
รหัสวชิา 2401304  
การเมืองเร่ืองการพัฒนา (POLITICS OF DEVELOPMENT) 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
       

 
1. รหัสวชิา   2401304 
2. จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
3. ช่ือวชิา   การเมืองเร่ืองการพฒันา (POLITICS OF DEVELOPMENT) 
4. คณะ/ภาควชิา  คณะรัฐศาสตร์ ภาควชิาการปกครอง 
5. ภาคการศกึษา  ปลาย 
6. ปีการศกึษา    2561    
7. ช่ือผู้รับผิดชอบวชิา รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล  

7.1 ช่ือผู้สอน  ศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศริิโชต ิหวนัแก้ว รศ.ดร.ประภาส ป่ินตบแตง่  
รศ.ดร.ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 

8. เงื่อนไขรายวชิา  วชิาบงัคบัส าหรับนิสิตภาควชิาการปกครอง ชัน้ปีท่ี 3 
9. สถานภาพของวชิา  วชิาบงัคบั ภาควชิาการปกครอง 
10. ช่ือหลักสูตร  รัฐศาสตร์บณัฑติ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2540 :  ประมาณ 60 คน 
11. วชิาระดับ  ปริญญาตรี ปี 3 
12. ช่ัวโมงที่สอน/สัปดาห์ บรรยาย 1.5 ชัว่โมง เสวนา 1.5 ชัว่โมง 
13. ตารางสอน  วนัองัคาร เวลา 9.00-12.00  ผ่าน Microsoft Team Program 
14. เนือ้หารายวชิา   

วชิานีเ้น้นเร่ืองแนวคดิและทฤษฎีด้านการพฒันาและการน าไปประยกุต์ใช้ในการวเิคราะห์ประเดน็การพฒันา  โดยในเชิงแนวคดิ
ทฤษฎี เน้นข้อถกเถียงท่ีเช่ือมโยงทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์กบักระบวนทศัน์ด้านการพฒันา เช่น แนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ มาร์กซสิต์
และสงัคมนิยมแบบรัฐสวสัดิการ ความเป็นสมยัใหม่ และยคุหลงัการพฒันา ไปจนถงึประเดน็ถกเถียงใหม่ๆท่ีเกิดขึน้ เช่น การพฒันา
กบัความเป็นเมือง นิเวศวทิยาด้านการพฒันา การส่วนร่วมและการเพิ่มอ านาจ สตรีนิยมและเพศสภาพในการพฒันา ในเชิงประเดน็
การพฒันา เน้นข้อถกเถียงเชิงนโยบายและการน าไปปฏิบตัิจากกรณีศกึษาที่ก าลงัเกิดขึน้ท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็เร่ืองการพฒันา 
บทบาทของรัฐ เอกชน และประชาสงัคมตอ่กระบวนการพฒันาและนยัทางการเมืองที่เกิดขึน้  ให้น า้หนกักบัการคดัเลือกกรณีศกึษา
ประเดน็การเมืองเร่ืองการพฒันาท่ีเกิดขึน้และส่งผลตอ่สงัคมทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

 
ก. แนวคิดการพัฒนาและกรอบการวเิคราะห์การเมืองเร่ืองการพัฒนา 
 
๑) การวเิคราะห์การพฒันาด้วยจิตส านกึทางการเมือง: อธิบายขอบเขตเนือ้หาการวเิคราะห์การพฒันาจากแง่มมุทางการเมือง  แยกแยะ

ระดบัการวเิคราะห์ปัญหาการพฒันาจากปัจเจก ชมุชน ท้องถิ่น ประเทศ และ ระหวา่งประเทศ  เสนอองค์ประกอบการวเิคราะห์
การเมืองของการพฒันาท่ีส าคญัสามประการ คือ อ านาจ คณุค่า/อดุมการณ์  ผลประโยชน์ และ การวเิคราะห์การพฒันาจาก วาท
กรรม 



๒) แนวคดิ ทฤษฎีการพฒันา และการวพิากษ์ เช่ือมโยงทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์กบัแนวคดิเร่ืองการพฒันาในบริบทแนวคดิแบบต่างๆ 
เช่น แนวคิดเสรีนิยมใหม่และระบอบทนุนิยม (Development of and alongside Capitalism) แนวคดิแบบสงัคมนิยมและรัฐ
สวสัดกิาร แนวคดิแบบตอ่ต้านระบบทนุนิยมและการปฏิเสธการพฒันา  ตลอดจนศกึษาความเป็นมาของการพฒันาในโลก และ 
ประเทศไทย  แสดงให้เห็นความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัสงัคมท่ีพฒันาแล้ว โดยพิจารณาแนวคดิความเป็นสมยัใหม่ และ เศรษฐกิจ
สมยัใหม่  การแตกตวัของความคดิเร่ืองการพฒันาในกระแสหลกั และ กระแสทางเลือก และกระแสต้านการพฒันา 

๓) รัฐกบัการพฒันา ส ารวจบทบาทรัฐในกระบวนการพฒันา การเปล่ียนแปลงไปของความสมัพนัธ์ระหว่าง ระบบตลาด รัฐ และ สงัคม 
เง่ือนไขและรูปแบบของการแทรกแซงของรัฐในระบบตลาด 

๔) ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพฒันา : ส ารวจความสมัพนัธ์ระหว่างการพฒันากบัประชาธิปไตย เง่ือนไขทางการเมืองและ
รูปแบบการปกครองที่อ านวยให้เกิดการพฒันาท่ีพงึปรารถนา บทบาทภาคสงัคม และ ความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคม กบัการเมือง และ 
รัฐในกระบวนการพฒันา  บทบาทองค์กรนอกภาครัฐในกระบวนการพฒันา  ทบทวนบทบาทองค์กรนอกภาครัฐใน
กระบวนการพฒันา โดยเฉพาะกรณี NGOs เจาะปัญหาหลกัการพืน้ฐานของกระบวนการประชาชนในการพฒันา ประเมินความชอบ
ธรรม การพฒันาสถาบนั และ ปัญหาการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  

๕) สิทธิการพฒันา และ ความสมัพนัธ์หญิง-ชาย  อภิปรายความสมัพนัธ์ระหว่างสิทธิมนษุยชนกบัการพฒันา ความเป็นสากล และ 
ลกัษณะทางวฒันธรรมของสิทธิการพฒันา หลกัการส าคญัของการพฒันาบนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิ (rights-based approach)  
การให้ความส าคญักบัเง่ือนไขที่ถูกมองข้ามเร่ือง ความสมัพนัธ์หญิง-ชาย ในกระบวนการพฒันา ความเข้าใจบทบาทระหวา่งเพศ ใน
การผลิด การดแูล  รวมถงึปัญหาความเสมอภาค การเลือกปฏิบตั ิและ บทบาทสองด้านของผู้หญิง 

๖) ผลกระทบการพฒันา  ผลท่ีไม่คาดหมาย และ ข้อเสีย จากโครงการพฒันา และ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม การเมืองอนัเน่ืองมาจาก
การพฒันา วเิคราะห์ การตกเป็นเหย่ือ การถกูกีดกนั และ เบียดขบัออกจากการพฒันา รวมไปถงึ ความเส่ียงทางสงัคม สิ่งแวดล้อม 
ความเปราะบางของชมุชนในการรับมมือกบัการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาสมยัใหม่ 

 
ข.  ประเดน็ปัญหาการพัฒนา 
 
๗) ประเดน็ปัญหาการพฒันา วเิคราะห์ประเดน็ปัญหาปัจจุบนั และ ร่วมสมยั  อาท ิ ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม การกระจาย

การถือครองที่ดนิ ความปลอดภยัและความมัน่คงทางอาหาร ปัญหาโลกร้อนกบัการเกษตร  เศรษฐกิจแบบพนัธสญัญา โครงการ
พฒันาขนาดใหญ่  ภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิไปจน ถงึ การค้าเสรี สิทธิบตัรยา ท่ีเก่ียวพนักบัการขยายตวัของโลกาภิวตัน์  

 
 

15. ประมวลการเรียนรายวชิา 
15.1 วัตถุประสงค์รายวชิา 

15.1.1  มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และปัญหาการพฒันา มีกรอบการวเิคราะห์ปัญหา (1.1) 
15.1.2 สามารถตดิตามและสืบค้นปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาได้ด้วยตวัเอง  (5.2, 4.1) 
15.1.3 สามารถใช้วิจารณญาณในการประเมินปัญหาการพฒันาท่ีเก่ียวกบัตนเองและสงัคม (3.1) 
15.1.4 สามารถฝึกการวิจยัภาคสนาม การคดิวเิคราะห์กรณีศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาการพฒันา (5.1, 5.2) 

 
15.2 เนือ้หารายวชิาต่อสัปดาห์ 

 



สัปดาห์ที่ วันที่  บรรยาย ประเด็นสัมมนา ผู้สอนและเอกสารอ่านประกอบ 

1 11 มกราคม แนะน าวชิา – อธิบาย

ประมวลรายวิชา และ

ภาพรวมเนือ้หารายวชิา

และวิธีการศกึษา การท า

รายงานกลุม่ และการ

วดัผล 

การพฒันาคืออะไร 

ท าไมเราจึงต้องศกึษา

การเมืองเร่ืองการ

พฒันา Summary of 

the main views of 

development 

รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล 

2 18 มกราคม  สงัคมศาสตร์กบัแนวคิด

เร่ืองการพฒันาในบริบท

แนวคิดแบบเสรีนิยมและ

ระบอบทนุนิยม 

(Development of and 

alongside capitalism) 

Modernization and 

Growth: The 

Development State 

and Development 

Economics 

รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล 

 

3 25 มกราคม  สงัคมศาสตร์กบัแนวคิด

เร่ืองการพฒันาในบริบท

ทางเลอืก 

(Development 

against capitalism) 

The Shift in the 

Development 

Debate: Alternative 

Development, 

Marxism, 

Dependency 

รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล 

4 1 กมุภาพนัธ์  สงัคมศาสตร์กบัแนวคิด

เร่ืองการพฒันาในบริบท

แนวคิดแบบเสรีนิยมและ

ระบอบทนุนิยม 

(Development of and 

alongside capitalism) 

Modernization and 

Growth: The 

Development State 

and Development 

Economics 

รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล 

 

5 8 กมุภาพนัธ์ Research Workshop – การออกแบบการวิจยั 

กรณีศกึษาและการวจิยัเชิงปฏิบตัิการ (นิสติเตรียม

น าเสนอหวัข้อและโครงร่างรายงานกลุม่) 

รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล 



6 15 กมุภาพนัธ์ แนวคิดการพฒันาและ

กรอบการวเิคราะห์

การเมืองเร่ืองการพฒันา  

แนวคิดการพฒันา 

กระแสหลกั กระแสรอง 

ทางเลอืก และการ

วิพากษ์ 

ศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศิริโชติ หวนั

แก้ว 

 

7 22 กมุภาพนัธ์  แนวคิดการพฒันาและ

กรอบการวเิคราะห์

การเมืองเร่ืองการพฒันา  

ประชาธิปไตย สทิธิ

มนษุยชน เพศสภาพกบั

ปัญหาการพฒันา

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ประเทศและการเปลีย่น

ผา่นสูค่วามยัง่ยืน 

ศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศิริโชติ หวนั

แก้ว 

 

8 1 มีนาคม สอบกลางภาค 

(นิสติสง่เค้าโครงรายงานกลุม่ รายช่ือหนงัสอือา่นประกอบและวิธีการเก็บข้อมลู) 

9 8 มีนาคม นิสติเข้าร่วมเสวนา งาน 8 มีนาคม วนัสตรีสากล 

สนทนาแลกเปลีย่นประเด็นปัญหาสตรีนิยม เพศสภาพและขบวนการเคลือ่นไหว 

10 22 มีนาคม  ประเด็นปัญหาการ

พฒันา: การเมืองกบัการ

ก าหนดนโยบาย

สาธารณะ 

 รศ.ดร.ธนพนัธ์ ไลป่ระกอบทรัพย์ 

11 22 มีนาคม  ประเด็นปัญหาการ

พฒันา: ความเหลือ่มล า้ 

เศรษฐกิจฐานรากและคน

จนชนบท  

 รศ.ดร.ประภาส ป่ินตบแตง่ 

12 29 มีนาคม  ประเด็นปัญหาการ

พฒันา: แรงงานกบัรัฐ

สวสัดิการ 

 รศ.ดร.ษัทรัมย์ ธรรมบตุรด ี

13 5 เมษายน  นิสติลงเก็บข้อมลูภาคสนาม เพื่อเตรียมน าเสนอรายงานกลุม่ 



14 12 เมษายน  นิสติลงเก็บข้อมลูภาคสนาม เพื่อเตรียมน าเสนอรายงานกลุม่ 

15 19 เมษายน  เวทีเสวนาออนไลน์ นิสติน าเสนอร่างรายงานกลุม่ รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล 

16 28 เมษายน เวทีเสวนาออนไลน์ นิสติน าเสนอร่างรายงานกลุม่ 

และรับค าถามข้อสอบปลายภาค 

รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล 

3 พฤษภาคม สอบปลายภาค 

10 พฤษภาคม สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 
 

14.3 วธีิการจัดการเรียนการสอน 
การสอนเป็นแบบการบรรยาย เน้นการมีส่วนร่วม การเขียนสรุปประเดน็ของวทิยากรรับเชิญและการท ารายงาน 
14.4  ส่ือการสอน เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน, บทความไทย/องักฤษ และวีดีทศัน์ 
14.5        การวัดและประเมินผลการเรียน 

1) รายงานกลุ่มวิจยัและการน าเสนอ   30  คะแนน 
2) สอบข้อเขียน     40  คะแนน 
3) เสวนาในชัน้เรียน    30           คะแนน 

คะแนนรวม                                           100 คะแนน 
 

16. หนังสืออ่านประกอบ  
 
หนังสืออ่านหลัก 
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(revised edition, Oxford University Press 
Black, M. (2007) The No Nonsense Guide to International Development New 

Internationalist: Oxford 
Chang, H-J, (2002) Kicking Away the Ladder: Development Strategy in 

Historical Perspective London: Anthem 
Chantana Banpasirichote Wungaeo, 2013. “Meaningful Integration of Women in the Living Economy”, Journal of 

International Development Studies. Vol 22, No2. November 2013. 
Donatella Della Porta (2014) Methodological Practices in Social Movement Research. Oxford: Oxford University Press. 
Escobar, A. (1995) Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World Princeton University 

Press: New Jersey 
Goldsworthy, David. เขียน, ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชมุพล, แปล. 2530.มองทฤษฎีการพฒันาอย่างวิเคราะห์.  กรุงเทพฯ : ศนูย์ศกึษา

การพฒันาสงัคม คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Haynes, Jeffrey, ed., 2005. Development Studies. New York: Palgrave Macmillan, Several chapters : ch2 on discourses 

on development by Hettne, Ch4 on democracy and democratization by Kamrava, Ch10 on human rights in an 
unequal world by  Chiriyankandath , Ch 11 on gender and development by Rai) 

Haynes, J. (2008) Development Studies: Short Introductions Polity: Cambridge 
Hewison, K. and Rodan, G. (2012) “Southeast Asia: The Left and the rise of bourgeois opposition” (pp25-39) in 

Robison, R. (ed.) Routledge Handbook of Southeast Asian Politics: Routledge: London and New York 
Hill, M. (2005) “Chapter 2: Theories of power and the policy process” (pp 25-50) The Public Policy Process (4 ed.) 

London: Pearson Longman. 
Kothari, A. et al (2019) Pluriverse: A Post Development Dictionary. Tulika books. 
Potter, R.B., Binns, T., Elliot., J.A., and Smith, D. (1999). Geographies of  Development Longman: Harlow 



Peet, R. and Hartwick, E. (2009) Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives (2nd ed) The Guilford 
Press: London and New York 

Pieterse, J.N. (2001) Development Theory: Deconstructions/ Reconstructions Sage: London 
Regional Center for Sustainable Development. 2015. Rethinking development studies in SEA: past, present & 

problematic futures. Chiang Mai: RCSD, Chiang Mai University (อ่าน Ch 1 by Victor King) 
Rist, Gilbert. 2008. The History of Development: From Western Origins to Global Faith. 3rd Edition. London: Zed Books 
Sachs, W. (1992) The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power Zed Books: London 
Sach, Wolfgang, บรรณาธิการ, ฉนัทนา บรรพศริิโชต ิและ สริุชยั หวนัแก้ว. บรรณาธิการแปล, 2539 ศพัท์การพฒันา คูมื่อความรู้สู่

อ านาจ, กรุงเทพ ฯ: โครงการศกึษาทางเลือกการพฒันา สถาบนัวจิยัสงัคม,. บทท่ี 1 การพฒันา  และ บทอ่ืน ๆ ตามความ
สนใจ (2nd edition ภาษาองักฤษ หาได้จาก google drive ) 

Sachs, J. (2005) The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. London: Penguin 
Sen, A. (1999) Development as Freedom Oxford University Press: Oxford 
Stiglitz, J. (2002) Globalization and its Discontents. London: Penguin 
Stiglitz, Joseph E. 2002. Participation and Development: Perspectives from the Comprehensive Development 

Paradigm. Review of Development Economics, 6(2), 163-182.Willenswaard, Hans Van. 2016. The wellbing 
society: Radical middle path to global transformation. Bangkok: Garden of Fruition. 

Stilwell, F. (2012) Political Economy: The Contest of Economic Ideas (3rd ed.)  Oxford University Press: Australia and 
New Zealand 

 
 
Link เข้าถงึเอกสารบางส่วน 
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วนัทนา ศวิะ, เขียน 2551.  ไพโรจน์ ภมูิประดษิฐ์, แปล ; ดวงหทยั ชาติพทุธิกลุ, บรรณาธิการ 
ปล้นผลิตผล ! : ปฏิบตักิารจีย้ดึเสบียงอาหารโลก = Stolen harvest : the hijacking of the global food supply  กรุงเทพฯ 
: สวนเงินมีมา,  338.47664 ศ545ป 2551. 
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โลก, กรุงเทพฯ; ส านกัพิมพ์สวนเงินมีมา 
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รายงานการพฒันาคน เสรีภาพทางวฒันธรรมในโลกแห่งความหลากหลายวนันี้ กรุงเพทฯ : โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(ยเุอ็น

ดีพี), 2005. 
โรเบร์ิต บี ไรซ์ เขียน สภุาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน แปล . 2553. อภิทนุนิยมสดุขัว้ กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มตชิน 
สวงิ ตนัอดุ และ ชชัวาล ทองดีเลิศ  2553. หลกัคดิ หลกัปฏิบตั ิ“ขอคืนพืน้ท่ี” จงัหวดัจดัการตนเอง  เชียงใหม่: สถาบนัการจดัการ

ทางสงัคม (สจส)  
สายศริิ ดา่นวฒันะ. บรรณาธิการ. 2553. ยงัมีตะวนัท่ีมาบตาพดุ : ถอดบทเรียนขบวนการภาคประชาชนในการขบัเคล่ือนสงัคมและ

นโยบายเพ่ือการแก้ปัญหาผลกระทบจากนโยบายสารณะอย่างยัง่ยืน กรณีเครือข่ายภาคตะวนัออก. กรุงเทพฯ: มลูนิธิ
สาธารณสขุแหง่ชาติ 

สงัศติ พิริยะรังสรรค์, บรรณาธิการ, 2547.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกบัการแก้ปัญหาคอร์รับชัน่  , กรุงเทพฯ:  สภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ  

อลุบรัตน์ ศริิยวุศกัดิ,์ บรรณาธิการ, 2549. สิทธิผู้บริโภคสิทธิพลเมือง 2547-2548, กรุงเทพฯ: โครงการคุ้มครองผุ้บริโภคด้านสขุภาพ 
(คคส.) คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาฯ,  

 Chantana Banpasirichote, Philipp Doneys, Mike Hayes, and Chandan Sengupta, Editors. 2012. Mainstreaming Human 
Security: Asian Perspectives. Bangkok: Chula Global Network and International Development Studies 
Program, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University. Crocker, David A..  2008. Ethics of global 
development : Agency, capability, and deliberative democracy Cambridge : Cambridge University Press, 
2008174 C938E   

Shiva, Vandana. 2009 Soil not oil : Climate change, peak oil and food insecurity.  London : Zed Books. 
Shiva, Vandana. 1989. Staying alive : women, ecology, and development. London : Zed Books,  307.14088042 S558S.  
Shiva, Vandana 2000. Stolen harvest : The hijacking of the global food supply  London : Zed Books, 338.4766421 

S558S. 
 UNDP, Human Development Report of Thailand 1999, 2000, 2007-  
 Walden Bello, Deglobalization; Ideas for a New World Economy, Bangkok: White Lotus, Ltd., 2002 

 
Film / Documentary 
Food Inc. https://www.youtube.com/watch?v=JvBodjfToHM&t=437s (Thai soundtrack) 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/f174+C938E/f174+c938e/-3,-1,,B/browse
https://www.youtube.com/watch?v=JvBodjfToHM&t=437s


Food Inc. https://www.youtube.com/watch?v=C4osE1BjdPw (English Subtitle) 
Capitalism by Stiglizt  (ประมาณ 40 นาที) 
http://www.youtube.com/watch?v=7bwK2vyLrLI 
Capitalism - A love Story  (ประมาณ 2 ชัว่โมง) 
http://www.youtube.com/watch?v=yLDIoO_ug2c   
India’s First Organic State 
https://www.youtube.com/watch?v=-idI1dkaxzM&t=1053s 
 
ชดุการสมัมนา  ขยบัเขย่า แนวคดิการพฒันา เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ดกู าหนดการจาก 
http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/?action=news-detail&newsid=2594&menu=12&pgmenu=&lang=th&css=style 
หวัข้อท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ลิงค์ข้างล่าง 
เผชิญหน้า-วพิากษ์: Arturo Escobar กบั แนวคดิหลงัการพฒันา 
https://www.youtube.com/watch?v=_AbLeShFIMQ 
ยงัมีความหมาย: แนวคิดเร่ืองชมุชนของ Elinor Ostrom กบัเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 
https://www.youtube.com/watch?v=JrD3udmpv88 

Joseph Stiglitz กับความเหล่ือมล า้ที่เราเลือกได้ 

https://www.youtube.com/watch?v=bCdqtXXKfLw 
 
 
Website ที่น่าสนใจ 
Focus on the Global South (FOCUS) www.focusweb.org  
FTA Watch www.ftawatch.org ;  
World Bank www.worldbank.org  
NESDB  www.nesdb.go.th ;  
Bio Thai www.biothai.org ;  
มูลนิธิบูรณนิเวศ http://earththailand.org/th/ 
มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน http://www.sathai.org/ 
มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค https://www.consumerthai.org/homet.html  
UNDP www.undp.org  
Oxfam https://www.oxfam.org/en 
ปมปัญหาความเหล่ือมล า้ http://www.youtube.com/watch?v=XFSHjBzFMF8&feature=mfu_in_order&list=UL  
Rio + 20 Earth Summit 2012 http://www.earthsummit2012.org/ 
Forum on food sovereignty http://www.nyeleni.org/?lang=en&lang_fixe=ok   
 International Movement of Peasants  http://viacampesina.org/en/  
Anti-Corruption International Conference in Bangkok 2011 http://14iacc.org/programme/global-challenges/getting-carbon-

market-governance-right/  
ThaiPublica | กล้าพดูความจริง http://thaipublica.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=C4osE1BjdPw
http://www.youtube.com/watch?v=7bwK2vyLrLI
http://www.youtube.com/watch?v=yLDIoO_ug2c
https://www.youtube.com/watch?v=-idI1dkaxzM&t=1053s
http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/?action=news-detail&newsid=2594&menu=12&pgmenu=&lang=th&css=style
https://www.youtube.com/watch?v=_AbLeShFIMQ
https://www.youtube.com/watch?v=JrD3udmpv88
https://www.youtube.com/watch?v=bCdqtXXKfLw
http://www.focusweb.org/
http://www.ftawatch.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.biothai.org/
http://earththailand.org/th/
http://www.sathai.org/
http://www.undp.org/
http://www.youtube.com/watch?v=XFSHjBzFMF8&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.earthsummit2012.org/
http://www.nyeleni.org/?lang=en&lang_fixe=ok
http://viacampesina.org/en/
http://14iacc.org/programme/global-challenges/getting-carbon-market-governance-right/
http://14iacc.org/programme/global-challenges/getting-carbon-market-governance-right/
http://thaipublica.org/
http://thaipublica.org/


Siam Intelligence: Dare to Think. thttp://www.siamintelligence.com/practical-utopia/  
World Bank group : https://elibrary.worldbank.org/page/about 
Ceres: Bottom line is sustainability https://www.ceres.org/events/ceres-conference 

http://www.siamintelligence.com/practical-utopia/
https://elibrary.worldbank.org/page/about
https://www.ceres.org/events/ceres-conference

