒันา (developer) แล้วทำาได้ เมือ่เขาเรยีนจบไปแล้วเราจะได้แอปพลเิคชัน่ 

หนึ่งตัวที่ต่อยอดจากทฤษฎีเกม ต่อยอดไปสู่อื่นๆ ซึ่งสุดท้ายกลายเป็น AI 

นี่คือห่วงโซ่ที่ควรเกิดขึ้น เมื่อสถาบันการศึกษาเป็นพาร์ตเนอร์กับนักศึกษา  

นกัพฒันา แล้วทำาให้เกดิ end product ตวัหนึง่ ส่วนลขิสทิธิก์ส็ามารถคยุกนัได้

ว่าจะแบ่งกบัส่วนต่างๆ ทีร่่วมกนัทำางานอย่างไร นัน่น่าจะเป็นทางออกทางหนึง่

ผู้เข้�ร่วม:

 ตอนนี้สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในกระบวนการวิเคราะห์

นโยบายสาธารณะ ผมทำาวจิยัเกีย่วกบัอบุตัเิหต ุแก้ปัญหาพฤตกิรรม เช่น การ

ไม่ใส่หมวกกันน็อก ขอถามทั้งสามท่าน อาจารย์มองเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

มอง Irrational Behavior ซึ่งต่างจาก Rational Model ในการที่เราวิเคราะห์

นโยบายสาธารณะอย่างไร แล้วจะมวีธิกีารประยกุต์ใช้ในกระบวนการวเิคราะห์

นโยบายอย่างไรได้บ้าง 

ผศ.ดร.ณัฐกริช เป�อินทร์:

 ผมคดิว่าเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจมาก ยกตวัอย่าง

ง่ายๆ ตามหลกัเศรษฐศาสตร์ บวกหนึง่ลบหนึง่เท่ากบัศนูย์ นัน่หมายความว่า 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น สมมติท่านมีเงินในเซฟสามล้านบาทที่ทำามาหากินมาสิบปี 

อยู่มาวันหนึ่งมีคนให้ลอตเตอรี่หนึ่งใบถูกรางวัลสามล้านบาท ปรากฏระหว่าง

ทางที่จะไปขึ้นเงิน คนที่บ้านท่านโทรมาบอกว่าเซฟที่บ้านถูกงัด เงินหายไป

แล้วสามล้าน คำาถามคอืท่านจะทำาอย่างไร ท่านจะรูส้กึอย่างไร ถ้าคดิตามหลกั

เศรษฐศาสตร์ มีเงินสามล้าน หายไปสามล้าน เท่ากับท่านต้องรู้สึกเฉยๆ แต่
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พอเป็นเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม เขาพดูถงึสมอง 3 ส่วน ซึง่มคีวามสอดคล้อง
กบั neuroscience สมองส่วน neocortex reptilian limbic เขาบอกว่าตามหลกั 
ของ Kahneman’s Mind Clarifying Theory มนษุย์จะใช้สมองส่วนรมิบรกิเบรน 
กับเรพทิเลียนก่อน แปลว่าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ เราไม่ได้ใช้เหตุผล
ก่อน เราไม่ได้ made to rational นี่แหละที่จะนำามาเป็น policy tools มันขึ้น
กบัสถานการณ์และดลุยภาพ ผมเหน็ด้วย 100% ว่าเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม
สามารถนำามาใช้ดีไซน์นโยบายได้ 

ศ.ดร.ศุภชัย ย�วะประภ�ษ:

 ผมไม่รู้ว่าอาจารย์ตั้งคำาถามถูกไหม ถ้าอาจารย์ต้องการจะแก้ปัญหา
อุบัติเหตุอย่างที่ว่า ความสนใจของผมจะไปอยู่ที่ Cognitive Sociology หรือ 
Cognitive Anthropology มากกว่า คือทำาความเข้าใจกับมนุษย์ไม่ใช่ในมิติ
ของเศรษฐศาสตร์ แต่เผอิญว่าอาจารย์มาจากสายเศรษฐศาสตร์ผมเลยไม่
แน่ใจ คำาถามที่ตั้งมามันพุ่งตรงไปที่บางอย่างที่คิดเอาไว้แล้ว เพียงแต่ถ้าให้
ผมดูสถานการณ์ผมอาจมองมันอีกแบบ แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเราใช้คำาศัพท์  
(terminology) เดยีวกนัหรอืเปล่า เรือ่งนีค้งต้องนัง่คยุกนัแล้วหยบิสถานการณ์
มาด ูผมมเีลนส์หนึง่ อาจารย์กค็งมอีกีเลนส์หนึง่ จรงิๆ แล้วเรือ่ง Public Policy 
มันไม่ใช่สาขาของ Public Administration การจะทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
พวกนีต้้องการคนทกุสาขามาช่วยมากกว่า ระดมสมองร่วมกนัอาจทำาให้เราได้
คำาตอบ ผมมีลูกศิษย์ปริญญาเอกที่ทำาวิทยานิพนธ์เรื่อง Cloudsourcing โดย
เริ่มจากการระดมสมอง ผมอาจจะเชื่อเรื่องพวกนั้นมากกว่า 

ศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์:

 อาจจะตอบไม่ค่อยตรงเท่าไร อาจใช้คำาเดียวกันก็ได้ เพราะอาจารย์
พูดถึงพฤติกรรมการขับขี่ยวดยาน อาจารย์อาจเรียก Nash theory แต่เรา 
มองเป็นเรื่องของจิตวิทยา เวลาที่เราจะ regulate พฤติกรรมคนและจะหันคน
ให้มาอกีทาง เราเข้าใจว่า regulation พืน้ฐานมาจากทฤษฎเีศรษฐศาสตร์เยอะ 
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แต่ถ้ามองลึกๆ ในทางจิตวิทยาอาจทำาให้เราเข้าใจพฤติกรรมคน อาจารย์คิด
ง่ายๆ ระบบนี้ทำาไมเวิร์กในประเทศอื่นแต่ไม่เวิร์กในประเทศไทย คนไทยไป 
อยู่ประเทศอื่นก็โอเคแต่มาประเทศไทยแล้วเป็นเหมือนเดิม ถ้าเราจะควบคุม
ให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมมีอะไรทำาได้บ้าง มองอีกด้านหนึ่งคือ การเก็บค่าสถิติ 
อาจจะเห็นแพตเทิร์นและสามารถอธิบายได้ เขาไม่สวมหมวกกันน็อกหรอก 
แต่ก่อนเราก็ทำาเหมือนกัน สังเคราะห์มาแล้วถึงจะตั้งป้อมตั้งโต๊ะจับปรับก็ได้
แค่วันเดียว พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิม สำาหรับเรามันขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ตั้ง เราเน้นไป
ทางจิตวิทยาส่วน data ก็น่าจะช่วยได้เยอะในการที่ออกมาเป็นนโยบายใน
เชิง regulation 

รศ.ดร.โสภ�รัตน์ จ�รุสมบัติ:

 จริงๆ แล้วเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมทำาไว้เยอะมาก 
ไม่ใช่เพือ่การอธบิายแต่เพือ่จะเปลีย่นพฤตกิรรม เวลาวจิยัลงไปทำาโมเดลจะทำา
สถานการณ์สมมติเลยเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆ ฟังจากหลายๆ ท่าน
จะเห็นว่าเราต้องการปรับและเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง แต่เนื่องจากเวลามี
น้อยแต่ละท่านจงึพดูเพยีงประเดน็สำาคญัๆ ถ้าอยากตดิตามตอนต่อไปสามารถ
อ่านได้ในหนังสือ พลิกภาครัฐ3 เป็นการรวบรวมบทความหลายคนในสาขา 
Public Administration พลิกหน้าแรก คณบดีโปรยหัวไว้ท้าทายมากและถ้า
ฟังวันนี้คงได้คำาตอบบางอย่าง สาขาบริหารรัฐกิจตายแล้วใช่ไหม ภาครัฐไทย
ไม่ได้ปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์มากน้อยแค่ไหน ในนีพ้ยายามจะบอกเราว่า 
การที ่Public Administration จะอยูไ่ด้ต้องมกีารปรบัเปลีย่นหลายอย่าง และมี
หลายเรื่องที่ภาครัฐต้องปรับต้องเปลี่ยน นับเป็นวิทยาทานจากคณะรัฐศาสตร์
ในวาระครบรอบ 70 ปีที่จะมอบให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้

 3 โสภารัตน์ จารุสมบัติ, บรรณาธิการ, พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่ 
(ปทุมธานี: ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2562) 
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Panel 3: สาขาการเมืองการปกครอง1 
รัฐ(ชาติ) เทคโนโลยี และความขัดแย้งในศตวรรษที่ 21

S
วทิย�กร

 - อ.วศนิ ป้ันทอง  คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 - อ.ดลุยภาพ จาตรุงคกลุ  คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 - รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา  คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ดำ�เนนิร�ยก�รโดย 

 ผศ.ดร.ประจกัษ์ ก้องกรีต ิรองคณบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ 

 คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

S

 1 เสวนาสาขาการเมืองการปกครอง วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ร.103  
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีสุดท้าย เป็นเวทีของสาขาการเมืองการ

ปกครอง เราตั้งชื่อไว้ว่า “รัฐ(ชาติ)” เราจะมาคลี่คอนเซ็ปต์นี้ด้วย เพราะ

บางทีเราพูดติดกัน “รัฐชาติ” แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สิ่งที่เรียกว่า “รัฐ” 

หรือ state กับสิ่งที่เรียกว่า “ชาติ” หรือ nation มันอยู่ด้วยกันได้ยังไง  

ขัดแย้งกันหรือไม่เป็นประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้

 ส่วนคำาว่า “เทคโนโลย ีและความขดัแย้งในศตวรรษที ่21” จดุประสงค์ 

ของหัวข้อนีค้ือ ในการเมืองที่เป็นจริงในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าโลกเข้าสู่

ยุคใหม่ที่มีความท้าทาย บางคนเรียกว่าเป็น “ยุคแห่งความไร้ระเบียบ” ของ

โลก และบทบาทของรฐักถ็กูท้าทายอย่างมาก ในยคุนีเ้หตผุลหนึง่ทีท่ำาให้ความ

ไร้ระเบยีบเกดิขึน้แล้วการเมอืงทัว่โลกป่ันป่วนวุน่วาย ซึง่การเมอืงไทยกอ็าจจะ

อยูใ่นนีด้้วย กค็อืบทบาทของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะเทคโนโลยี

ด้านการสือ่สาร เวลาเราพดูถงึ “โลกาภวิตัน์” เราพดูถงึโลกทีเ่ชือ่มร้อยเข้าหา

กนั ตวัทีส่ำาคญัมากคอืการปฏวิตัด้ิานเทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยด้ีานการ

สือ่สารทีเ่ปลีย่นเรว็กว่าตวัรปูแบบรฐัเองนำามาซึง่ความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการ

ปฏิวัติดิจิทัล บทบาทของโซเชียลมีเดียต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบัน
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 เราจึงชวนอาจารย์ 3 ท่านมาคุยกันเรื่องนี้ซึ่งทั้ง 3 ท่านก็สนใจ

ประเด็นนี้ โดย 2 ท่านเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ ส่วนอาจารย์ธเนศก็เป็นอาจารย์

รุ่นอาวุโส ฉะนั้นวันนี้เราจะได้ฟังทั้ง old wisdom และ young wisdom 

 เวทีนี้จะเริ่มต้นด้วยอาจารย์วศิน ปั้นทอง ซึ่งจบปริญญาตรีที่คณะ

รัฐศาสตร์แล้วก็จบปริญญาโท 2 ใบ ใบหนึ่งด้านยุโรปตะวันออกศึกษาที่  

University College London อาจารย์สนใจศกึษาคาบสมทุรบอลตกิซึง่ไม่ค่อยมี

คนศกึษานกั ประเทศทีอ่าจารย์สนใจเป็นพเิศษคอืเอสโตเนยี ซึง่เป็นกรณศีกึษา

ที่จะมานำาเสนอในวันนี้ หลังจากจบที่อังกฤษแล้วอาจารย์ไปต่อปริญญาโท 

ที่เอสโตเนียอีกหนึ่งใบ ที่มหาวิทยาลัยทาร์ทู (University of Tartu) เรียน

ด้านบอลติกศึกษาโดยตรงและศึกษาภาษาเอสโตเนียด้วย วันนี้อาจารย์จะมา

คยุเรือ่งการสร้างชาตใินเอสโตเนยีว่าเขาใช้เทคโนโลยแีละใช้ดจิทิลัมาเป็นส่วน

หนึ่งของการสร้างชาติอย่างไร 

1 
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“การสร้างชาติดิจิทัลของเอสโตเนียแท้จริงแล้วเป็นปฏิบัติการ
ของการสร้างความเป็นอื่น และถูกซ่อนด้วยกระบวนสร้างนโยบาย

การพัฒนาประเทศแบบเน้นการอนุวัตรดิจิทัลจากบนลงล่าง
ให้มันกลายเป็นของทั่วไป เป็นของธรรมดา และถูกท�าให้ด�ารงอยู่

ด้วยเครื่องมือประชาสัมพันธ์และกลไกต่างๆ ของรัฐ ซึ่งในที่สุดแล้ว
มันก็กลับมาให้ความชอบธรรมกับการสถาปนาอ�านาจน�าของดิจิทัล

เทคโนแครต” 
-- อ.วศิน ปั้นทอง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
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อ.วศิน ปั้นทอง:

 ขอบคณุอาจารย์ประจกัษ์และสวสัดทีกุท่าน หวัข้อทีเ่ตรยีมมานำาเสนอ

ในวันนี้คือเรื่องอำานาจนำาหรือ hegemony กับการเมืองของการประกอบสร้าง

รัฐดิจิทัลในเอสโตเนีย เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 ส่วนแรกจะเป็นการแนะนำาประเทศเอสโตเนียโดยเล่าผ่านเรื่องเล่า 

ว่าด้วยความสำาเรจ็ของการอนวุตัรดจิทิลัในประเทศเอสโตเนยี เป็นเรือ่งเล่าจาก 

มุมมองของสื่อระหว่างประเทศและผู้นำาทางการเมืองในเอสโตเนีย ซึ่งผู้นำา

ทางการเมืองที่จะพูดถึงนี้เรียกว่า “ดิจิทัลเทคโนแครต” 

 ส่วนที่สองจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าที่ยังเล่าไม่หมด  

ในความหมายทีว่่าเรือ่งเล่าในสือ่ต่างชาตหิรอืเรือ่งเล่าเกีย่วกบัประเทศเอสโตเนยี 

ผ่านสายตาของดจิทิลัเทคโนแครตชาวเอสโตเนยีนเองยงัเล่าไม่หมด ยงัมแีง่มมุ 

ที่ไม่ได้ถูกเล่า นั่นก็คือประเด็นว่าด้วยการสร้างชาติดิจิทัลในฐานะที่เป็น

โครงการทางการเมืองในการสร้างอำานาจนำา และมีลักษณะการสร้างชาติจาก 

บนลงล่างเป็น top-down process ซึ่งถูกกำาหนดทิศทางและถูกนิยาม 

ความหมายโดยกลุม่ดจิทิลัเทคโนแครตมากกว่าทีจ่ะเป็นข้อเรยีกร้องจากประชาชน 

จากล่างขึ้นสู่บน พูดง่ายๆ ก็คือ แนวทางการสร้างชาติดิจิทัลของเอสโตเนีย

มันสะท้อนวิสัยทัศน์ของดิจิทัลเทคโนแครต มากกว่าที่จะเป็นวิสัยทัศน์ของ

ประชาชนผ่านการมีส่วนร่วมในการเข้ามากำาหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ 

จุดนี้เป็นจุดที่ผมต้องการนำาเสนอและต้องการจะชี้ให้เห็นว่าการมีโครงสร้าง 

พืน้ฐานดจิทิลัทีแ่ม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม แต่แท้จรงิแล้ว

ไม่ได้หมายความว่าจะเกิด Digital Democracy หรือ “ประชาธิปไตยดิจิทัล” 

ทีม่คีณุภาพ เพราะในทีส่ดุแล้วในกรณเีอสโตเนยีเราจะพบว่าประชาชนอาจจะ

ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางการกำาหนดนโยบายหรือแนวทางการ

พัฒนาประเทศผ่านการอนุวัตรดิจิทัลตั้งแต่ต้น พูดง่ายๆ ก็คือมันขาดมิติของ 

e-consultation หรอืการหารอืทางอเิลก็ทรอนกิส์ และขาดมติขิอง e-decision 

making หรือการร่วมตัดสินเชิงนโยบายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 

ไซเบอร์สเปซ
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 ส่วนสดุท้ายทีจ่ะเสนอเป็นข้อสรปุเบือ้งต้นว่าการเมอืงของการประกอบ

สร้างชาติดิจิทัลในเอสโตเนียสะท้อนอะไรบ้าง 

 เมื่อได้ยินชื่อประเทศเอสโตเนีย ผมมั่นใจว่าหลายคนจะต้องนึกถึง

เรือ่งของนวตักรรม เทคโนโลย ีความมัน่คงไซเบอร์ เพราะประเทศเอสโตเนยี 

ถูกมองจากสายตาประชาคมโลกว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำาเร็จใน 

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ การอนุวัตรดิจิทัล การมีโครงสร้าง

พื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุม ถ้าใครมีโอกาสไปเอสโตเนียจะพบว่าต่อ wifi ปุ๊บ

อนิเทอร์เนต็แล่นฉวิเลยไม่ว่าจะอยูส่่วนไหนของประเทศแม้แต่ในกระท่อมกลาง

ป่า เพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศเอสโตเนียดีมาก

 มบีทความหนึง่เขยีนไว้ว่าประเทศเอสโตเนยีเป็นเหมอืน “สาธารณรฐั

ดจิทิลั” หรอื Digital Republic ซึง่ชือ่น่าสนใจแต่ผมสนใจชือ่รองของบทความ

นี้มากกว่า คือ “Its government is virtual, borderless, blockchained, 

and secure”2 “รัฐบาลของประเทศเอสโตเนียสามารถทำางานได้ในลักษณะ

เสมอืนจรงิผ่านช่องทางต่างๆ ในไซเบอร์สเปซ ไร้พรมแดน ทำางานด้วยการใช้

บลอ็กเชน และทีส่ำาคญัมนัปลอดภยั” นีเ่ป็นสิง่ทีส่ายตาของประชาคมระหว่าง

ประเทศมองมาที่เอสโตเนีย อีกบทความหนึ่งเขียนว่าประเทศเอสโตเนียเป็น 

“ประเทศที่มีการอนุวัตรดิจิทัลที่พัฒนาลำ้ายุคมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก”  

(“the most advanced digital society in the world”)3 

 2 Nathan Heller, “Estonia, the Digital Republic: Its government is virtual, borderless, 
blockchained, and secure. Has this tiny post-Soviet nation found the way 
of the future?,” Letter from Tallinn, The New Yorker, 11 December 2017 
(https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-
republic). 

 3 Ben Hammersley, “Concerned about Brexit? Why not become an e-resident 
of Estonia”, 27 March 2017 (https://www.wired.co.uk/article/estonia- 
e-resident). 



รัฐ(ชาติ) เทคโนโลยี และความขัดแย้งในศตวรรษที่ 21

103

 อย่างไรก็ตามผมจะชี้ให้เห็นต่อไปว่า จริงๆ แล้วมีบางอย่างซ่อนอยู่

ภายใต้ของพวกนี ้ซึง่สิง่ทีซ่่อนอยูก่ค็อืการปฏบิตักิารเชงิอำานาจของดจิทิลัเทค

โนแครตทีพ่ยายามครอบงำาการนยิามความหมายของการพฒันาประเทศ และ

คำาว่า “อนุวัตรดิจิทัล” ในภาครัฐ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ผมอยากจะทำาให้

ทุกคนเห็นภาพโดยการแนะนำาเทคโนโลยีต่างๆ ในภาครัฐของเอสโตเนียซึ่ง

ผมคิดว่าน่าสนใจ

 อย่างแรกคอื x-road เวลาไปเอสโตเนยีแล้วถามชาวเอสโตเนยีว่าการ

อนุวัตรดิจิทัลในภาครัฐมีอะไรบ้าง เขาจะต้องตอบอย่างหนึ่งว่ามี x-road ซึ่ง

เป็นเหมอืนเสาหลกัหรอืกระดกูสนัหลงัของระบบการเชือ่มโยงข้อมลูภาครฐัและ

ภาคเอกชนของเอสโตเนยี เป็นระบบทีท่ำาให้เกดิความสามารถในการเชือ่มโยง

ข้อมลูระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยไม่จำาเป็นต้องสร้างฐานข้อมลูกลาง ตรงนีเ้อง 

ที่มีส่วนสำาคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย เพราะถ้ามันมี 

ฐานข้อมูลกลางที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ก็จะมีความเสี่ยงมากถ้าฐานข้อมูล

นั้นถูกแฮกเข้าไป ซึ่ง x-road ทำาให้เอสโตเนียไม่จำาเป็นต้องสร้างฐานข้อมูล

กลาง ข้อมูลก็อยู่ตามหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน เพียงแต่เขาสร้าง x-road 

ขึ้นมาเป็นเหมือนถนนที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

และหลายๆ ประเทศพยายามเอาระบบนี้ไปใช้ อย่างฟินแลนด์เองก็ใช้ระบบ 

x-road ของเอสโตเนีย

 ต่อไปคือ e-cabinet การประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านโลกไซเบอร์ ผ่าน

ช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ ตรงนีก้น่็าสนใจ ตัง้แต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ประเทศ 

เอสโตเนียได้ทำาสิ่งหนึ่งคือการประชุม ครม. โดยปราศจากกระดาษ เป็น 

paperless meeting การประชุม e-cabinet มีความน่าสนใจคือ 1 สัปดาห์

ก่อนที่รัฐมนตรีจะมาเข้าร่วมประชุมเขาสามารถล็อกอินเข้าไปในระบบของ

ตนเองแล้วทราบวาระการประชุมล่วงหน้า และเขาก็สามารถเขียนลงไปเลย

ว่าต้องการอภิปรายในประเด็นไหนบ้างและจะไม่อภิปรายในประเด็นไหน 

ซึ่งประเด็นที่รัฐมนตรีทุกท่านเห็นว่าไม่จำาเป็นจะต้องอภิปรายก็ไม่จำาเป็นจะ
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ต้องเอาเข้ามาถือว่าอนุมัติเลย ซึ่งประหยัดเวลาการทำางานไปได้มาก เป็น

นวัตกรรมอย่างหนึ่งของประเทศเอสโตเนีย อีกอย่างหนึ่งสำาหรับ e-cabinet 

กค็อืตวัรฐัมนตรเีองไม่อยูใ่นห้องประชมุกส็ามารถประชมุผ่านช่องทางออนไลน์

ได้ด้วยการล็อกอินเข้าไปในระบบของตนแล้วก็สามารถลงนามในเอกสารผ่าน

ช่องทางออนไลน์ได้ 

 อีกอย่างคือ e-residency ซึ่งเพิ่งมีไม่นาน สำาหรับใครที่อยากจะเป็น

ผู้ประกอบการที่เรียกว่า digital nomad หรือ “ผู้ประกอบการที่ตัวอยู่ที่หนึ่ง

แต่ไปลงทนุอกีทีห่นึง่” e-residency น่าสนใจ มนัเป็นนโยบายของเอสโตเนยี 

ในการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการคุณภาพสูงจากทั่วโลกมาลงทุนในประเทศ 

เอสโตเนียโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในประเทศ พูดง่ายๆ ก็คืออยู่แบบ

เสมือนจริง เพราะว่าเมื่อลงทะเบียน e-residency แล้วก็จะสามารถเข้าถึง

บริการภาครัฐในเอสโตเนียได้ ซึ่งบริการภาครัฐ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ใน

พื้นที่ไซเบอร์อยู่แล้ว ตรงนี้เอื้ออำานวยให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการจาก 

ทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศเอสโตเนีย 

 เชือ่มโยงกบั startup Estonia นโยบาย e-residency เอือ้ให้เกดิการ

สร้าง startup ใหม่ๆ และทำาให้เกิด startup ecosystem ที่เข้มแข็งมากใน 

ประเทศเอสโตเนยี จนหลายคนพดูถงึประเทศเอสโตเนยีในฐานะทีเ่ป็นซลิคิอน

แวลลีย์ของยุโรปเหนือ

 สุดท้ายนวัตกรรมล่าสุดของเอสโตเนียคือ data embassy ประเทศ

เอสโตเนียลงนามความตกลงกับประเทศลักเซมเบิร์กโดยไปฝากเซิร์ฟเวอร์ไว้

ในลักเซมเบิร์ก เซิร์ฟเวอร์นี้จะบรรจุข้อมูลภาครัฐของประเทศเอสโตเนียเป็น

เหมอืนการแบก็อปัข้อมลู ความน่าสนใจกค็อืในกรณนีีป้ระเทศเอสโตเนยียนืยนั

ว่า data embassy ยนือยูบ่นหลกัการว่าด้วย data sovereignty หรอือธปิไตย

ทางข้อมูลยังเป็นของเอสโตเนียอยู่ หมายความว่า ประเทศเอสโตเนียเท่านั้น

ทีจ่ะเข้ามาใช้ฐานข้อมลูนีไ้ด้แม้จะอยูใ่นประเทศลกัเซมเบร์ิกกต็าม ตรงนีผ้มว่า

คล้ายๆ การทำาให้คอนเซ็ปต์เรื่องพรมแดนรัฐเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร 
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 สิง่ทีพ่ดูมาเป็นการเกริน่ให้เหน็ภาพว่าประเทศเอสโตเนยีมกีารอนวุตัร

ดจิทิลัมากขนาดไหน แต่การอนวุตัรดจิทิลัในประเทศเอสโตเนยี ทีส่ดุแล้วมนัมี

มิติการทำางานของการสถาปนาอำานาจนำาของดิจิทัลเทคโนแครต ผมไม่ได้พูด

ขึ้นมาลอยๆ หรือคิดเอาเองแต่มันมีข้อมูลที่น่าสนใจ 

 ถ้าเราดูการอนุวัตรดิจิทัลที่เอสโตเนียจากมุมของโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมต้องถือว่าประเทศเอสโตเนียมีความสำาเร็จมาก ดูจาก

ดชันรีะดบัภมูภิาค DESI (Digital Economy and Society Index)4 ปี 2018 

เอสโตเนียอยู่ในลำาดับที่ 9 ถ้าดูดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โลก GCI 

(Global Cybersecurity Index)5 เอสโตเนยีกอ็ยูล่ำาดบัที ่5 แต่ถ้าดดูชัน ีEGDI  

 4 ดัชนีเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy and Society Index: DESI) 
เป็นกรอบมาตรฐานในการวัดและเปรียบเทียบความก้าวหน้าและความสำาเร็จของ
การขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ด้าน
คือ 1. การเชื่อมต่อ (Connectivity) 2. ทุนมนุษย์ (Human Capital) 3. การใช้
งานอินเทอร์เน็ต (Use of Internet) 4. การผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล (Integration 
of Digital Technology) และ 5. บริการดิจิทัลสาธารณะ (Digital Public Service) 
(https://www.nationtv.tv/main/content/378447827/).  

 5 ดชันีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของโลก (Global Cybersecurity Index: GCI) 
เป็นดชันชีีว้ดัระดบัของการพฒันาการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ของแต่ละ
ประเทศ จัดทำาโดยสหภาพโทรคมนาคมสากล (International Telecommunication 
Union: ITU) ร่วมกับสถาบัน ABI Research (Allied Business Intelligence) เพื่อ
สร้างแรงจงูใจให้แต่ละประเทศตระหนกัถงึการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
โดยเป้าหมายสูงสุดคือต้องการทำาให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกและหลอมรวมให้อยู่ในแก่นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (https://dga.or.th/upload/download/file_a72a7758d9e084011ace 
28bc4cc09794.pdf) 
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(E-Government Development Index)6 ที่ทำาโดยสหประชาชาติ (UN) 

เราจะพบว่าเอสโตเนียไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับแรกเลย และที่น่าสนใจกว่านั้น 

เมื่อดู EPI (E-Participation Index)7 ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมาเอสโตเนีย

 6 ดชันรีฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Government Development Index: EGDI) จดัทำาโดย
องค์การสหประชาชาติ เพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศต่างๆ โดยพิจารณา 3 ด้านคือ 1. การให้บริการออนไลน์ 2. โครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม และ 3. ทนุมนษุย์ (https://www.dga.or.th/upload/download/
file_5c8636c5db85e9dd70048ab869907275.pdf 

 7 ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Participation Index: EPI) โดย
สหประชาชาติได้กำาหนดเกณฑ์ในการวัดการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนอนัประกอบด้วย e-Information, e-Consultation และ e-Decision making 
(https://www.gotoknow.org/posts/494400) 
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ไม่ได้ติด 10 อันดับแรก อยู่อันดับที่ 27 ด้วยซำ้า ตรงนี้ยืนยันให้เห็นว่า 

การอนุวัตรดิจิทัลในประเทศเอสโตเนียไม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกคน 

เข้ามามส่ีวนในการขบัเคลือ่นหรอืว่าเข้ามามส่ีวนในการกำาหนดนโยบายการพฒันา 

ประเทศบนฐานของการอนุวัตรดิจิทัล เพราะกระบวนการนี้เป็นกระบวนการ

ที่มีลักษณะ top-down พอสมควร คือเป็นการกำาหนดนโยบาย กำาหนดเส้น

ทาง แนวทาง วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศโดยดิจิทัลเทคโนแครต นี่ก็เป็น

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการ เราจะพบว่าในกรณีประเทศเอสโตเนีย แม้ว่าการ 

อนวุตัรดจิทิลัจะสงูแต่เราจะเหน็ความเหลือ่มลำา้เชงิรายได้ (Income Inequality) 

ของเอสโตเนียว่าสูงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับฟินแลนด์ 

สวีเดน เดนมาร์ก 

 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนำาเสนอก็คือ การมีโครงสร้างดิจิทัลที่

ทันสมัยและครอบคลุมไม่ได้หมายความว่าจะมีประชาธิปไตยแบบดิจิทัลที่มี

คุณภาพ ในที่นี้ก็คือประชาชนชาวเอสโตเนียไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด

นโยบายดิจิทัลอย่าง active แต่เป็นกระบวนการที่ถูกชี้นำาในระดับหนึ่งแล้ว 

อย่างที่ได้กล่าวข้างต้น มันเป็นการอนุวัตรดิจิทัลจากบนลงล่าง ซึ่งก็ทำาให้ผม

เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำาไมนโยบายการพัฒนาประเทศแบบมุ่งอนุวัตรดิจิทัล

ในลักษณะบนลงล่างถึงได้รับความชอบธรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเปลี่ยนมา 

กีร่ฐับาลนโยบายการอนวุตัรดจิทิลัของเอสโตเนยีในช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่่านมา 

ก็ถูกจรรโลงอยู่เช่นนั้นตลอดมา

 เรือ่งราวความสำาเรจ็ของประเทศเอสโตเนยีในฐานะทีเ่ป็นผูน้ำารฐัดจิทิลั

มเีรือ่งทีไ่ม่ได้เล่ากค็อื จรงิๆ แล้วการประกอบสร้างของชาตดิจิทิลัของเอสโตเนยี 

เป็นปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “exclusion” การสร้างความเป็นอื่น 

การกดีกนับางอย่างออกไป ซึง่บางอย่างตรงนีเ้ป็นบรบิทเฉพาะของเอสโตเนยี 

นั่นก็คือประชากรเอสโตเนียที่มีเชื้อสายรัสเซีย 

 ถึงตรงนี้ผมอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติม ประเทศเอสโตเนียภายหลัง

จากได้รับเอกราชในปี 1991 ตอนนั้นเอสโตเนียมีประชากรเชื้อสายรัสเซีย
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อยู่ราว 1 ใน 4 ของประเทศ ประชากรกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ integrate หรือไม่ได้

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเอสโตเนียอย่างที่เรียกได้ว่ากลมกลืน เขายังใช้

ภาษารสัเซยีและตดิตามข่าวสารจากรสัเซยีด้วยซำ้า และคนกลุม่นีส่้วนใหญ่อยู่

ในเมืองนาร์วา (Narva) ติดกับชายแดนรัสเซีย 

 ประชากรกลุม่นีถ้กูกดีกนัออกไปจากนโยบายนีย้งัไง สิง่ทีผ่มพยายาม

จะชีใ้ห้เหน็กค็อืการสร้างชาตเิอสโตเนยี นกัวชิาการหลายคนอธบิายว่าเป็นการ

สร้างชาติแบบ ethnoculturalism คือเป็นการสร้างชาติบนฐานของภาษา 

วฒันธรรม และชาตพินัธุข์องเอสโตเนยี กค็อืชาวเอสโตเนยีเชือ้สายเอสโตเนยีน 

พอพลังทางการเมืองที่สร้างชาติหรือแนวความคิดแบบ ethnoculturalism 

แบบนี้ถือครองอำานาจนำาเขาก็ใช้นโยบายการพัฒนาประเทศแบบการอนุวัตร

ดิจิทัลในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับเรื่องเล่า (narrative) ของเขาเอง 

เท่ากับว่าเป็นการกีดกันประชาชนเอสโตเนียที่มีเชื้อสายรัสเซียออกไปจาก

กระบวนการประกอบสร้างชาติในฐานะที่เป็นชาติดิจิทัล

 การประกอบสร้างชาติดิจิทัลของเอสโตเนีย ถ้าเราดูเอกสารเชิง

นโยบายของเอสโตเนียตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1994 เป็นต้นมา ผมถือว่าเอกสาร

เหล่านี้เป็นตัวบทแบบหนึ่ง มันสะท้อนการเมืองของการนิยาม และผมพบว่า

ผูน้ำาทางการเมอืงทีม่บีทบาทในการประกอบสร้างชาตเิอสโตเนยีเสนอวสิยัทศัน์

แบบหนึ่ง นั่นคือการบริหารจัดการภาครัฐด้วย e-solution คือการอภิบาล

ดิจิทัล หรือ digital governance หรือการสร้างสังคมและเศรษฐกิจแบบดิจิทัล 

(digtal economy and society) ซึ่งมาพร้อมกับนโยบายชุดหนึ่ง เพื่อที่จะ

ทำาให้วิสัยทัศน์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงเขาก็จะต้องสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น 

ระบบ x-road, e-cabinet รวมทัง้ i-Voting ทีผ่มไม่ได้พดูถงึ แต่ว่าเอสโตเนยี 

เป็นประเทศแรกในโลกที่มีการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยที่

ประชาชนสามารถลงคะแนนในมือถือก็ได้ 

 วิสัยทัศน์ดังกล่าวมาพร้อมกับการนิยามความหมายของการพัฒนา

ชาตแิละความเป็นชาตดิจิทิลั ในขณะเดยีวกนัปฏบิตักิารการนยิามนีก้เ็ป็นการ
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สร้างความเป็นอืน่ให้กบัอดตีทีเ่คยเป็นส่วนหนึง่ของสหภาพโซเวยีตซึง่ผกูโยง

อยู่กับคอนเซ็ปต์เรื่องความล้าหลัง ในแง่นี้การประกอบสร้างชาติดิจิทัลของ 

เอสโตเนียจึงเป็นการตอกยำ้า ผลิตซำ้า และให้ความชอบธรรมกับการนิยาม

ความหมายของการพฒันาชาต ิและความเป็นชาตดิจิทิลัในฐานะความเป็นสมยั

ใหม่ มันตรงกันข้ามกับความเป็นโซเวียตซึ่งถูกมองว่าเป็นความล้าหลัง และ

ยังหมายความรวมไปถึงความเป็นอิสระจากการครอบงำา และความสามารถ

ของเอสโตเนียที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของตะวันตก 

 ถ้าจะสรุปสั้นๆ ก็คือ discourse หรือวาทกรรมที่มีพลังมากๆ ใน 

เอสโตเนยีในการสรา้งชาตเิป็นวาทกรรมวา่ด้วยการ return to the west หรือ

กลับไปสู่ตะวันตก ซึ่ง “การกลับสู่ตะวันตก” หมายถึงการออกจากสภาวะ

ความเป็นโซเวียต 

 เราจะพบว่าแนวทางการพฒันาชาตด้ิวยการอนวุตัรดจิทิลัทีผ่กูโยงกบั

ความหมายทีผ่มได้บอกไป ความหมายทีม่นัยดึโยงอยูก่บัคอนเซป็ต์ความเป็น

สมัยใหม่ ความเป็นอิสระจากการครอบงำา และความเป็นตะวันตก มันจึงเป็น

โครงการทางการเมอืงทีค่รองอำานาจนำา เป็นการสถาปนา hegemony ประสาน

ความเห็นพ้องระหว่างผู้นำาทางการเมือง ที่สำาคัญคือมันทำาให้คำาว่าชาติดิจิทัล

ดูราวกับเป็นสิ่งธรรมดา และเมื่อมันกลายเป็นสิ่งที่ธรรมดา การตั้งคำาถามต่อ 

ความชอบธรรมของแนวทางการพฒันารฐัแบบดจิทิลักจ็ะถกูมองว่าเป็นปฏปัิกษ์ 

ต่อความก้าวหน้าของชาติเอสโตเนีย 

 อย่างไรกต็าม ต้องเน้นยำา้อกีครัง้หนึง่ว่าโครงการทางการเมอืงแบบนี้ 

มันยึดโยงกับแนวคิดและวิสัยทัศน์ของชาวเอสโตเนียเชื้อสายเอสโตเนียน 

เพราะฉะนั้นประชากรเอสโตเนียที่มีเชื้อสายรัสเซียไม่มีส่วนร่วมในการสร้าง

ชาติดิจิทัลเท่าไรนัก ดังนั้นความเป็นชาติดิจิทัลในตัวมันเองก็ไม่ได้ครอบคลุม

อัตลักษณ์ของประชากรเชื้อสายรัสเซีย และเป็นเหมือนการลากเส้นระหว่าง 

เธอ เขา ข้าพเจ้า ท่าน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 ผมจะสรปุสัน้ๆ ม ี3 ประเดน็ทีอ่ยากจะนำาเสนอ ประเดน็แรกคอื การ

ประกอบสร้างชาติดิจิทัลของเอสโตเนียเป็นโครงการทางการเมืองของดิจิทัล

เทคโนแครตในลักษณะที่เป็น top-down อำานาจเคลื่อนจากบนลงล่าง ซึ่ง 

ดิจิทัลเทคโนแครตในที่นี้หมายถึงประชากรเชื้อสายเอสโตเนียน พูดภาษา 

เอสโตเนียน พูดง่ายๆ คือเป็นชาวเอสโตเนียพื้นถิ่น

 ประเดน็ที ่2 คอืกระบวนการนยิามความหมายของการพฒันาชาตแิละ

ความเป็นชาตดิจิทิลั มนัได้ความชอบธรรมจากพลงัทางการเมอืงทีด่ำาเนนิการ 

บนฐานคิดของ ethnoculturalism ในเอสโตเนีย ซึ่งในทัศนะของคนกลุ่มนี้  

เอสโตเนียแปลว่าคนเอสโตเนียที่ใช้ภาษาเอสโตเนียน ดังนั้นการสร้างชาติ

ดิจิทัลจึงมีความเกี่ยวข้องกับประชากรเชื้อสายรัสเซียน้อย

 ประเด็นสุดท้าย การสร้างชาติแบบนี้แท้จริงแล้วเป็นปฏิบัติการของ

การสร้างความเป็นอื่น และถูกซ่อนด้วยกระบวนสร้างนโยบายการพัฒนา

ประเทศแบบเน้นการอนุวัตรดิจิทัลจากบนลงล่างให้มันกลายเป็นของทั่วไป 

เป็นของธรรมดา และถูกทำาให้ดำารงอยู่ด้วยเครื่องมือประชาสัมพันธ์และกลไก

ต่างๆ ของรัฐ ซึ่งในที่สุดแล้วมันก็กลับมาให้ความชอบธรรมกับการสถาปนา

อำานาจนำาของดิจิทัลเทคโนแครต

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ขอบคุณอาจารย์วศินครับ มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ซึ่ง 

ต่อเนือ่งจากทีอ่าจารย์ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ กล่าวปาฐกถา และวงเสวนาสาขา

การระหว่างประเทศกไ็ด้พดูถงึความสำาคญัของเทคโนโลยทีีม่า disrupt ดงัทีเ่รา

บอกว่าอยูใ่นโลก disruptive world ปฏเิสธไม่ได้ว่าเป็นบทบาทของเทคโนโลยี

 ประเด็นสำาคัญที่อาจารย์ชัยวัฒน์ชี้ให้เห็นก็คือ เทคโนโลยีมาเปลี่ยน

รัฐยังไง ไม่ใช่รัฐใช้เทคโนโลยียังไง มันเปลี่ยนซึ่งกันและกันจนทำาให้เรา 

ไม่สามารถคิดถึงรัฐแบบเดิมได้แล้ว จากที่เป็น “รัฐนาวา” มันต้องคิดถึง  

“รัฐอากาศยาน” เพราะความเร็วและความแรงมันมากขึ้น แต่นั่นต้องเป็น
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ประเทศทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานดแีบบเอสโตเนยี มไีฮสปีดอนิเทอร์เนต็ ส่วนของ

บ้านเรารัฐอาจจะไม่สามารถเร็วและแรงได้เพราะโหลดไม่ไปไหน 

 อาจารย์วศินพยายามชี้ให้เห็นยุทธศาสตร์การสร้างชาติเอสโตเนีย

ที่เน้นดิจิทัลซึ่งไม่ได้มีแต่แง่มุมด้านเศรษฐกิจ แต่มันเป็นโครงการทางการ

เมือง (Political Project) ที่ top-down พูดง่ายๆ คือมีคนได้และมีคนเสียใน

ยุทธศาสตร์นี้ ดังนั้นเวลาที่คนตื่นเต้นว่าเอสโตเนียเจริญ เป็นชาติเล็กๆ และ

สร้างชาติจากดิจิทัล แต่ตัวเลขความเหลื่อมลำ้าก็สูง มีกระบวนการที่มีคนถูก

กีดกัน คนที่ไม่ได้ประโยชน์จากการสร้างชาติดิจิทัลแบบนี้ อาจขอให้อาจารย์

ช่วยขยายความในช่วงซกัถามว่า ดจิทิลัเทคโนแครตคอืใครบ้าง ดเูหมอืนเป็น 

กลุ่มชนชั้นนำากลุ่มหนึ่งซึ่งค่อนข้างมีอำานาจมากในการกำาหนดนโยบาย

 ลำาดบัถดัไป อาจารย์ดลุยภาพ จาตรุงคกลุ เป็นอาจารย์น้องใหม่ของ

คณะเรา อาจารย์สนใจด้านทฤษฎีและปรัชญาการเมือง จบปริญญาตรีจาก 

มหาวิทยาลัยยอร์ก (University of York) ที่อังกฤษและปริญญาโท LSE 

(London School of Economics) ที่อังกฤษเช่นเดียวกัน โดยวิทยานิพนธ์

ปริญญาโททำาเกี่ยวกับนักคิด 2 คนคือ คาร์ล ชมิทท์ กับ โธมัส มอร์ ถ้าใคร

เรยีนด้านปรชัญาการเมอืงกค็งรูจ้กัเป็นอย่างด ีวันนีอ้าจารย์จะมาพดูในหวัข้อ

น่าสนใจที่ชื่อว่า “พลังชีวิต เทคโนโลยี และการ(ไม่)ปฏิเสธรัฐ” 
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“ในการมุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมที่ประสบกับการครอบง�าจากรัฐ 
สังคมควรท�าตัวเป็นพื้นที่ส่วนรวมในการประกอบสร้างองค์ประธาน

ของการปฏิวัติที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออ�านาจรัฐโดยบริบูรณ์ 
หรือสังคมควรตระหนักถึงความจ�าเป็นของรัฐไปพร้อมๆ 

กับการสร้างพื้นที่ให้กับความหลากหลาย 
ถ้าเราเชื่อว่าความเป็นไปได้ของสงครามไม่ใช่เพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้น

โดยชนชั้นน�าที่ต้องการรวบอ�านาจ หรือนักปรัชญาชนชั้นกระฎุมพีที่ถูกฐานะ
ทางชนชั้นก�าหนดทิศทางทางความคิด...ค�าตอบคือไม่มีเทคโนโลยีหรือสิ่งใดๆ 

เข้ามาแทนที่รัฐหรืออ�านาจอธิปัตย์ได้ ดีไม่ดีเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอาจก�าหนดทิศทางได้ยากและสร้างปัญหาใหม่ๆ 

ที่คาดไม่ถึงถ้าหากไม่มีรัฐคอยเป็นตัวกลางก�ากับ”
-- อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
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อ.ดุลยภ�พ จ�ตุรงคกุล:

 สวัสดีครับ ฟังอาจารย์ประจักษ์พูดเรื่อง old wisdom กับ new 

wisdom ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เป็น new หรือ old wisdom เพราะ

หลายอย่างทีผ่มจะพดูคอืแก่นปรชัญาจากนกัคดิทีเ่สยีชวีติไป 300-400 ปีแล้ว

 สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำาในวันนี้เป็นเสมือนการสร้างบทสนทนาขึ้นระหว่าง

ตัวผมในฐานะผู้ศึกษาประวัติความคิดทางการเมืองและผู้สนใจแนวคิดทฤษฎี

ร่วมสมัยเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม กับหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมาก

ชื่อเรื่อง Conatus8 ของอาจารย์เก่งกิจ กิติเรียงลาภ โดยประเด็นที่ผมสนใจ

และจะนำาไปต่อยอดมอียูส่องมติด้ิวยกนั หนึง่ การเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชีวิต การเมือง และเทคโนโลยี ผ่านกระแสธารทางความคิดตะวันตกที่วิ่งไหล

จากอดีตสู่ปัจจุบัน และสอง การสร้างสังคมใหม่ผ่านปฏิบัติการของความคิด

ในรูปแบบต่างๆ ผมหวังว่าเมื่อเอาสองมิตินี้มาประกอบเข้าด้วยกัน ภาพที่จะ

ได้คือทฤษฎีการเมืองที่ทรงพลังกว่าเดิม ไม่ว่าในด้านการรับมือกับอำานาจรัฐ

ที่ครอบงำาหรือการจัดการกับความขัดแย้งภายในสังคมเอง 

 ข้อค้นพบหลกัๆ ทีผ่มได้จากหนงัสอื Conatus มอียู ่3 ประการ หรอื 

3 ขั้นตอนต่อไปนี้

 ประการแรก การแยกสิง่ทีเ่รยีกว่า “พลงัศกัยภาพ” หรอื potentiality 

ของชีวิต ซึ่งเป็นพลังในการสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านการลบล้าง

หรอืการเชือ่มต่อกบัพลงัอืน่ๆ นอกตวัประธานทีเ่ป็นเอกพจน์ โดยมเีทคโนโลยี

เป็นตัวแปรสำาคัญ ออกจากปฏิบัติการของอำานาจที่มุ่งสถาปนาความสัมพันธ์

เชงิอำานาจแบบบนลงล่าง หมายความว่า ถ้าปฏบิตักิารในแบบแรกเป็นเหมอืน 

power to do anything by anyone แบบที่ 2 ก็เป็น power over หรือ 

power over everyone by someone ซึ่ง someone ตรงนี้อาจจะเป็นดิจิทัล

 8 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, CONATUS ชีวิตและอ�านาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: Illuminations Editions, 2561) 
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เทคโนแครตหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ 

 ประการที่ 2 คือการสำารวจผลกระทบของการแบ่งแยกข้างต้น

ต่อการประกอบสร้างของสิ่งที่เรียกว่า “องค์ประธานของการปฏิวัติ” หรือ 

Revolutionary Subject ซึง่ปฏเิสธการมองตวัเองในฐานะผูอ้ยูใ่ต้คำาบงการของ

กฎหมาย หรือการเป็น legal subject ถ้ากล่าวอีกแบบก็คือไม่เอารัฐ 

 ประการสดุท้าย คอืการให้ความชอบธรรมกบัโครงการทีด่อูงอาจมาก 

 ทั้ง 3 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ดำาเนินโดยกลุ่ม Autonomia ซึ่งเป็น 

กลุ่มนักคิดนักกิจกรรมฝ่ายซ้ายในอิตาลีช่วงทศวรรษ 1970 กลุ่มนี้ต้องการ

ปฏิเสธการดำารงอยู่ของรัฐ องค์อธิปัตย์ ตลอดจนสถาบันพรรคการเมืองหรือ

ชมุชนทางการเมอืงใดกต็ามทีมุ่ง่สถาปนาจรติทางอำานาจทีส่มบรูณ์ในตวัมนัเอง  

ในขณะเดยีวกนักท้็าทายจรติเดมิของลทัธมิาร์กซสิต์ซึง่วางอยูบ่นวธิวีทิยาแบบ

เฮเกเลียน (Hegelian) 

 ในแง่หนึง่การตอบโต้ของผมกบัหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นไปในลกัษณะของ

การเชื่อมร้อยองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่ถือกำาเนิดจากโครงการทางความคิด 

ทั้งหลายที่มุ ่งสถาปนารัฐ เข้ากับองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาที่สนใจเรื่อง

เทคโนโลยีและพลังต่างๆ ในสังคมที่ไม่จำาเป็นต้องขึ้นกับรัฐ 

 ส่วนในอีกแง่ผมคิดว่าการทำาเช่นนี้จะสามารถทำาให้เราเข้าใจพลัง

ศักยภาพหรือ potentiality ของพลังอันหลากหลายในสังคมที่ล้วนมีความเป็น

เอกพจน์โดยมเีทคโนโลยเีป็นสือ่กลางหรอืแนวระนาบทีท่ำาการเชือ่มต่อ จดัสรร

และขับเคลื่อน เพื่อวัตถุประสงค์ของการต่อต้านอำานาจนั้นซึ่งมันมาพร้อมกับ

ความท้าทายและข้อจำากัดอยู่จำานวนหนึ่ง

 เมือ่พดูถงึมโนทศัน์ของอำานาจ อาจารย์เก่งกจิเริม่ต้นด้วยการอธบิาย

ว่า สำาหรับนักคิดอย่างเดอเลิซ (Gilles Deleuze) ที่สนใจเรื่องชีวิตกับอำานาจ

ควบคุมชีวิต ฟูโกต์ (Michel Foucault) เป็นผู้กระทำาการแบ่งแยกระหว่าง

ตัวปฏิบัติการของอำานาจแบบบนลงล่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น “อำานาจอธิปัตย์” 

(sovereign power) กับ “อำานาจวินัย” และปฏิบัติการอย่างที่ 2 ซึ่งก็คือ
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ปฏิบัติการของสิ่งที่เรียกว่า “พลังบริสุทธิ์” (pure force) หรือพลังที่เคลื่อนที่

ในแนวระนาบและมาก่อนทุกความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่พยายามทำาให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างพลังต่างๆ มีความเป็นทางการหรือมีความตายตัวมากยิ่งขึ้น 

โดยพลังที่เรียกว่า “พลังชีวิต” ซึ่งก็คือชื่อของหนังสือเล่มนี้ Conatus เดิมที

เป็นพลังบริสุทธิ์ แต่ต่อมาถูกยึดจับและผนวกเข้าให้อยู่ภายในการจัดลำาดับ

ช่วงชั้นของโครงสร้างอำานาจ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวก็ย่อมมีรัฐเป็นศูนย์กลาง 

และรัฐก็ย่อมมีอำานาจในการชี้ขาดว่าใครควรอยู่และใครควรตาย หรือในการ

กำาหนดว่าใครคือเราและใครคือฉัน 

 โดยปกตคินทีท่ำาผดิกฎหมายกจ็ะต้องเผชญิกบัอำานาจทีผ่กูขาดสทิธใิน

การออกและบงัคบัใช้กฎหมาย อำานาจลกัษณะนีจ้งึสะท้อนอำานาจทางกายภาพ

ที่รองรับโดยกฎหมาย แต่ต่อมาพอรัฐสามารถขยายตัวออกไปครอบคลุมทุก

สถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือโรงพยาบาล อำานาจรัฐบาล

บางส่วนกไ็ด้แปรรปูจากอำานาจอธปัิตย์เป็นอำานาจวนิยัผ่านการสร้างสงัคมวนิยั 

นัน่กค็อืการ discipline คนให้เป็นประชาชน ให้เปน็คนดขีองรฐั เชือ่ฟังพ่อแม่ 

เชื่อฟังสถาบันศาสนาทำานองนี้

 กระนั้นทั้งหมดนี้ต่างจากปฏิบัติการของอำานาจที่ฟูโกต์เรียกว่า  

“ชีวอำานาจ” หรือ Biopower ซึ่งเป็นกลไกอำานาจในรูปแบบของเทคนิค

การแพทย์หรือความรู้ทางชีวภาพซึ่งก็เป็นเทคโนโลยี และเพราะว่ามันเป็น

เทคโนโลยี ทุกฝ่ายก็มีส่วนในการผลิตมัน ตลอดจนตีความมันให้เข้ากับ

สถานการณ์ทีเ่ฉพาะของตน เหมอืนกบัภาษาทีพ่ร้อมจะถกูตคีวามไม่รูก้ีม่ติ ิคอื

มันพร้อมจะถูกตีความโดยปัจเจกและพร้อมจะนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

ชีวิตส่วนตนตามที่ตนเห็นควร 

 “อำานาจเชงิความรู”้ ซึง่อำานาจชวีภาพกเ็ป็นอำานาจเชงิความรู ้จงึเป็น 

อำานาจที่ไม่จำาเป็นต้องยึดโยงกับรัฐ หรือสถาบันที่เป็นทางการใดๆ กล่าว 

ถึงที่สุดคือ ชีวอำานาจเป็นอำานาจที่เคลื่อนที่ไปมาในสนามพลังต่างๆ ของชีวิต 

บนแนวระนาบที่อยู่นอกศูนย์กลางอำานาจรัฐ 
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 จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมด เดอเลิซหวังว่าพอได้แยกพลังชีวิตกับ 

ชวีอำานาจออกจากอำานาจทีเ่ป็นทางการของรฐัและสงัคมวนิยั นีจ่ะเป็นการเปิด 

ประตใูห้กบัการคดิถงึอำานาจในรปูแบบของการสร้างองค์ประธานของการปฏวิตัิ

ที่มุ่งต่อต้านรัฐ รัฐซึ่งเป็นศูนย์รวมของอำานาจที่มีความตายตัวทุกรูปแบบ

 ต่อมาเพื่อสมทบทัศนะดังกล่าวด้วยคำาอธิบายทางอภิปรัชญาที่คง

ความเป็นหลกัการสงู เดอเลซิตลอดจนกลุม่ Autonomia ในภายหลงัทีต้่องการ

สานต่อเจตนารมณ์เบือ้งต้นของมาร์กซ์และเลนนิ จงึได้หนัไปสมาทานภววทิยา

แห่งชวีติของนกัปรชัญาคนหนึง่ทีช่ือ่ เบเนดกิต์ สปิโนซา (Benedict Spinoza, 

1632-1677) จากช่วงศตวรรษที่ 17 

 สำาหรับนักคิดกลุ่มนี้ สปิโนซาต่างจากนักคิดคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

อรสิโตเตลิ เดการ์ต หรอืเฮเกล ตรงทีว่่าสปิโนซาพยายามจะเข้าใจชวีติมนษุย์

บนฐานของความเป็นจรงิเชงิวตัถ ุความเป็นจรงิซึง่จรงิในตวัมนัเองโดยไม่ต้อง 

อาศัยคำาอธิบายทางเทววิทยาหรือจิตนิยมที่มองว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณที่

เชื่อมต่อกับพระเจ้า หรือการเมืองนิยมที่มองว่ามนุษย์ย่อมเป็นสัตว์การเมือง

โดยธรรมชาติ เหมือนกับที่เราเห็นในอริสโตเติลหรือในนครรัฐกรีก หรือแม้

กระทั่งประวัติศาสตร์นิยมที่มองว่ามวลมนุษยชนมีปลายทางที่ถูกกำาหนดไว้

แล้วเหมือนกับเฮเกล

 ข้อสรุปที่ได้ก็คือการเข้าใจสสารของพลังชีวิตหรือ Conatus ใน

ลักษณะที่ไม่ถูกตีกรอบ หรือกำาหนดโดยสสารแบบสารัตถะนิยม ซึ่งสะท้อน

ความเป็นจริงที่อยู่เหนือโลก ไม่ใช่ความเป็นจริงเชิงวัตถุที่จริงในตัวมันเอง 

และความเป็นจริงเหนือโลกมันคือความเป็นจริงที่เอาไว้ครอบความเป็นจริง

เชิงวัตถุอีกที โดยเมื่อพิจารณาถึงพลังศักยภาพของชีวิตมนุษย์ที่ไร้ขอบเขต

โดยธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการสมาทานความเป็นจริงเชิงวัตถุ 

 กลุ่ม Autonomia จึงเชื่อว่าต่อจากนี้ชีวิตมนุษย์ก็จะเป็นดั่งช่องว่างที่

ถกูเปิดให้ความหลากหลายในตวัคนได้เชือ่มต่อกบัพลงัอืน่ๆ แบบต่อเนือ่งและ

ไม่สิ้นสุด และอย่างที่เราสามารถจะเข้าใจได้ก็คือเทคโนโลยีก็จะเป็นเครื่องมือ
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สำาคัญในการเชื่อมต่อพลังต่างๆ ในสังคม สุดท้ายมนุษย์ก็จะสามารถกำาหนด

ยุทธวิธีและกลยุทธ์ร่วมกันในการต่อต้านและปฏิเสธอำานาจรัฐ โดยปัจจัยที่

สำาคญัยิง่ต่อการดำาเนนิกจิกรรมเช่นนีก้ค็อืการต้องรกัษาหลากหลายหรอืความ

เป็นพหุชนไว้ให้ได้ 

 ในประเดน็นีเ้ราพอทีจ่ะอนมุานได้ว่าถ้าสงัคมไร้รฐัจะบงัเกดิและคงอยู่

ต่อไปได้มันต้องไม่จมปลักอยูก่บัภาพของมนษุยท์ีเ่รียกรอ้งแต่การปกครอง นี่

คือภาพที่ โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) อยากให้เราเชื่อ ฮอบส์ซึ่งเป็น 

ผูร้เิริม่การนยิามมนษุย์ว่าเป็นสิง่มชีวีติทีเ่หน็แก่ตวั โดดเดีย่ว และโหดร้ายเสมอ 

 อาจารย์เก่งกจิจงึอธบิายผ่านการตคีวามสปิโนซาของ อนัโตนโิอ เนกริ 

(Antonio Negri) หนึ่งในสมาชิกคนสำาคัญของกลุ่ม Autonomia ไว้ว่า จริงๆ 

แล้วนวัตกรรมทางความคิดของสปิโนซาคือการไม่จมปลักอยู่กับฮอบส์ มาถึง

ตรงนี้ผมอยากเสริมว่าจริงอยู่ที่สปิโนซาไม่ได้นิยามธรรมชาติมนุษย์ในเชิงลบ

แบบแข็งๆ ทื่อๆ อย่างที่ฮอบส์ทำา เขามองว่า human ไม่ใช่ being แต่มัน 

becoming คือพร้อมจะกลายเป็นอย่างอื่นตลอดเวลา ไม่เหมือนที่ฮอบส์มอง

ว่ามนุษย์มีความชั่วร้ายที่ตายตัว 

 สปิโนซาเองพอเขาไม่ได้เชื่อแบบฮอบส์ ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ 

เชื่อเสียทีเดียวว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะเป็นพหุชน (multitude) ด้วยการ

ปฏิเสธรัฐและแนวคิดเรื่องประชาชน หรือการไม่ยอมเป็น legal subject 

นั่นเอง อย่างที่เนกริคิด โดยการเป็นอยู่ของพหุชนหรือสิ่งที่เรียกว่า “being 

multitude” สำาหรบัเนกรมินัต้องมอีงค์ประกอบสำาคญัหนึง่คอืองค์ประกอบของ

ความปรารถนาที่จะสร้างส่วนรวมที่มุ่งไปในทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ นั่นก็คือความ

ปรารถนาทีส่ะท้อนความรกัต่อความหลากหลายหรอืทีเ่นกรเิรยีกว่า “amour” 

แต่หากพิจารณาจากงานที่เป็นทฤษฎีการเมืองของสปิโนซาจะเห็นได้ว่า การ

คดิร้ายของคนบางคนในสภาวะธรรมชาตซิึง่กค็อืสภาวะไร้รฐันัน่เองมนัเป็นเรือ่ง

ปกติพอๆ กับการคิดดีของคนบางคนในสภาวะเดียวกัน
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 มากไปกว่านั้นสปิโนซายังตระหนักอีกว่า คนไม่มีเหตุผลย่อมกระทำา

ในสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่น ส่วนคนมีเหตุผลย่อมแสวงหาเสรีภาพและ

ความมั่นคงในรัฐ นี่คือกฎแห่งธรรมชาติ ดังนั้นคนมีเหตุผลควรเป็นคนที่พา 

ทกุคนออกจากสภาวะธรรมชาต ิด้วยการสถาปนาอำานาจรฐัทีส่ามารถโน้มน้าว 

คนไม่มีเหตุผลด้วยอารมณ์และความรู้สึกกลัว ตรงนี้เขาไม่ได้ปฏิเสธฮอบส์

อย่างเตม็ที ่การสร้างวนิยัจงึเป็นเรือ่งสำาคญัพอๆ กบัการให้ประชาชนใช้เหตผุล

ได้อย่างเต็มที่ เสรีภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากทุกคนจะต้องมานั่งคอย

ระแวงกันและกันอยู่เสมอ ถ้าขาดรัฐไปเมื่อไรความเป็นเอกภาพของพหุชนก็

จะหายไปเมื่อนั้น กล่าวอีกแบบคือ การเป็นอยู่ของพหุชนยืนด้วยตัวเองไม่ได้

ถ้าไม่มีกลไกของรัฐคอยคำ้าจุนและทำาหน้าที่ปลูกฝังวินัยในการรักผู้อื่น เคารพ

ต่อความหลากหลายในตัวคนและทำาเพื่อส่วนรวม

 สรุปได้ว่าความท้าทายที่มาพร้อมกับการสมาทานพลังชีวิตหรือ 

Conatus ในความหมายที่โดนกำาหนดโดยอนันต์ของความปรารถนาและพลัง

ศักยภาพของมนุษย์ที่ไม่หยุดนิ่ง คือการต้องยอมจำานนต่อความเป็นจริงใน

เชิงวัตถทุีเ่ขา้ใจวา่พลานภุาพในการทำาลายลา้งของมนษุยม์ันคอืด้านกลบัของ

ศักยภาพเดียวกันในการพัฒนาตัวเองอย่างไร้ขีดจำากัด

 มากไปกว่านี้ ถ้ากลับไปพิจารณาอิทธิพลที่สปิโนซาได้รับจากนักคิด

ในยุคสมัยเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในแง่หนึ่งตัวสปิโนซาเองก็ได้รับอิทธิพลจาก 

ฮอบส์ ทีแ่ท้แล้วทัง้คูต่่างเป็นนกัวตัถนุยิมทีเ่หน็พ้องต้องกนัในเรือ่งการทีม่นษุย์

ไม่ได้ดีโดยธรรมชาติ หรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยเพียงครรลอง

ของธรรมชาติ ฮอบส์เองก็เป็นนักคิดคนแรกๆ ที่พยายามอธิบายทุกสรรพสิ่ง 

รวมถึงจิตของมนุษย์ผ่านภววิทยาเชิงวัตถุที่มุ่งเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์

แบบที่เป็นอยู่จริงๆ โดยไม่ต้องอิงกับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมใดๆ ไม่ว่าจะ

เป็น “แบบ” (forms) ของเพลโต, “เทลอส" (Telos) ของอริสโตเติล หรือ 

“พระเจ้า” ของเซนต์ออกัสติน การสถาปนารัฐและอำานาจอธิปัตย์ของฮอบส์ 

จงึดำาเนนิไปในลกัษณะของการสถาปนาจากสภาวะในโลกมากกว่าสภาวะเหนอื
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โลกเช่นสวรรค์หรอืพระเจ้าด้วยซำา้ โดยฮอบส์ได้พยายามทำาให้การมอีำานาจเชงิ

ศีลธรรมเป็นเรื่องเดียวกับการมีอำานาจอธิปัตย์ที่สถาปนาขึ้นโดยปัจเจกที่ต่าง

ต้องการทำาทุกอย่างเพื่อรักษาพลังศักยภาพของชีวิตให้มากที่สุด 

 นอกจากการทีฮ่อบส์ไม่เชือ่ในสิง่ทีเ่รยีกว่า “Objective morality” แล้ว 

ฮอบส์ยังมองอีกว่าในยุคสมัยของเขาผู้คนได้แต่อ้างความถูกต้องทางศีลธรรม

ในการทำาร้ายกันและกัน ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาของความขัดแย้งที่เกิดจากการ

เห็นต่างในเรื่องศีลธรรมและหลักศาสนา อำานาจเชิงศีลธรรมจึงควรสะท้อนอัต

วสิยัของตวัองค์อธปัิตย์มากกว่าความเป็นภววสิยัของพระเจ้าซึง่ลำา้กว่าตวัองค์

อธิปตัย์เสียอีก นีค่ือทีม่าของคำาพูดวา่ “auctoritas non veritas facit legem” 

หรือ “authority not truth makes law” นี่คือสิ่งที่ต้องทำาถ้าปัจเจกต้องการ

ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 

 จากทีก่ล่าวไปข้างต้น สปิโนซาได้กระทำาการปฏเิสธสภาวะเหนอืโลก

เหมอืนกบัฮอบส์ด้วยการยดึสภาวะในโลกเป็นฐานทีม่ัน่ให้กบัปรชัญาการเมอืง

ของเขา ดงันัน้เมือ่พจิารณาถงึแก่นของความต่างระหว่างตวัสปิโนซากบัฮอบส์ 

จะเหน็ได้ว่า “รฐั” สำาหรบัสปิโนซาไม่ได้มไีว้แค่เพือ่ตอบโจทย์ของความมัน่คง 

แต่มไีว้เพือ่ตอบโจทย์ของเสรภีาพอกีด้วย โดยเสรภีาพสำาหรบัสปิโนซาหมายถงึ 

การใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยปัญญาหรือเหตุผล ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในทัศนะของ

สปิโนซา มนุษย์ไม่ได้เลวแบบถาวรอย่างที่ฮอบส์คิด อย่างน้อยที่สุดผู้คนควร

มีเสรีภาพทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น และองค์อธิปัตย์ไม่ควรใช้

ความน่าสะพรึงกลัวปกครองอย่างเดียว เป้าหมายปลายทางที่แท้จริงของรัฐ

คือ “เสรีภาพ” โดยจุดที่มองข้ามไม่ได้คือ ปัจเจกต้องไม่ปฏิเสธรัฐ ไม่ว่ารัฐ

จะไม่เสรขีนาดไหน เหตผุลกค็อืรฐัจำาเป็นต่อเสรภีาพ เพราะความมัน่คงจำาเป็น

ต่อเสรีภาพ และการดำารงอยู่ของรัฐจำาเป็นต่อความมั่นคง กล่าวคือ ถ้าไม่มีรัฐ 

ก็ไม่มีทั้งความมั่นคงและเสรีภาพ การมีรัฐที่ไม่ดีจึงดีกว่าการไม่มีรัฐเสียเลย
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 ดังนั้นในเมื่อธรรมชาติมนุษย์นั้น หนึ่ง มีทั้งพลังการทำาลายล้างและ

พลังการสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำากัด สอง จำาเป็นต้องพึ่งอำานาจรัฐที่ไม่จำาเป็น

ต้องวางอยู่บนฐานคติของ Transcendental morality สวรรค์หรือพระเจ้าที่มา

จากสภาวะเหนือโลก คำาถามคือในการมุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมที่ประสบกับการ

ครอบงำาจากรัฐ สังคมควรทำาตัวเป็นพื้นที่ส่วนรวมในการประกอบสร้างองค์

ประธานของการปฏิวัติที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออำานาจรัฐโดยบริบูรณ์ หรือสังคมควร 

ตระหนักถึงความจำาเป็นของรัฐไปพร้อมๆ กับการสร้างพื้นที่ให้กับความ 

หลากหลาย 

 ถ้าเราเชื่อว่าความเป็นไปได้ของสงครามไม่ใช่เพียงวาทกรรมที่ถูก

สร้างขึ้นโดยชนชั้นนำาที่ต้องการรวบอำานาจ หรือนักปรัชญาชนชั้นกระฎุมพีที่

ถกูฐานะทางชนชัน้กำาหนดทศิทางทางความคดิ แต่มากไปกว่านัน้ มนัสะท้อน

ความเป็นจริงเชิงวัตถุที่สปิโนซาเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อเสนอเรื่องสังคมไร้

การเมืองของกลุ่ม Autonomia ก็จะดูเบาลงดูอ่อนแอลง ต่อให้กลุ่มนี้เชื่อว่า

ฐานเบือ้งต้นของความสมัพนัธ์ทีจ่ำาเป็นต่อการใช้ชวีติร่วมกนัของมนษุย์สะท้อน

ความเป็นหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมิติของภาษา เทคโนโลยี หมวดของการผลิต

ที่เป็นลักษณาการของสังคมในขณะนั้นๆ หรือช่วงเวลานั้นๆ ตลอดจนการ 

แบ่งปันของปัญญา ดังที่สมาชิกคนสำาคัญอีกคน เปาโล วีร์โน (Paolo Virno)  

เรยีกว่า “General intellect” คำาตอบคอืไม่มเีทคโนโลยหีรอืสิง่ใดๆ สามารถเข้ามา 

แทนที่รัฐหรืออำานาจอธิปัตย์ได้อยู่ดี ดีไม่ดีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ผุดขึ้นมาอย่าง

ต่อเนื่องอาจกำาหนดทิศทางได้ยาก และสร้างปัญหาใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงถ้าหาก 

ไม่มีรัฐคอยเป็นตัวกลางกำากับ 

 สำาหรับวีร์โน General intellect ในแง่หนึ่งมันเป็นผลผลิตของ

ประสบการณ์ร่วม ประสบการณ์ซึ่งทำาให้องค์ประธานของการปฏิวัติเกิดขึ้น

ได้ ถ้าผู้แบ่งปันล้วนประสบกับการขูดรีดจากนายทุนและรัฐที่อยู่เบื้องหลัง 

ผนวกกบัการทีเ่ทคโนโลยใีนช่วงนัน้ๆ สามารถทำาให้โซเชยีลมเีดยีเป็นเหมอืน

แพลตฟอร์มหรอืพืน้ทีร่่วมในการเคลือ่นไหว องค์ประธานของการปฏวิตัทิีเ่กดิ
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ขึน้กจ็ะต้องมลีกัษณะของการเป็นเครอืข่ายไร้ผูน้ำา ต่างจากการสถาปนาพรรค

กองหน้าของการปฏิวัติในยุคสมัยของเลนิน ซึ่งเลนินมองว่าองค์ประธานของ

ปฏิวัติก็คือพรรคบอลเชวิคนั่นเอง

 ด้วยประการนี้เองอาจารย์เก่งกิจจึงปิดด้วยการนิยามว่า ความเป็น 

การเมอืงสำาหรบักลุม่ Autonomia คอืการสร้างองค์กรสำาหรบัการเปลีย่นแปลง

และสร้างสังคมใหม่ โดยหัวใจของมันคือการต้องอาศัยการลองผิดลองถูก 

 สรุปได้ว่าข้อเสนอเรื่องพหุชนของกลุ่ม Autonomia เป็นการผสม

ผสานกนัระหว่างหลายกระแสธารทางความคดิ ไม่ว่าจะเป็นมาร์กซ์และเลนนิใน

เรือ่งการปฏวิตัโิดยชนชัน้ทางสงัคมทีถ่กูกดขีห่รอืโดนขดูรดี หรอืฟโูกต์ในเรือ่ง

พลงับรสิทุธิท์ีเ่คลือ่นทีบ่นแนวระนาบและเทคโนโลยซีึง่ทำางานเป็นแนวระนาบ

นัน้ กบัเดอเลซิในเรือ่งของการกลบัไปอ่านสปิโนซาเพือ่แสวงหาคำาอธบิายเชงิ

อภิปรัชญา แต่ปัญหาที่ผมได้กล่าวไปและผมพยายามเสนอคือความท้าทายที่

ต้องเผชญิจากตวัสปิโนซาเองผูไ้ด้รบัอทิธพิลจากฮอบส์ในบางมติ ิความท้าทาย

ซึง่ทำาให้เหน็ว่าท้ายทีส่ดุการปฏเิสธรฐัและการลงดิง่สูส่ภาวะสงครามเป็นไปได้

ยากถ้าวิธีวิทยาที่ใช้ยังไม่สามารถก้าวล่วงลำ้ากรอบของรัฐได้ทั้งหมด 

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ขอบคุณอาจารย์ดุลยภาพครับ หลายประเด็นดูเหมือนไม่เกี่ยวอะไร

กบัเราหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ในการเมอืงไทย แต่ผมคดิว่าอาจารย์ดลุยภาพพยายาม

สนทนากับหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์เก่งกิจโดยมีนัยบางอย่างที่เกี่ยวกับข้อ

ถกเถียงในปัจจุบันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐกับเสรีภาพ เรื่องอำานาจ

ทางศีลธรรม หรือเรื่องศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ในการต่อต้านรัฐผ่าน 

โซเชียลมีเดีย หรือการที่ไม่ต้องมีองค์กรจัดตั้งแบบสมัยเดิมแบบมาร์กซิสต์  

มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเวลาคนพูดถึงเรื่องการปฏิวัติผ่านโซเชียลมีเดีย 

และภาวะการไร้ผู้นำาหรือไร้องค์กร นับเป็นประเด็นร่วมสมัยที่สำาคัญมาก

 คนสุดท้ายอาจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา หัวข้อที่อาจารย์เตรียมมา

เข้าใจว่าเกี่ยวกับซิลิคอนแวลลีย์ ทุนนิยมดิจิทัล และบทบาทของรัฐ
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“รัฐต้องการความโปร่งใสจากประชากร ถ้าไม่โปร่งใสก็ต้องมีการ
สอดส่องเพื่อท�าให้โปร่งใส ถึงแม้ว่ากรอบคิดของเสรีนิยม 

การสืบความลับของประชากรเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว 
แต่การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวเพื่อล้วงความลับเป็นหัวใจส�าคัญของรัฐ 

องค์ประกอบส�าคัญของความเป็นรัฐในฐานะองค์กรทางการเมือง
จึงต้องการสืบความลับและปฏิบัติการลับ...การตรวจสอบสอดส่องข้อมูลต่างๆ 

ที่เรียกว่า dataveillance นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ cybersurveillance 
นี่เป็นสิ่งที่รัฐในศตวรรษที่ 21 ให้ความส�าคัญ” 

-- รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
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รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 ภาพยนตร์เรือ่ง In the Mood for Love (ค.ศ. 2000) ของหว่องกาไว 

เหลียงเฉาเหว่ยเดินไปพูดกับรูหินที่ประตูปราสาทหินนครวัด ความลับที่

อยู่ในใจ ฝากเก็บไว้กับรูหิน ความลับที่ยังอยู่กับหินตลอดไปเพราะหินพูด 

ไม่ได้ ความลับที่อยู่กับพระเมื่อสารภาพบาป ความลับที่อยู่กับจิตแพทย์เมื่อ

ไปปรึกษา ภายใต้โลกที่ต้องการความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ กลาย

มาเป็นวถิสีำาคญัของสภาวะสมยัใหม่ เพยีงแต่เจตจำานงแห่งความโปร่งใสไม่ได้

เป็นสิ่งที่ประชากรในระบอบการเมืองตรวจสอบการทำางานของรัฐเท่านั้น แต่

รฐัเองยงัตรวจสอบวถิชีวีติและความคดิของประชากรด้วย ประชากรทีม่พีลวตั 

ไม่ว่าจะเป็นการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย พลวตัของประชากรทีต้่องการควบคมุผ่าน

การบริหารจัดการโดยผ่านรัฐ เช่นสถติอิันเป็นศาสตร์แห่งรัฐในศตวรรษที ่18 

 สายสมัพนัธ์ทางอำานาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัไม่ได้เกดิขึน้จากรฐัทีต้่องการ

ตรวจสอบและควบคุมประชากรเท่านั้น ภายใต้เทคโนโลยีของการประมวลผล 

อภิมหาข้อมูลหรือ Big Data ยังได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำาคัญของระบบ

ทนุนยิมดจิทิลัทีไ่ม่ได้ทำางานผ่านการแสวงหาแรงงานราคาถกูอกีต่อไป แรงงาน

ราคาถูกเป็นของถูกจนกลายเป็นสิ่งที่ไร้มูลค่าเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้มาโดย 

ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย 

 surplus data หรือข้อมูลส่วนเกินที่ได้มาจากสารพัดแหล่ง ไม่ว่าจะ

เป็นการค้าในโลกไซเบอร์ หรือสื่อในโลกไซเบอร์ โลกดิจิทัลที่มีเป้าหมายเชิง

พาณชิย์อนัเป็นนวตักรรมใหม่นำาพานกัธรุกจิไปสูโ่ลกและตลาดแบบใหม่ มลูค่า

ทีไ่ด้มาจากเครอืข่ายต่างๆ สิง่ใหม่ทีเ่กดิขึน้มเีป้าหมายเพือ่ล้มล้างการค้าแบบ

เก่าๆ หรือเทคโนโลยีใหมท่ีห่ยุดยั้งธรุกจิแบบใหมท่ีเ่รารูจ้กักนัวา่ “Disruptive 

Technology” 

 เทคโนโลยใีหม่ทีถ่กูนำามาใช้ในเชงิพาณชิย์ทีก่ลบักลายเป็นการทำาลาย

ธรุกจิแบบใหม่นัน้ เป็นคำาของนกัวชิาการด้านบรหิารธรุกจิคอื โจเซฟ บาวเออร์ 

(Joseph Bower) และ เคลย์ตัน คริสเตนเซน (Clayton Christensen) ที่



Direk Talk ❖ 2562

124

ปรากฏอยู่ในบทความ “Disruptive Technologies: Catching the Wave” 

ใน Harvard Business Review ปี 19959 

 ถึงแม้ว่าการล่มสลายของบรรษัทขนาดใหญ่จะเป็นที่รู้กันว่าจะเกิด

ขึ้นจากความเป็นระบบข้าราชการ ระบบขนาดใหญ่ Bureaucracy ความหยิ่ง

ยโส นี่เป็นคำาพูดของบาวเออร์และคริสเตนเซน ความหยิ่งยโสหรือถือดีว่า

ตัวเองยิ่งใหญ่ ความเหนื่อยล้าและสายเลือดของผู้บริหารที่ไม่เอาไหน การ

วางแผนที่ยำ่าแย่ ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีความสำาคัญเท่ากับความต้องการของตลาด

และนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ได้จำาเป็นเสมอไปที่จะต้องล้มล้างธุรกิจแบบเก่า การ

ล้มล้างเชิงเทคโนโลยีเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการเห็นช่องทางในการนำา

เทคโนโลยใีหม่เหล่านีม้าเปิดวถิทีางทางการค้าแบบใหม่อนัยงัไม่เป็นทีต้่องการ

ของตลาดกระแสหลัก โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ทำาให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ยัง

ไม่มคีวามสำาคญัหรอือาจจะเรยีกโดยใช้คำาพดูของบาวเออร์และครสิเตนเซน คอื

ยงัไม่ปรากฏตวัขึน้ ในลกัษณะแบบนีบ้าวเออร์และครสิเตนเซนจงึเหน็ว่าการใช้

แนวทาง “rational, analytical investment processes” จงึเป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่หยุดยั้งธุรกิจแบบเก่าๆ นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความ

ต้องการของภาคธรุกจิแต่เพยีงเท่านัน้ ภาคธรุกจิเป็นเพยีงผูน้ำาผลพวงอนัเกดิ

ขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านดิจิทัลไปใช้เชิงพาณิชย์ 

 พลงัสำาคญัในการผลกัดนัเทคโนโลยหีลกันัน้เป็นพลงัทีเ่กดิขึน้จากภาค

การทหาร ภาคทีต้่องการทำาลายล้างทีส่มบรูณ์แบบ ภาคทีต้่องการชยัชนะทีไ่ม่

เหลือพื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามยืน การยอมจำานนอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นเป้าหมาย

สำาคัญของสงคราม เป้าหมายของสงครามไม่เพียงแต่ต้องการชัยชนะเท่านั้น 

แต่ยังหมายถึงการมีชีวิตรอดของรัฐ ชีวิตที่ต้องการความมั่นคง

 9 Joseph L. Bower and Clayton M. Christensen, “Disruptive Technologies: 
Catching the Wave”, Harvard Business Review, January-February 
1995. 
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 ภายใต้การต่อสู้ของสงครามที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นในทุ่งหญ้าหรือใน

ป่าดงดิบอีกต่อไป แต่เป็นสงครามที่เกิดในเมืองและไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่ขยาย

ไปในวงกว้าง สงครามในเมืองเกิดขึ้นในรูปแบบของการบ่อนทำาลาย เช่นการ

ก่อการร้าย การต้องการและทำาลายล้างก่อนภัยจะมาเป็นสิ่งที่กระทำาได้จาก

สอดส่องหรือ surveillance การตรวจสอบค้นหาศัตรูที่ซ่อนอยู่ราวกับการงม

เข็มในกองหญ้าหรือกองฟาง

 การตรวจสอบวา่ใครอยูข่า้งใดเป็นวิถสีำาคญัในทางการเมอืงนบัตัง้แต่

การปฏริปูศาสนาเป็นต้นมา สงครามในยโุรปกลายมาเป็นกจิวตัรประจำาปีของ

รัฐในยุโรป การไม่เปิดเผยว่าใครอยู่ฝ่ายใดเพราะการนับถือศาสนาเป็นเรื่อง

ภายในตามแนวทางของโปรแตสแตนต์ ทำาให้การล้วงลูกลึกไปจนถึงความคิด

ภายในเป็นสิ่งที่สำาคัญมากของรัฐในยุโรป รัฐจึงจำาเป็นที่จะต้องรู้ว่าใครเป็น 

โปรแตสแตนต์ ใครเป็นคาทอลกิ ใครทีเ่ปลีย่นศาสนาไปแล้วยงัคงศรทัธาศาสนา 

แบบเดิม ความลับที่อยู่ในใจจึงเป็นอะไรที่ถูกนำามาเปิดเผย การสืบความลับ

และข้อมูลต่างๆ ยังเป็นที่ต้องการของรัฐเมื่อประชากรอยู่ในฐานะทรัพยากร

มนุษย์ เป็นหัวใจสำาคัญของการดำารงอยู่ของรัฐสมัยใหม่ รัฐที่อาจจะมีสถานะ

เป็นเพยีงสตัว์ประหลาดร้ายน่ากลวัแบบ Leviathan ยงัต้องการความจงรกัภกัดี

ประหนึ่งความศรัทธาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า อันเป็นหัวใจสำาคัญของศาสนาเอก

เทวนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแตสแตนต์ ภายใต้หลักการของ Sola Fide 

หรอืศรทัธาเท่านัน้ กเ็พือ่ให้เกดิความมัน่ใจได้ว่าทรพัยากรมนษุย์จะไม่ย้ายไป

ที่ไหน ประชากรจะกลายเป็นต้นไม้ที่มีรากที่เคลื่อนตัวไปไหนไม่ได้อีกต่อไป

 นอกจากนั้นพรมแดนของรัฐที่เต็มไปด้วยศัตรูที่จะเข้ามาบ่อนทำาลาย

รัฐก็มีมากมายในช่วงของสงครามศาสนา ยุโรปในช่วงของสงครามความ 

ขดัแย้งทางศาสนาคอืการบ่อนทำาลายของฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นคาทอลกิหรอื 

โปรแตสแตนต์ เซอร์ฟรานซิส วอลซิงแฮม (Francis Walsingham) ในช่วง

เอลิซาเบทที่ 1 คือตัวอย่างที่ดีของการสืบความลับ การสืบความลับอันเป็น

ปฏิบัติการลับคือวิถีแห่งรัฐ ความลับจึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญของรัฐ ความ
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ลับดำามืดแสดงมิติที่สำาคัญของความอยู่รอดของรัฐ ปฏิบัติการลับของรัฐไม่

ต้องการการตรวจสอบ ปฏบิตักิารการล้วงความลบัจากรฐัอืน่ๆ เป็นวถิทีีป่ฏบิตัิ

กันมาตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ การมีชีวิตรอดของรัฐต้องการความ

ลับจากรัฐอื่นๆ และฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติการก่อนหน้า 

ฝ่ายอืน่ๆ ทีจ่ะลงมอืปฏบิตักิารได้ ความลบัเป็นพืน้ฐานของการปฏบิตักิารอย่าง

รวดเร็ว ปฏิบัติการลับของรัฐจึงอยู่ได้ด้วยความรวดเร็วที่ไม่มีใครล่วงรู้ ความ

ลับและความเร็วจึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญของปฏิบัติการของรัฐ

 การปฏิบัติการลับเป็นรูปแบบหนึ่งของการเก็บข้อมูลรัฐ การ

แทรกแซงของรัฐอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่รัฐเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่เสมอๆ และ

เสมอ ประธานาธิบดีดิลมา รุสเซฟฟ์ (Dilma Rousseff) แห่งบราซิลงดการ

เยือนสหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯ สอดแนมเธอในเรื่องความลับ เครื่องบินของ

ประธานาธิบดีอีโว โมราเลส (Evo Morales) แห่งโบลิเวียถูกบังคับให้ลงจอด

ทีก่รงุเวยีนนาเพราะเชือ่กนัว่ามกีารลกัลอบนำาตวัเอด็เวร์ิด สโนว์เดน (Edward 

Snowden) ออกจากรัสเซีย ในขณะที่ อังเกลา แมร์เคิล (Angela Merkel)  

นายกฯ เยอรมนกีล่าวหาว่าสหรฐัฯ สอดแนมความลบัของเธอ รฐัจงึไม่ใช่มแีค่

ดินแดน อำานาจอธิปไตย และประชากรตามวิชารัฐศาสตร์พื้นฐาน แต่รัฐสมัย

ใหม่จะเป็นไปได้กค็อืการมหีน่วยสบืราชการลบัและปฏบิตักิารลบั “ลบั” ทีท่ำาให้ 

รฐัไม่มวีนัทีจ่ะโปร่งใส ความลบัทีอ่ยูใ่นรฐัไม่สามารถทีจ่ะบอกประชากรของรฐั

ได้ แม้ว่าความพยายามที่จะทำาให้ปฏิบัติการลับๆ ของรัฐนั้นกระทำาการอย่าง

ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ดำารงอยู่ก็ตาม การมีชีวิตรอดของรัฐหมายถึง

การรอดของประชากร อะไรทีด่สีำาหรบัรฐัย่อมหมายถงึสิง่ทีด่สีำาหรบัประชากร 

การปฏบิตักิารลบัๆ ของรฐักระทำาในนามของการพทิกัษ์ผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของประชากร 

 ในศตวรรษที่ 21 ศัตรูที่ท้าทายที่สำาคัญของอำานาจรัฐคือการก่อการ

ร้าย การสบืความลบัเพือ่รกัษาความมัน่คงให้กบัรฐัและความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สินของประชากรจากการก่อการร้ายจึงเป็นเป้าหมายสำาคัญ เพียง
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แต่การสืบความลับของรัฐเป็นการละเมิดวิถีชีวิตของเสรีนิยมไปในตัว เพราะ

ความลบัทีซ้่อนทบักบัความเป็นส่วนตวั เป็นวถิแีห่งเสรภีาพของประชากร รฐั

ไม่สมควรทีจ่ะเข้าไปล่วงรูค้วามลบัของประชากร แต่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 

อย่างน้อยๆ นับตั้งแต่สงครามศาสนา รัฐต้องการสืบความลับของประชากร

และรัฐอื่นๆ อยู่เสมอ เนื่องด้วยว่าไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ว่าใครยังมีศรัทธา

ต่อศาสนาของศัตรู ความลับที่ยังไม่เปิดเผยของประชากรสะท้อนออกมาได้

ว่า ถ้าคุณไม่มีอะไรที่จะซ่อน คุณไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว 

 รัฐต้องการความโปร่งใสจากประชากร ถ้าไม่โปร่งใสก็ต้องมีการสอด

ส่องเพื่อทำาให้โปร่งใส จะได้รู้ว่าใครเป็นใคร อยู่ฝ่ายไหน เช่น ข้อมูลที่ถูก

ประมวลผลโดยใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าที่เราเรียกว่า “predictive policing” 

ว่าการก่อการร้ายจะเกิดขึ้นหรือไม่ รัฐไม่สามารถที่จะใช้ความสงสัยกับ

ประชากรได้ เพราะความลับและปฏิบัติการลับของรัฐคือวิถีแห่งรัฐดังที่ได้

กล่าวมา

 ถงึแม้ว่ากรอบคดิของเสรนียิม การสบืความลบัของประชากรเป็นการ

ละเมิดความเป็นส่วนตัว แต่การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวเพื่อล้วงความลับ

ของรัฐเป็นหัวใจสำาคัญของรัฐ องค์ประกอบสำาคัญของความเป็นรัฐในฐานะ

องค์กรทางการเมืองจึงต้องการสืบความลับและปฏิบัติการลับดังที่ผมได้กล่าว

มาแล้ว 

 อย่างไรก็ดี การปฏิบัติการลับของเสรีนิยมถูกกำาหนดอยู่เสมอว่าต้อง

อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี ในกรณีของ เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน 

ผู้เปิดเผยความลับของการสืบความลับของรัฐบาลอเมริกัน ชี้ให้เห็นว่า การ

ปกป้องรัฐที่ต้องการปฏิบัติการลับและครอบครองความลับเป็นเรื่องคอขาด

บาดตายของรัฐที่จำาเป็นเสมอที่จะต้องก้าวข้ามพ้นรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติการ

ลบัต้องการความรวดเรว็เพือ่ป้องกนัการก่อการร้ายขององค์กรรฐัทีท่ำางานด้าน

ความมัน่คง จะทำาได้ด้วยการมข้ีอมลูของผูค้นมากมาย เพราะความสมัพนัธ์ที่ 

เกิดขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับวงจรความสัมพันธ์ของประชากร สายสัมพันธ์ของ 
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เป้าหมายของรัฐนั้นเกิดขึ้นจากการกินพื้นที่ของความสัมพันธ์มากมาย ทั้งนี้
พลวัตของสายสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันส่งผลต่อคนรอบตัว จากเพื่อน
ไปสู่เพื่อนและเพื่อนของเพื่อน สิ่งที่คุณรู้จักในนามว่า “Six Degrees of 
Separation”10 นั่นก็หมายความว่า หน่วยงานความมั่นคงจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องเก็บข้อมูลมากมายมหาศาลในระดับอย่างน้อยๆ Six Degrees of 
Separation จากสายสมัพนัธ์ทีม่ไีม่กีส่บิคนสามารถทีจ่ะขยายเครอืข่ายระดบั 2 
ออกไปเป็นหลายพันคน ก่อนที่จะเป็นระดับ 3 ที่กลายเป็นล้านๆ คน เพราะ
ฉะนั้น Big Data จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
 ประชากรนับล้านคนที่จะต้องเก็บข้อมูลเพื่อที่จะตรวจสอบคน 1 คน 
การกระทำาดังกล่าวเป็นอะไรที่เกินความสามารถของมนุษย์ AI จึงเป็นสิ่งที่
สำาคญัมากในการเข้ามาทำางานแทนมนษุย์ในการประมวลอภมิหาข้อมลูเหล่านี้ 
การตรวจสอบสอดส่องข้อมูลต่างๆ ที่เราเรียกว่า dataveillance นั้นเป็น 
สิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ cybersurveillance นี่เป็นสิ่งที่รัฐในศตวรรษที่ 21 ให้
ความสำาคัญ
 การตรวจสอบอีเมลโดยเครื่องมือที่เรียกว่า pinwheel ที่เป็นรหัสของ 
National Security Agency (NSA) หน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา 
หรอื MUSCULAR11 ทีเ่ป็นปฏบิตักิารร่วมกนัของหน่วยสบืราชการลบัองักฤษ 

 10 ทฤษฎีหกช่วงคน (Six Degrees of Separation) ถูกคิดขึ้นและนำามาเขียนเป็นเรื่อง
สั้นที่ชื่อว่า ห่วงโซ่ (Chains) ในปี ค.ศ. 1929 โดยนักประพันธ์ชาวฮังการี Frigyes 
Karinthy ต่อมาถูกนำาไปสร้างเป็นบทละครเพลงของบรอดเวย์ในปี 1990 โดย John 
Guare. แนวคิดของทฤษฎีหกช่วงคนนี้กล่าวถึงแง่ของความเป็นไปได้ว่าบุคคล 
ทกุคนในโลกนีส้ามารถรูจ้กักนั หรอือาจจะรูจ้กักนัโดยผ่านตวักลางทีเ่ป็นเพือ่นหรอืคน
รูจ้กัอกีไม่เกนิ 6 คนเท่านัน้ (https://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_sepa-
ration) 

 11 MUSCULAR (DS-200B) คือชื่อโครงการสอดแนมที่เป็นปฏิบัติการร่วมกันของ 
GCHQ ของอังกฤษและ NSA ของสหรัฐฯ ถูกเปิดโปงโดย เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน 
(https://en.wikipedia.org/wiki/MUSCULAR_(surveillance_program)) 
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Government Communications Headquaters (GCHQ) กบั NSA ของสหรฐัฯ 

การตดิตามเสยีงจากโทรศพัท์มอืถอื การตรวจสอบเสยีง voice recognition ว่า 

ตรงกับใคร การตรวจสอบข้อมูลของประชากรในการแสดงความคิดเห็นทาง 

การเมอืงผ่านโลกอนิเทอร์เนต็เพือ่ขอวซ่ีาเข้าสหรฐัฯ ข้อมลูมากมายมหาศาลเหล่านี้ 

มีความสำาคัญในระดับความเป็นความตาย เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนสำาคัญ

ของปฏบิตักิารลบั เช่นการปฏบิตักิารระยะไกลของโดรนสงัหาร อตัราการเพิม่

ขึ้นของดิจิทัลเทคโนโลยีทำาให้การแข่งขันทางอาวุธดิจิทัลเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ เช่นการพัฒนา Killer Robot ที่ตัดสินใจฆ่าได้เอง อันเป็นที่ต้องการ

ของรัฐบาลสหรัฐฯ จีน อิสราเอล เกาหลีเหนือ รัสเซีย และอังกฤษ แม้ UN 

จะมีความพยายามที่จะควบคุมหุ่นยนต์สังหารนี้ก็ตาม แต่ทั้งหมดเป็นการ

ควบคุม ไม่ใช่หยุด

 ในขณะเดยีวกนัรฐักต้็องการข้อมลูเกีย่วกบัประชากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

คนภายในรัฐและอื่นๆ อันตรายที่มาจากภายนอกและภายในทำาให้ปฏิบัติ

การความมั่นคงในโลกดิจิทัลต้องป้องกันสงครามก่อนการก่อการร้ายที่จะเกิด

ขึ้น เป้าหมายของการทหารคือการบริหารจัดการประชากรในเรื่องของความ

มั่นคงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแน่นอน นี่คือสิ่งที่สำาคัญ

ของ AI เพียงแต่ว่าโลกของ AI และโลกดิจิทัล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้น 

ด้วยความเร็วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทหารและรัฐเท่านั้น โลกดิจิทัล

และอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงชีวิตต่างๆ เข้าด้วยกันกับบรรษัทเอกชนจากเล็ก

ไปจนถึงบรรษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการและใช้ข้อมูล ข้อมูลที่ไม่ต้องการต้นตอ 

เงื่อนไข บริบท และความเป็นมาของข้อมูล 

 ข้อมูลต้องการการประมวลผลเพื่อให้ได้มาซึง่ผลลัพธ์และประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับต่อไปในอนาคต ข้อมูลในปัจจุบันไม่ได้มีความหมายต่ออดีตที่

ผ่านมาหรือปัจจุบัน แต่ข้อมูลอยู่เพื่ออนาคต อนาคตที่ยังมาไม่ถึง อนาคตที่

จะต้องพยายามออกแบบให้ได้และควบคุมให้ได้
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 เจตจำานงแห่งการควบคุมอนาคตจึงเป็นเจตจำานงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในยุคแอนโทรโพซีน (Anthropocene)12 การประมวลข้อมูลดำาเนินไปเพื่อ

การควบคุมอนาคต ดำาเนินไปด้วยหลัก induction ที่ปฏิบัติการเคียงคู่ไปกับ

ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาศาสตร์ทีป่ระมวลผลหาข้อสรปุจากข้อมลูดบิ การคาด

คำานวณว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า

 การคำานวณว่าอะไรจะเกดิขึน้ในอนาคตแสดงให้เหน็ถงึแรงปรารถนา

ที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้ดำาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เพียงแต่แรง

ปรารถนาที่จะควบคุมแสดงถึงความพยายามที่จะลดสิ่งต่างๆ ที่คาดการณ์ 

ไม่ได้ หรือลดความเสี่ยงให้กลายเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ 

 การลดความเสีย่งหรอืลดสิง่ทีไ่ม่ปรารถนาในอนาคต คอืการเพิม่ความ

เป็นไปได้ของสิง่ทีพ่งึปรารถนา การลดความเสีย่งคอืการบรหิารจดัการอนาคต

ที่จัดการได้ (manageable) อนาคตที่อยู่ในมือประชากรของรัฐประชาชาติที่

กำาหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ อนาคตของประชากรที่จะคาดเดาได้ว่าน่าจะเกิด

อะไรขึ้น เมื่อคาดเดาได้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะแสดงให้เห็นการคาดเดาได้

อีกว่า อะไรเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น

 12 ศัพท์ธรณีวิทยาคำานี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปี Anthropocene คือข้อเสนอในการกำาหนดยุค
ขึ้นใหม่ว่าเป็นยุคที่มนุษย์เป็นผู้กำาหนดความเปลี่ยนแปลงของโลก การดำารงอยู่และ
พฤตกิรรมของมนษุย์ทำาให้เกดิผลกระทบต่อระบบนเิวศของโลกอย่างมนียัสำาคญั ผูร้เิริม่ 
ศัพท์คำานี้คือ พอล ครูตเซน (Paul Crutzen) นักเคมีชาวดัตช์ ปัจจุบันยังไม่มีการ
กำาหนดชดัเจนว่าแอนโทรโพซนีเริม่ขึน้เมือ่ไร ก่อนหน้านีม้ผีูเ้สนอว่าควรจะนบัเริม่ต้น 
จากหมดุหมายคอืเหตกุารณ์ทดลองระเบดินวิเคลยีร์ลกูแรก (Trinity test) ในปี 1945 
อย่างไรกต็ามผูเ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่เหน็ว่าช่วงทศวรรษ 1950-1960 หลงัสงครามโลก 
ครั้งที่สองยุติลงเป็นช่วงที่แอนโทรโพซีนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว (https://thematter.co/
science-tech/wellcome-to-anthropocene/8781) 
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 วิถีแห่งอนาคตที่เป็นไปได้จึงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า สิ่งที่เป็นไปได้หรือ 

probability จึงกลายเป็นสิ่งที่พยายามจะให้เป็นไปได้ เพราะนั่นคือสิ่งที่เราคิด

ว่ามันเป็นไปได้ 

 สิง่ต่างๆ เหล่านีไ้ด้กลายมาเป็นข้อมลูสำาคญั ไม่ว่าจะเป็นไบโอเมทรกิซ์ 

(Biometrics) ทีก่ลายมาเป็นคณุลกัษณะเชงิชวีวทิยาสำาคญัของทกุๆ คน และ

เป็นสิ่งที่มีความหมายในเชิงเศรษฐกิจ เพราะได้กลายมาเป็นข้อมูลสำาคัญของ

บรรษัทต่างๆ ที่จะคาดคำานวณได้ว่าคุณมีลักษณะอย่างไร 

 ตวัเลขทีป่รากฏในรปูแบบต่างๆ เช่นลำาดบัขัน้ของความนยิม แม้กระทัง่

วงการวิชาการเองก็หนีไม่พ้นเรื่องความนิยม (popularity) ลองคลิกเข้าไปดู

ในวารสารต่างๆ เขาจะบอกว่าอะไรที่ได้รับการอ่านมากที่สุดที่ป๊อปปูลาร์ 

ที่สุด ผลงานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดคือตัวอย่างที่สำาคัญ ดัชนีวารสารวิชาการที่

ระบุว่าบทความไหนได้รับการอ่านมากที่สุด การจัดอันดับ (ranking) จึงเป็น

ตัวเร่งการแข่งขันและความภาคภูมิใจที่จะนำาไปสู่ความพึงพอใจในการดำารง

ชีวิตของเหล่าอาจารย์

 ในอดตี อายเุป็นเพยีงตวัเลข ในโลกของอภมิหาข้อมลูของสงัคมดจิทิลั 

ชวีติเป็นเพยีงตวัเลข ปรมิาณของพฤตกิรรมของประชากรในมติต่ิางๆ ปรากฏ

ออกมาเป็นตัวเลข เช่น ประมาณของความนิยมในบทความ หนังสือที่ได้รับ

การอ่าน ปริมาณของการอ้างอิงที่ปรากฏอยู่ในรูปของดัชนี อัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงความสุขความสำาเร็จ ทำาให้โลกนี้เต็มไปด้วยดัชนี

 ปริมาณของดัชนีและอภิมหาข้อมูลที่เพิ่มขึ้นท่วมโลกทำาให้เกิดสาขา

วชิาใหม่ Data Science ทีต้่องการให้ผูค้นมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ

ข้อมูลหรือ Database Management รวมไปจนถึง Machine Learning ที่

ปฏิบัติการด้วยอัลกอริธึมและโมเดลในทางสถิติ สามารถทำาหน้าที่ในการจัด

ระเบียบข้อมูลเพื่อหาแพตเทิร์นที่ต้องการ 

 ทัง้นีก้ารเรยีนรูข้องเครือ่งจกัรต่างๆ เหล่านีเ้รยีนรูด้้วยตนเอง ไม่จำาเป็น 

ทีจ่ะรอคำาสัง่จากใคร ด้วยข้อมลูเพยีงนดิเดยีวแบบเดยีวกส็ามารถทีจ่ะประมวล
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ผลออกมาได้ ตัวเลขที่สามารถทำาให้คำานวณเรื่องราวในชีวิตโดยองค์กรต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นบรรษทัเอกชน รฐั ชวีติประชากรเชงิปรมิาณเป็นของรฐัและบรรษทั 

เช่น Facebook Google และ Amazon 

 ทัง้นีต้วัเลขของชวีติทีม่คีวามสมำา่เสมอทำาให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคต

จะเกิดอะไรขึ้น พฤติกรรมของประชากรที่มีความคงที่ได้กลายมาเป็นข้อมูล

มหาศาลสำาหรับธุรกิจในโลกดิจิทัลที่มีพื้นที่ที่ดูราวกับความเป็นอนันต์ที่มักจะ

กล่าวกันว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพียงแต่เป็นข้อมูลที่บรรษัทแห่งโลกดิจิทัล

และโลกไซเบอร์ที่ไม่มีฐานการผลิตอีกต่อไปนั้นมีอยู่และควบคุมเอาไว้ 

 บริษัทที่ให้บริการแก่ประชาชนในโลกจำานวนมาก ยกเว้นประเทศที่

กันพรมแดนไซเบอร์เช่นจีน ข้อมูลมหาศาลเป็นข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของการใช้บรกิาร แต่ข้อมลูมหาศาลเหล่านี้ 

กส็ามารถทีจ่ะนำาไปใช้ในการคาดการณ์พฤตกิรรมของผูใ้ช้บรกิาร ข้อมลูทีเ่ป็น 

ส่วนเกินของบริษัทที่ให้บริการผ่านการประมวลข้อมูลด้วยกลไกของการ

ประเมินข้อมูลเพื่อหารูปแบบต่างๆ เหล่านี้ สามารถที่จะนำาไปขายให้บริษัท

อืน่ๆ พฤตกิรรมในอนาคตทีเ่กดิจากการประมวลผลพฤตกิรรมล่วงหน้าทีเ่รยีก

ว่า “Behavioral futures market” จึงเป็นสิ่งสำาคัญ

 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการทำางานของ

มหาวิทยาลัย คนที่สำาคัญที่สุดคือ เฟรเดริก เทอร์แมน (Frederick Terman) 

แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่ทำาให้มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกลายเป็น 

ผู้ประกอบการอย่างทรงประสิทธิภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นจึงกลายเป็นว่า 

มหาวทิยาลยั นกัวชิาการ คอืกลไกสำาคญัในการสร้างรฐัทีผ่มเรยีกว่า “Silicon 

Valley State” ขึ้นมา และทุนนิยมดิจิทัล 

 เฟรเดริก เทอร์แมน เป็น electrical engineering และเป็นคนสำาคัญ

มากที่ทำาให้ซิลิคอลแวลลีย์เกิดขึ้น ก็คือ Stanford Industrial Park เทอร์แมน

ให้การสนับสนุน Hewlett Packard บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่โด่งดังมากของ

สหรัฐอเมริกาและได้อานิสงส์จากสงคราม เพราะฉะนั้นสงครามคือตัวจักร
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สำาคัญที่สร้างโลกดิจิทัลขึ้นมา เริ่มตั้งแต่ American Marconi Company แข่ง

กับ Federal Company ในการที่รัฐบาลกองทัพเรือสหรัฐฯ ต้องการติดต่อ

กวมให้ได้ นั่นคือช่วงเวลาที่สหรัฐฯ ขยายตัวออกมาปลายศตวรรษที่ 19 ต้น 

ศตวรรษที ่20 ทหารเรอืกจ้็างบรษิทัพวกนีม้าว่าจะทำายงัไงให้วทิยไุวร์เลสพวกนี้ 

ติดต่อเกาะกวมได้ แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือตอนนั้นสหรัฐฯ มีคลองปานามา  

ทำายังไงคุณถึงจะติดต่อกันได้ ในปี 1937 เทอร์แมนก็สนับสนุนฮิวเลตต์- 

แพคการ์ด (Hewlett-Packard) พอข้ามมาช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง เทคโนโลยี 

ต่างๆ เพื่อชนะสงครามก็เป็นสิ่งที่ต้องการ 

 เพราะฉะนัน้ซลิคิอนแวลลย์ีเกดิขึน้จากการร่วมมอืของพวกเรานีแ่หละ

ครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่อาจารย์ในด้าน engineering เท่านั้น อาจารย์เหล่า

นั้นสนับสนุนและทำาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในการที่จะควบคุม ดังที่เห็นในหนัง Jason 

Bourne (2016) ว่า CIA กับบริษัทดิจิทัลพวกนี้ร่วมมือกัน 

 เพราะฉะนั้นเราทุกคนในห้องนี้จัญไรพอกัน อาจารย์มหาวิทยาลัย

คือพวกที่มีบทบาทสำาคัญมาก สจวร์ต เลสลี (Stuart Leslie) ถึงเรียกว่า 

Military Industrial Academic Complex ผมขอเรียกว่า Military Industrial 

Academic Digital Complex ดังนั้นส่วนที่สำาคัญก็คือนักวิชาการ และก็จะมี

ความสำาคญัมากขึน้เมือ่มหาวทิยาลยันัน้ถกูผลกัดนัให้เป็น Neoliberal เราต้อง

สร้าง Disruptive Technology ตลอดเวลา เราต้องใช้ Auditing Culture บรรดา 

ค่า KPI ต่างๆ ที่อาจารย์ต้องกรอกอยู่ทุกวันนี้ ผมมาแจ้งข่าวให้อาจารย์ทั้ง

หลายทราบว่าเราไม่ได้ดีขนาดนั้นครับ 

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ฟังแล้วก็อึ้งกันไป แต่ว่าคณะรัฐศาสตร์เหมือนไม่มีมูลค่าเท่าไร 

อาจารย์พูดถึงวิศวะ พวก Data Science เป็นหลัก อย่างไรก็ตามมีประเด็น

ที่เชื่อมโยงกับสองท่านแรก คืออาจารย์วศินพูดถึงกลุ่มดิจิทัลเทคโนแครตซึ่ง

สร้างชาตดิจิทิลัแบบ top-down และรฐัทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานทางดจิทิลัดไีม่ได้
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หมายความว่าจะมีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมแบบ Digital Democracy 

มันอาจจะสวนทางก็ได้ถ้ารัฐใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาควบคุม อาจารย์ธเนศพูด

ว่ามันยากมากที่เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า “รัฐที่โปร่งใส” เพราะธรรมชาติของรัฐ

คือการมีความลับ ซึ่งดูเหมือนจะเป็น message ใหญ่อันหนึ่งที่อาจารย์ชี้ให้

เหน็วา่มันเป็นของคูก่นั รฐักบัการควบคมุขอ้มลูขา่วสารและการควบคมุความ

ลบั แต่ในขณะเดยีวกนัรฐัต้องการแทรกซมึเข้าไปถงึชวีติประชากรทัง้หมด คอื

ชีวิตของพลเมืองต้องโปร่งใสสำาหรับรัฐ แต่รัฐไม่ต้องโปร่งใสสำาหรับประชาชน 

มาบวกกบัตอนท้ายทีอ่าจารย์พดูถงึซลิคิอนแวลลย์ีหรอืทนุนยิมดจิทิลัทัง้หลาย 

สุดท้ายรวมถึงวงวิชาการมหาวิทยาลัยก็เอาความรู้เหล่านี้ไปรับใช้รัฐและ 

รบัใช้ทนุนยิม คำาถามทีผ่มอยากจะทิง้ไว้ตรงนีโ้ยงกบัของอาจารย์ดลุยภาพคอื  

มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ประชาชนจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพื่อความ

เปลี่ยนแปลงหรือสู้กับรัฐ

ถ�มตอบ Q & A

ถ�ม รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 ในรัฐเสรีนิยมทุนนิยมที่ปัจเจก (individual) เสมือนเป็นคุณค่าสูงสุด

ทีป่ระชาชนมเีพราะฉะนัน้ปัจเจกกจ็ะเสนอทางเลอืก (preferred choice) และ

ไม่ยอมรับการกระทำาของรัฐที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล อย่างไรก็แล้วแต่ ปัจเจกก็

ไม่สามารถที่จะหนีรอดการครอบงำาของรัฐได้ อาจจะเป็นกรณีความมั่นคงที่

อาจารย์อ้างถึงบ่อย อาจารย์พูดถึงการที่รัฐประชาชาติปัจจุบันจำาเป็นที่จะต้อง

เข้าถึงข้อมูลและรับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประชากรภายในรัฐนั้นเองผมจึงอยาก

ชวนอาจารย์สะท้อนกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นว่าอาจารย์มองเรื่องความสามารถของ

โทรศพัท์รุน่ใหม่ทีจ่ะแข่งกนัเรือ่งการซมูอย่าง Huawei ออกมาล่าสดุซมูได้ 50 

เท่าขายดทีัว่โลกยกเว้นอเมรกิา ล่าสดุ Oppo ออกมาบอกว่าจะซมูเพิม่เป็น 60 

เท่า คือ Private sector business พวกนี้เริ่มที่จะสร้างอำานาจ (empower) 
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ปัจเจกกบัอปุกรณ์เทคโนโลยทีีท่ำาให้ปัจเจกดเูหมอืนมพีลงัอำานาจมากขึน้ในการ

เข้าสูข้่อมลูหรอืมคีวามสามารถในการซมูหาสิง่ทีต่ามองไม่เหน็อย่างที ่Huawei 

บอกว่าซมูถงึพระจนัทร์ มนัเป็นความสามารถหรอืความต้องการทีส่มัพนัธ์กบั

ความต้องการที่จะหาความจริงของวัฒนธรรมความเป็นตะวันตก ซึ่งผมคิดว่า

มนัเป็นเทรนด์แล้วทีภ่าคธรุกจิเริม่แข่งขนักนัสร้างผลติภณัฑ์ในลกัษณะนี ้เป็น

ไปได้ไหมว่าในอนาคตข้างหน้าจะมสีนิค้าแบบนีม้ากขึน้ทีเ่ข้ามาสร้างอำานาจให้

ปัจเจกมคีวามสามารถทีจ่ะเข้าสูช่ดุข้อมลูหรอืซมูหาบางสิง่หรอืเข้าหาความจรงิ 

เทยีบเท่ากบัอำานาจของรฐัมากขึน้ และถ้ามนัเกดิแบบนัน้จรงิๆ จะส่งผลต่อรฐั

ยังไงบ้าง

รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 ขอตอบสัน้ๆ มบีรษิทัไหนบ้างเปิดอลักอรธิมึให้คณุรู ้กลไกอลักอรธิมึ

ในการทำางานในสิง่พวกนีค้อืดเีบตใหญ่ว่าบรษิทัพวกนีไ้ม่มวีนัเปิดให้คณุรูว่้ามนั

ทำางานยังไง คุณกดอะไรเข้าไปมันก็จะเก็บข้อมูลคุณทั้งหมด แล้วมันก็คาด

การณ์รูปแบบ (predict pattern) ก็จะรู้แล้วว่าคนคนนี้มีแนวโน้มจะชอบอะไร 

ชอบดูหนังแบบไหน กินอาหารแบบไหน และสิ่งหนึ่งที่สำาคัญมาก predictive 

policing ในการมาดูว่าพฤติกรรมของคนคนนี้จะเป็นยังไงต่อในอนาคต แล้ว

คุณจะได้ paroled หรือ probation (ควบคุม) มันเป็นปัญหามาก เพราะคุณ

ไม่สามารถทีจ่ะบอกได้เลยว่าอลักอรธิมึมนัม ีbias หรอืไม่ม ีbias ส่วนใหญ่มนั

จะบอกไม่มี bias เพราะเทคโนโลยีไม่มี bias นี่เป็นปัญหา และข้อมูลพวกนี้ 

ถูกนำาเอามาใช้ในการตลาดตลอดเวลา เพียงแต่ว่าประเทศเราไม่ค่อยกังวล 

แต่ในตลาดขนาดใหญ่มันเป็นสิ่งสำาคัญ ระบบทุนนิยมก็มีการสอดส่องสิ่ง 

พวกนีอ้ยูต่ลอดเวลา ไม่ต่างจากรฐั เพยีงแต่ว่าทกุคนกใ็ช้ประโยชน์อนันีใ้นมมุมอง 

ที่แตกต่างกันในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน 

 เฉพาะพวกเรากันเอง ถามว่าทำาไมต้องทำาค่า KPI หรืออะไรต่างๆ 

สำาหรับผมมันคือ data ทั้งหมดที่จะทำาให้คุณประเมินได้ว่าต่อไปนี้ถ้ามองไป
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อีก 5 ปี อีก 10 ปีข้างหน้าคณะรัฐศาสตร์จะมีศักยภาพแค่ไหนถ้าคุณมอง

จากตัวเลข ซึ่งในท้ายที่สุดตัวเลขที่คุณได้มันอาจไม่สัมพันธ์กันเลย แต่มัน

วเิคราะห์ผ่าน data ของคณุทัง้หมด และคณุกร็ูอ้ยูว่่าค่าพวกนีท้ีค่ณุได้ทีก่รอก

ลงไปมันโกหกทั้งนั้น นี่คือสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น data 

พวกนี้จำานวนหนึ่งคุณเอาไปใช้ สมมติว่าค่า KPI ของคณะรัฐศาสตร์ที่รวมไป

แล้ว Times Educational Supplement ต้องการประเมินว่าคณะรัฐศาสตร์จัด

อยูอ่นัดบั (Ranking) ทีเ่ท่าไร เราจะเหน็ว่าการต่อสูพ้วกนีเ้ป็นสิง่ทีส่ำาคญัมาก 

เพราะท้ายที่สุดแล้วการจัดอันดับและประเมินมหาวิทยาลัยมันจะสัมพันธ์กับ

การจะได้งบประมาณเท่าไรด้วย นีค่อืสิง่ทีท่ะเลาะกนั ไม่ต้องพดูถงึเรือ่งความ

มัน่คงของชาตแิค่เรือ่งพวกเรากนัเองนีก้ป็วดหวัแล้วว่ามนัจรงิหรอืไม่จรงิ เมือ่ 

2 ปีก่อน Times Educational Supplement ถูกด่าว่าประเมินยังไง ทุกอย่าง

มันก็ต้องมาจากตัวเลข มันดูจาก data พวกนี้ ซึ่งตัวเลขพวกนี้มันหลุดออก

จากบรบิททัง้หมด มนัไม่ได้มคีวามหมาย ผมถงึบอกว่าต่อไปนีอ้ายไุม่ใช่เพยีง

ตัวเลข แต่ชีวิตเป็นเพียงตัวเลข

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ในแง่นีก้น่็ากลวัเพราะข้อมลูเหล่านีม้คีวามคลาดเคลือ่นสงู พอรวมกนั

เข้าไปแล้วรัฐที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปในการวิเคราะห์หรือทำาอะไรต่างๆ 

รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 แฟรงค์ ปาสกาเล (Frank Pasquale) ถึงเขียนหนังสือออกมา 

ชือ่ว่า Black Box Society13 ว่ามนัมปัีญหา เพราะในท้ายทีส่ดุ สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื

เอาง่ายๆ สมมตอิาจารย์ประจกัษ์ไปขอเครดติการ์ด สิง่ทีต้่องดคูอื credit rating 

 13 Frank Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control 
Money and Information (Harvard University Press, 2015). 
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ของอาจารย์เท่าไร จะกูไ้ด้หรอืไม่ได้ ถ้าสมมตมิอีะไรผดิพลาดสกันดิหนึง่ สกอร์

ได้ 8 อาจารย์ประจกัษ์เกดิป่วยส่งเงนิไม่ทนัมนัไม่ได้เอามาคดิคำานวณด้วย คอื

สกอร์ตวันีม้นัเป็นเพยีงตวัเลข มนัไม่ได้พดูถงึอะไรอืน่ๆ อกีเลย ตวัเลขมนัคอื

ตัวเลข ชีวิตของอาจารย์ประจักษ์ต่อไปก็คือตัวเลขว่ากี่คะแนน

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 อาจารย์พูดถึงรัฐที่อาจจะมีประสิทธิภาพมากอย่างอเมริกา จีน หรือ

ประเทศอืน่ในการเข้าถงึข้อมลูเหล่านีแ้ล้วกล้็วงความลบั สอดแนมและควบคมุ 

รวมถึงทุนนิยมดิจิทัลในโลกตะวันตกที่อาจทะลุทะลวง แล้วในกรณีรัฐไทย 

อาจารย์คดิว่าเราอยูใ่นรฐัทีม่ศีกัยภาพในการทำาสิง่เหล่านีม้ากน้อยแค่ไหน ถงึ

ระดับที่น่ากลัวไหม

รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 ผมขอพูดกลางๆ เมื่อครู่ที่ผมพูดถึงปัญหา credit rating ต่างๆ นั้น

ไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยที่เดียว เพราะตัวเลขพวกนี้มันพร้อมเสมอที่จะ

ผิดพลาด และที่น่ากลัวที่สุดก็คือคุณใช้ predict ข้อมูล สมมติคนคนหนึ่งที่

ต้องการออกจากคุก เขาประพฤติดีอะไรต่างๆ แล้วคุณใช้ตัวเลขพวกนี้มา

ประเมินมันคือเรื่องคอขาดบาดตาย คือคนอย่างเราเรื่องนี้อาจไม่ได้ส่งผล

เท่าไรสมัครเครดิตการ์ดไปแล้วไม่ให้ก็ไม่เป็นไร แต่สำาหรับคนบางคนมันเป็น

เรื่องใหญ่ สมมติว่า Times Educational Supplement บอกว่าคณะรัฐศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ ได้สกอร์ 3 จาก 10 ดังนั้นผมจะไม่ให้งบประมาณคุณเพราะ 

performance คุณไม่ดี สกอร์ 3 มาจากอะไร ผมถึงบอกว่าอายุไม่ใช่ตัวเลข

อีกแล้ว ชีวิตคุณเป็นเพียงตัวเลข ทุกคนมี value ว่ากี่คะแนน
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ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ในแง่นี้ถ้าเอางานของ เจมส์ สกอตต์ (James C. Scott) Seeing 
Like a State14 มาวิเคราะห์มันน่ากลัวมากขึ้น เพราะว่ารัฐอยู่บนข้อมูลที่มัน
ผิวเผินมากขึ้น
 
รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 รัฐมันก็ทำาได้แค่นี้ ไม่ว่ารัฐไหนก็ตาม ถ้ายิ่งจัญไรมันก็ยิ่งจัญไรเพิ่ม
มากขึ้น เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้สำาหรับผมมันพร้อมเสมอที่จะผิดพลาดทุกที่ 
ไม่ว่ารฐัแบบไหนกต็าม และมนักเ็ป็นสิง่ทีง่่ายทีส่ดุในการประเมนิคณุเวลาสมคัร
งาน เกียรตินิยมหรือเปล่า 3.5 3.8 3.7 ผมว่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น คุณเกิดมา 
พร้อมกับการที่คุณอยู่ภายใต้ว่าคุณมีคะแนนเท่าไร 

ถ�ม รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 เราพดูเรือ่งความมัน่คงของรฐักบัความลบัของรฐั แล้วเส้นแบ่งระหว่าง
ความมั่นคงของรัฐกับสิทธิส่วนบุคคลควรจะอยู่ตรงไหน

รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 ผมตอบง่ายๆ ให้คุณซื้อตั๋วเครื่องบินไปหา เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน เขา
จะเป็นคนตอบคุณได้ดีที่สุด ไม่ใช่ผม อันนี้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือกลับ
ไปดูหลัง 9/11 ทำาไมถึงมี Patriot Act15 

 14 James C. Scott, Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the 
Human Condition Have Failed (Yale University Press, 1999). 

 15 Patriot Act หรอื “รฐับญัญตัริกัชาต”ิ ได้รบัการอนมุตัโิดยประธานาธบิดจีอร์จ บชุ เมือ่
วันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2001 เป็นกฎหมายที่ให้อำานาจใหม่เพื่อบังคับใช้ในประเทศ
และให้อำานาจแก่หน่วยข่าวกรองต่างประเทศในการสืบหาการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ก่อการร้ายผ่านการสอดแนมการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของคนอเมริกัน (https://
prachatai.com/journal/2015/01/57457) 
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ถ�ม อ.วศิน ปั้นทอง:

 คำาถามแรก อาจารย์ได้กล่าวถึงนโยบายหรือรูปแบบการสร้างชาติ

แบบดจิทิลั นอกจากการแสวงหาการมองภาพใหม่ของเอสโตเนยี การกลบัไป

สูต่ะวนัตกทีไ่ม่มองตวัเองว่าเป็นหนึง่ในรฐับรวิารของโซเวยีตทีม่องว่าโซเวยีต

ล้าหลงั นอกจากปัจจยันีม้นัมบีรบิทอืน่ๆ ไหมทีส่่งผลให้นโยบายนีอ้อกมาทำาให้

การสร้างชาติของเอสโตเนียมีลักษณะแบบนี้

 คำาถามที่ 2 อาจารย์บอกว่าการสร้างนโยบายแบบนี้คล้ายกับสร้าง

มาสำาหรับคนเอสโตเนียซึ่งเป็นเชื้อชาติเอสโตเนียนและพูดภาษาเอสโตเนียน 

แล้วก็ค่อนข้างมีการสร้างความเป็นอื่นให้คนเอสโตเนียที่เป็นเชื้อสายรัสเซีย 

ผมอยากรู้ว่าคนเอสโตเนียนที่ไม่ใช่คนรัสเซีย อาจจะเป็นเชื้อสายลัตเวียหรือ

อาจจะเป็นฟินแลนด์ เขาได้รบัผลกระทบจากนโยบายทีม่ลีกัษณะเป็น identity 

แบบนี้ไหม

 คำาถามที ่3 ทีว่่าประชาธปิไตยดจิทิลัของเอสโตเนยีไม่ใช่ประชาธปิไตย 

ที่มีคุณภาพ สงสัยว่ากลุ่มคนเอสโตเนียเชื้อสายรัสเซียเป็นคนยังไง เป็นฝ่าย

ตรงข้ามกับรัฐหรือไม่ หรือว่าพยายามอยู่ร่วมแต่ถูกกันออกไป

อ.วศิน ปั้นทอง:

 สำาหรับคำาถามแรกที่ถามว่ามีปัจจัยอื่นๆ อีกไหม ที่จริงมีงานจำานวน

หนึง่ซึง่เป็นงานทีศ่กึษาคนละ approach กบัของผม เป็นงานของกลุม่ทีเ่รยีกว่า 

เป็นแนวทางสถาบนันยิม เขาจะบอกว่ามนัมปัีจจยัเชงิสถาบนัจำานวนหนึง่ เช่น

เรื่องของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเป็นปัจจัยหนึ่ง แล้วก็มีปัจจัย

เรื่องการขับเคลื่อนผลักดันจากภาค ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง

ความเหน็พ้องต้องกนัของผูน้ำาทางการเมอืง ซึง่ปัจจยัเหล่านีม้นักส่็งผลหรอืว่า

เอือ้ให้เกดิการสร้างชาตดิจิทิลัของเอสโตเนยี นีจ่ะเป็นงานในสายของแนวทาง

สถาบันนิยม แต่งานของผมวันนี้พยายามจะนำาเสนออีกภาพหนึ่ง 
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 ส่วนคำาถามที่ 2 เรื่องประชากรเอสโตเนียนที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ 

นอกเหนอืจากประชากรทีพ่ดูภาษารสัเซยีผมไม่ทราบจรงิๆ ว่าเขามคีวามรูส้กึ

อย่างไร เพราะว่างานเชงิประจกัษ์ทีผ่มไปดมูายงัไม่มใีครทำาตรงนี ้อาจจะเป็น

ช่องว่างทีส่ามารถไปศกึษาต่อได้ เพราะว่าชนกลุม่น้อยในเอสโตเนยีไม่ได้มแีค่

คนเชื้อสายรัสเซียเท่านั้นที่ใช้ภาษารัสเซียและวัฒนธรรมรัสเซีย เพียงแต่ว่า

ชนกลุม่น้อยนีเ้ป็นชนกลุม่น้อยทีม่ขีนาดใหญ่ ประชากร 1 ใน 4 ของเอสโตเนยี 

เป็นประชากรที่มีเชื้อสายรัสเซีย คำาถามนี้จึงตอบไม่ได้

 ส่วนคำาถามสุดท้าย ถามว่าเขาเป็นยังไงเขาต่อต้านไหม ประชากร

เอสโตเนียที่มีเชื้อสายรัสเซียเขาไม่ได้ต่อต้านกระบวนการการสร้างชาติดิจิทัล

ของเอสโตเนีย เพียงแต่ว่าการสร้างชาติแบบนี้มันกีดกันในลักษณะที่ว่าเป็น 

กระบวนการทีเ่กดิขึน้จากบนลงล่าง โดยทีค่นข้างล่างในทีส่ดุแล้วกย็งัมโีอกาส

ที่จะเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของเอสโตเนียอย่างเท่ากัน หมายถึง 

ว่าระบบมันก็มีอยู่ แล้วประชากรทั้งเชื้อสายเอสโตเนียนและเชื้อสายรัสเซีย 

ก็สามารถที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะเหล่านั้นได้ซึ่งมันก็อยู่ในพื้นที่ไซเบอร์ 

ประเด็นที่ผมพยายามชี้ให้เห็นก็คือว่า การสร้างชาติเอสโตเนียที่ขับเคลื่อน

โดยดิจิทัลเทคโนแครต ในที่สุดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจากล่างขึ้นบน ซึ่งเป็น 

จดุสำาคญัของ Digital Democracy กค็อืประชาธปิไตยควรจะเป็นกระบวนการ 

ที่ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางนโยบาย แนวทาง  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการพฒันาประเทศ ซึง่ในกรณขีองเอสโตเนยีเราจะพบว่า 

กระบวนการมันวิ่งจากบนลงล่าง โดยที่ประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ

ประชากรชาวรสัเซยีมส่ีวนร่วมในการกำาหนดแนวทางในการพฒันาในการสร้าง

ชาติดิจิทัลไม่มากเท่าไร นี่คือความหมายที่บอกว่าทำาไมถึงไม่มีคุณภาพเท่าที่

ควร อย่างไรก็ตาม ถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศในโลกเราก็จะพบว่า

มันก็เป็นประชาธิปไตยที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีช่องว่างที่จะพัฒนาได้

โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
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ถ�ม รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�: 

 ตอนทีม่ ีAI ยคุแรกๆ ผมเคยคดิว่างานหลายๆ อย่างจะโดนผลกระทบ 

ไปหมด แต่มนักค็งจะมงีานด้านศลิปะทีค่งไม่โดนผลกระทบจาก AI เพราะมนั

คงไม่มีความคิดทางด้านอารมณ์เท่ากับมนุษย์ แต่ล่าสุดมีหุ่นยนต์ที่สามารถ

วาดรปูได้ ผมกเ็ลยคดิว่าบางทข้ีอเทจ็จรงิทางสถติทิีเ่ป็นตวัเลข ถ้ารฐัสามารถ

สร้างเทคโนโลยีที่เข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ขึ้นมาได้ มันจะทำาให้การประมวล

ผลขอ้มูล ไมใ่ชแ่ค่วา่เราชอบฟงัเพลงนีท้ำาไม ฟงัเพลงนีเ้ท่าไร แต่มนัสามารถ

เข้าใจถึงอารมณ์ได้ว่าเราฟังเพลงนี้เพราะอะไร เป็นไปได้ไหมที่รัฐจะสามารถ

ใช้สิ่งนี้เพื่อควบคุมมนุษย์เพื่อเข้าใจถึงอีกแง่มุมที่มากกว่าตัวเลขในอนาคต

รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�: 

 ผมว่าเรื่องศิลปะ อย่างเพลงป็อปมันก็เป็นแพตเทิร์นที่ตายตัวอยู่

แล้ว มัน predict ได้ ถูกจัดระเบียบมาพอสมควรอยู่แล้ว มันก็ปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มันก็รู้ความต้องการของตลาดเป็นยังไง เพียง

แต่ว่าในระดับแต่ละคนมันอาจจะยังไม่รู้ แต่ตอนนี้ด้วย data พวกนี้ที่คุณคลิก

เข้าไปในที่ต่างๆ มันมีลักษณะที่อาจจะเรียกว่า customize พอสมควร ผมคิด

ว่ามันคงเป็นไปได้ในระดับหนึง่ ซึง่ตอนนี้มันอยู่ในโครงสร้างแบบนีพ้อสมควร

แล้ว เพียงแต่ว่าอารมณ์ของคนมันเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้อัลกอริธึมแบบไหน 

 สมมติผมนั่งมองคณบดียิ้มอยู่ตอนนี้ เราจะตีความยิ้มนั้นว่าอะไร 

เพราะพฤติกรรมมันไม่ได้สำาคัญเพียงแค่พฤติกรรม มันสำาคัญตรงที่ว่าคุณ

ตีความพฤติกรรมแล้วคุณเข้าใจพฤติกรรมนั้นว่ายังไง ซึ่งถ้าคุณไปในระดับ

นั้นได้ตอนนั้นผมคงตายไปก่อนแล้ว ผมคิดว่ามันไม่ใช่แพตเทิร์น ไม่ใช่สิ่งที่ 

มีความสมำ่าเสมอ (regularity) ที่คุณจะคาดการณ์ได้ พฤติกรรมซำ้าซาก

ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความแบบนั้นตลอดไป มันมีความหมายได้หลาย

อย่าง คุณไม่มีวันที่จะรู ้เลยว่าผมขยิบตายักคิ้วมันหมายถึงอะไร นี่คือ 

สิ่งที่ผมคิดว่ามันยังมีความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ การขยิบตาในแต่ละสังคม
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ก็ยังไม่เหมือนกันอีก มันมีความซับซ้อน เพราะฉะนั้นการตีความพฤติกรรม

จึงเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญมาก ผมไม่รู้ว่า AI จะไปถึงวันนั้นหรือเปล่า แต่ถ้า

ไปถึงผมคงไม่อยู่แล้ว อันนี้ผมตอบไม่ได้ แต่ผมขอทิ้งไว้ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ 

regularity มันไม่ใช่ prediction ว่าคุณจะมีพฤติกรรมนี้ เพราะว่ามันมี 

ความหมายว่าคณุตคีวามพฤตกิรรมนัน้ว่ายงัไง คณุเข้าใจตวัคณุเองกบัพฤตกิรรม 

นั้นว่ายังไง สมมุติวันนี้คุณซื้อสินค้า X อีก 10 ปีข้างหน้าคุณซื้อสินค้า X  

มันอาจจะมีความหมายไม่เหมือนกัน เพราะคุณต้องไม่ลืมว่าตัวเราเองนั้นเรา

เข้าใจตวัเองผ่านความทรงจำาของเราทีม่นัเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มนัคงไม่

ง่ายทีผ่มจะเข้าไปในสมองคนคนหนึง่ตอนอาย ุ18 และกลบัมาดคูนคนนัน้ตอน

อายุ 35 แล้วคาดการณ์ว่าคนคนนั้นเมื่ออายุ 78 ควรจะทำาอะไร ถ้าทำาได้ถึง

ขั้นนั้นผมคงไปก่อนแล้ว

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 มันคงจะน่ากลัวมากในแง่นั้น แล้วเวลาอาจารย์เห็นนายกฯ ประยุทธ์

ยิ้มอาจารย์อ่านออกไหมว่าเป็นแบบไหน

รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 ยิม้มหีลายอย่าง ยิม้แสยะ ยิม้ดถูกู ยิม้เย้ยหยนั สารพดัยิม้ มนัไม่ได้

ยิม้แบบเฟรนด์ลีอ่ย่างเดยีว มนัมคีวามหมายได้เยอะแยะ การยิม้หลอก ยิม้จรงิ 

ยิ้มไม่จริง มันมี physiology ของการยิ้ม นักวิทยาศาสตร์เขาดูเลยว่ายิ้มแบบ

ไหนใช้กล้ามเนื้อตรงไหน ยิ้มไม่ได้มีแบบเดียว แต่มีหลายแบบมากและยังขึ้น

อยูก่บัคนตคีวามอกี เช่น ยิม้แสยะอาจจะดกีบัเรากเ็ป็นไปได้ หรอืเราตคีวามผดิ 

เขาอาจจะยิ้มแสยะยิ้มเย้ยหยันแต่เราคิดว่าเป็นมิตรก็ได้ นี่ก็ยิ่งวุ่นวายกันไป

ใหญ่ 
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ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 เดี๋ยวนี้รูปรูปเดียวคนตีความไปได้หลายแบบ พฤติกรรมการยิ้ม  

การหลิว่ตา ทกุอย่างมนัตคีวามหมายได้ร้อยแปด และอาจสร้างความขดัแย้งได้ 

รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 ถ้าพดูแบบ physiology กค็อืมนัขึน้อยูก่บัว่าระดบั Testosterone และ 

Stress hormone ของคณุมากน้อยแค่ไหน ถ้าตอนนัน้คณุม ีStress hormone 

สูงแล้วผมยิ้มให้ คุณก็จะหันมาบอกว่าอาจารย์ธเนศอย่ามองหน้าด้วยสายตา

กวนและยิ้มกวนแบบนั้น เพราะ Stress hormone และ Testosterone ใน

ร่างกายคุณตอนนั้นกำาลังพุ่งกระฉูดหรือคุณอาจกำาลังง่วงนอนมากก็เป็นไปได้ 

เพราะฉะนั้นเราไม่มีวันที่จะรู้เลยว่า Stress hormone และ Testosterone จะ

พุ่งกระฉูดเมื่อไร เราจะเห็นและพูดอยู่เสมอๆ ว่า เขายิ้มให้คุณ แต่ยิ้มอย่างนี้ 

ยิ้มหาเรื่องก็เป็นไปได้ ก็ขึ้นอยู่กับคนตีความว่าวันนั้นคุณเป็นยังไง 

ถ�ม อ.ดุลยภ�พ จ�ตุรงคกุล:

 คำาถามแรก คาร์ล ชมิทท์ ในประเทศไทยคืออาจารย์วิษณุ เครืองาม 

และคณุมชียัใช่หรอืไม่ คำาถามที ่2 เทคโนโลยจีะมโีอกาสในการทีจ่ะปลดปล่อย

ให้มนุษย์มีเสรีภาพมากขึ้นได้หรือไม่โดยที่ยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐ

อ.ดุลยภ�พ จ�ตุรงคกุล:

 คำาถามที่ 2 คือโจทย์ที่ผมทิ้งท้ายไว้คือรัฐถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี

ไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันรัฐก็ไม่ได้มีไว้เพื่อความมั่นคงอย่างเดียว แต่ความ

มั่นคงมันจำาเป็นต่อเสรีภาพ ดังนั้นทำาอย่างไรให้สองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ ซึ่ง

ก็คือการมีรัฐหรือการยึดกรอบของรัฐอยู่กับการมีเสรีภาพ จากที่ผมเสนอไป 

เหตุผลที่กลุ่ม Autonomia ปฏิเสธรัฐ มันก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ทำาไมเขาถึง

ปฏเิสธพรรคการเมอืง แต่ผมมองว่าพรรคการเมอืงไม่ใช่รฐั แล้วมนัสามารถทำา
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หน้าที่เป็นคล้ายๆ แพลตฟอร์มในเซนส์ของเทคโนโลยี ในการรวบรวมคนให้

สามารถเคลือ่นไหวในทางการเมอืง ซึง่การเคลือ่นไหวในทีน่ีค้อืการเคลือ่นไหว

ในลักษณะของการปะทะกันของความหลากหลาย เพราะพรรคการเมือง

ไม่ใช่รัฐ หมายความว่าพรรคการเมืองเป็น subset คือมันจะมีหลายอัน  

พอพรรคการเมืองสู้กัน มันคือพื้นที่ของเสรีภาพ คือการเคลื่อนไหวของคน 

พรรคการเมืองโดยใช้เทคโนโลยีอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียอย่างเช่นที่พรรค

อนาคตใหม่ทำาและประสบความสำาเร็จมาก นี่คือการพยายามที่จะระดม  

(mobilize) คน เหมอืนเป็นการสร้างอำานาจ (empower) ให้คนสามารถเข้าไป

ต่อสู้ท้าทายรัฐ หรือต่อสู้และท้าทายพรรคการเมืองที่เห็นต่าง ดังนั้นเสรีภาพ

จงึจำาเป็นต้องมอียูส่ำาหรบัผมในรปูแบบของพรรคการเมอืง โดยเทคโนโลยเีป็น 

เครื่องมือสำาคัญในการที่พรรคการเมืองต่างๆ จะสามารถรวบรวมคนที่อยู่ 

ชายขอบเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้

 ส่วนคำาถามแรก คอืผมไม่ได้ศกึษาความคดิของอาจารย์วษิณดุพีอ แต่

ที่ผมอยากจะฝากไว้คือการโยงใครกับชมิทท์ เราต้องเข้าใจชมิทท์ให้ดีก่อนว่า

เขาเป็นคนยังไง เขามีอุดมการณ์แบบไหน เขาเป็นคาทอลิกด้วย มันมีหลาย

ปัจจัย เวลาเราจะทำาการโยงกันแบบนี้ เราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ชมิทท์ทำาซึ่งคือ

การเป็นสมาชิกพรรคนาซีและการที่เขาสนับสนุนฮิตเลอร์มันเป็นสิ่งเดียวกับ

ทีอ่าจารย์วษิณทุำา เราไม่ควรจะตดัสนิคนจากการกระทำาของเขา นีค่อืสิง่ทีผ่ม

พยายามจะบอก ชมิทท์เขามีเหตุผลของเขา และเหตุผลที่เขาใช้เรื่องการแบ่ง

เขากับเรามันเป็นเหตุผลที่ ชานทาล มูฟฟ์ (Chantal Mouffe) ซึ่งเป็นนักคิด

นกักจิกรรมฝ่ายซ้ายเอาไปใช้ แต่ถามว่าเราสามารถเอาอะไรของอาจารย์วษิณุ 

ไปใช้ได้หรอืไม่ หรอืเขามอีะไรให้เราสามารถนำาไปใช้ได้หรอืไม่ อนันีผ้มตอบไม่ได้ 

แต่เราไม่ควรจะไปทำาให้ชมทิท์เป็นตวัร้าย นีเ่ป็นสิง่ทีไ่ม่ควรทำา เราควรไปอ่าน

และศึกษาพวกนักคิดสุดโต่งที่สนับสนุนเผด็จการดูว่าทำาไมเขาถึงสนับสนุน  

มนัอาจจะมทีัง้ข้อดข้ีอเสยีทีเ่ราสามารถเอาไปใช้ในการเตมิเตม็จดุบอดของเรา

ในการต่อสู้กับอำานาจรัฐหรืออำานาจเผด็จการ
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ถ�ม อ.วศิน ปั้นทอง:

 ถ้าพดูเรือ่งการสร้างชาตจิากดจิทิลัในบรบิทของประเทศไทย อาจารย์

คิดเห็นอย่างไร เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ไทยจะสร้างชาติดิจิทัล และอะไร

ที่อาจจะเป็นข้อขัดขวางให้สำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ

อ.วศิน ปั้นทอง:

 ถ้าพูดถึงการสร้างชาติดิจิทัลของเอสโตเนียเป็นบริบทเฉพาะของ 

เอสโตเนียน ผมอยากจะตอบเรื่องการสร้าง “รัฐ” ดิจิทัลหรือการออกแบบรัฐ

ดจิทิลักค็อืประเทศเอสโตเนยีถกูมองโดยหลายๆ ประเทศทัว่โลกว่าเป็น wired 

state เป็นรัฐที่ถูกเชื่อมโยงร้อยรัดด้วยไฟเบอร์ออปติก เส้นใยแก้วนำาแสง  

แต่ถ้าถามถึงประเทศไทย ผมว่าประเทศเราก็เชื่อมโยงร้อยรัดกันด้วยสาย

ไฟฟ้า เพราะเวลาไปที่ไหนเราไล่ตามสายไฟฟ้าไปได้เลยเราก็จะเห็นความ

เชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศเรา ส่วนเรื่องโอกาสและความท้าทาย 

ผมคิดว่าเราไม่จำาเป็นจะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเหมือนเอสโตเนีย  

แต่สิ่งหนึ่งที่สำาคัญมากคือเราจะต้องเตรียมคนให้พร้อมที่จะรับมือกับการ 

อนวุตัรดจิทิลั รวมถงึคนทีพ่ร้อมจะใช้ประโยชน์จากเครือ่งมอืดจิทิลัได้มากทีส่ดุ 

พูดง่ายๆ ก็คือเราน่าจะมองที่การเตรียมคนไปพร้อมๆ กับวางโครงสร้าง  

นั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำา

ถ�ม รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 เช กูวารา ยังมีอิทธิพลทางการเมืองโลกอยู่ไหม

รศ.ธเนศ วงศ์ย�นน�ว�:

 ถ้าผมเดาใจคนถามไม่ผิด น่าจะมีความหมายที่ว่าการเมืองแบบ 

มาร์กซิสต์ในยุค 60 และยุค 70 ลากไปจนถึงการสิ้นสุดของสงครามเย็น 
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ยงัเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายอยูไ่หม ถ้าตคีวามจากประโยคนี ้ถ้าเราตดัความเป็น 

Leninism ทิ้ง ผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำาคัญในต้นศตวรรษที่ 21 ไปจนถึงอย่าง

น้อยที่สุดกลางศตวรรษนี้คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนรวยกับคนจนที่จะ

เพิม่ความสำาคญัและจะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ นอกจากความขดัแย้งทาง

ความแตกต่างด้านรายได้ชนชั้น ซึ่งชนชั้นในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่รายได้ มันคือ 

วิถีชีวิต การมองโลก สารพัดอย่างที่กอปรขึ้นมาเป็นตัวคุณ องค์ประกอบที่

สำาคัญอันหนึ่งที่จะเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือความขัดแย้งทางเจนเนอเรชั่น ถ้าดู

ประเทศในยุโรปทั้งหมดอายุเฉลี่ย (median age) ของประชากรสูงมากคือ 

40 กว่าปี นั่นก็คือ เราจะต้องเผชิญกับช่องว่างในการรับรู้ระหว่างคนอายุรุ่น

ผม Baby Boomer เนื่องจากเราอยู่กันนานเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) 

แล้วเราก็น่าจะอยู่กันอีกนานพอสมควรน่าจะถึง 90 กว่าปี นั่นหมายความ

ว่าคุณจะต้องเผชิญกับคนอีกเจนเนอเรชั่น 30, 40 ไล่ลงมาจนถึง 20 กว่า 

แล้วผมคดิว่านีจ่ะเป็นอกีปัจจยัหนึง่ เพราะถ้าเราเอาอายบุวกเข้ากบัชนชัน้และ

รายได้ของคนพวกนี ้เราจะเหน็ได้ว่าคนจำานวนมากทีก่มุอำานาจทางเศรษฐกจิ

และด้านการเงนิทัง้หมดทีเ่ราเรยีกว่า One Percent ถงึแม้คณุจะม ีDisruptive 

Technology อาจจะมี startup จำานวนมากที่เป็นคนรุ่นใหม่ คนพวกนี้นั้นใน

ท้ายทีส่ดุแล้ว ถ้าไปดใูนโครงสร้าง คนพวกนีม้นัคอื Top One Percent ทัง้สิน้ 

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ไม่ได้เรียนที่หนองหมาว้อ มันเป็นเรื่องชนชั้นทั้งสิ้น 

อย่าลืมว่า มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก จบ Phillips Exeter Academy เพราะฉะนั้น

มันก็จะยิ่งน่ากลัวขึ้นไป เพราะฉะนั้นสองตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ มัน

ไม่ใช่ความขัดแย้งของรายได้ทางเศรษฐกิจ ชนชั้นที่เกิดขึ้นแบบที่มาร์กซิสต์

อธิบาย มันผสมเข้าไปกับสังคมที่คนแก่และคนหนุ่ม สำาหรับผมมันเห็นชัด

มากเลยในประเทศพัฒนาแล้ว เพราะมันเป็น Aging Society ที่อายุเฉลี่ยสูง

มาก เช่น ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ประเทศในยุโรปตะวันตกทั้งหมด แน่นอนว่าอายุ

เฉลีย่ตำา่ทีส่ดุในตอนนีอ้ยูใ่นแอฟรกิาเป็นหลกั เพราะฉะนัน้นีจ่ะเป็นปัญหาใหญ่

สำาหรับประเทศพัฒนาแล้ว ผมคิดว่าเราก็เข้าไปอยู่ในโครงสร้างนี้แล้วฉะนั้น 
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กค็งเป็นสิง่ทีห่ลกีหนไีม่พ้น ดงันัน้จงึมคีำาถามตลกๆ ว่าถ้าเชยงัมชีวีติอยูเ่ชจะ

เลือกพรรคอะไรเชจะอยู่ฝ่ายไหนทำานองนี้ ขอบคุณครับ 

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 หัวข้อเรื่อง “รัฐ(ชาติ) เทคโนโลยี และความขัดแย้งในศตวรรษ

ที่ 21” เราได้ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้และนอกเหนือจากนี้ด้วย เวทีนี้อาจ

ไม่ได้มีคำาตอบให้แก่คำาถามของทุกท่าน แต่ผมคิดว่าเป็นเวทีที่จุดประกายให้

เราขบคิดเรื่องนี้อย่างรอบด้านและมันก็แตกแขนงออกไปอย่างรู้เท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น




