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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชุดวิชา   ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

หน่วยที ่11 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 

 

ตอนที่  

 11.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 11.2 การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 11.3 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย 

        ตะวันออก   

 11.4 การถดถอยของประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 

แนวคิด 

1. การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ในช่วงที่ 

   สหรัฐอเมริกายึดครองญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาได้วางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้แก่ญี่ปุ่นไว้ใน 

   รัฐธรรมนูญ ส าหรับเกาหลีใต้การเปลี่ยนผ่านเกิดจากการต่อสู้ของประชาชน ในที่สุดผู้น าการเมือง 

    ในระบอบอ านาจนิยมได้ยินยอมปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ส่วนไต้หวันผู้น าในระบอบ 

   อ านาจนิยมได้ยุติการผูกขาดอ านาจ โดยเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้ามาแข่งขันใน 

   การเลือกตั้ง และปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และกติกาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ส าหรับในจีน 

   และฮ่องกง ระบอบการเมืองยังไม่เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย การเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตย 

   จึงปรากฏในบางช่วงเวลา 

2. แม้ระบอบการเมืองในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย และไม่ได้ย้อน 

  กลับไปเป็นอ านาจนิยมอีก แต่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตยก็ยังด าเนินการ 

  อยู่ ดังการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การปราบปรามคอร์รัปชัน และการขจัดอิทธิพลของทหารใน 

  กองทัพ ส าหรับจีนและฮ่องกงซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบอ านาจนิยม การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 

  ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยย่อมเป็นไปอย่างจ ากัด เพราะรัฐบาลใช้วิธีการควบคุม 

    ประชาชน การเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงถูกขัดขวางและปราบปราม 
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 3. การท้าทายที่มีต่อประชาธิปไตยในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน คือ ปัญหาการคอร์รัปชัน  

    ซึ่งมีผลต่อความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตย และบทบาทชนชั้น 

    กลางในบางกรณไีดค้ านึงถึงประโยชน์ของตน มากกว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย   

    แม้การพัฒนาเศรษฐกิจในจีนก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้น แต่ชนชั้นกลางในจีนยังพ่ึงพารัฐและ 

    ค านึงถึงผลประโยชน์ของตน มากกว่าการเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมือง ส าหรับชนชั้นกลาง 

    ในฮ่องกงก็มีลักษณะคล้ายกัน 

4. ประชาธิปไตยในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ถือว่ามีลักษณะมั่นคงและไม่อยู่ในลักษณะ 

    ถดถอย อันอาจเป็นเหตุให้ระบอบการเมืองเปลี่ยนกลับไปเป็นระบอบอ านาจนิยมอีก เมื่อผู้น า 

   การเมืองหรือรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าใช้อ านาจโดยมิชอบ ประชาชนสามารถตรวจสอบและเรียกร้อง 

   ให้บุคคลหรือรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ โดยการแก้ไขปัญหาไดม้ีการก าหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์ใน  

    รัฐธรรมนูญ ดังกรณีการถอดถอนผู้น าเกาหลีใต้ใน ค.ศ. 2017 

 

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  

 1. อธิบายการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้    

 2. อธิบายการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได ้  

3. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย 

    ตะวันออกได้ 

 4. อธิบายการถดถอยของประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได ้ 

 

กิจกรรมระหว่างเรียน  

 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11  

 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 11.1-11.4  

 3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน  

 4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง 

 5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์  

 6. เข้ารับบริการสอนเสริม (ถ้ามี)  

 7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11  

สื่อการสอน  
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 1. เอกสารการสอน  

 2. แบบฝึกปฏิบัติ  

 3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง   

 4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์  

 5. การสอนเสริม (ถ้ามี)  

 

การประเมินผล  

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน  

 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง  

 3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

 

 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที่ 11 ในแบบฝึกปฏิบัติแล้ว จึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 11.1  

การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.1 แล้ว จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  

 

หัวเรื่อง 

 11.1.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน 

 11.1.2 การเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในจีน 

 11.1.3 การเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในฮ่องกง 

 

แนวคิด 

1. การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบอบ

ประชาธิปไตยมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่น

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นโอกาสให้สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ยึดครองปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยไว้

ในรัฐธรรมนูญที่แก้ไขข้ึนใหม่ ส่วนเกาหลีใต้ก่อนการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย การเรียกร้อง

ประชาธิปไตยของประชาชนถูกปราบปรามอย่างรุนแรงจากรัฐบาล ส าหรับในไต้หวันก๊กมินตั๋ง 

(Kuomintang) ซึ่งผูกขาดอ านาจการเมืองมาอย่างยาวนาน ได้ให้สิทธิ  เสรีภาพ และผ่อนคลายการ

ควบคุมประชาชนแบบค่อยเป็นค่อยไป ในที่สุดได้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันด้านสิทธิ เสรีภาพ 

และการมีรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อประชาชน  

2. จีนมีระบอบการเมืองแบบอ านาจนิยม การเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในจีนที่

ส าคัญ ได้แก่ เหตุการณ์การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1986 และการชุมนุมครั้ง

ใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนใน ค.ศ. 1989 หรอืการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tiananmen 

Square Protests) ซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้ ผู้น าการเมืองของจีนปฏิเสธข้อเรียกร้องในการปฏิรูป

การเมือง เพ่ือให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรัฐบาลได้

ขัดขวางการชุมนุม และใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม  

3. ก่อนที่อังกฤษคืนฮ่องกงให้แก่จีนใน ค.ศ. 1997 ทั้ง 2 ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงเพ่ือให้การคืนฮ่องกง

เป็นไปอย่างราบรื่น โดยจีนให้ค ามั่นสัญญาในการยึดถือหลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ (one country 

two systems) ซึ่งในช่วง 50 ปีแรกจะให้ฮ่องกงมีความเป็นอิสระอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม 

ภายหลังฮ่องกงกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีน ประชาชนฮ่องกงต้องการมีสิทธิในการเลือกตั้ง

ผู้บริหารสูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงโดยตรง จีนกลับปฏิเสธในข้อเรียกร้อง จึงน าไปสู่การ
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ชุมนุมเรียกร้องครั้งใหญ่ของขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในฮ่องกง ใน ค.ศ. 2014 และ 

2017 

 

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  

 1. อธิบายการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันได้    

 2. อธิบายการเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในจีนได้  

 3. อธิบายการเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในฮ่องกงได ้

  

เรื่องท่ี 11.1.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน 

 เมื่อพิจารณาในเชิงกระบวนการ การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยก็คือ การเคลื่อนไหว (movement) 

หรือการเปลี่ยนแปลงจากระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย (nondemocratic regime) ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย1 

ส่วนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถือว่าเริ่มต้นจากหตุการณ์ส าคัญ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือข้อผูกมัดอย่างเป็น

ทางการต่อสาธารณะของผู้น าแบบอ านาจนิยม ในการคืนอ านาจให้แก่ประชาชนและการจัดการเลือกตั้งอย่าง

เสรี โดยเหตุการณ์ที่ก่อผลดังกล่าวอาจสืบเนื่องจากการรัฐประหาร การปฏิวัติ และการจลาจล ที่บีบบังคับให้

ผู้น าพ้นจากอ านาจ หลบหนี หรือไม่ก็ถูกฆ่า ด้วยเหตุนี้ จึงต้องจัดตั้งคณะรัฐบาลชั่วคราวเพ่ือจัดการเลือกตั้ง 

หรือไม่ก็คืนอ านาจให้แก่ประชาชน2 ส่วนในอีกมุมมองหนึ่งของนักวิชาการเห็นว่า การเปลี่ยนผ่านเริ่มต้นที่

บรรดาผู้น าการเมืองแบบอ านาจนิยม เริ่มปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในทิศทางที่ให้หลักประกันด้านสิทธิแก่ปัจเจก

ชนและกลุ่มต่าง ๆ หรือกล่าวอีกนัยนัยหนึ่งก็คือการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ปัจเจกชนและกลุ่มสังคมต่าง ๆ ถูก

กระท าตามอ าเภอใจหรืออย่างผิดกฎหมายจากรัฐหรือกลุ่มที่ 3 (third parties)3 จากมุมมองข้างต้นแสดงให้

เห็นว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้น าการเมืองซึ่งอยู่ในอ านาจ เริ่มให้สิทธิและเสรีภาพแก่

ประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง หรือในกรณีที่ผู้น าการเมืองแบบอ านาจนิยมพ้นจากอ านาจ เพราะการถูก

บังคับให้พ้นจากอ านาจหรือต าแหน่ง  

                                                           
1 Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, 
South America and Post-Communist Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), 38. 
2 Juan J. Linz, “Transition to Democracy,” Washington Quaterly 13, no. 3 (Summer 1990): 157. 
3 Guiller O’Donnell and Philippe C. Scmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions 
about Uncertain Democracies ((Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), 6-7. 
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ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตย จึงเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ กล่าวคือ 

อาจเป็นไปในลักษณะการปฏิรูป (reform) การปฏิวัติ (revolution) การบังคับ (imposition) และการให้

ค าม่ันสัญญา (pact) ทั้งนี้เป็นผลจากกลยุทธ์ (strategy) ระหว่างการประนีประนอม (compromise) หรือการ

ใช้ก าลังบังคับ (force) กับตัวแสดงที่มีอ านาจ ซึ่งก็คือผู้น า (elite ascendant) กับมวลชน (mass ascendant) 

โดยดูว่าใครมีอ านาจในเชิงเปรียบเทียบมากกว่ากัน ถ้าในกรณีที่ผู้น ายังกุมอ านาจอยู่ และการเรียกร้อง

ประชาธิปไตยเกิดขึ้นจากประชาชน ผู้น าอาจเลือกใช้กลยุทธ์การประนีประนอม รูปแบบการเปลี่ยนผ่านจึงอยู่

ในลักษณะการให้ค ามั่นสัญญา โดยการตกลงกันระหว่างผู้น ากับประชาชน แต่ถ้าเลือกใช้กลยุทธ์การใช้ก าลัง

บังคับ ผู้น าหรือกองทัพก็จะก าหนดให้ใช้แนวทางประชาธิปไตย แต่ถ้าประชาชนมีอ านาจและความเข้ มแข็ง

เหนือกว่าผู้น า ลักษณะการเปลี่ยนผ่านย่อมเกิดในลักษณะการปฏิรูป ดังเช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในทางการเมือง หรือไม่ถ้าใช้กลยุทธ์การใช้ก าลังบังคับ รูปแบบการเปลี่ยนผ่านก็จะเป็นในลักษณะการ

ปฏิวัติ4  

ส าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยสิ้นสุดเมื่อใดนั้น ถ้าพิจารณาในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เมื่อผู้กุม

อ านาจและประชาชนตระหนักว่า อ านาจอันชอบธรรมทางการเมือง (political authority) ได้มาจากการการ

ตัดสินใจอย่างอิสระของประชาชน และผู้ได้รับการเลือกตั้งดังกล่าวจึงมีหน้าที่จัดท าหรือฟ้ืนฟูรัฐธรรมนูญ เพ่ือ

เป็นกติกาและกฎเกณฑ์ในทางการเมืองการปกครอง และก าหนดองค์กรต่าง ๆ ในการใช้อ านาจด้านการออก

กฎหมาย การบริหาร และการวินิจฉัยและการตัดสินข้อขัดแย้ง สิ่งนี้จึงถือได้ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

สิ้นสุด แต่เมื่อผ่านพ้นช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยไปแล้ว ประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงต่อไปก็คือ ระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีสถาปนาขึ้นมานั้น มีความเข้มแข็งหรือความม่ันคงเพียงใด5    

จากแนวคิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยดังกล่าว ผู้เขียนขอน ามาเป็นแนวทางในการอธิบายการ

เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญี่ปุ่น เกาหลีใต ้และไต้หวัน ซึ่งประเทศเหล่านี้ระบอบการเมืองได้เปลี่ยนผ่านสู่

ประชาธิปไตย และนับจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้เกิดขึ้นสอดคล้องตามกติกาและกฎเกณฑ์ที่ระบุ

ไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 

 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญ่ีปุ่น 

 เมื่อพิจารณาในเอเชียหรือรวมไปถึงในระดับโลก ญี่ปุ่นถือเป็นรัฐที่ประสบความส าเร็จที่สุดในการสร้าง

ประชาธิปไตย เพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นประสบหายนะจากสงคราม แต่สหรัฐอเมริกาและ

                                                           
4 Terry Lynn Karl, “Dilemmas of Democratization in Latin America,” Comparative Politics 23, no. 1 
(October 1990): 8-9. 
5 Linz, “Transition to Democracy,” 158. 
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ญี่ปุ่นกลับสร้างระบบรัฐธรรมนูญได้อย่างมั่นคง โดยให้หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และกล่าว

ได้ว่าสมาชิกของสังคมเกือบทั้งหมดต่างมองว่าระบบดังกล่าวมีความชอบธรรม นอกจากนั้น ยังมีการยอมรับว่า

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่มิใช่ตะวันตก ที่เคารพในเสรีภาพของพลเมืองและมีความมั่งคั่งทัดเทียมกับบรรดา

ประเทศท่ีร่ ารวยที่สุดของโลก6 จากสภาพดังกล่าวจึงน าไปสู่ประเด็นข้อสงสัยที่ว่า ท าไมประชาธิปไตยของญี่ปุ่น

ที่พ่ึงสร้างข้ึนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมั่นคง 

 เมื่อย้อนไปในสมัยโตะกุกาวะ (Tokugawa) ระหว่าง ค.ศ. 1603-1868 ผู้ปกครองญี่ปุ่นคือโชกุน 

(Shogun) ซึ่งกระท าในนามของพระจักรพรรดิ โดยญี่ปุ่นได้รับแนวคิดหรือหลักการของขงจื้อ (Confucianism) 

จากจีนมาใช้ ซึ่งผู้ปกครองต้องยึดหลักคุณธรรม มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม เน้นการเชื่อฟังของผู้อยู่ใต้การ

ปกครองที่มีต่อผู้ปกครอง แต่แตกต่างกับจีนตรงที่ว่าผู้ปกครองและขุนนางจีนเป็นผู้รู้หรือปราชญ์ แต่ของญี่ปุ่น

เป็นนักรบหรือซามูไร (samurai) ตามหลักการของขงจื้อได้เน้นย้ าคุณธรรมของผู้ปกครองตามโองการแห่ง

สวรรค์ (Mandate of Heaven) เพ่ือให้ผู้ปกครองอยู่ในท านองคลองธรรม เพ่ือความผาสุกของประชาชน แต่

ถ้าผู้ปกครองละเมิดย่อมสูญเสียความชอบธรรมในการปกครอง และผู้อยู่ภายใต้การปกครองสามารถออกมา

โค่นล้มผู้ปกครองได้ แต่แนวคิดโองการแห่งสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่ปราชญ์ด้าน

ขงจื้อของญี่ปุ่น โดยสังคมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นมีความโน้มเอียงไปลักษณะพ่อปกครองลูก (paternalistic) และ

แนวคิดที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็มีลักษณะคลุมเครือ7 แม้ญี่ปุ่นในสมัยโตกุกาวะ

มีลักษณะทางสังคมแบบฟิวดัล (feudal) แต่ก็มีลักษณะบางประการที่ถือว่ามีแนวโน้มไปในทางประชาธิปไตย 

กล่าวคือ การปกครองของโชกุนตลอดเวลากว่า 250 ปี โดยไม่ถูกท้าทายอ านาจนั้น รัฐบาลไม่ได้รวมศูนย์

อ านาจอย่างสมบูรณ์ไว้ที่ส่วนกลาง อีกประการหนึ่งก็คือ ขุนนางท้องถิ่น (local feudal lords) มีอ านาจอิสระ

ในระดับหนึ่งในการปกครองภายในพ้ืนที่ของตน ตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดกฎเกณฑ์ที่โชกุนก าหนดขึ้น เพ่ือ

ป้องกันการกระด้างกระเดื่อง และการรักษาช่วงชั้นทางสังคมเอาไว้ นอกจากนั้น ในระดับหมู่บ้านประชาชนถือ

ว่าขึ้นตรงกับผู้น าในหมู่บ้านนั้น ๆ ซึ่งได้แก่ หัวหน้าหรือไม่ก็ผู้อาวุโส อันมีลักษณะเป็นการตัดสินใจร่วมกัน8     

จากประเด็นที่ว่าท าไมประชาธิปไตยในญี่ปุ่นจึงมีความมั่นคง เมื่อเน้นไปที่ภูมิหลัง นักวิชาการมองว่า 

สมัยโตะกุกาวะการชุมนุมเรียกร้องของชนชั้นล่างเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมได้เกิดขึ้นมากกว่าหลาย

ร้อยครั้ง ก่อนการเปิดประตูสู่โลกภายนอกของญี่ปุ่น ส่วนเมล็ดพันธุ์ของประชาธิปไตยที่ยังเป็นแบบพ้ืนฐานของ

                                                           
6 Amy McCreedy, “Durable Democracy: Building the Japanese State,” Asia Program Special Report no. 109 
(March 2003): 1. 
7 Takeshi Ishida and Ellis S. Krauss, “Democracy in Japan: Issues and Questions,” in Democracy in Japan, 
ed. Takeshi Ishida and Ellis S. Krauss (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1989), 4-5.  
8 Ibid., 5. 
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ญี่ปุ่น ก็ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการโค่นล้มระบอบฟิวดัลใน ค.ศ. 1868 รวมทั้งการปกครองแบบโชกุน อันเป็นการ

เข้าสู่ยุคการปฏิรูปหรือการฟ้ืนฟูเมจิ (Meiji Restoration) โดยเป้าหมายของผู้น าในยุคนี้คือ การฟ้ืนฟูอ านาจ

ของจักรพรรดิ และการปกป้องไม่ให้ญี่ปุ่นตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก การเปลี่ยนแปลงในเชิงการเมืองที่

เกิดข้ึนในยุคนี้อีกก็คือ การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในทศวรรษที่ 1870 และต้นทศวรรษ

ที่ 1880 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 1889 ก าหนดให้มีสมัชชาแห่งชาติหรือสภาไดเอ็ต (Diet) การ

จัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญในทศวรรษท่ี 1890 การปรากฏตัวของการประท้วงของผู้ใช้แรงงานและการคลื่อน

ไหวของผู้หญิงเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษถัดมา การก่อตัวของพรรคการเมืองของชนชั้นกลาง การประท้วงของ

ฝ่ายสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ในยุคประชาธิปไตยไทโชะ (Taisho Democracy)  จักรพรรดิไทโชะ (Emperor 

Taisho) ทรงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อจักรพรรดิเมจิ (Emperor Meiji) สิ้นพระชนม์ใน ค.ศ. 19129 ดังนั้น กล่าว

โดยสรุปในช่วงก่อน ค.ศ. 1945 ญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตย แตม่ีมาแล้วและล้มเหลว10 

ถ้าพิจารณาตัวแปรหรือสาเหตุที่ท าให้ประชาธิปไตยล้มเหลว โดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญก็พบว่า รัฐธรรมนูญ

ไม่ได้ก าหนดว่า รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาไดเอ็ต เพราะบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้ง

จากจักรพรรดิและต้องรับผิดชอบต่อจักรพรรดิ รวมทั้งกองทัพก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือน 

แต่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจักรพรรดิเท่านั้น11 ด้วยเหตุนี้ การที่กองทัพญี่ปุ่นยึดครองดินแดนแมนจูเรีย 

(Manchuria) ของจีนในต้นทศวรรษที่ 1930 ก็เป็นเรื่องทางนโยบายต่างประเทศและการปฏิบัติการทางทหาร 

ซึ่งเป็นการตัดสินใจของกองทัพเอง  

นอกจากนั้น ก็มีผู้เสนอมุมมองในท านองเดียวกันว่า ในทศวรรษที่ 1920 รัฐสภาของญี่ปุ่นถือว่ามี

พัฒนาการอยู่ในขั้นก้าวหน้า โดยพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงข้างมาก หรือไม่ก็การรวมตัวของหลายพรรค 

ได้จัดตั้งเป็นรัฐบาลขึ้นท าหน้าที่บริหาร ซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวยาวนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของ

สภาไดเอ็ต ส่วนสาเหตุที่ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของญี่ปุ่นต้องหยุดชะงักลง ก็เพราะภาวะตกต่ าทาง

เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลก (Great Depression) และการต้องเผชิญกับฝันร้ายทางการเมืองในทศวรรษที่ 

1930 เมื่อญี่ปุ่นเผชิญความขัดแย้งกับประเทศตะวันตก การด าเนินการปราบปรามนักการเมืองแนวเสรี และ

                                                           
9 Ibid., 5-6; John W. Dower, “Democracy in Japan,” Asia Program Special Report no. 109 (March 2003): 5-6. 
10 Dower, “Democracy in Japan,” 6. 
11 Albert H.Y. Chen, “Introduction: Constitutionalism and Constitutional Change in East and Southeast Asia: 
A Historical and Comparative Overview,” in Public Law in East Asia, ed. Albert H.Y. Chen and Tom 
Ginsburg (London: Routledge, 2013), xxxii. 
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กองทัพเข้ามามีอ านาจการเมือง พร้อมกับการด าเนินนโยบายการขยายดินแดน12 อันน าไปสู่ความขัดแย้งและ

การก่อสงครามในแถบเอเชียและแปซิฟิกในเวลาถัดมา 

จากมุมมองดังที่น าเสนอย่อมท าให้เห็นว่า ญี่ปุ่นได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยมาตั้งแต่สมัย

โตกุกาวะแล้ว ดังประชาชนในฐานะผู้อยู่ภายใต้การปกครองมีโอกาสในการตัดสินใจร่วมกันในระดับล่าง หรือ

การที่รัฐธรรมนูญซ่ึงประกาศใช้ในยุคเมจิก าหนดให้มีสภาไดเอ็ต แน่นอนว่าถ้าเปรียบเทียบกับประชาธิปไตยที่มี

ความเข้มแข็งในตะวันตก ซึ่งประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ระบอบการมืองแต่เป็นวิถีชีวิต กรณีญ่ีปุ่นนั้นจึงถือ

ว่าประชาธิปไตยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน หรือวิถีชีวิตทางการเมืองของประชาชนในภาพรวม  

เพราะท้ังญี่ปุ่นในยุคโตกุกาวะและยุคเมจิยังมีลักษณะเป็นรัฐแบบราชการอยู่13 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุ่นสู้รบกับฝ่ายพันธมิตรนั้น ผู้น าของมหาอ านาจฝ่ายพันธมิตร ซึ่ง

ได้แก่ อังกฤษ สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกา ได้ประชุมร่วมกันและออกแถลงการณ์ปอตสดัม (Potsdam 

Declaration) เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1945 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องขจัด

อุปสรรคในการฟ้ืนฟูและการสร้างความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยในหมู่ประชาชนญี่ปุ่น และกองก าลังยึด

ครองของฝ่ายพันธมิตรต้องถอนตัวออกจากญี่ปุ่น เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบ และสอดคล้องต่อ

เจตนารมณ์ของประชาชนญี่ปุ่นที่แสดงออกอย่างเสรี14 เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว นายพลดักลาส 

แม็กอาเทอร์  (Douglas MacArthur) ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดกองก าลังฝ่ายพันธมิตร (Supreme 

Command for the Allied Powers-SCAP) จึงให้รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีชิเดฮาระ คิจู

โร (Shidehara Kijuro) ที่จัดตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่นายพลแม็กอาเทอร์ได้

ปฏิเสธร่างของรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องจากมีเนื้อหาก าหนดให้อ านาจอธิปไตยยังคงอยู่ที่จักรพรรดิ จึงสั่งให้แผนก

ปกครอง (Government Section) ของส านักงานใหญ่ผู้บัญชาการสูงสุดกองก าลังฝ่ายพันธมิตร (General 

Headquarters-GHQ) เป็นผู้ด าเนินการยกร่างแก้ไข ซึ่งตามร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่างได้ลดสถานะกษัตริย์จาก

ความเป็นเทพเจ้า (divinity) มาเป็นเพียงสัญลักษณ์ของรัฐ การตัดหนทางในการก่อสงครามของญี่ปุ่นตาม

มาตรา 9 ดังนั้น ฝ่ายนายพลแม็กอาเทอร์จึงต้องแสดงเจตจ านงรักษาระบบกษัตริย์ของญี่ปุ่นไว้ เพ่ือแลกกับการ

                                                           
12 Donald L. Robinson, “Building a Democratic State in Postwar Japan,” Asia Program Special Report no. 
109 (March 2003): 10. 
13 Peter J. Herzog, Japan’s Pseudo-Democracy (London: Routledge, 2013), 9. 
14 Robinson, “Building a Democratic State in Postwar Japan,” 10.  
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ที่ญี่ปุ่นยอมรับในเนื้อหาของมาตรา 9 ต่อมารัฐบาลชิเดฮาระได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายพลแม็กอาเทอร์ 

และสภาไดเอ็ตได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 194615 

 ส าหรับสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับแม็กอาเทอร์ (MacArthur constitution) ซึ่งบุคคลทั่วไป

เรียกขานกัน ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ของประชาชนญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่สิทธิพลเมือง สิทธิการเมือง 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับสิทธิในด้านทรัพย์สิน ในส่วนของสภาไดเอ็ตประกอบด้วย 2 สภา 

เหมือนในช่วงก่อนหน้า คือ สภาผูแทน (House of Representatives) หรือสภาล่าง (lower house) และ

วุฒิสภา (House of Councillors) หรือสภาสูง (upper house) ส่วนคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาได

เอ็ต การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของแต่ละสภา และต้อง

ผ่านการลงประชามติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากจากประชาชน ถ้านับตั้งแต่การประกาศใช้ใน ค.ศ. 

1946 ต้องถือว่ารัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งของโลกที่มีอายุยืนนาน แม้มีบ้างในบางโอกาสที่

มีการเรียกร้องให้ถกเถียงเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในมาตรา 9 แต่ก็ยังไม่เคยมีการน าเสนอขอ

แก้ไขอย่างเป็นทางการในสภาในไดเอ็ต16  

จากที่น าเสนอมาย่อมกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญี่ปุ่น เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ญี่ปุ่น

ปกครองในระบบฟิวดัล โดยประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างจ ากัด ต่อมาเมื่อทหารเข้ามามีอ านาจในช่วง

ทศวรรษที่ 1930 และด าเนินโยบายขยายดินแดน อันน าไปสู่ความขัดแย้งและเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น 

ความพ่ายแพ้ในสงครามโลกได้เป็นโอกาสให้สหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครอง และด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย

การให้สิทธิและเสีภาพในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนเพ่ิมขึ้น โดยรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อสภาไดเอ็ต ซึ่งเป็น

องค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชน นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญยังป้องกันไม่ให้ลัทธิทหารนิยมเฟ่ืองฟูขึ้นในญี่ปุ่น 

ดังปรากฏข้อบัญญัติไว้ในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ     

 

 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้  

ก่อนที่ระบอบการเมืองเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในปลายทศวรรษที่ 1980 การต่อสู้

ระหว่างประชาชนกับผู้น าการเมืองและรัฐบาลอ านาจนิยมได้ด าเนินมากว่า 30 ปี กล่าวคือ ภายหลังการ

สถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea-ROK) หรือเกาหลีใต้ข้ึนใน ค.ศ. 1948 แม้ประธานาธิบดีอีซึง

มัน (Syngman Rhee) ผู้น าคนแรกของประเทศมาจากการเลือกตั้ง แต่เมื่ออยู่ในต าแหน่งกลับใช้อ านาจในทาง

                                                           
15 Mayumi Itoh, The Hatoyama Dynasty: Japanese Political Leadership Through the Generation (New 
York: Palgrave Macmillan, 2003), 77.  
16 Chen, “Introduction: Constitutionalism and Constitutional Change in East and Southeast Asia: A 
Historical and Comparative Overview,” xxxiii. 
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ฉ้อฉลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ตนเองอยู่ในต าแหน่งประธานาธิบดีได้โดยไม่จ ากัดวาระ การก าจัด

นักการเมืองฝ่ายค้านและผู้มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล โดยการใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ 

(National Security Law) กล่าวหาบุคคลเหล่านั้นว่าสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์หรือเกาหลีเหนือ รวมทั้งการ

ใช้กลไกของรัฐในการโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1960 อีซึงมัน

ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่เกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีอีซึงมันครั้งใหญ่ในเดือนเมษายน 

ค.ศ. 1960 อันเป็นผลให้ประธานาธิบดีอีซึงมันต้องลาออกจากต าแหน่ง  

ถัดจากยุคประธานาธิบดีอีซึงมันเกาหลีใต้มีรัฐบาลประชาธิปไตยเพียงช่วงระยะเวลาอันสั้น เพราะใน

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 นายพลปักจองฮี (Park Chung-hee) ก่อการรัฐประหารและโค่นล้มรัฐบาลของ

นายกรัฐมนตรีชางมย็อน (Chang Myon) โดยอ้างเหตุผลเพ่ือการเข้ามาแก้ไขปัญหาการทุจริต การต่อต้าน

คอมมิวนิสต์ การสร้างความมั่นคงทางการเมือง และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ นับจากนั้นนายพลปักจองฮีพยายาม

วางรากฐานอ านาจของตนเอง ดังเช่นการประกาศใช้กฎหมายช าระสะสางทางการเมือง (Political 

Purification Act) ขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1962 เพ่ือสกัดกลุ่มนักการเมืองเดิม ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเมืองเป็นเวลา 6 ปี การจับกุมและการบีบบังคับให้ข้าราชการพลเรือน ต ารวจ และทหาร ซึ่งถูก

พิจารณาว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับนายพลปักจองฮีลาออกจากต าแหน่ง รวมทั้งการรวบอ านาจการเมือง โดยการ

จัดตั้งสภาสูงสุดเพ่ือการฟ้ืนฟูบูรณชาติ (Supreme Council for National Reconstruction-SCNR) ขึ้นท า

หน้าที่ด้านการบริหารราชการ และเป็นองค์กรที่มีอ านาจสูงสุด เพราะตามกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษ

ส าหรับการฟ้ืนฟูบูรณชาติ (Law Regarding Extraordinary Measures for National Reconstruction) ซึ่ง

ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1961 ระบุว่าถ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญขัดกับกฎหมายนี้ ให้ยึดถือตาม

กฎหมายนี้แทน17 จึงเท่ากับว่าคณะรัฐประหารและนายพลปักจองฮีในฐานะประธานสภาสูงสุดเพ่ือการฟ้ืนฟู

บูรณชาติมีอ านาจเบ็ดเสร็จ การตรวจสอบการท าหน้าที่ของสภาสูงสุดเพ่ือการฟ้ืนฟูบูรณชาติก็ไม่อาจกระท าได้ 

เพราะคณะรัฐประหารได้มีค าสั่งยุบสมัชชาแห่งชาติ ยุบพรรคการเมือง ห้ามการรวมกลุ่ม และการด าเนิน

กิจกรรมทางการเมือง  

เมื่อมั่นใจว่าฐานอ านาจการเมืองมั่นคงแล้ว นายพลปักจองฮีจึงประกาศลาออกจากกองทัพ เพ่ือลง

สมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งประธานาธิบดี พร้อมกับการก่อตั้งพรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตย (Democratic 

Republican Party-DRP) ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1963 นายพลปักจองฮีได้รับชัย

ชนะในการเลือกตั้ง ถัดมาในเดือนพฤศจิกายน พรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตยได้ประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง

                                                           
17 Kim Hyung-A, Korea’s Development under Park Chung Hee: Rapid Industrialization, 1961-1979 (London: 
Routledge Curzon, 2004), 73.  
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ทั่วไปอีกเช่นกัน โดยได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 18 และเมื่อครบวาระ 4 ปีในการด ารงต าแหน่ง 

ประธานาธิบดีปักจองฮีได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง ในเดือนตุลาคม ค.ศ.  1967 ซึ่งก็ได้รับ

ชัยชนะในการเลือกตั้ง 

เมื่อใกล้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในสมัยที่ 2 ประธานาธิบดีปักจองฮีสามารถใช้อิทธิพลให้สมัชชา

แห่งชาติ แก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เขาสามารถสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยที่ 3 ได้  ท่ามกลางการ

ต่อต้านจากนักศึกษาและพรรคฝ่ายค้าน การเลือกตั้งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1971 แม้ประธานาธิบดีปักจองฮี

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 3 แต่การที่ผู้น ามุ่งรักษาอ านาจตนเอง โดยช้วิธีการฉ้อฉลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

การปราบปรามผู้มีความคิดเห็นแตกต่าง และการเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานในโรงงาน ด้วยนโยบายการกดค่าจ้าง

แรงงาน จึงน าไปสู่การต่อต้านรัฐบาล ด้วยเหตุนี้เอง ประธานาธิบดีปักจองฮีจึงตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉิน 

(state of emergency) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1971 ด้วยงดการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ยุบสมัชชาแห่งชาติและ

พรรคการเมือง ห้ามการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ 

ต่อมารัฐบาลได้จัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และผ่านการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1972 โดยมีผล

บังคับใช้ในเดือนธันวาคมถัดมา โดยรัฐธรรมนูญที่แก้ไขรู้จักกันในชื่อรัฐธรรมนูญยูซิน (Yushin Constitution) 

ด้วยการเพ่ิมอ านาจให้แก่ประธานาธิบดี โดยประชาชนแทบไม่มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงานของ

รัฐบาล อันกลายเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตและการใช้อ านาจโดยมิชอบ ทั้งฝ่ายนักการเมืองและฝ่าย

ข้าราชการประจ า ผลการประกาศใช้รัฐธรรมนูญยูซินดังกล่าว เป็นผลให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 

1972 และ 1978 สภาแห่งชาติเพื่อการรวมประเทศออกเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการเลือกประธานาธิบดีปัก

จองฮีเป็นผู้น าเกาหลีใต้   

 ถึงแม้ตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขท าให้ประธานาธิบดีปักจองฮีรวบอ านาจมาไว้ที่ตนเอง ในขณะที่สมัชชา

แห่งชาติและพรรคฝ่ายค้านไม่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจได้ แต่การต่อต้านประธานาธิบดีปักจองฮีได้

เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลปักจองฮีจึงจ าเป็นต้องประกาศใช้มาตรการฉุกเฉิน เพ่ือปราบปรามผู้ต่อต้าน

รัฐธรรมนูญยูซิน โดยประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินฉบับแรกใน ค.ศ. 1974 แต่ก็ไม่สามารถยุติการเคลื่อนไหวของ

นักศึกษาและฝ่ายค้านได้ จวบจนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1975 รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินฉบับที่ 9 

โดยมีสาระส าคัญระบุว่าการเรียกร้อง การบิดเบือน การต่อต้าน การแสดงความคิดเห็น การให้พิจารณา

ทบทวน การยุยงปลุกปั่น และการรายงานหรือเผยแพร่ข้อความอันไม่เหมาะสมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญยูซิน ถือ

เป็นการละเมิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนจะถูกจับกุมและไม่ได้รับการประกันตัว นอกจากนั้น การชุมนุมประท้วงของ

                                                           
18 Joungwon Kim, Divided Korea: The Politics of Development, 1945-1972 (Seoul: Hollym, 1997), 252-55. 
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นักศึกษาก็ไม่สามารถกระท าได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รวมถึงกิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ ด้วย จึงถือได้ว่า

มาตรการฉุกเฉินฉบับนี้ให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารมากกว่าฉบับใด ๆ19  

 อย่างไรก็ตาม การอยู่ในอ านาจเกือบ 18 ปีของประธานาธิบดีปักจองฮี แม้ได้สร้างความเติบโตด้าน

อุตสาหกรรม จนเกาหลีใต้ก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 แต่การที่ผู้น า

รวบอ านาจไว้ที่ตนเอง ไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการบริหารงานของ

รัฐบาล ในที่สุดประธานาธิบดีปักจองฮีก็ไม่สามารถต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะการผูกขาด

อ านาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและข้อเรียกร้องของประชาชน การใช้ความรุนแรงของรัฐบาลใน

การปราบปรามการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1979 จึงกลายเป็นชนวน

น าไปสู่การชุมนุมต่อต้านการกระท าของรัฐบาล เนื่องจากความคิดเห็นแตกต่างกันในวิธีการจัดการการชุมนุม

ต่อต้านรัฐบาล ในที่สุดประธานาธิบดีปักจองฮีได้ถูกยิงเสียชีวิตจากบุคคลใกล้ชิดในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1979  

แม้สิ้นสุดยุคประธานาธิบดีปักจองฮี แต่ก็ไม่ได้ท าให้ระบอบอ านาจนิยมในเกาหลีใต้สิ้นสุดลง เพราะ

ฝ่ายทหารที่น าโดยนายพลชอนดูฮวาน (Chun Doo-hwan) และนายพลโนแทอู (Roh Tae-woo) ยังกุม

อ านาจการเมือง แม้ชเวคยูฮา (Choi Kyu-ha) ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยประธานาธิบดีปักจองฮี 

ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีก็ตาม เมื่อนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยมองว่า ทหารยังต้องการ

สืบทอดอ านาจการเมือง จึงออกมาชุมนุมต่อต้าน ฝ่ายทหารจึงตอบโต้ด้วยการประกาศกฎอัยการศึกในวันที่ 17 

พฤษภาคม ค.ศ. 1980 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ยุบสมัชชาแห่งชาติ ปิดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ห้าม

ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ห้ามนัดหยุดงาน และจับกุมนักการเมืองจ านวนหนึ่ง ในข้อกล่าวหายุยงส่งเสริมให้

เกิดความไม่สงบขึ้น  

อย่างไรก็ตาม การประกาศกฎอัยการศึกบังเกิดผลเฉพาะในบางพ้ืนที่ เนื่องจากนักศึกษาและ

ประชาชนที่เมืองควางจู (Gwangju) จังหวัดชอลลาใต้ (South Jeolla) ไม่เห็นด้วยกับการกระท าของฝ่าย

ทหาร จึงรวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวคิมแดจุง (Kim Dae-jung) นักการเมืองฝ่ายค้านจากการคุมขัง 

ในขณะเดียวกัน ได้เรียกร้องให้ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึก แต่ฝ่ายทหารไม่รับฟัง พร้อมกับส่งก าลังทหาร

จากเมืองหลวงเข้าสลายการชุมนุม การเผชิญหน้ากันระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายได้น าไปสู่ความรุนแรง อันเป็นผลให้ผู้

ชุมนุมบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงในประวัติศาสตร์การเมือง

สมัยใหม่ของเกาหลีใต2้0   

                                                           
19 ชองอิลจุน และวิเชียร อินทะสี, ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีสมยัใหม่ (โซล : อิเมจินบุคส์, 2557), 74. 
20 เหตุการณ์ชุมนุมที่ควางจู ภาพสะท้อนทางการเมืองและสังคมจากเหตุการณ์ที่ควางจู ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน วิเชียร อินทะสี, 
พลวัตความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : จากอ านาจนิยมสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2556), หน้า 111-130.  
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ภายหลังเหตุการณ์ล้อมปราบผู้ชุมนุมท่ีควางจู อ านาจทางการเมืองของนายพลชอนดูฮวานได้เพ่ิมมาก

ขึ้น จนกลายเป็นแรงกดดันให้ประธานาธิบดีชเวคยูฮาลาออกจากต าแหน่งในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1980 และ

ในช่วงเดียวกันนั้นเอง นายพลชอนดูฮวานลาออกจากกองทัพ และได้รับเลือกจากสภาแห่งชาติเพื่อการรวม

ประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชอนดูฮวานต้องเผชิญการเคลื่อนไหวของกลุ่ม

พลังต่าง ๆ ในการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง   

การชุมนุมเรียกร้องในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบ และการถ่วงดุลอ านาจรัฐบาล ได้มี

ความเข้มข้นนับตั้งแต่เริ่มต้น ค.ศ. 1987 และหนักหน่วงขึ้นในเดือนมิถุนายนถัดมา จนเป็นเหตุให้ฝ่ายรัฐบาล

ชอนดูฮวาน ต้องออกแถลงการณ์ในวันที่ 29 มิถุนายน เพ่ือให้ค ามั่นสัญญากับผู้ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นตาม

เมืองต่าง ๆ ทั่วเกาหลีใต้ว่า รัฐบาลจะด าเนินการปฏิรูปการเมือง ซึ่งสาระของแถลงการณ์มีดังนี้ คือ การแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ก าหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง การแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งประธานาธิบดี 

เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม การยกเลิกโทษการประหารชีวิตคิมแดจุง และให้ปล่อยตัว

ผู้ได้รับโทษอาญาที่เก่ียวข้องกับการชุมนุม การให้หลักประกันด้านเสรีภาพแก่สื่อมวลชน การให้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน การให้หลักประกันด้านความมีอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถาบันการศึกษา การให้หลักประกันความมีอิสระแก่พรรคการเมืองในการด าเนินกิจกรรม และการปฏิรูป

สังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การเป็นสังคมท่ีใสสะอาด  

ผลของแถลงการณ์ดังกล่าวน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักการประชาธิปไตย ซึ่งมีผลบังคับใช้ 

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1987 โดยมีสาระที่ส าคัญ คือ การก าหนดให้เกาหลีใต้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อ านาจอธิปไตยมาจากประชาชน กองทัพถูกก าหนดให้ท าหน้าที่ด้านความม่ันคง ปกป้องดินแดน และให้วางตัว

เป็นกลางในทางการเมือง ด้านต าแหน่งประธานาธิบดี ก าหนดให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

ด ารงต าแหน่งได้วาระเดียว โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสมัชชาแห่งชาติ ในด้านสมัชชาแห่งชาติ นอกจากปฏิบัติหน้าที่

ในด้านการออกกฎหมายแล้ว รัฐธรรมนูญก าหนดให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดย

สมัชชาแห่งชาติหรือคณะกรรมาธิการมีอ านาจเรียกบุคคลในฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตัวแทนมาตอบ

ข้อซักถามในที่ประชุมได้    

 การเลือกตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1987 จึงถือเป็นการเลือกตั้งครั้งส าคัญ 

เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ซึ่งเป็นผลจากการต่อสู้ของนักศึกษา ประชาชน และกลุ่ม

เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ต้องการให้การเมืองเกาหลีใต้ปลอดจากการครอบง าของฝ่ายทหาร แต่ผลการเลือกตั้งกลับ

สร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ที่ต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย เนื่องจากคิมแดจุงและคิมยองซัม  (Kim Young-sam) ซึ่ง

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการต่อต้านรัฐบาลอ านาจนิยม ต่างตกลงกันไม่ได้ว่าใครสมควรลงสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อ
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บุคคลทั้งสองต่างลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นเหตุให้แย่งคะแนนเสียงกันเองในฝ่ายต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย ผล

การเลือกตั้งผู้ที่ได้รับชัยชนะก็คือโนแทอู ซึ่งเป็นเพ่ือนของประธานาธิบดีชอนดูฮวาน และมีบทบาทส าคัญใน

การปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่ควางจู อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาถัดมา คิมยองซัมได้รับชัย

ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1992 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นักการเมืองพลเรือนได้รับชัยชนะในการ

เลือกตั้ง นับตั้งแต่นายพลปักจองฮียึดอ านาจใน ค.ศ. 1961 ส่วนคิมแดจุงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1997 

 

 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน    

 ก่อนการน าเสนอการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน ในเบื้องต้นขอน าเสนอภูมิหลังโดยย่อของ

ไต้หวันก่อน โดยดินแดนไต้หวันหรือฟอร์โมซา (Formosa) ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาตั้งแต่ทศวรรษ

ที่ 1680 ต่อมาเม่ือเกิดสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่น (Sino-Japanese War) ช่วง ค.ศ. 1894-1895 จีนเป็นฝ่าย

พ่ายแพ้และต้องยกไต้หวันให้อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นตามสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ ( Treaty of 

Shimonoseki) ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้น าประเทศฝ่ายพันธมิตรที่เข้าร่วมสงครามได้ประชุมร่วมกันที่

กรุงไคโรเมื่อ ค.ศ. 1943 และมีความเห็นร่วมกันว่า บรรดาดินแดนที่ญี่ปุ่นยึดไปจากจีนต้องคืนให้แก่จีน ท่าที

ของมหาอ านาจเช่นนี้ได้มีการประกาศย้ าอีกครั้งในการประชุมที่ปอตสดัม (Potsdam) เมื่อ ค.ศ. 1945 ด้วย

เหตุนี้ เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในสงคราม กองทัพญี่ปุ่นในดินแดนจีนและไต้หวัน จึงต้องวางอาวุธและอยู่

ภายใต้การควบคุมของนายพลเจียงไคเชก (Chiang Kai-shek) ตามค าประกาศของผู้บัญชาการสูงสุดของกอง

ก าลังฝ่ายพันธมิตร จีนจึงกลับมาปกครองไต้หวันอีกครั้ง ภายหลังการถ่ายโอนอ านาจการปกครองจากญี่ปุ่น

มายังจีน21 

 การเข้ามาปกครองไต้หวันของจีนในครั้งนี้ด าเนินไปไม่ราบรื่นนัก เนื่องจากไต้หวันต้องเผชิญผลกระทบ

จากสงครามโลกเช่นกัน เนื่องจากทรัพยากรต่าง ๆ ถูกน าไปใช้สนับสนุนกองทัพญี่ปุ่น การถูกโจมตีทางอากาศ

จากฝ่ายสหรัฐอเมริกาสร้างความสียหายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อันน าไปสู่ ปัญหาการว่างงานและภาวะ

ตกต่ าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อจีนเข้ามาปกครองแทนที่จะช่วยแก้ไขปัญหากลับท าให้สถานการณ์เลวร้ายลง 

เพราะจีนน าข้าวจากไต้หวันส่งไปยังแผ่นดินใหญ่ ทั้งที่ปริมาณข้าวที่ไต้หวันผลิตได้ลดลง ต าแหน่งงานใน

หน่วยงานรัฐบางส่วนถูกแทนที่ด้วยคนจีนจากแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งการที่จีนเข้ามาควบคุมและผูกขาดการผลิต

สินค้าและบริการในบางรายการ สภาพดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่คนไต้หวัน จนน าไปสู่การชุมนุม

                                                           
21 Ting-yee Kuo, “History of Taiwan,” in China and the Question of Taiwan: Document and Analysis, ed. 
Hungdah Chui (New York: Praeger Publishers, 1973), 23. 
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ต่อต้านและการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน ดังเหตุการณ์รุนแรงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 

1947 จนรัฐบาลจีนต้องส่งกองทัพเข้าปราบปราม22 ซึ่งชนวนเหตุการณ์เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐทุบตีหญิงชาว

ไต้หวัน และน าไปสู่การจลาจลบนท้องถนนนับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947 โดยผู้ตกเป็นเป้าหมายการ

ท าร้ายก็คือ ผู้ร่วมมือกับรัฐบาลจีนและคนจีนจากผืนแผ่นดินใหญ่ การเข้าปราบปรามการก่อจลาจลของคน

ไต้หวันที่ลุกลามไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามตัวเลขประมาณการมีผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง  2,000-100,000 คน แต่ตัว

เลขที่น่าเชื่อถืออยู่ในราว 18,000 คน จากเหตุการณ์สังหารหมู่ดังกล่าว ตามมุมมองของคนไต้หวันถือว่า 

รัฐบาลจีนใช้เป็นโอกาสในการกวาดล้างชนชั้นน าการเมืองและปัญญาชนไต้หวัน23 ผลจากเหตุการณ์ได้

กลายเป็นบาดแผลด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนในไต้หวันกับคนไต้หวันในระยะเวลาถัดมา รวมทั้งรัฐบาล

ไต้หวันในยุคอ านาจนิยมก็ได้หลีกเลี่ยงในการสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนด้วย 

 ต่อมาเมื่อสงครามกลางเมืองในจีนระหว่างก๊กมินตั๋ง (Kuomintang-KMT) หรือพรรคจีนคณะชาติ 

(Chinese Nationalist Party)  กับพรรคคอมมิ วนิ สต์ จีน  (Chinese Communist Party-CCP)  ซึ่ งฝ่ าย

คอมมิวนิสต์มีแนวโน้มได้ชัยชนะ จึงก่อให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของคนจีนจากผืนแผ่นดินใหญ่นับตั้งแต่ ค.ศ. 

1948 ราว 2 ล้านคน และทหารอีกราว 600,000 คน เข้ามายังเกาะไต้หวัน ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1949 ก๊ก

มินตั๋งพิจารณาเห็นว่า เกาะไต้หวันคงต้องเป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้าย เพ่ือที่จะกลับไปยึดผืนแผ่นดินใหญ่คืนมา 

จึงได้ประกาศกฎอัยการศึกที่เกาะไต้หวัน ด้วยเป้าหมายป้องกันการแทรกซึมของฝ่ายคอมมิวนิสต์ เมื่อฝ่าย

คอมมิวนิสต์ยึดกรุงปักกิ่งได้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1949 รัฐบาลจีนคณะชาติ (Nationalist Government) หรือ

สาธารณรัฐจีน (Republic of China-ROC) ของก๊กมินตั๋ง ซึ่งน าโดยเจียงไคเชกจึงอพยพไปตั้งมั่นที่เกาะไต้หวัน 

และในเดือนธันวาคมปีเดียวกันได้ก าหนดให้ไทเป (Taipei) เป็นเมืองหลวง24  

เมื่อย้อนพิจารณาถึงการก่อตั้ง โครงสร้าง และอุดมการณ์ของก๊กมินตั๋งแล้วก็พบว่า ผู้ก่อตั้งก๊กมินตั๋งก็

คือซุนยัตเซ็น (Sun Yat-sen) โดยเป็นพรรคการเมืองแนวเลนิน (Leninist-style party) ซึ่งโครงสร้างส าคัญ

ของพรรค ได้แก่ การเป็นสมาชิกต้องมาจากการคัดสรร การยึดอุดมการณ์ชาตินิยมและการปฏิวัติ การรวบ

อ านาจการตัดสินใจภายใต้คณะกรรมการกลาง (Central Committee) กองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของ

พรรค การจัดตั้งสันนิบาตยุวชน (youth league) และการไม่ยอมรับการด ารงอยู่ของพรรคฝ่ายค้าน 

(intolerance for the existence of any opposition party) อย่างไรก็ตาม ก๊กมินตั๋งถือว่าแตกต่างจาก

บรรดาพรรคการเมืองแนวเลนิน เนื่องจากหลัก 3 ประการเกี่ยวกับประชาชนของซุนยัตเซ็น (Sun Yat-sen’s 

                                                           
22 Denny Roy, Taiwan: A Political History (Ithaca: Cornell University Press, 2003), 67-73. 
23 Nancy Guy, Peking Opera and Politics in Taiwan (Urbana: University of Illinois Press, 2005), 26. 
24 วิเชียร อินทะสี, นโยบายการรวมประเทศของจีนและไต้หวัน (รายงานผลการวิจัย) (ปทุมธานี : สถาบนัเอเชียตะวันออก
ศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), 10-11. 
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Three Principles of the People) ซึ่งได้แก่ หลักการชาตินิยม (Principle of Nationalism) หลักการ

ประชาธิปไตย (Principle of Democracy) และหลักการด ารงชีวิตของประชาชน (Principle of the 

People’s Livelihood) ท าให้ก๊กมินตั๋งไม่ได้มองบทบาทตนเองในท านองการต่อสู้ระหว่างชนชั้นก้าวหน้ากับ

ชนชั้นปฏิกิริยา (reactionary class) แต่เป็นการชี้น าการสร้างชาติและการริ เริ่มประชาธิปไตยตาม

รัฐธรรมนูญ25 ดังนั้น จึงท าให้ซุนยัตเซ็นถูกมองว่าสนใจแนวทางหรือลัทธิเลนินในลักษณะเป็นเครื่องมือ แต่ไม่

ยอมรับมิติในด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ส าคัญ26 และภายหลังจากความขัดแย้งและการแตกแยกกับพรรค

คอมมิวนิสต์จีนใน ค.ศ. 1927 ก๊กมินตั๋งได้ยึดอุดมการณ์ต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นแนวทางในการด าเนินท่าที 

นโยบายสนับสนุนแนวทางทุนนิยมและนโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนตะวันตก จึง เท่ากับเป็นการเปิดรับ

แนวคิดท่ีไม่ใช่เลนิน27  

เมื่อเจียงไคเชกยึดครองไต้หวันแล้วได้วางโครงสร้าทางการเมือง โดยให้ก๊กมินตั๋งเป็นพรรคการเมือง

เดียวที่ผูกขาดอ านาจ ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองอย่างจ ากัด หน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพถือ

เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการจัดระเบียบ ทั้งนี้ เพราะความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่

นับเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญ เป้าหมายที่ส าคัญล าดับต้นของรัฐบาลจีนคณะชาติก็คือ การท าไต้หวันให้เป็นมณฑล

หรือจังหวัดต้นแบบ (model province) และการปฏิบัติการในการยึดผืนแผ่นดินใหญ่กลับคืนมา ส าหรับระบบ

การเมืองการปกครองที่ก๊กมินตั๋งน ามาใช้ในไต้หวัน ไดย้ึดตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947 ที่ก าหนดให้มีองค์กรที่มา

จากการเลือกตั้งในระดับชาติ 2 องค์กร คือ สมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) ท าหน้าที่ เลือก

ประธานาธิบดีและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติหยวน (Legislative Yuan) ท าหน้าที่ในด้านการ

ออกกฎหมาย ส าหรับฝ่ายบริหารหยวน (Executive Yuan) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า ท าหน้าที่ในการ

บริหารราชการ แต่ในข้อเท็จจริงได้มีต าแหน่งประธานาธิบดีด้วย28 

 ส าหรับช่วงที่ก๊กมินตั๋งผูกขาดอ านาจ การเมืองของไต้หวันมีลักษณะส าคัญดังนี้29 คือ ประการแรก 

ภายใต้กฎอัยการศึกการก่อตั้งพรรคการเมืองไม่อาจกระท าได้ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ

รวมกลุ่มมีลักษณะจ ากัดมาก มีความพยายามจัดตั้งพรรคการเมืองในปลายทศวรรษที่ 1950 โดยปัญญาชน

                                                           
25 Yangsun Chou and Andrew J. Nathan, “Democratizing Transition in Taiwan,” Asian Survey 27, no. 3 
(March 1987): 277-278.  
26 Robert A. Scalapino, “Democratizing Dragons: South Korea & Taiwan,” Journal of Democracy 4, no. 3 
(July 1993): 76. 
27 Chou and Nathan, “Democratization Transition in Taiwan,” 278. 
28 Dafydd Fell, Party Politics in Taiwan: Party Change and the Democratic Evolution of Taiwan, 1991-2004 
(London: Routledge, 2005), 9. 
29 Ibid., 10-11. 
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ที่มาจากแผ่นดินใหญ่และนักการเมืองไต้หวัน แต่ในทศวรรษที่ 1960 ผู้น าคนส าคัญในการเคลื่อนไหวได้ถูก

จับกุม และลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเลือกตั้งกระท าเฉพาะในระดับท้องถิ่น ฉะนั้น การเลือกตั้ง

ในระดับท้องถิ่นที่ถือว่าอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ การเลือกตั้งสมัชชาจังหวัด (Provincial Assembly) ส่วนการ

เลือกตั้งในระดับชาติ ในส่วนของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติและสภานิติบัญญัติหยวน ที่เคยเลือกตั้งที่ผืน

แผ่นดินใหญ่เมื่อ ค.ศ. 1947 ก็ไม่ได้จัดการเลือกตั้งขึ้นอีก เหตุผลก็คือต้องรอการยึดครองแผ่นดินใหญ่กลับคืน

มา อนึ่ง ตามหลักการก๊กมินตั๋งและสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ของรัฐต้องแยกจากกัน แต่ในข้อเท็จจริงกลับมี

ความเหลื่อมล้ ากัน กล่าวคือ บุคคลใดที่ต้องการท างานในหน่วยงานรัฐบาลระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด 

ต้องเป็นสมาชิกก๊กมินตั๋งมาก่อน หรือในเวลาต่อมาก็เป็นผู้ที่สนับสนุนก๊กมินตั๋ง 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 1970 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงเฉลี่ยร้อยละ 

8.9 ช่วง ค.ศ. 1951-1984 ก่อให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลาง การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองระหว่าง

ประเทศ เมื่อสหรัฐอเมริกาให้การรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China-PRC) และ

ไต้หวันต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติใน ค.ศ. 1971 จึงเท่ากับเป็นการท าลายการกล่าวอ้าง

ของก๊กมินตั๋งในการเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมเพียงรัฐบาลเดียวของคนจีน ดังนั้น นับเป็นความจ าเป็นที่ก๊กมินตั๋ง

ต้องสร้างความชอบธรรมและความสนับสนุนจากประชาชน โดยนับจาก ค.ศ. 1969 ไต้หวันเริ่มจัดให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาในระดับชาติในต าแหน่งเพ่ิมเติม (supplementary seats) ในจ านวนที่จ ากัด จวบจนใน 

ค.ศ. 1989 ต าแหน่งเพ่ิมเติมที่จัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 30 ของจ านวนที่นั่งทั้งหมด30 ต่อมาเมื่อ

เจียงจิงกัว (Chiang Ching-kuo) ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1972 อันเป็นการบ่ง

บอกถึงการสืบทอดอ านาจการเมืองต่อจากเจียงไคเชกซึ่งเป็นบิดา การเมืองไต้หวันเริ่มมีความเป็นเสรี 

(liberalization) มากขึ้น ดังในด้านการแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่ความคิดเห็น การอนุญาตให้

นักการเมืองฝ่ายค้านลงสมัครรับเลือกตั้ง แม้รัฐบาลยังไม่ยกเลิกการควบคุมประชาชนก็ตาม31  

 เมื่อประชาชนเริ่มมีเสรีภาพดังกล่าว และการที่นักการเมืองฝ่านค้านสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ จึง

ถือเป็นช่องทางในการสะท้อนความต้องการและข้อเรียกร้องของประชาชน การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1977 ที่นักการเมืองฝ่ายค้านสามารถได้ที่นั่งในต าแหน่งผู้บริหารระดับเมืองและสมาชิก

สภาจังหวัด จึงเป็นสิ่งบ่งบอกบางประการถึงความพ่ายแพ้ของก๊กมินตั๋ง32 ส าหรับการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้าน

นั้น ได้รวมตัวกันต่อต้านก๊กมนิตั๋งในปลายทศวรรษที่ 1970 และต้นทศวรรษที่ 1980 ในนามตังไหว (Tangwai) 

                                                           
30 Ibid., 11. 
31 J. Bruce Jacobs, “Taiwan and South Korea: Comparing East Asia’s Two “Third-Wave” Democracies,” 
Issues & Studies 43, no. 1 (December 2007): 229-230. 
32 J. Bruce Jacobs, Democratizing Taiwan (Laiden: Brill, 2012), 52. 
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ซึ่งมีความหมายว่าอยู่นอกพรรค (outside the party) อย่างไรก็ตาม สมาชิกส่วนหนึ่งของตังไหวคือผู้แปร

พักตร์มาจากก๊กมินตั๋ง เป้าหมายส าคัญของตังไหวก็คือการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย 33 เมื่อรัฐบาล

ผ่อนคลายการควบคุม และประชาชนไต้หวันต้องการขจัดการครอบง าของคนจีนที่มาจากผืนแผ่นดินใหญ่ 

รวมทั้งต้องการสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ท าให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในทาง

การเมือง แต่ฝ่ายรัฐบาลมองว่าการเคลื่อนไหวป็นการท้าทายรัฐบาล ดั งเหตุการณ์เกาเซียง (Kaosiung 

Incident) ใน ค.ศ. 1979 ที่รัฐบาลส่งกองทัพเข้าขัดขวางการชุมนุมที่เมืองเกาเซียง เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน

สากล ผู้น าฝ่ายต่อต้านรัฐบาล นักเขียน และปัญญาชนหลายคนถูกจับกุม34 

 ภายใต้กฎอัยการศึกแม้ก๊กมินตั๋งใช้กองทัพหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านได้ แต่เมื่อช่วงระยะเวลา

ผ่านไปการเติบของพลังเรียกร้องประชาธิปไตย ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่อาจใช้ความรุนแรงในการขัดขวาง

การรวมกลุ่มของบุคคลต่าง ๆ ที่ต้องการมีส่วร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง การก่อตั้งพรรคก้าวหน้า

ประชาธิปไตย (Democratic Progressive Party-DPP) ของฝ่ายค้านใน ค.ศ. 1986 แม้เป็นการผิดกฎหมาย 

แต่รัฐบาลก็ต้องยอมรับโดยพฤตินัยของการมีอยู่ของพรรคดังกล่าว การที่รัฐบาลไต้หวันยกเลิกกฎอัยการศึกใน 

ค.ศ. 1987 จึงเท่ากับการลดการครอบง าของก๊กมินตั๋งที่มีต่อการเมืองไต้หวัน ซึ่งก็สอดรับไปกับนโยบายของ

ประธานาธิบดีเจียงจิงกัวที่สนับสนุนนักการเมืองรุ่นหนุ่มไต้หวัน เข้ามามีบทบาทในก๊กมินตั๋งเพ่ิมขึ้น หรือดังที่

เรียกว่ากระบวนการเป็นไต้หวัน (Taiwanization)35 ซึ่งนโยบายนี้ริเริ่มตั้งแต่ประธานาธิบดีเจียงจิงกัวด ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้คนรุ่นหนุ่มไต้หวันเข้าด ารงต าแหน่งผู้น าในระดับจังหวัด

และระดับล่างลงมาด้วย 

 การให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนไต้หวันของผู้น าการเมืองได้ขยายขอบเขตเพ่ิมมากข้ึน ในช่วงหลัง

การเสียชีวิตของประธานาธิบดีเจียงจิงกัวใน ค.ศ. 1988 รองประธานาธิบดีลีเต็งฮุย (Lee Teng-hui) จึงเข้า

ด ารงต าแหน่งสืบแทน ซึ่งถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เป็นคนไต้หวัน ส าหรับการปฏิรูปการเมือง ให้เป็น

ประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีลีเต็งฮุยก็คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันเป็นผลให้สมาชิกสมัชชา

แห่งชาติและสภานิติบัญญัติหยวน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อ ค.ศ. 1947 เกษียณจากต าแหน่ง และผลประการถัดมา

ก็คือการให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติและสภานิติบัญญัติหยวนโดยตรง ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิก

สมัชชาแห่งชาติและสภานิติบัญญัติหยวนโดยตรงกระท าครั้งแรกใน ค.ศ. 1991 และ 1992 ตามล าดับ รวมทั้ง

การก าหนดให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ส าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงครั้ง

                                                           
33 Fell, Party Politics in Taiwan, 11.  
34 Sung-sheng Yvonne Chang, Literary Culture in Taiwan: Martial Law to Market Law (New York: Columbia 
University Press, 2004), ix. 
35 Shelley Rigger, Politics in Taiwan: Voting for Democracy (London: Routledge, 1999), 111. 
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แรกกระท าใน ค.ศ. 1996 ซึ่งลีเต็งฮุยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง 

นอกจากนั้น ใน ค.ศ. 2000 สมัชชาแห่งชาติได้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ โดยโอนอ านาจเกี่ยวกับการแก้ไข

รัฐธรรมนูญไปเป็นของสภานิติบัญญัติหยวน36 

 เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีก าหนดไว้ 4 ปี เมื่อประธานาธิบดีลีเต็งฮุยครบวาระ

การด ารงต าแหน่ง การเลือกตั้งประธานาธิบดีจึงก าหนดขึ้นใน ค.ศ. 2000 โดยเชนฉุยเบียน (Chen Sui-bian) 

แห่งพรรคก้าวหน้าประชาธิปไตยได้รับชัยชนะ ซึ่งถือเป็นการถ่ายโอนอ านาจการเมืองจากพรรครัฐบาลมายัง

พรรคฝ่ายค้านโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง และใน ค.ศ. 2008 เชนฉุยเบียนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลับ

เข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไต้หวัน นับตั้งแต่ทศวรรษ

ที่ 1970 เป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของไต้หวันด าเนินไปค่อนข้างราบรื่นโดย

ผู้น าการเมืองไดผ้่อนคลายการควบคุม และมอบสิทธิทางการเมืองให้แก่ประชาชนเป็นระยะ การเลือกตั้งผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ซึ่ง

แตกต่างจากในช่วงที่ก๊กมินตั๋งเข้ามาปกครองในระยะแรก ทีมีพรรคการเมืองเดียวผูกขาดอ านาจ        

 

กิจกรรม 11.1.1 

 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน มีสาระส าคัญแตกต่างกันอย่างไร 

แนวตอบกิจกรรม 11.1.1 

 ในยุคการปฏิรูปเมจิ ญี่ปุ่นประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และการเคลื่อนไหวของ

ประชาชนในการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ แต่พัฒนาการทางการเมืองดังกล่าวหยุดชะงักลง เมื่อทหารเข้ามา

กุมอ านาจการเมือง ความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นโอกาสให้สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ยึด

ครองปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยไว้ในรัฐธรรมนูญที่แก้ไขขึ้นใหม่ ส่วนเกาหลีใต้ก่อนการปฏิรูปการเมืองให้

เป็นประชาธิปไตย การเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนถูกปราบปรามอย่างรุนแรงจากรัฐบาลอ านาจนิยม 

ส าหรับไต้หวันอ านาจการเมืองถูกผูกขาดโดยก๊กมินตั๋ง (Kuomintang) ก่อนที่ผู้น าให้สิทธิ เสรีภาพ และผ่อน

คลายการควบคุมประชาชนแบบค่อยเป็นค่อยไป ในที่สุดได้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันด้านสิทธิ เสรีภาพ 

และการมีรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อประชาชน 

 

เรื่องท่ี 11.1.2 การเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในจีน 

                                                           
36 Fell, Party Politics in Taiwan, 12. 
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 ถ้าถือว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเกิดขึ้นจากผู้น าการเมืองซึ่งอยู่ในอ านาจ เริ่มให้สิทธิและ

เสรีภาพแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง หรือผู้น าการเมืองเริ่มปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในทิศทางที่ให้

หลักประกันด้านสิทธิแก่ปัจเจกชนและกลุ่มต่าง ๆ แล้ว ย่อมกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยยังไม่ได้

เริ่มต้นขึ้นในจีน เพราะรัฐบาลจีนยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถชุมนุมกันในทางการเมือง การรวมกลุ่ม

เพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี ดังรัฐบาลจีนปิดกั้นการเข้าถึงเฟซบุ๊ก 

(facebook) ใน ค.ศ. 2009 เพราะหวั่นเกรงการวิพากษ์วิจารณ์ และการปลุกระดมเพ่ือการต่อต้านรัฐบาล  

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลพยายามควบคุมประชาชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยม ตามแนวทาง

ปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่การแสดงออกในทางการเมืองโดยการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนต่อผู้น า

การเมืองก็ได้เกิดขึ้น ทั้งนี้มูลเหตุอาจเนื่องจากสภาพปัญหาการด ารงชีวิต การทุจริตของเจ้าหน้าที่พรรคและรัฐ 

และความต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ แม้การเรียกร้องดังกล่าวอาจไม่บรรลุเป้าหมาย 

ถ้านับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดครองแผ่นดินใหญ่ และสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s 

Republic of China-PRC) ได้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1949 การชุมนุมทางการเมืองที่ถือได้ว่าเป็นการท้าทาย

รัฐบาลและบรรดาผู้น าการเมืองของจีนก็คือ การชุมนุมของนักศึกษาเมื่อ ค.ศ. 1986 และการชุมนุมครั้งใหญ่

ของนักศึกษาและประชาชนใน ค.ศ. 1989 หรือที่เรียกกันว่าการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tiananmen 

Square Protests)  

 ส าหรับการชุมนุมของนักศึกษาเมื่อ ค.ศ. 1986 เกิดขึ้นในต้นเดือนธันวาคม ค.ศ. 1986 เมื่อนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (University of Science and Technology) ที่เมืองเหเฟ (Hefei) 

รวมตัวกันชุมนุมประท้วง เนื่องจากไม่มีอ านาจการเสนอตัวแทนในสภาประชาชน (People’s Congress) 

ภายหลังจากข่าวการชุมนุมประท้วงเผยแพร่ออกไป ได้มีนักศึกษาในเมืองใหญ่ ๆ เช่น เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) 

เทียนจิน (Tienjin) นานจิง (Nanjing) คุนหมิง (Kunming) หังโจ (Hangzhou) และปักกิ่ง (Peking) ออกมา

เคลื่อนไหวพร้องกับแผ่นป้ายเรียกร้องประชาธิปไตย การเรียกร้องของนักศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนหรือมี

ผู้เข้าร่วมมากนัก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ทางการในเมืองต่าง ๆ พยายามป้องกันไม่ให้นักศึกษา

ออกมาชุมนุมประท้วง และใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้กลับเข้าชั้นเรียน ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากท่าที

ของเติ้งเสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ผู้มีอ านาจการเมืองสูงสุดของจีนในขณะนั้นก็พบว่า ในช่วงปลายเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 1986 เขาแสดงทรรศนะว่ามาตรการที่แน่วแน่จ าเป็นต้องน าออกมาใช้ในการจัดการกับนักศึกษา

ที่ก่อความวุ่นวายหรือความล าบากขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน การเกิดความวุ่นวายขึ้นก็เพราะผู้น าไม่ได้ใช้

มาตรการที่ เฉียบขาดกับการกระท าที่ เป็นการให้ เสรีภาพแก่ชนชั้นกลางหรือกระฎุมพี (bourgeois 
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liberalization)37 พร้อมกันนั้นในช่วงกลางเดือนมกราคมในปีถัดมา เขาต้องการให้การปฏิรูปในจีนด าเนินไป

อย่างระมัดระวัง ซึ่งแตกต่างจากในสิ่งที่เขาแสดงท่าทีก่อนหน้านั้น ที่ต้องการให้การปฏิรูปเป็นไปอย่างชัดเจน

หรือเข้มข้นควบคู่ไปกับความระมัดระวัง38 

 จากท่าทีของเติ้งเสี่ยวผิงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปของนักศึกษาจึงไม่ได้

รับการตอบรับ อย่างไรก็ตาม การเกิดเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาถือเป็นจังหวะเหมาะที่สะท้อนให้

เห็นถึงความขัดแย้งและการแก่งแย่งอ านาจในกลุ่มผู้น าการเมืองระหว่างฝ่ายหัวแข็งกร้ าวแนวอนุรักษนิยม 

(conservative hardliners) ที่ต้องการณรงค์ต่อต้านการให้สิทธิเสรีภาพแก่คนชั้นกลางหรือกระฎุมพีกับอีก

ฝ่ายที่มีความโน้มเอียงไปในทางสนับสนุนการปฏิรูป ซึ่งน าโดยหูเหยาบัง (Hu Yaobang) ซึ่งมีความเห็นอกใจ

การชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษา โดยที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการเข้าปราบปราม ในที่สุดเขาได้ถูกเติ้งเสี่ยวผิง

ปลดออกจากต าแหน่งเลขาธิการใหญ่ (secretary-general) ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในเดือนมกราคม ค.ศ. 

1987 ภายใต้การกดดันจากฝ่ายหัวแข็งกร้าวแนวอนุรักษนิยมในพรรค39  

 การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1986 ได้สร้างความกังวลให้แก่ผู้น าพรรค

คอมมิวนิสต์จีนฝ่ายหัวแข็งกร้าวแนวอนุรักษนิยม เพราะมีผู้มองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาดังกล่าวว่าเป็นการ

เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อพิจารณาในเชิงสาระอาจไม่ใช่ เพราะแผ่นป้ายข้อความหรือสโลแกน 

การเดินแถว การปิดแผ่นป้ายขนาดใหญ่ และการพบปะในที่สาธารณะเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตย

ในด้านการแสดงออก นอกจากนั้น ลักษณะความต้องการของนักศึกษาไม่สามารถชี้ชัดได้ โดยนักศึกษาไม่ได้

แสดงออกให้เห็นว่า อะไรคือองค์ประกอบของการเป็นประชาธิปไตย เช่น การเปิดกว้างในการมีตัวแทนใน

มหาวิทยาลัยและการเมืองการปกครอง40 ดังนั้น สาระส าคัญของการเรียกร้องจึงแตกต่างหรือไม่เหมือนกับ

หลักการประชาธิปไตยของตะวันตก ซึ่งให้ความส าคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจ

เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะในระดับต่าง ๆ     

 อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้มองว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1986 เป็นผลมาจาก

ความไม่พอใจที่มีต่อแผนการปฏิรูปการเมือง ปฏิกิริยาที่แข็งกร้าวของเติ้งเสี่ยวผิงต่อการชุมนุมประท้วง และ

การปลดหูเหยาบังออกจากต าแหน่ง ถือเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าเติ้งเสี่ยวผิงไม่ใช่เพ่ือนที่แท้จริง ดังนั้น ความเชื่อ

                                                           
37 Chu-yuan Cheng, Behind the Tiananmen Massacre: Social, Political and Economic Ferment in China 
(Boulder: Westview Press, 1990), 176. 
38 Julia Kwong, “The 1986 Student Demonstrations in China: A Democratic Movement?” Asian Survey 28, 
no. 9 (September 1988): 970-982. 
39 Tony Saich, Governance and Politics of China (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 75. 
40 Kwong, “The 1986 Student Demonstrations in China: A Democratic Movement?” 985.  
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เกี่ยวกับขีดความสามารถของพรรคในการปฏิรูปตนเอง และการปรับปรุงกฎระเบียบจึงได้ถูกท าลายลง กอปร

กับชนชั้นคนงานที่อยู่ในเมืองและพนักงานของรัฐได้สูญเสียความเชื่อมั่นในแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล 

เพราะการปฏิรูปในช่วงหลัง ค.ศ. 1986 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นและการด ารงชีวิตฝืดเคือง และเท่ากับ

เป็นการเพ่ิมความไม่พอใจที่มีต่อรัฐบาลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดย

อาศัยความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์41 ลักษณะเช่นนี้เองท าให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ

พรรคและเจ้าหน้าที่รัฐเสื่อมถอยลง ความไม่พอใจจึงน าไปสู่การแสดงออกและการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหา

ดังกล่าว รวมทั้งการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเข้าร่วมการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ  

 ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการชุมนุมครั้งใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนใน ค.ศ. 1989 ก็คือ 

การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress) ในสมัยประชุมช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน ค.ศ. 1989 กลุ่มที่สนับสนุนการปฏิรูปซึ่งน าโดยจ้าวจีหยาง (Zhao Ziyang) ซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่

พรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ที่สนับสนุน ไม่สามารถน าประเด็นเชิงนโยบายเข้าสู่การอภิปรายได้ ขณะที่หลี่เผิง 

(Li Peng) นายกรัฐมนตรี และเหยาหยีหลิน (Yao Yilin) รองนายกรัฐมนตรี นอกจากไม่เพียงแต่การสนับสนุน

แผนการลดค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มงวด แต่ยังพยายามขัดขวางแผนการปฏิรูปทางการเมืองในการให้

สิทธิแก่ประชาชนเพ่ิมขึ้น ความพ่ายแพ้ของฝ่ายปฏิรูปจึงเท่ากับเป็นพลังปะทุของความไม่พอใจที่ มีอยู่แล้วของ

นักศึกษาและประชาชนที่ต้องการปฏิรูป42 กอปรกับหูเหยาบังอดีตเลขาธิการใหญ่พรรคอมมิวนิสต์จีนเสียชีวิต

ในวันที่ 15 เมษายน นักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Beijing University) ประมาณ 300 คน จึงน าพวงหรีดไป

วางไว้อาลัยที่จตุรัสเทียนอันเหมิน ต่อมานักศึกษาได้ถือเอาจตุรัสเทียนอันเหมินเป็นสถานที่ชุมนุมเรียกร้องโดย

จ านวนได้เพ่ิมข้ึนเป็นหลายพันคน โดยมีข้อเรียกร้องขอเจรจากับนายกรัฐมนตรีหลีเผิง 

 จากเหตุการณ์ที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวดังกล่าว ฝ่ายอนุรักษนิยมในพรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่า

เป็นโอกาสอันดีในการปราบปรามขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย และการหยุดยั้งการปฏิรูป

เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็เท่ากับเป็นการขจัดขบวนการนักศึกษาและจ้าวจีหยาง ซึ่งมีท่าทีสนับสนุน

ขบวนการนักศึกษา โดยผู้มีบทบาทส าคัญในการวางแผนของฝ่ายอนุรักษนิยมก็คือ เชนยุ่น (Chen Yun) ซึ่ง

เป็นนักเศรษฐศาสตร์ของพรรค และและเหยาหยีหลินในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ส่วนนายกรัฐมนตรีหลี่เผิงได้

แสดงท่าทีชัดเจนว่า จะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของนักศึกษา สภาพเช่นนี้เท่ากับเป็นการวางแผนให้จ้าวจีหยาง

ตกอยู่ในสภาพที่หูเหยาบังประสบมาในช่วง 2 ปีก่อนหน้า นอกจากนั้น ผู้น าการเมืองและองค์กรระดับสูงของ

พรรคก็มีมุมมองต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในเชิงลบ ดังคณะกรรมการประจ าของกรมการเมือง 

                                                           
41 Tony Saich, “The Rise and Fall of the Beijing People’s Movement,” in The Pro-Democracy Protests in 
China: Reports from the Provinces, ed. Jonathan Unger (Armonk: M. E. Sharpe, Inc., 1991), 11-12.   
42 Ibid., 12-13. 
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(Politburo Standing Committee) และประธานาธิบดีหยางชางคุน (Yang Shangkun) ที่มองว่าเป็นการ

ต่อต้านหลักการสังคมนิยมและพรรค ซึ่งมีการไตร่ตรอง การวางแผน และการจัดองค์กรมาล่วงหน้า เช่น

เดียวกับเติ้งเสี่ยวผิงที่มองว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือการวางแผนก่อความวุ่นวาย ซึ่งจ าเป็นต้องปราบปราม43 

 ในการชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีแกนน าและคณะกรรมการ

ประสานงาน พร้อมกับก าหนดเป้าหมายในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง ดังในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม นักศึกษาได้

ก าหนดข้อเรียกร้องในการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลไว้ดังนี้ คือ การทบทวนการประเมินคุณูปการของหูเหยาบังที่มี

ต่อจีน การรับรองในความรักชาติและให้การสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา การสอบสวน

เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งกระท าการรุนแรงต่อผู้ชุมนุมเรียกร้องเมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1989 การแก้ไขปัญหา

การคอร์รัปชัน ประเด็นการไม่เอาใจใส่ด้านการศึกษาของรัฐบาล และความล้มเหลวในนโยบายของรัฐบาลที่มี

ต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ44 จากบรรดาข้อเรียกร้องเหล่านี้ ถ้าผู้น าจีนยอมรับก็เท่ากับการสูญเสียอ านาจและ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ และก็ไม่มั่นใจว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงมีสถานภาพเดิมอยู่อีกต่อไปได้หรือไม่ ดัง

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ก าลังเกิดขึ้นในยุโรตะวันออก 

 การชุมนุมเรียกร้องที่เริ่มจากนักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งในช่วงแรก ได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

อ่ืน ๆ ทั้งในและนอกเมืองหลวงเข้าร่วม รวมทั้งประชาชนจากทุกภาคส่วนด้วย ซึ่งการชุมนุมกันโดยทั่วไปในจีน

ถือว่าเกิดขึ้นจากการระดมของพรรคหรือไม่ก็รับบาล แต่การชุมนุมเรียกร้องครั้งนี้ถือว่าเกิดขึ้นอย่างอิสระ โดย

พ้ืนที่ในการชุมนุมคือจตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ในทางการเมือง เนื่องจากเหตุการณ์ส าคัญ

ในทางการเมืองเกิดขึ้นที่นี่ ดังที่กล่าวมาแล้วว่าผู้น าการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมของจีนแสดงจุดยืนแข็งกร้าวต่อ

การชุมนุมเรียกร้อง ด้วยเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีหลี่เผิงจึงปฏิเสธในการเจรจากับผู้น านักศึกษา ซึ่งเท่ากับเป็นการ

ตัดโอกาสในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม แม้ในวันที่ 18 พฤษภาคม แม้หลี่เผิง

ตกลงให้นักศึกษาเข้าพบ กลับไม่ได้เป็นการเจรจากับนักศึกษาแต่เป็นการสั่งสอนมากกว่า45 ลักษณะเช่นนี้จึง

แตกต่างจากค ากล่าวของจ้าวจีหยางต่อการประชุมของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ว่า 

การชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาไม่ได้เป็นการต่อต้านระบบพ้ืนฐานของจีน แต่เป็นความต้องการให้ความ

ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องของพรรคและรัฐบาลได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องต่างหาก46 ภายใต้บรรยากาศท่ีตึงเครียด

                                                           
43 Immanuel C. Y. Hsu, China without Mao: The Search for a New Oder (New York: Oxford University Press, 
1990), 280. 
44 Fang Deng, Unintended Outcomes of Social Movements: The 1989 Chinese Student Movement (New 
York: Routledge, 2011), 39. 
45 Hsu, China without Mao, 281.  
46 Cheng, Behind the Tiananmen Massacre, 177. 
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ระหว่างนักศึกษากับรัฐบาลดังกล่าว นักศึกษาได้ตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้ปลดเติ้งเสี่ยวผิงและหลี่เผิงออก

จากต าแหน่ง ต่อมาในวันที่ 20 พฤษภาคม รัฐบาลจีนประกาศกฎอัยการศึกเพ่ือควบคุมสถานการณ์ ฝ่ายกลุ่มผู้

ชุมนุมเรียกร้องให้ปลดผู้น าสายอนุรักษนิยมเพิ่มขึ้นอีกก็คือ หยางชางคุนและผู้บริหารมหานครปักก่ิง47 

 การประกาศกฎอัยการศึกจึงเท่ากับการส่งสัญญาณไปยังผู้ชุมนุม ในการใช้ก าลังทหารในการสลายการ

ชุมนุม และการบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้ของฝ่ายนิยมแนวทางปฏิรูปในพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพราะในวันที่ 22 

พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีหลี่เผิงและประธานาธิบดีหยางชางคุนได้ประชุมลับร่วมกับผู้ น าระดับสูงของพรรค 

เพ่ือแสวงหาความสนับสนุนการใช้กฏอัยการศึก การปูทางส าหรับการปลดจ้าวจีหยางออกจากต าแหน่ง ใน

ฐานะแสดงท่าทีผ่อนปรนต่อการเรียกร้องของผู้ชุมนุม การเน้นย้ าเติ้งเสี่ยวผิงในฐานะผู้น าสูงสุดของจีน และ

การซักซ้อมเจ้าหน้าที่พรรคและกองทัพในการใช้ก าลังปราบปรามผู้เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย48 ในช่วง

วันที่ 3-4 มิถุนายน กองทัพจีนได้ใช้ก าลังสลายการชุมนุม อันเป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก 

จากข้อมูลของรัฐบาลจีนระบุว่า มีพลเรือนจีนเสียชีวิต 200 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจีนอีก

จ านวนหนึ่ง ภายหลังเหตุการณ์จลาจลที่เป็นการต่อต้านการปฏิวัติ (counter-revolutionar riots) แต่มีการ

ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์หลายร้อยคนถึง 1,000 คน แต่เอกสารที่มีการเปิดเผยจากหอเอกสาร

แห่งชาติของอังกฤษ (United Kingdom National Archives) เมื่อ ค.ศ. 2017 ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการ

สลายการชุมนุมอย่างน้อย 10,000 คน49  นอกจากนั้น ภายหลังสลายการชุมนุมแล้ว จ้าวจีหยางไดถู้กปลดออก

จากต าแหน่งเลขาธิการใหญ่และต าแหน่งอ่ืน ๆ ในพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ด้วยข้อ

กล่าวหามีส่วนร่วมในการวางแผนโค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์จีน ส่วนกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้ในกรุงปักกิ่งได้

ถูกยกเลิกในเดือนมกราคมปีถัดมา   

 

กิจกรรม 11.1.2 

 จงอธิบายสาระส าคัญของการเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในจีน จากเหตุการณ์การ

เคลื่อนไหวของนักศึกษาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1986 และการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินใน ค.ศ. 1989  

 

แนวตอบกิจกรรม 11.1.2 

                                                           
47 Saich, “The Rise and Fall of the Beijing People’s Movement,” 23. 
48 Ibid., 30=31. 
49 “Tiananmen Square Protest Death Toll ‘was 10,000,’ BBC, December 13, 2017, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42465516 (accessed June 8, 2018). 
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 การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1986 เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการ

ไม่มีอ านาจในการเสนอตัวแทนในสภาประชาชน (People’s Congress) ของนักศึกษา แม้ว่าในบางมุมมอง

เห็นว่าการเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมสาระส าคัญของหลักการประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การ

เคลื่อนไหวนี้ได้ปลุกกระแสความตื่นตัวให้แก่นักศึกษาอีกหลายมหาวิทยาลัย แต่รัฐบาลจีนก็สามารถสกัดกั้น

การชุมนุมเรียกร้องได้ ส าหรับการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินใน ค.ศ. 1989 สาระส าคัญถือเป็นการ

เรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองให้เป็นประขาธิปไตย การแก้ไขคอร์รัปชัน และการปฏิรูปเศรษฐกิจ แม้การ

เคลื่อนไหวเริ่มต้นด้วยนักศึกษาแต่ในเวลาต่อมาได้มีประชาชนในหลายภาคส่วนเข้าร่วม และการชุมนุม

เรียกร้องยังเกิดขึ้นในหลายเมืองนอกจากในเมืองหลวง ผู้น าการเมืองจีนในสายอนุรักษนิยมมองการชุมนุม

เรียกร้องของนักศึกษาเป็นการต่อต้านการปฏิวัติหรือโค่นล้มระบอบสังคมนิยม จึงน าไปสู่การปราบปรามผู้

ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1989   

 

เรื่องท่ี 11.1.3 การเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง 

 การขยายอิทธิพลของอังกฤษเข้าไปในจีนในยุคล่าอาณานิคม ได้เป็นผลให้ทั้ง 2 ฝ่ายท าสงคราม

ระหว่างกันที่รู้จักกันในชื่อสงครามฝิ่น (Opium War) ช่วง ค.ศ. 1939-1942 ผลของการสู้รบอังกฤษเป็นฝ่าย

ชนะ จีนในขณะนั้นอยู่ในยุคราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) จึงลงนามในสนธิสัญญานานกิง (Traety of Nanking) 

เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1942 ยกเกาะฮ่องกง (Hong Kong Island) ให้แก่อังกฤษ ต่อมาได้ยกดินแดนส่วน

ปลายของเกาลูน (Kowloon) ให้แก่อังกฤษ ตามอนุสัญญาปักกิ่ง (Convention of Peking) ค.ศ. 1860 เพ่ือ

เป็นการยุติสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ต่อมาใน ค.ศ. 1898 อังกฤษและจีนได้ตกลงกันในการเช่าฮ่องกง โดยอาณา

บริเวณพ้ืนที่ของฮ่องกงขยายครอบคลุมอาณาบริเวณใหม่ (New Territories) รวมทั้งเกาลูนที่อยู่เหนือถนน

บาวน์ดารี (Boundary Street) ในมงก๊ก (Mongkok) ตามอนุสัญญาการขยายอาณาบริเวณของฮ่องกง 

(Convention for the Extension of Hong Kong) โดยสัญญาเช่ามีก าหนด 99 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1898 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 199750 

 ถัดมาเมื่อใกล้ครบเวลาที่อังกฤษต้องคืนฮ่องกงให้แก่จีน รัฐบาลของอังกฤษและจีนได้ เปิดการเจรจา

ระหว่างกัน เพ่ือให้การส่งมอบฮ่องกงคืนให้แก่จีนเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากในช่วงที่อังกฤษปกครองฮ่องกง

ระบบต่าง ๆ ถือว่าแตกต่างกันอย่างมากกับระบบต่าง ๆ ในจีน 51 กล่าวคือ รัฐบาลฮ่องกงซึ่งมีผู้ว่าการ 

(Governor) เป็นผู้รับผิดชอบ แม้ไม่ได้บริหารงานในลักษณะการปกครองตนเอง (self-rule) แต่การที่ฮ่องกง

                                                           
50 Danny Gittings, Introduction to the Hong Kong Basic Law (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2013), 
10. 
51 Michael Yahuda, Hong Kong: China’s Challenges (London: Routledge, 1995), 49-55. 



28 
 

อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษท าให้มีระบบบริหารและระบบกฎหมายมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากการอยู่ในสังคมที่เสรี ด้านระบบเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม ซ่ึงฮ่องกงสามารถพัฒนาเป็นเมืองท่า

และศูนย์กลางทางธุรกิจที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่เมื่อพิจารณาระบบการเมือง เศรษฐกิจ และระบบสังคม

ของจีน นับว่าแตกต่างไปจากฮ่องกง เพราะนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบ

ความส าเร็จในการกุมอ านาจทางการเมืองในจีนผืนแผ่นดินใหญ่ จึงเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ

ระบบสังคม ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ นอกจากนั้น แม้ประชาชนส่วนใหญ่ของฮ่องกงคือคนจีน

หรือผู้อพยพมาจากจีน แต่คนในรุ่นถัดมาที่ไม่มีประสบการณ์โดยตรงกับจีนแผ่นดินใหญ่ จึงมีวิถีชีวิตแตกต่างไป

จากวัฒนธรรมจีน ดังการยึดค่านิยมและวัฒนธรรมตามแบบตะวันตกมากกว่าการปฏิบัติตามหลักการของขงจื้อ   

 การเจรจาระหว่างอังกฤษกับจีนเกี่ยวกับฮ่องกงได้น าไปสู่การลงนามในแถลงการณ์ร่วมอังกฤษและจีน 

(Sino-British Joint Declaration) ใน ค.ศ. 1984 โดยจีนให้ค ามั่นสัญญาในการยึดหลักการ 1 ประเทศ 2 

ระบบ (one country, two systems) โดยให้ฮ่องกงมีความเป็นอิสระอยู่ในระดับสูง (high degree of 

autonomy) เป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี นับตั้งแต่ ค.ศ. 1997 พร้อมกันนั้น จีนได้น านโยบายดังกล่าวก าหนด

เป็นตัวบทกฎหมายไว้ในกฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) ที่ตราขึ้น52 ส าหรับกฎหมายพ้ืนฐานนั้นตราขึ้นภายใต้

รัฐธรรมนูญจีน ด้วยเป้าหมายส าคัญในการจัดตั้งพ้ืนที่บริหารพิเศษฮ่องกง (Special Administrative Region 

of Hong Kong) โดยอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของจีน นอกจากนั้น กฎหมายพ้ืนฐานก็ไม่ถือว่าเป็นกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ สถานะฮ่องกงก็ไม่อยู่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสหพันธรัฐ (federated unit) ภายใต้รัฐจีน ซึ่งมีความ

เป็นอิสระของตนเอง และในกฎหมายพ้ืนฐานก็ได้ย้ าว่า ฮ่องกงเป็นพ้ืนที่บริหารแบบท้องถิ่น (local 

administrative region) ของจีน ดังนั้น อ านาจที่รัฐบาลจีนมอบให้แก่ฮ่องกงหรือพ้ืนที่บริหารพิเศษฮ่องกง จึง

ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนสามารถเพิกถอนได้ ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังมีอ านาจในการแก้ไข ใช้แทนหรือแม้แต่ยกเลิก

กฎหมายพื้นฐานโดยฝ่ายเดียว ซึ่งไม่ต้องค านึงถึงความยินยอมจากฮ่องกง53 

 แต่เมื่อพิจารณาในเชิงบวก กฎหมายพื้นฐานได้ให้หลักประกันเสรีภาพของสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และการ

รวมกลุ่ม ดังเช่นสหภาพแรงงานและโบสถ์ แต่การรวมกลุ่มทางการเมืองกลับมีท่าทีระแวง โดยเฉพาะไม่มีการ

กล่าวถึงพรรคการเมืองโดยตรง อาจเป็นเพราะความหวั่นเกรงในการบ่อนท าลายระบอบคอมมิวนิสต์หรือ

รัฐบาลจีนในผืนแผ่นดินใหญ่ พร้อมกันนั้น กฎหมายพ้ืนฐานก็ได้ให้หลักประกันในบางระดับเกี่ยวกับสิทธิ

มนษุยชนในฮ่องกง 

                                                           
52 Wong Yiu-chung, “Introduction,” in “One Country, Two Systems” in Crisis: Hong Kong’s Transformation 
since the Handover, ed. Wong Yiu-chung (Lanham: Lexington Books, 2008), 1. 
53 Ralf Horlemann, Hong Kong’s Transition to Chinese Rule (London: RoutledgeCurzon, 2003), 86. 
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 เมื่อหลักประกันการให้ฮ่องกงอยู่ในสถานภาพเดิมเป็นที่ยอมรับของทั้งอังกฤษและจีน รวมทั้งกฎหมาย

พ้ืนฐานได้ก าหนดหลักความเป็นอิสระอยู่ในระดับสูงของฮ่องกงไว้ แน่นอนว่าในความคาดหวังของประชาชน

ฮ่องกงแล้ว การเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive) และสมาชิกสภานิติบัญญัติ 

(Legislative Council) ประชาชนย่อมมีสิทธิในการเลือกตั้งโดยตรง หรือในลักษณะของการมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งทั่วไป (universal suffrage) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประจ าสภาประชาชนแห่งชาติ (Standing 

Committee of National People’s Congress-SCNPC) ได้มีมติเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2004 ว่า การ

เลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดใน ค.ศ. 2007 และการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงใน ค.ศ. 2008 จะไม่ใช่

ลักษณะการเลือกตั้งที่ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครโดยตรง54  

 จากสภาพดังที่กล่าวมา จึงสอดคล้องกับการมีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ในช่วงก่อนที่อังกฤษคืนฮ่องกงแก่จีนว่า 

การพัฒนาประชาธิปไตยหรือความเป็นประชาธิปไตย (democratization) ในฮ่องกง ต้องเผชิญการหยุดยั้ง

ความก้าวหน้าด้วยปัจจัยต่าง ๆ55 กล่าวคือ ประการแรก จีนจะไม่อดกลั้นต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นอย่าง

อิสระในฮ่องกง และไม่ควรมีการปฏิรูปการเมืองแบบเต็มที่ในฮ่องกง ก่อนการประกาศใช้กฎหมายพ้ืนฐานใน 

ค.ศ. 1990 ประการที่ 2 จากท่าทีของจีนดังกล่าว ฮ่องกงได้บอกเลิกค าสัญญาในการใช้วิธีการเลือกตั้งสมาชิก

สภานิติบัญญัติโดยตรงใน ค.ศ. 1987 จนกว่ากฎหมายพื้นฐานได้รับการอนุมัติจากจีน ประการที่ 3 ชนชั้นกลาง

ของฮ่องกงไม่สามารถมีอิทธิพลในการร่างกฎหมายพ้ืนฐาน ดังนั้น แทนที่เป็นการรับข้อเสนอของชนชั้นกลาง

เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรง แต่จีนกลับอนุมัติข้อเสนอของฝ่ายธุรกิจที่ให้สมาชิกร้อยละ 25 ของสภานิติบัญญัติ

มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม และประการที่ 4 เนื่องจาก

ชนชั้นกลางเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ พวกเขาจึงค านึงถึงครอบครัวและอาชีพ มากกว่าการต่อสู้ทางการเมือง ภายหลัง

เหตุการณ์เทียนอันเหมินใน ค.ศ. 1989 บุคคลในระดับนักวิชาชีพและผู้บริหารได้ย้ายถิ่นไปยังประเทศอ่ืน ซึ่ง

ถือว่าก่อผลกระทบต่อก าลังใจของขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตย   

 อย่างไรก็ตาม ความพยายามเหนี่ยวรั้งของจีนในการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยในฮ่องกง ใช่

ว่าด าเนินไปอย่างราบรื่น เพราะการที่คณะกรรมการประจ าสภาประชาชนแห่งชาติของจีน ก าหนดกรอบ

เกี่ยวกับการรับสมัครผู้แข่งขันเป็นผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม ค .ศ. 2004 ที่ว่า จะ

                                                           
54 “Decision of the Standing Committee of the National People’s Congress on Issues Relating to the 
Methods for Selecting the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region in 2007 and for 
Forming the Legislative Council of the HKSAR in 2008,” Database of Laws and Regulations, 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/Frameset-index.html (accessed July 19, 2018). 
55 Alvin Y. So and Sai-Hsin May, “Democratization in East Asia in the Late 1980s: Taiwan Breakthrough, 
Hong Kong Frustration,” Studies in Comparative International Development 28, no. 2 (Summer 1993): 63.  
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อนุญาตให้มีผู้สมัครในต าแหน่งดังกล่าว ส าหรับการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2017 จ านวน 2-3 คน และผู้สมัครต้องได้

คะแนนเสียงข้างมากจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งแน่นอนว่าผู้สมัครที่ความภักดีต่อรัฐบาลจีนย่อมได้รับ

ประโยชน์ ส่วนผู้สมัครซึ่งเป็นฝ่ายค้านหรือสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตย จึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว56 จากท่าทีเช่นนี้ของจีนจึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ขบวนการ

เคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในฮ่องกง โดยในปลายเดือนกันยายน ค.ศ. 2014 นักศึกษาวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยมากกว่า 20 แห่ง และกลุ่มเคลื่อนไหวต่าง ๆ ออกมาชุมนุมประท้วง ผลการส ารวจความคิดเห็น

ต่อหลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบอยู่ในระดับต่ าสุดเท่าทีมีการส ารวจมา ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ใช้

ความพยายามในการป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ายึดพ้ืนที่และอาคารที่ท าการส าคัญของรัฐบาล รวมทั้งการใช้แก๊ส

น้ าตาในการสลายการชุมนุม ในขณะเดียวกัน การชุมนุมของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยยังต้องเผชิญหน้ากับฝ่าย

ที่ต่อต้านผู้ชุมนุมประท้วงหรือฝ่ายที่สนับสนุนจีน 

 ส าหรับท่าทีของจีนต่อการชุมนุมประท้วง หนังสือพิมพ์ประชาชน (People’s Daily) ซึ่งเป็น

กระบอกเสียงของรัฐบาลจีนมองว่า การเรียกร้องของผู้ชุมนุมประท้วงที่ให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นอิสระถือว่าไม่

ถูกทั้งกฎหมายและความมีเหตุมีผล การชุมนุมประท้วงดังกล่าวหรือในต่อมาเรียกว่าขบวนการร่ม (Umbrella 

Movement) ซึ่งยึดพ้ืนที่ใจกลางของฮ่องกงได้ยืดเยื้อและสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ภายหลัง

เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมหลายร้อยคนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยฝ่ายรัฐบาลจีน ไม่ตอบสนองต่อข้อ

เรียกร้องของผู้ชุมนุม57 ภายหลังจากนั้น การชุมนุมของฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก ได้

เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2017 โดยเป็นการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักศึกษา ได้แก่ โจฉัวหว่อง 

(Joshua Wong) นาทานลอ (Nathan Law) อเล็กซ์โจว (Alex Chow) ซึ่งเป็นแกนน าของขบวนการร่ม และมี

บทบาทในการยึดพื้นที่ใจกลางฮ่องกง เพ่ือกดดันรัฐบาลฮ่องกงเมื่อช่วงปลาย ค.ศ. 2014 ซ่ึงได้รับโทษจ าคุกโดย

ค าพิพากษาของศาล เนื่องจากเป็นแกนน าในการชุมนุมที่ละเมิดกฎหมาย แต่ผู้สนับสนุนการเรียกร้อง

                                                           
56 Michael Martina and James Pomfret, “Hong Kong Braces for Protests as China Rules out Full 
Democracy,” Reuters, August 31, 2014, https://www.reuters.com/article/us-china-hongkong/hong-kong-
braces-for-protests-as-china-rules-out-full-democracy-idUSKBN0GU04M20140831 (accessed June 12, 2018).  
57 Adam Connors, “Hong Kong’s Umbrella Movement: A Timeline of Key Events One Year on,” ABC, 
February 23, 2018, http://www.abc.net.au/news/2015-09-28/timeline-hong-kong-umbrella-movement-one-
year-on/6802388 (accessed June 12, 2018); “Hong Kong’s Democracy Debate,” BBC, June 18, 2015, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-27921954 (accessed June 8, 2018).  



31 
 

ประชาธิปไตยเห็นว่าการด าเนินคดีกับแกนน านักศึกษาดังกล่าวเป็นผลมาจากแรงจูงใจทางการเมือง58 

เนื่องจากจีนต้องการขจัดบุคคลที่เป็นแกนน าในขบวนการเคลื่อนไหว เพ่ือให้พลังเรียกร้องประชาธิปไตย

อ่อนแอลง และถ้าศาลมีค าพิพากษาให้จ าคุก บุคคลดังกล่าวย่อมถูกตัดสิทธิ์เป็นเวลา 5 ปี ในการเข้าด ารง

ต าแหน่งสาธารณะ (public office) ถัดจากนั้นมาการชุมนุมยังเกิดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งตรงกับ

วันเฉลิมฉลองครบรอบ 68 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ชุมนุมมุ่งเป้าการโจมตีไปที่จีน ซึ่ง

ใช้แนวทางการปกครองแบบอ านาจนิยมต่อฮ่องกง ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิการเลือกตั้งโดยตรง 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและสภานิติบัญญัติฮ่องกง  

  

กิจกรรม 11.1.3 

 จงอธิบายการเคลื่อนไหวและการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง   

แนวตอบกิจกรรม 11.1.3 

 ฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษระหว่าง ค.ศ. 1898-1997 ตามท่ีอังกฤษท าสัญญาเช่าฮ่องกง

ไว้กับจีนเป็นเวลา 99 ปี ก่อนที่อังกฤษคืนฮ่องกงให้แก่จีน ทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การคืนฮ่องกง

เป็นไปอย่างราบรื่น โดยจีนให้ค ามั่นสัญญาในการยึดหลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ (one country, two 

systems) โดยให้ฮ่องกงมีความเป็นอิสระอยู่ในระดับสูง เป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี พร้อมกับการก าหนดให้ฮ่อง

เป็นพ้ืนที่บริหารพิเศษ โดยอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของจีน จากข้อตกลงดังกล่าว ฝ่ายที่ต้องการให้ฮ่องกง

ปกครองแบบประชาธิปไตย จึงเรียกร้องให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด และ

สมาชิกสภานิติบัญญัติโดยตรง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประจ าสภาประชาชนแห่งชาติของจีนได้มีมติเมื่อ

เดือนเมษายน ค.ศ. 2004 ว่า การเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดใน ค.ศ. 2007 และการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ

ของฮ่องกงใน ค.ศ. 2008 จะไม่ใช่ลักษณะการเลือกตั้งที่ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครโดยตรง 

จากท่าทีดังกล่าวจึงน าไปสู่การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 2014 และ 2017 อย่างไรก็ตาม 

ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลจีน      

 

 

 

 

                                                           
58 Venus Wu, “Tens of Thousands Protest in Hong Kong over Jailing of Democracy Activities,” Reuters, 
August 20, 2017, https://www.reuters.com/article/us-hongkong-politics/tens-of-thousands-protest-in-hong-
kong-over-jailing-of-democracy-activists-idUSKCN1B00CK (accessed June 15, 2018). 
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ตอนที่ 11.2  

การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.2 แล้ว จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  

 

หัวเรื่อง 

 11.2.1 การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน 

 11.2.2 การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในจีน 

 11.2.3 การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในฮ่องกง 

 

แนวคิด 

1. ในบรรดาญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน เมื่อพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ ญี่ปุ่นและไต้หวันถือว่ามี 

              ระบอบประชาธิปไตยท่ีมั่นคงกว่าเกาหลีใต้ และมีโอกาสน้อยในการย้อนกลับไปเป็นระบอบอ านาจ 

นิยม ในกรณีของเกาหลีใต้ ผู้น าการเมือง ประชาสังคม และประชาชน ในยุคที่ระบอบการเมือง    

เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้ว ได้ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบอบประชาธิปไตย โดย

การยึดมั่นในหลักนิติธรรม การปราบปรามคอร์รัปชัน การขัดอิทธิพลของกองทัพในทางการเมือง 

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative 

democracy)  

2. การปฎิรูปเศรษฐกิจของจีนในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 

    เศรษฐกิจและสังคมในจีนอย่างขนานใหญ่ อย่างไรก็ตาม จีนกลับไม่ได้ปฏิรูปการเมือง โดยพรรค 

    คอมมิวนิสต์ยังผูกขาดอ านาจแต่เพียงพรรคเดียว การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามหลักการ 

    ประชาธิปไตย มีการควบคุมสื่อมวลชน และประชาชนยังไม่มีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง  

    ข้อจ ากัดดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวเป็นขบวนการทางสังคม ในการต่อสู้และเรียกร้อง 

    ประชาธิปไตย  

  3. ภายหลังฮ่องกงกลับมาอยู่ภายใต้อธิปไตยของจีนใน ค.ศ. 1997 แม้จีนเคยให้ค ามั่นสัญญาในการ  

    ให้ฮ่องกงมีอิสระระดับสูงในการบริหารและการปกครอง แต่จีนไม่ได้ด าเนินการตามและกลับ 

    พยายามเข้าควบคุม ดังการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ไม่ได้ด าเนินไปใน 

    แนวทางประชาธิปไตย รวมทั้งการปราปรามแกนน าของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย  

     แต่การที่ประชาชนในฮ่องกงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จึงนับเป็นปัจจัยใน 
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     เชิงบวก ที่ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยสามารถด าเนินกิจกรรม เพ่ือสร้างการสนับสนุนจาก 

     ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม   

  

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  

 1. อธิบายการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันได้    

 2. อธิบายการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในจีนได้  

 3. อธิบายการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงได ้

  

เกริ่นน า 

ก่อนการน าเสนอสาระเนื้อหาของหน่วยที่ 11.2 การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตย

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ผู้เขียนขอน าเสนอมุมมองและแนวคิดของนักวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างความ

เข้มแข็งหรือความม่ันคงให้แก่ประชิปไตย ในขณะเดียวกันผู้เขียนจะใช้เป็นกรอบในการน าเสนอเนื้อหาในหน่วย

ที่ 11.3 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ด้วย   

 ในทรรศนะของนักวิชาการต่อความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย อันเดรส เชดเลอร์ (Andreas 

Schedler) (1998: 91-98) มองว่าความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยหมายถึงความท้าทายในการท าให้

ประชาธิปไตยที่พ่ึงน ามาใช้ มีความมั่นคง มีช่วงอายุยาวนาน ป้องกันการคุกคามจากฝ่ายอ านาจนิยมและการ

ย้อนกลับไปเป็นระบอบเผด็จการ แต่เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความเข้มแข็งและเงื่อนไขความเข้มแข็ง จึงเป็น

เหตุน าเอาแนวคิดรวบยอด (concept) ต่าง ๆ เข้ามารวมไว้ ดังการกระจายอ านาจ การน ากลไกประชาธิปไตย

ทางตรงมาใช้ การปฏิรูปศาล และการขจัดความยากจน เป็นต้น อันเป็นเหตุให้ความหมายของความเข้มแข็ง

ของระบอบประชาธิปไตยคลุมเครือ อย่างไรก็ตาม เขาก็เห็นว่าความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยก็คือ 

การหลีกเลี่ยงการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตย (avoiding democratic break down) และการ

หลีกเลี่ยงการเสื่อมถอยของระบอบประชาธิปไตย (avoiding democratic erosion)59 

          ส าหรับจูอัน ลินซ์ (Juan J. Linz) และอัลเฟรด สตีพาน (Alfred Stepan) ให้ความหมายความเข้มแข็ง

ของระบอบประชาธิปไตยว่าคือ สภาวะทางการเมืองที่ประชาธิปไตยกลายเป็นกติกาเดียวในสังคม ( the only 

                                                           
59 Andreas Schedler, “What Is Democratic Consolidation?” Journal of Democracy 9, no. 2: (April 1998): 91-
98. 
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game in town) การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ถ้าพิจารณาในด้านพฤติกรรม ก็ต้องไม่มีกลุ่มการเมืองใด

พยายามโค่นล้มระบอบประชาธิปไตย ในด้านเจตนคติ เมื่อเผชิญวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ ประชาชนส่วน

ใหญ่ต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ต้องเกิดขึ้นภายใต้กติกาประชาธิปไตย และในด้านรัฐธรรมนูญ 

ตัวแสดงในองค์กรการเมืองต้องถือปฏิบัติจนเป็นนิสัยว่า ความขัดแย้งทางการเมืองต้องแก้ไขตามปทัสถานที่

ยอมรับ และการละเมิดปทัสถาน ถือว่าไม่ก่อประสิทธิผลและยังเป็นบทเรียนราคาแพง60 นอกจากนั้น ได้มีผู้ให้

มุมมองที่กว้างว่าระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง คือ การที่ระบอบมีลักษณะที่ ครบถ้วนตามเกณฑ์ของ

ประชาธิปไตย และกลุ่มการเมืองที่ส าคัญต่างให้การยอมรับสถาบันการเมือง และเชื่อมั่นต่อกฎเกณฑ์

ประชาธิปไตย61 

          นอกจากนั้น ความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยย่อมจ าเป็นต้องพิจารณาถึงสถาบันทาง

การเมืองของประเทศนั้น ได้พัฒนาหรือมีสมรรถนะในการจัดการกับปัญหาที่ระบบการเมืองเผชิญได้หรือไม่

อย่างไร เพราะถ้าสถาบันทางการเมืองไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนได้ 

ความเชื่อมั่นที่มีต่อระบอบการเมืองนั้นย่อมลดลง ซึ่งก็หมายถึงความสนับสนุนที่มีต่อระบอบการเมืองนั้นด้วย 

ฉะนั้น ความเป็นสถาบันทางการเมือง (political institutionalization) จึงถือเป็นเกณฑ์ชี้วัดประการหนึ่งใน

ประเด็นของความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตย ตามทรรศนะของซามูเอล ฮันติงตัน (Samuel P. 

Huntington) ความเป็นสถาบันทางการเมืองแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 1) ความสามารถในการปรับตัว 

(adaptability) องค์กรที่มีระดับความเป็นสถาบันที่สูงกว่า สามารถวัดได้จากการด ารงอยู่เป็นเวลายาวนาน 

การเปลี่ยนผู้น าในรุ่นต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างสันติ การอยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หรือจาก

การเปลี่ยนแปลง 1 ครั้งหรือมากกว่าด้านภารกิจหลัก 2) ความสลับซับซ้อน (complexity) พิจารณาได้จาก

ความหลากหลายและความแตกต่างของหน่วยย่อย ๆ และบรรดาหน้าที่ ถ้าองค์กรขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ก็ย่อมถือว่ามีความเป็นสถาบันการเมืองและความมั่นคงน้อยที่สุด 3) ความเป็นอิสระ (autonomy) 

ขอบเขตขององค์กรและวิธีการด าเนินงาน (procedures) เป็นอิสระจากบรรดากลุ่มทางสังคม และ 4) ความ

สอดคล้องกันหรือความเป็นเอกภาพ (coherence) ภายในองค์กร62  

ถ้าพิจารณาในประเด็นที่ว่า ความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดบ้างนั้น 
เซเมอร์ มาร์ติน ลิปเซ็ท (Seymour Martin Lipset) ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ถ้าประเทศใดมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่ง
                                                           
60 Linz and Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, 5-6. 
61 Michael Burton, Richard Gunther and John Higley, “Introduction: Elite Transformations and Democratic 
Regime,” in Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, ed. John Higley 
and Richard Gunther (New York: Cambridge University Press, 1995), 3.  
62 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 2006), 
12-24. 
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คั่ง ประชาธิปไตยในประเทศนั้นก็จะยั่งยืน โดยเขาได้จ าแนกตัวชี้วัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจออกเป็นความมั่ง
คั่ง กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม ความเป็นเมือง (urbanization) และการศึกษา63 เช่นเดียวกันกับลูเซียน 
พาย (Lucian W. Pye) ที่เห็นว่าการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางและการที่ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน จะ
มีผลน าไปสู่การก่อตัวของศูนย์อ านาจใหม่ อันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 64 ซึ่งก็
หมายถึงอ านาจในการปกครองและอ านาจในการบังคับ (coercion) ของฝ่ายอ านาจนิยม  
 ผลการศึกษาในเวลาต่อมาของนักวิชาการอีกหลายท่าน ก็ได้ข้อสรุปในท านองเดียวกันกับที่ ลิปเซ็ท

และพายให้ข้อสังเกตไว้ ดังเช่นลาร์รี ไดอมอนด์ (Larry Diamond) ได้ประเมินข้อสังเกตที่ลิปเซ็ทให้ไว้เมื่อ 30 

ปีที่ว่าประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ้าชาติใดมีความมั่งคั่งมากเพียงใด โอกาสที่

ประชาธิปไตยจะยั่งยืนก็มีมากเพียงนั้น ผลจากการศึกษาได้พบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีส่วนเกื้อหนุน

ต่อประชาธิปไตย 2 นัยด้วยกัน เมื่อมีประชาธิปไตยการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะช่วยสร้างความชอบธรรมและความ

มั่นคงให้แก่ประชาธิปไตย แต่ถ้ายังไม่มีประชาธิปไตย การพัฒนานั้นก็จะน าไปสู่การมีประชาธิปไตยในไม่ช้าก็

เร็ว65 ส าหรับโรเบิร์ต บาร์โร (Robert J. Barro) สรุปว่าประชาธิปไตยมีส่วนสัมพันธ์กับมาตรฐานชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชน การเข้าเรียนในระดับโรงเรียน ช่องว่างของการเข้าโรงเรียนระหว่างเพศชายและหญิง 

และความส าคัญของชนชั้นกลาง66 ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีข้อสังเกตที่ว่าถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจมีมากเท่าใด 

ก็จะมีส่วนท าให้ประชาธิปไตยอยู่รอดมากเท่านั้น ส าหรับในประเทศที่ยากจนที่สุด ประชาธิปไตยก็สามารถที่จะ

อยู่รอดได้ ถ้าประเทศเหล่านั้นด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความแตกต่างด้านรายได้ สภาพแวดล้อมระหว่าง

ประเทศเก้ือหนุน และการมีสถาบันรัฐสภา ซึ่งก็หมายถึงการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน67  

ถึงแม้การพัฒนาเศรษฐกิจได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย แต่ถ้าการพัฒนา

ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้ แน่นอนว่าสภาพดังกล่าวย่อมก่อผลในแง่ลบต่อการพัฒนา

                                                           
63 Seymour Martin Lipset, “Political Man: The Social Bases of Politics,” in The Democracy Sourcebook, ed. 
Robert Dahl, Ian Shapiro and Jose Antonio Cheibub, ed. (Cambridge: The MIT Press, 2003), 56. 
64 Lucian W. Pye, “Political Science and the Crisis of Authoritarianism,” American Political Science Review 
84, no. 1 (March 1990): 9. 
65 Larry Diamond, “Economic Development and Democracy reconsidered,” American Behavioral Science 
35, no. 4/5 (March-June 1992): 485. 
66 Robert J. Barro, “Determinant of Democracy,” Journal of Political Economy 107, no. 6 (December 1999): 
S182. 
67 Adam Przeworski, Michael Alvarez, Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi, “What Makes 
Democracies Endure?” Journal of Democracy 7, no. 1 (January 1996): 42, 49-50. 
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ประชาธิปไตย โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาในละตินอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย68 นอกจากนั้น ก็มีผล

การศึกษาของนักวิชาการในเวลาต่อมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมีผลต่อแนวโน้มความเป็น

ประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบได้กับการส่งเสริมหรือการเกื้อหนุนต่อ

ประชาธิปไตย69 

ส าหรับปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ในทรรศนะของฮันติงตัน โครงสร้างทางสังคมอันเป็นเงื่อนไข

ให้ประชาธิปไตยพัฒนา ต้องประกอบด้วยกลุ่มที่มีโครงสร้างแตกต่างและค่อนข้างมีความเป็นอิสระ เช่น ชนชั้น

ทางสังคม กลุ่มต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับภูมิภาค กลุ่มอาชีพ กลุ่มเชื้อชาติและศาสนา เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้จะช่วย

ทัดทานหรือจ ากัดอ านาจของรัฐ ในขณะเดียวกันก็จะท าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจ ถ้าใน

สังคมใดขาดกลุ่มที่เป็นอิสระดังกล่าว ก็จะท าให้สังคมนั้นถูกปกครองโดยผู้น าที่ใช้อ านาจอย่างไม่จ ากัด ดังเช่น

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบอบอ านาจนิยม70 

การรวมกลุ่มดังกล่าวก็คือประชาสังคม (civil society) ซึ่งเป็นชุมชนหรือกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐบาลเป็นผู้

จัดตั้ง สมาชิกของกลุ่มต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน71 อันสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากรัฐบาล 

ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และกติกากฎเกณฑ์ก็เป็นสิ่งที่สมาชิกเป็นผู้ก าหนด ดังนั้น การแสดงบทบาทของ

ประชาสังคมจึงเกื้อหนุนต่อความเข้มแข็งของประชาธิปไตย ดังเช่นการตรวจสอบรัฐบาล การแสดงออก การ

รวบรวม และการเป็นตัวแทนของความต้องการและผลประโยชน์ การเรียนรู้และการฝึกผู้น าการเมืองรุ่นใหม่ 

และการเพิ่มทักษะประชาธิปไตย เป็นต้น72  

ในด้านบทบาทของวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีต่อประชาธิปไตย เมื่อพิจารณาที่การคงอยู่และการ

แพร่หลายของค่านิยมและความเชื่อบางอย่างของบุคคลในสังคม ก็อาจประเมินได้ว่าลักษณะดังกล่าวมีส่วน

เกื้อกูลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ดังเช่นความไว้วางใจต่อกันของคนในสังคมที่มีอยู่ในระดับสูง ก็ย่อมเอ้ือต่อ

แนวทางประชาธิปไตย เช่นเดียวกันกับการมีขันติธรรมต่อความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม รวมทั้ง
                                                           
68 Edward N. Muller, “Economic Determinants of Democracy,” American Sociological Review 60, no. 6 
(December 1995): 966-982; Yi Feng and Paul J. Zak, “The Determinants of Democratic Transitions,” 
Journal of Conflict Resolution 43, no. 2 (April 1999): 162-177. 
69 Ross E. Burkhart and Michael S. Lewis-Beck, “Comparative Democracy: The Economic Development 
Thesis,” American Political Science Review 88, no. 4 (December 1994): 907-908. 
70 Samuel P. Huntington, “Will More Countries Become Democratic?” Political Science Quarterly 99, no. 2 
(Summer 1984): 202-203.  
71 Steven Scalet and David Schmidtz, “State, Civil Society and Classical Liberalism,” in Civil Society and 
Government, ed. Nancy L. Rosenblum and Robert C. Post (Princeton: Princeton University Press, 2002), 27. 
72 Larry Diamond, “Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation,” Journal of Democracy 5, 
no. 3 (July 1994): 4-17. 
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การให้ความส าคัญในด้านการประนีประนอม ในกรณีนี้ถือว่าแตกต่างจากค่านิยมหรือลักษณะที่เอ้ือต่อการใช้

อ านาจแบบเผด็จการ ดังเช่นการให้คุณค่าในด้านความสัมพันธ์แบบล าดับชั้น การนอบน้อมต่อผู้มีอ านาจ ความ

หวาดระแวงหรือความไม่ไว้วางใจบุคคลอื่น รวมทั้งการให้ความส าคัญในด้านการแสวงหาอ านาจ73 

นอกจากนี้ ยังได้มีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองที่เก้ือหนุนต่อประชาธิปไตย โดย

ประชาชนต้องให้คุณค่าหรือความส าคัญต่อประชาธิปไตย การเป็นหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังหรือยอมรับในผลลัพธ์ 

ซึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์ที่ได้เห็นพ้อง การมีค่านิยมและคุณลักษณะที่เกื้อหนุนต่อประชาธิปไตย เช่น การให้คุณค่า

รัฐบาลที่ปกครองโดยประชาชน ความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักขันติธรรม และการยึดหลักสายกลาง และการมี

ลักษณะพ้ืนฐานร่วมกัน เช่น ภาษา ศาสนา หรือเชื้อชาติ พร้อมกันกับต้องมีความเห็นพ้องร่วมกันในกติกา

กฎเกณฑ7์4 

ถ้าพิจารณาจากมุมมองที่ว่าปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ต่างมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย หรือการพัฒนาประชาธิปไตยนั้น โรเบิร์ต ดาห์ลได้ระบุถึงเง่ือนไขที่จ าเป็น

ไว้ คือ นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งต้องเป็นผู้ควบคุมกองทัพและต ารวจ การมีวัฒนธรรมการเมืองและ

ความเชื่อแบบประชาธิปไตย และการไม่อยู่ภายใต้การแทรกแซงของประเทศที่ไม่สนับสนุนประชาธิปไตย 

ส าหรับปัจจัยที่เอ้ือต่อประชาธิปไตย ได้แก่ การมีสังคมและเศรษฐกิจแบบตลาดสมัยใหม่ และการมีความเป็น

พหุด้านวัฒนธรรมที่อ่อนแอ (weak subcultural pluralism)75 

 

เรื่องท่ี 11.2.1 การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยของญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน 

ถ้าพิจารณาผลการส ารวจของ Freedom House ที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศใดระบอบการเมืองได้

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี หรือเปลี่ยนไปในแนวทางตรงข้ามกับหลักการประชาธิปไตย โดยประเมินจากการ

จัดอันดับเสรีภาพ (freedom rating) สิทธิทางการเมือง (political rights) เสรีภาพพลเมือง (civil Liberties) 

และคะแนนรวม (aggregate score) ก็พบว่า ใน ค.ศ. 2018 ประเทศในเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ และไต้หวัน จัดอยู่ในกลุ่มประเทศเสรี (Free) โดยต่างมีคะแนนในส่วนอันดับเสรีภาพ สิทธิทาง

การเมือง เสรีภาพพลเมือง และคะแนนรวม ตามล าดับดังนี้ 1) ญี่ปุ่น 1, 1, 1 และ 96 2) เกาหลีใต้ 2, 2, 2 

และ 84 และ 3) ไต้หว้น 1, 1, 1 และ 93 โดยคะแนนในส่วนอันดับเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพ

                                                           
73 Ibid., 209. 
74 Adam Przeworski, Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi, “Culture and Democracy,” in The 
Democracy Sourcebook, ed. Robert Dahl, Ian Shapiro and Jose Antonio Cheibub (Cambridge: The MIT 
Press, 2003), 182-183.  
75 Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven: Yale University Press, 2000), 146-159. 
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พลเมือง ถ้าเท่ากับ 1 ถือว่ามีเสรีภาพมากที่สุด แต่ถ้าเท่ากับ 7 ถือว่ามีเสรีภาพน้อยที่สุด ส่วนคะแนนรวม ถ้า

เท่ากับ 0 ถือว่ามีเสรีภาพน้อยที่สุด แต่ถ้าเท่ากับ 100 ถือว่ามีเสรีภาพมากที่สุด76 ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงถือว่ามีระบอบ

การเมืองเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด รองลงมาก็คือไต้หวัน ซึ่งมีคะแนนน้อยกว่าญี่ปุ่นไม่มาก แต่เกาหลีใต้ถือว่า

มีคะแนนต่ ากว่าไต้หวันมากพอสมควร     

จากข้อมูลของ Freedom House ย่อมถือได้ว่าระบอบประชาธิปไตยในญี่ปุ่นและไต้หวัน มีความ

เข้มแข็งมากกว่าประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนรวมกับใน ค.ศ. 2017 พบว่าคะแนน

รวมของญี่ปุ่นคงที่คือ 96 ส่วนของไต้หวันเพ่ิมจาก 91 ใน ค.ศ. 2017 เป็น 93 ในปีถัดมา ส าหรับเกาหลีใต้ 

คะแนนรวมเพ่ิมจาก 82 ใน ค.ศ. 2017 เป็น 84 ใน ค.ศ. 2018 ดังนั้น ในบรรดาทั้ง 3 ประทศ การสร้างความ

เข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งส าคัญกับเกาหลีใต้ ส่วนส าหรับญี่ปุ่นและไต้หวันสามารถถือได้

ว่าระบอบประชาธิปไตยในทั้ง 2 ประเทศมีความมั่นคง โอกาสในการย้อนกลับไปเป็นระบอบอ านาจนิยมอีกมี

โอกาสเป็นไปได้น้อย ด้วยเหตุนี้ในเรื่องที่ 11.2.1 ผู้เขียนจึงขอน าเสนอเนื้อหาเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งและ

การพัฒนาประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ 

การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ กล่าวได้ว่าเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ในสมัยประธานาธิบดีคิมยองซัมช่วง ค.ศ. 1993-1998 โดยการด าเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับการปราบปรามผู้เรียก

ร้องประชาธิปไตยท่ีควางจู ซึ่งรัฐบาลได้ยึดถือค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 

ที่ว่า การให้เหตุผลว่าการกระท ารัฐประหารหรือยึดอ านาจได้ส าเร็จ ไม่สามารถด าเนินการฟ้องร้องได้นั้น ถือ

เป็นความผิดพลาด ส่วนข้อยกเว้นและข้อจ ากัดด้านอายุความ ก็ไม่ควรน ามาใช้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกบฎ 

การกระด้างกระเดื่อง และการล้มล้างระเบียบและกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ จากหลักการดังกล่าวจึงน ามาใช้

เป็นบรรทัดฐานในการออกกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม และ

กฎหมายพิเศษเกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านอายุความในความผิดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายฉบับหลังนี้ได้ยกเลิก

ข้อจ ากัดด้านอายุความในความผิดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายทั้ง  2 ฉบับจึงให้อ านาจที่จะเอาผิด

ย้อนหลังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1979 และการปราบปรามผู้ชุมนุม

เรียกร้องประชาธิปไตยที่ควางจู เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 การด าเนินคดีเป็นผลให้อดีตประธานาธิบดี

ชอนดูฮวาน อดีตประธานาธิบดีโนแทอู และนายทหารที่เกี่ยวข้อง ได้รับการลงโทษจ าคุกลดหลั่นกันไปตามค า

พิพากษาของศาล จากความส าเร็จในการด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ควางจูนี้ สะท้อน

                                                           
76 “Freedom in the World,” Freedom House, January 16, 2018, https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/freedom-world-2018 (accessed July 3, 2018). 
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ให้เห็นถึงการผนึกก าลังของประชาสังคม หรือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล ในการกดดันให้

ลงโทษผู้กระท าผิดมาอย่างต่อเนื่อง 

 สิ่งที่ประธานาธิบดีคิมยองซัมด าเนินการถัดมา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบอบประชาธิปไตยก็คือ 

การปรับโครงสร้างและภารกิจกองทัพ โดยปรับส่วนที่ไม่ใช่ด้านการทหารออกไป เพ่ือไม่ให้ผู้บังคับบัญชาหรือ

นักการเมือง ใช้ประโยชน์จากบุคลากรและเครื่องมือ ในการสร้างความได้เปรียบทางการเมื อง และการสลาย

กลุ่มฮานาเฮว (Hanahoe) หรือสมาคมหนึ่งเดียว (Society for Oneness) สมาคมนี้เกิดจากการรวมตัวอย่าง

ลับ ๆ ของนายทหาร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยนายพลปักจองฮีเรืองอ านาจ การรวมกลุ่มมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ในการเลื่อนขั้นและเลื่อนต าแหน่ง และยังเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง77 นอกจากนั้น 

ประธานาธิบดีคิมยองซัมได้ประกาศใช้กฎหมายก าหนดให้ข้าราชการระดับสูงและนักการเมือง ต้องเปิดเผย

บัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะ ให้ใช้ชื่อจริงในการท าธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่และ

ต าแหน่งแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ และการปิดช่องทางในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน 

รัฐบาลได้ด าเนินคดีการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ในกรณีการเรียกรับสินบนและการ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์อันมิชอบ  

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการกระจายอ านาจ รัฐบาลคิมยองซัมได้ปฏิรูปการเลือกตั้ง โดยการ

ประกาศใช้กฎหมายป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง กฎหมายการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง และกฎหมาย

การปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ให้เงินเข้ามามีอิทธิพลในการเลือกตั้ง 

และให้ใช้ครอบคลุมการเลือกตั้งในทุกระดับ พร้อมกันนั้น ได้รื้อฟ้ืนการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเดิมบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญตั้งแต่ ค.ศ. 1948 แต่ถูกยกเลิกในสมัยประธานาธิบดีปักจองฮี การรื้อฟ้ืนดังกล่าวจึงเป็นอีกช่องทาง

ในการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เพราะประชาชนเป็นผู้เลือกบุคคลในการท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และฝ่าย

นิติบัญญัติขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

เมื่อประธานาธิบดีคิมยองซัมสิ้นสุดวาระ คิมแดจุงได้รับเลือกตั้งและด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี

เกาหลีใต้ใน ค.ศ. 1998 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่การถ่ายโอนอ านาจจากพรรครัฐบาลไปยังพรรคฝ่ายค้าน เกิดขึ้น

อย่างสันติ และต้องถือเป็นช่วงที่การพัฒนาประชาธิปไตยก้าวสู่ทศวรรษที่  2 โดยไม่มีสิ่งบ่งบอกว่าระบอบ

การเมืองของเกาหลีใต้จะหวนกลับไปเป็นระบอบอ านาจนิยมอีก เพราะการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้เกิดขึ้นทุก 

5 ปี และการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติเกิดขึ้นทุก 4 ปี ผลงานส าคัญของรัฐบาลคิมแดจุงที่ถือเป็นการ

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ก็คือ การสร้างความเป็นธรรม โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับ

                                                           
77 วิเชียร อินทะสี, “สองทศวรรษการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยทีเ่ปน็อุปสรรค”วารสาร
สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยันเรศวร) ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555) หน้า 85-86.   
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ผลกระทบ จากการใช้ก าลังสลายการชุมนุมที่ควางจู การสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิต อันเนื่องจาก

การกระท าของรัฐบาลเผด็จการในอดีต และการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือลดช่องว่าง

ความเหลื่อมล้ าและขจัดการผูกขาด โดยให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือแชบอล (Jaebol) มีความโปร่งใสในการ

บริหาร และประกอบธุรกิจในสาขาที่เชี่ยวชาญ  

เมื่อประธานาธิบดีคิมแดจุงสิ้นสุดวาระใน ค.ศ. 2003 โนมูฮย็อน (Roh Moo-hyun) ไดร้ับเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนถัดมา กล่าวได้ว่าในยุคที่คิมแดจุงและโนมูฮย็อนด ารงต าแหน่งผู้น า การด าเนิน

นโยบายของเกาหลีใต้ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้น าทั้งสองเป็นผู้มีแนวคิด

ก้าวหน้า เน้นการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ต้องการด าเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระ เน้นการเปิด

เจรจากับเกาหลีเหนือ เพราะเชื่อว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการลดความขัดแย้ง  ผลงานส าคัญของรัฐบาล

โนมูฮย็อนที่พยายามแก้ไข เพ่ือให้การพัฒนาประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมั่นคงก็คือ การขจัดความเป็นภูมิภาค

นิยม (regionalism) ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดคย็องซังเหนือและคย็องซังใต้ (North and 

South Gyeongsang Provinces) หรือพ้ืนที่ยองนัม (Yeongnam) กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชอล

ลาเหนือและชอลลาใต้ (North and South Jeolla Provinces) หรือพ้ืนที่โฮนัม (Honam) ทั้งนี้เป็นผลมาจาก

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาในสมัยรัฐบาลอ านาจนิยม โดยเฉพาะช่วงประธานาธิบดีปักจองฮี ประชาชนใน

พ้ืนที่ยองนัมเป็นฝ่ายได้รับผลของการพัฒนามากกว่าประชาชนในพ้ืนที่โฮนัม และยิ่งการเกิดเหตุการณ์

ปราบปรามผู้ชุมนุมที่ควางจู ได้ท าให้กระแสความเป็นภูมิภาคนิยมรุนแรงมากขึ้น โดยประชาชนในพ้ืนที่โฮนัม

เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลปฏิบัติต่อพวกเขาไม่เหมาะสม โดยใช้ก าลังทหารพร้อมอาวุธสงคราม เข้าท าร้ายผู้เรียก

ร้องประชาธิปไตย เมื่อมีการเลือกตั้งในระดับประเทศ ประชาชนในทั้ง  2 พ้ืนที่จึงเลือกบุคคลที่มีพ้ืนเพหรือ

ภูมิล าเนาเกิดอยู่ในพ้ืนที่ของตน โดยอาจมิได้พิจารณาถึงนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคที่สังกัด ลักษณะเช่นนี้

ถือว่าไม่ก่อผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย    

อนึ่ง ในช่วงรัฐบาลคิมแดจุงและโนมูฮย็อนกล่าวได้ว่า รัฐบาลทั้งสองพยายามสร้างเสริมพลังการเมือง

ให้แก่ประชาชน ในรูปแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) ซึ่งตามมุมมองของ

นักวิชาการ ประชาธิปไตยในรูปแบบนี้เน้นพ้ืนที่สาธารณะที่ไม่เป็นทางการและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งประชาชน

สามารถถกเถียงและสื่อสารกัน ในบางครั้งสามารถบรรลุถึงความเข้าใจร่วม และการสร้างมติสาธารณะ

ร่วมกัน78 ด้วยเหตุนี้  ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจึงแตกต่างจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

(representative democracy) ที่การตัดสินใจต่าง ๆ วางอยู่บนหลักเสียงข้างมาก แต่ประชาธิปไตยแบบ

                                                           
78 John Dryzek et al., “Deliberative Democracy,” in Encyclopedia of Political Theory, ed. Mark Bevir 
(Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2010), 354.  
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ปรึกษาหารือ ในการหาข้อสรุป การก าหนดปัญหา และแนวทางการแก้ไข ต้องกระท าอย่างเปิดกว้าง 

ประชาชนมีส่วนร่วม และการใช้เหตุผลในการหาข้อสรุป79  

ส าหรับตัวอย่างของการสร้างเสริมพลังการเมืองให้แก่ประชาชนเกาหลีใต้ ในกรณีของบางองค์กร

ปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ ดัง เช่นระบบการจัดท า

งบประมาณแบบประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting System) ของมหานครโซล โดยค านึงถึง

ความต้องการของประชาชน ปัญหาและความสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ความไม่มีประสิทธิผลของ

การให้บริการ และประเด็นความโปร่งใสในด้านการคลัง โดยคณะกรรมการพิจารณางบประมาณมีตัวแทนจาก

ประชาสังคมหลากหลายองค์กรเข้าร่วม80 นอกจากนั้น ประธานาธิบดีมุนแชอิน (Moon Jae-in) ซึ่งเข้าด ารง

ต าแหน่งผู้น าเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ก็สนับสนุนการน าแนวคิดประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือมาแก้ไขประเด็นความขัดแย้งในสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

เพ่ือแสวงหาฉันทามติในทางเลือก นอกจากเป็นการยุติความขัดแย้งแล้ว ทางออกหรือบทสรุปที่เกิดขึ้นจากการ

รับฟังความคิดเห็นยังถือว่ามีความรอบคอบมากกว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เชี่ยวชาญแต่เพียงฝ่าย

เดียว81  

ในด้านรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น แม้เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่กระจายอ านาจสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากประเทศหนึ่ง แต่รัฐบาลในยุคประชาธิปไตยก็พยายามกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้มาก

ที่สุด ดังการเปลี่ยนสถานภาพจังหวัดเชจู (Jeju) เป็นจังหวัดเชจูปกครองตนเองแบบพิเศษ (Jeju Special 

Self-Governing Province) ขึ้นใน ค.ศ. 2006 และการจัดตั้งเมืองเซจงปกครองตนเองแบบพิเศษ (Sejong 

Special Autonomous City) ขึ้นใน ค.ศ. 200782 โดยในส่วนจังหวัดเชจูปกครองตนเองแบบพิเศษ ให้มีความ

เป็นอิสระในการปกครองตนเองด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการจัดการศึกษาและกิจการต ารวจ และการโอน

                                                           
79 Donatella Della Porta, Can Democracy Be Saved?: Participation, Deliberation and Social Movements 
(Cambridge: Polity Press, 2013), 84. 
80 “Participatory Budgeting System in Seoul, South Korea,” Participedia, September 10, 2017, 
https://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-system-seoul-south-korea (accessed June 22, 
2018). 
81 Song Sang-ho, “Korea Experiments with Deliberate Democracy over Sharply Divisive Nuclear Energy 
Policy,” Yonhap News Agency, October 24, 2017, 
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/10/23/0200000000AEN20171023006300315.html (accessed 
June 28, 2018). 
82 Chung-Lae Cho, Jun Hyun Hong and Deil S. Wright, “Intergovernmental Relations in Korea: From 
Dependency to Independency,” in Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South 
Korea and Taiwan, ed. Evan M. Berman, M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Boca Raton: CRC Press), 382. 
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หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ให้แก่จังหวัดเชจูปกครองตนเองแบบพิเศษเป็นผู้

ควบคุมดูแลและบริหารงาน ส าหรับเมืองเซจงปกครองตนเองแบบพิเศษ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ

ประธานาธิบดีโนมูฮย็อน ในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และการลดความแตกต่างด้านการพัฒนาระหว่าง

เมือง โดยที่ตั้งเมืองอยู่ระหว่างพ้ืนที่จังหวัดชุงชองเหนือ (North Chungcheong) และชุงชองใต้ (South 

Chungcheong) ซึ่งรัฐบาลก าหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการ โดยการย้ายหน่วยงานระดับ

กระทรวง และหน่วยงานในระดับชาติจากกรุงโซลมาตั้งที่เมืองนี้  

ดังนั้น ย่อมกล่าวได้ว่านับตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 1987 สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และ

ตุลาการของเกาหลีใต้ ต่างมีโครงสร้างและวิธีการด า เนินงาน สอดคล้องกับเกณฑ์ความเป็นสถาบันทาง

การเมืองทั้ง 4 มิติ ตามที่ฮันติงตันเสนอไว้ เช่นเดียวกันกับระบบพรรคการเมืองที่พัฒนาไปเป็นระบบ 2 พรรค 

กล่าวคือ ระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งบางช่วงพรรคการเมืองก็มีทั้งแบบพรรคอนุรักษนิยมและ

พรรคก้าวหน้า ส าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 ถือเป็นการแข่งขันระหว่าง

ผู้สมัครสังกัดพรรครัฐบาลกับผู้สมัครสังกัดพรรคฝ่ายค้าน โดยผลการเลือกตั้งปักคึนฮเย (Park Geun-hye) 

สังกัดพรรคพรมแดนใหม่ (New Frontier Party) หรือแซนูรีดัง (Saenuridang) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ได้รับชัย

ชนะเหนือมุนแชอิน (Moon Jae-in) แห่งพรรคสหประชาธิปไตย (Democratic United Party) ซึ่งเป็นพรรค

ฝ่ายค้าน  

เมื่อถึงยุคประธานาธิบดีปักคึนฮเย ผู้น าการเมืองกลับใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน จนน าไปสู่วิกฤตการเมืองขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 

และส านักข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Service) ของเกาหลีใต้ ในการสร้างความได้เปรียบ

ให้แก่พรรครัฐบาลในการเลือกตั้ง การติดตามและการขัดขวางนักการเมืองฝ่ายค้าน83 แต่ด้วยความเข้มแข็งของ

ประชาสังคมในเกาหลีใต้ จึงสามารถกดดันให้องค์กรและกระบวนการต่าง ๆ ไต่สวนการกระท าความผิดของ

ผู้น าการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในที่สุดประธานาธิบดีปักคึนฮเยต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนธันวาคม 

ค.ศ. 2017 เพราะสมัชชาแห่งชาตมีมติถอดถอนออกจากต าแหน่ง เนื่องจากการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือ

ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง  

 

 

 

                                                           
83 วิเชียร อินทะสี, “กรณีอื้อฉาวชเว : บททดสอบส าคญัของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้,” ในประชาธิปไตยและกระแส
อนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก ไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธิ เนื่องจ านงค์ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2561), หน้า 234-246. 
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กิจกรรม 11.2.1 

 การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยของเกาหลีใต้มีลักษณะอย่างไร 

แนวตอบกิจกรรม 11.2.1 

 นับตั้งแต่ระบอบการเมืองเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในปลายทศวรรษที่ 1987 ประชาชนมี

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ม และการเรียกร้อง จึงน าไปสู่การกดดันให้รัฐบาล

ลงโทษผู้กระท าความผิดในเหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่ควางจูเมื่อ ค.ศ. 1980 อัน

เป็นการแสดงให้ถึงการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ในสมัยประธานาธิบดีคิมยองซัมได้มีการน าอดีตประธานาธิบดี

และผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวมาลงโทษ รวมทั้งกรณีการคอร์รัปชัน ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีคิม

ยองซัมได้ขจัดอิทธิพลของกองทัพออกจากการเมือง ให้ข้าราชการและนักการเมืองแสดงบัญชีทรัพย์สิน และ

การฟ้ืนฟูการปกครองส่วนท้องถิ่น ถัดมาในสมัยประธานาธิบดีคิมแดจุงและโนมูฮย็อนได้มุ่งเน้นการสร้งความ

เป็นธรรมทางสังคม การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และการเพ่ิมบทบาทของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ

ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ 

 

เรื่องท่ี 11.2.2 การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในจีน  

 ตามผลการส ารวจของ Freedom House เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ประเทศใดระบอบการเมืองได้

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี หรือเปลี่ยนไปในแนวทางตรงข้ามกับหลักการประชาธิปไตย ซึ่งประเมินจากการ

จัดอันดับเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง เสรีภาพพลเมือง และคะแนนรวม พบว่า ใน ค.ศ. 2018 จีนจัดอยู่ในกลุ่ม

ประเทศที่ไม่มีเสรี (Not Free) โดยมีคะแนนในส่วนอันดับเสรีภาพอยู่ที่ 6.5 สิทธิทางการเมืองอยู่ที่ 7 เสรีภาพ

พลเมืองอยู่ที ่6 และคะแนนรวม 14 โดยคะแนนในส่วนอันดับเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพพลเมือง 

ถ้าเท่ากับ 1 ถือว่ามีเสรีภาพมากที่สุด แต่ถ้าเท่ากับ 7 ถือว่ามีเสรีภาพน้อยที่สุด ส่วนคะแนนรวม ถ้าเท่ากับ 0 

ถือว่ามีเสรีภาพน้อยที่สุด แต่ถ้าเท่ากับ 100 ถือว่ามีเสรีภาพมากที่สุด84 จากอันดับเสรีภาพและคะแนนรวม

ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าระบอบการเมืองในจีนเป็นแบบอ านาจนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนถือว่าเป็น

องค์กรที่ผูกขาดอ านาจทางการเมือง ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างจ ากัด รัฐบาลให้ความส าคัญกับการ

ควบคุมประชาชน การปราบปรามการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนและประชาสังคม การควบคุมสื่อ 

และการจับกุมคุมขังผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล 

                                                           
84 “Freedom in the World,” Freedom House, January 16, 2018, https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/freedom-world-2018 (accessed July 3, 2018). 
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นับตั้งแต่จีนปรับเปลี่ยนนโยบายใน ค.ศ. 1978 ที่ให้ความส าคัญการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ผล

ของการด าเนินนโยบายดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจของจีนขยายตัว การเกิดศูนย์กลางการค้าและการลงทุนขึ้นใน

พ้ืนที่ต่าง ๆ จากนักธุรกิจจีนและนักธุรกิจต่างชาติ ประชาชนจีนที่อาศัยอยู่ในชนบทอพยพเข้าสู่เมือง ผลการ

พัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดความแตกต่างด้านรายได้ การขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ความไม่พอเพียงของ

โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แม้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้นอย่างเห็นได้

ชัด แต่เมื่อมองทางด้านการเมือง พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ผูกขาดอ านาจ บุคคลที่

ด ารงต าแหน่งส าคัญด้านบริหารและนิติบัญญัติ ไม่ได้เสนอแนวนโยบายให้ประชาชนตัดสินใจ และไม่ได้มาจาก

การเลือกตั้งทางตรง สื่อมวลชนอยู่ภายใต้การควบคุม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนทั่วไป 

 เมื่อการพัฒนาการเมืองอยู่ในลักษณะล้าหลังกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ นักวิชาการจีนบางส่วนจึงเสนอ

แนวคิดการปฏิรูปการเมือง โดยเน้นที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐสภาประชาชนแห่งชาติ รัฐบาลจีนและศาล 

พร้อมกับเน้นถึงการสร้างรัฐประชาธิปไตย (democratic state-building) โดยมองว่าเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะ

ในช่วงที่เผชิญความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในด้านประชากรและสังคม ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้เสนอว่าการ

ปฏิรูปการเมืองควรให้ความส าคัญล าดับแรก ในด้านการสร้างประชาธิปไตยภายในพรรค การเลือกตั้งในระดับ

รากหญ้าหรือหมู่บ้าน และการปรังปรุงกฏหมาย โดยการปฏิรูปดังกล่าวควรด าเนินแบบค่อยเป็นค่อยไปและอยู่

ในระดับท่ีสามารถจัดการได้ ในด้านผู้น าจีนประธานาธิบดีหูจินเถ่า (Hu Jintao) ซ่ึงด ารงต าแหนง่ระหว่าง ค.ศ. 

2003-2013 และเหวินเจียเบ่า (Wen Jiabao) ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจีนในช่วงเดียวกัน ถือเป็นผู้น า

จีนที่ให้หลักประกันเกี่ยวกับแนวคิดการเร่งรัดการปฏิรูปการเมือง และเห็นถึงความจ าเป็นในการน าหลัก

ประชาธิปไตยมาใช้ โดยเหวินเจยีเบ่าให้ความเห็นว่า ถ้าปราศจากการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปเศรษฐกิจก็คง

ไม่ประสบผลส าเร็จ ส่วนหูจินเถ่าได้เน้นย้ าว่าถ้าไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีความทันสมัย85  

 อย่างไรก็ตาม ท่าทีของบรรดาผู้น าจีนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง มักถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการ

หรือผู้สังเกตการณ์ตะวันตกว่า บรรดาผู้น าจีนไม่ได้คิดถึงการมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ส าหรับประชาชนจีน

เรื่องราวเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเป็นการบันทึกถึงความล้มเหลวและหลุมพรางมากกว่าการบันทึกถึง

ความส าเร็จและความก้าวหน้า ดังในปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์ยังผูกขาดอ านาจโดยไม่มีพรรคการเมืองใดเป็น

คู่แข่ง การตรวจสอบสื่อมวลชนและอินเตอร์เน็ต ก็มีมานับตั้งแต่ฮูจินเถ่าเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ใน 

ค.ศ. 200286  

                                                           
85 Cheng Li, “Introduction: Assessing China’s Political Development,” in China’s Changing Political 
Landscape: Prospects for Democracy, ed. Cheng Li (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008), 3. 
86 Ibid., 4. 
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 การศึกษาบุคคลที่ถือเป็นชนชั้นผู้น าจีน และมีอิทธิพลต่อทิศทางของจีนเกี่ยวกับประชาธิปไตย ใน

ประเด็นแนวคิดประชาธิปไตยที่ว่าการเลือกตั้งผู้น าสูงสุดต้องมีลักษณะโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันและ

ก าหนดระยะเวลาการอยู่ในต าแหน่ง แต่ข้อค้นพบปรากฏว่าชนชั้นผู้น าของจีนดังกล่าวซึ่งใฝ่หาประชาธิปไตย  

กลับไม่สนับสนุนการเลือกตั้งผู้น าสูงสุดที่มีการแข่งขัน แต่ให้ความสนใจการปฏิรูปการปกครองในอนาคตที่ท า

ให้ระบอบอ านาจนิยมมีความเป็นธรรม มีประสิทธิผล และมีความยั่งยืนมากขึ้น หรือการท าให้ระบอบอ านาจ

นิยมฟื้นคืนสภาพเดิม (resilient authoritarianism)87 

 ถ้าพิจารณาเฉพาะประเด็นการคอร์รัปชัน ที่อาจท าให้การพัฒนาประชาธิปไตยของจีนต้องสะดุดลง ก็

พบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลากหลายองค์กร โดยเฉพาะการคอร์รัปชันที่มีลักษณะสมรู้ร่วมคิด (collusion 

corruption) ดังกรณีเมืองฟูหยาง (Fuyang City) ในพ้ืนที่อันฮุย (Anhui) ซ่ึงเจ้าหน้าทีทุ่กระดับพัวพันการคอร์

รัปชันจนกลายเป็นรัฐมาเฟียในระดับท้องถิ่น (local mafia state) แม้จีนมีกฏหมายมากกว่า 1,200 ฉบับใน

การปราบปรามการคอร์รัปชัน แต่ประเด็นปัญหาก็คือการน าไปปฏิบัติขาดประสิทธิผล ดังนั้น ก่อนที่การคอร์

รัปชันจะท าลายการพัฒนาประชาธิปไตย และการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนไปเป็นทุนนิยมแบบพวกพ้อง (crony 

capitalism) จีนจ าเป็นต้องเพ่ิมบทบาทของสื่อมวลชนและประชาสังคม รวมทั้งต้องให้ศาลและกระบวนการ

ยุติธรรมมีอิสระมากขึ้น88 

 เส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยของจีนอาจไม่เป็นเส้นตรง แต่ปัจจัยใดที่ท าให้จีนบรรลุความเป็น

ประชาธิปไตยได้ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจต้องถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ 

เพราะการที่สังคมขยายตัวก่อให้เกิดความหลากหลาย มีการจัดองค์กรหรือการรวมตัวเป็นกลุ่ม และการมีพลัง 

ซึ่งย่อมมีผลให้ผู้น าต้องริเริ่มการปฏิรูปอย่างไม่มีทางเลี่ยง ส่วนปัจจัยระยะยาวในการช่วยให้ประชาธิปไตยของ

จีนประสบความส าเร็จ ย่อมต้องขึ้นอยู่กับการมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด การเพ่ิมจ านวนของสื่อมวลชน การ

สนับสนุนในระดับโลก และปัจจัยอ่ืน ๆ รวมทั้งการสนับสนุนจากชนชั้นผู้น าทางการเมืองในการท าให้สิ่ง

ดังกล่าวเป็นจริง แต่ถ้าจีนยังละเลยการปฏิรูปการเมือง ผลที่เกิดตามมาก็เป็นเสมือนการบ่มเพาะการคอร์รัปชัน 

                                                           
87 Andrew J. Nathan, “China’s Political Trajectory: What Are the Chinese Saying?” in China’s Changing 
Political Landscape: Prospects for Democracy, ed. Cheng Li (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 
2008), 25-27, 39-40. 
88 Minxin Pei, “Fighting Corruption: A Difficult Challenge for Chinese Leaders,” in China’s Changing Political 
Landscape: Prospects for Democracy, ed. Cheng Li (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008), 
243-247. 
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ความไม่เท่าเทียมกัน ภาวะการเจ็บป่วยของสังคม และความไม่ไว้ใจหรือความไมเ่ชื่อมั่นในการเมือง (political 

cynicism)89  

 การที่ระบบการเมืองจีนมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจ ในขณะที่ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ก่อให้เกิดความล าบากในการด าเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ ความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปิด

โอกาสให้ผู้น าทางการเมืองในท้องถิ่นแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นความท้าทายที่มี

ต่อส่วนกลาง โดยละเลยความเป็นอยู่ของประชาชน แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาก็คือ การเพ่ิมการมี

ส่วนร่วมทั้งสมาชิกของพรรคและไม่ใช่สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น การเปิด

โอกาสให้องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (non-governmental organizations-NGOs) เข้าไปมีส่วนร่วม แม้เป็นไปใน

ลักษณะจ ากัด และเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งส าคัญต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพ้ืนฐานอีก

ประการหนึ่งของประชาธิปไตย90 

  ดังที่กล่าวมาแล้วว่าจีนในยุคหูจินเถ่าและเหวินเจียเบ่า ผู้น าการเมืองได้กล่าวอ้างถึงการปฏิรูป

การเมืองตามครรลองประชาธิปไตยบ่อยครั้ง ดังในช่วงเดือนกรกฏาคม ค.ศ.2010 ถึงเดือนกันยายนปีถัดมา 

นายกรัฐมนตรีเหวินเจียเบ่ากล่าวถึงการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยมากกว่า 7 ครั้ง และการให้

สัมภาษณ์ส านักข่าวต่างประเทศ โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง ความเป็นอิสระของศาล และ

หลักการตรวจสอบและการถ่วงดุล91 แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่ได้ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น การเลือกตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ ก็ไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ดังตัวอย่างในระยะถัดมา

คณะกรรมการประจ าของกรมการเมือง (Politburo Standing Committee) จ านวน 7 คน ที่น าโดยสีจิ้นผิง 

(Xi Jinping) ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายของพรรคและ

รัฐบาล นอกจากนั้น สีจิ้นผิงยังด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีอีกด้วย 

 ส าหรับสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติ ซึ่งมีสมาชิก 3,000 คน และวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี ก็ไม่

ได้มาจากการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและยุติธรรม เพราะในทางปฏิบัติแล้วพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้

คัดเลือก แม้สภาประชาชนแห่งชาติเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี และให้การรับรองผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี

                                                           
89 Bruce Gilley, China’s Democratic Future: How It Will Happen and Where It Will Lead (New York: 
Columbia University Press, 2004), 243-245. 
90 Joseph Fewsmith, “Staying in Power: What Does the Chinese Communist Party Have to Do?” in China’s 
Changing Political Landscape: Prospects for Democracy, ed. Cheng Li (Washington, D.C.: Brookings 
Institution Press, 2008), 212-214, 223-225. 
91 Yu Liu and Dingding Chen, “Why China Will Democratize,” Washington Quarterly 35, no. 1 (Winter 
2012): 52. 
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ตามท่ีประธานาธิบดีเสนอ แต่ในข้อเท็จจริงบุคคลที่ด ารงต าแหน่งทั้งสองพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ก าหนดไว้แล้ว 

ดังนั้น ย่อมเห็นได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้มีการปฏิรูปภายใน ที่การเลือกตัวแทนต้องเป็นไปอย่างเสร ีและ

เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองอ่ืน ๆ เข้ามาแข่งขัน เพ่ือให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนที่

สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 แม้มีข้อเสนอแนะให้จีนเพ่ิมบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมหรือองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) 

ในการน าเสนอปัญหา ระดมความคิดเห็น และให้การช่วยเหลือประชาชน แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลจีนในยุค

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกลับด าเนินนโยบายปิดกั้นและควบคุมอิทธิพลของตะวันตก ดังในเดือนเมษายน ค.ศ. 

2016 จีนก าหนดให้องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) ของต่างประเทศมากกว่า 7,000 องค์กรหรือกลุ่ม ต้องจด

ทะเบียนกับทางการ และในการกระท ากิจกรรมต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของต ารวจ ดังนั้น กลุ่มท่ีไม่ได้รับ

อนุญาตให้จดทะเบียนจึงจ าเป็นต้องยุติการด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ

การเมือง การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิของคนงาน ความเท่าเทียมกันของชนกลุ่มน้อย และเสรีภาพด้านการนับถือ

ศาสนา92  

 อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) ของต่างประเทศดังกล่าวจ านวนหลายร้อยองค์กร ต้อง

หยุดการด าเนินกิจกรรมใน ค.ศ. 2017 แตใ่นเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 ไดเ้ริ่มกลับมาด าเนินกิจกรรมได้อีก แต่

บางองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมในจีนมาหลายปี กลับไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมนัก

กฏหมายอาญา การพิทักษ์สิทธิสตรี และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  (LGBT)93 การคุมคามเช่นนี้

ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ต้องการปราบปรามนักกฏหมายด้านสิทธิมนุษยชน นัก

เคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิสตรีและแรงงาน และนักกิจกรรมทางศาสนา โดยในส่วนของคริสต์ศาสนา ผู้น าจีนมองว่า

เป็นสิ่งอันตรายที่น าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการแทรกซึมของพลังที่ไม่เป็นมิตรจากตะวันตก94 

 ในสภาพที่การเมืองจีนมีลักษณะอ านาจนิยม แม้ระบบเศรษฐกิจมีลักษณะระบบตลาด นับเป็น

ข้อจ ากัดล าดับต้นต่อการทีข่บวนการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยจะเติบโตและเข้มแข็ง เนื่องจากการ

ด าเนินมาตรการควบคุมและปราบปรามของรัฐบาลในหลากหลายรูปแบบ ในเมื่อโครงสร้างการเมืองยังเป็น

                                                           
92 Edward Wong, “Clampdown in China Restricts 7,000 Foreign Organizations,” New York Times, April 28, 
2016, https://www.nytimes.com/2016/04/29/world/asia/china-foreign-ngo-law.html (accessed September 
11, 2018). 
93 Tom Hancock, “China Law Puts Foreign NGOs under Tighter Control,” Financial Times, April 22, 2018, 
https://www.ft.com/content/a61994da-3ec1-11e8-b7e0-52972418fec4 (accessed September 11, 2018). 
94 AsiaNews/RFA, “Beijing Cracks down on Religious Activities of Foreigners,” AsiaNews.it, May 15, 2018, 
http://www.asianews.it/news-en/Beijing-cracks-down-on-religious-activities-of-foreigners-43886.html 
(accessed September 11, 2018). 
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แบบการรวมศูนย์อ านาจ ที่ปราศจากการตรวจสอบและการถ่วงดุลอ านาจ การรวมกลุ่มในสังคมเพ่ือเป็นพลัง

อ านาจ ในการต่อรองและการแสดงออกถึงความต้องการ แน่นอนว่าต้องเผชิญกับการขัดขวางและการ

ปราบปรามของรัฐบาล ยกเว้นแต่ผู้น าการเมืองหรือรัฐบาลจะผ่อนคลายอ านาจการควบคุม หรือไม่ ก็จนกว่า

รัฐบาลเกิดวิกฤตความชอบธรรม จนน าไปสู่การโคนล้มและการเปลี่ยนแปลงระบอบดังที่เคยเกิดขึ้นในยุโรป

ตะวันออกเม่ือปลายทศวรรษท่ี 1980 

 

กิจกรรม 11.2.2 

 จงอธิบายอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในจีน 

 

แนวตอบกิจกรรม 11.2.2 

 การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของจีนในหลายด้าน โดยเฉพาะในส่วนของผลกระทบก่อให้เกิดความเลื่อมล้ าในด้านร้ายได้ 

การคอร์รัปชัน การอพยพของประชาชนจากชนบทสู่เมือง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่ระบอบการเมืองจีน

ยังเป็นแบบอ านาจนิยม ที่พรรคการเมืองเดียวยังผูกขาดอ านาจ ประชาชนไม่มีสิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงออกถึงความต้องการ และการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขความทุกข์ยากที่เผชิญ แม้ผู้น าการเมืองได้

แสดงออกถึงความต้องการปฏิรูปการเมือง แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรรม จากสภาพดังกล่าว

จึงนับเป็นอุปสรรคส าคัญในการรวมกลุ่มของคนในสังคม เพ่ือเป็นพลังอ านาจในการต่อรองและการแสดงออก

ถึงความต้องการ อันเป็นลักษณะพ้ืนฐานของสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เพราะถ้าเกิดการรวมตัวขึ้น ก็จะถูกการ

ปราบปรามจากรัฐบาล ดังกรณีองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) ที่จ าเป็นต้องลงทะเบียนกับทางการก่อน และ

ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระหว่างการกระท ากิจกรรม   

 

เรื่องท่ี 11.2.3 การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง 

 ถ้าพิจารณาผลการส ารวจของ Freedom House ที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศใดระบอบการเมืองได้

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี หรือเปลี่ยนไปในแนวทางตรงข้ามกับหลักการประชาธิปไตย โดยประเมินจากการ

จัดอันดับเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง เสรีภาพพลเมือง และคะแนนรวม ก็พบว่า ใน ค.ศ. 2018 ฮ่องกงจัดอยู่ใน

กลุ่มประเทศที่มีเสรีบางส่วน (Partly Free) โดยมีคะแนนในส่วนอันดับเสรีภาพอยู่ที่ 3.5 สิทธิทางการเมืองอยู่

ที่ 5 เสรีภาพพลเมือง 2 และคะแนนรวม 59 โดยคะแนนในส่วนอันดับเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพ

พลเมือง ถ้าเท่ากับ 1 ถือว่ามีเสรีภาพมากที่สุด แต่ถ้าเท่ากับ 7 ถือว่ามีเสรีภาพน้อยที่สุด ส่วนคะแนนรวม ถ้า
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เท่ากับ 0 ถือว่ามีเสรีภาพน้อยที่สุด แต่ถ้าเท่ากับ 100 ถือว่ามีเสรีภาพมากที่สุด95 จากอันดับเสรีภาพและ

คะแนนรวมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาประชาธิปไตยในฮ่องกงถูกคุกคาม เพราะความต้องการของ

จีนในการเข้าควบคุม ทั้งในส่วนการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง ทั้งนี้ ก็เพ่ือ

ตอบสนองผลประโยชน์ของจีน ดังการที่จีนพยายามกดดันฮ่องกงทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

 จากความตกลงระหว่างอังกฤษกับจีน ซึ่งปรากฎตามแถลงการณ์ร่วมของทั้ง 2 ฝ่ายเมื่อ ค.ศ. 1984 

จีนให้ค ามั่นสัญญาว่าเมื่อฮ่องกงกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนใน ค.ศ. 1997 แล้ว จีนมีนโยบายให้

ฮ่องกงมีความเป็นอิสระในระดับสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี แต่ในเวลาต่อมาจีนกลับไม่ด าเนินการตาม

นโยบายดังกล่าว ดังในเดือนเมษายน ค.ศ. 2004 จีนก าหนดว่าการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงใน ค.ศ. 

2007 และการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงใน ค.ศ. 2008 จะไม่เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครโดยตรง 

ด้วยเหตุนี้ การลือกตั้งในฮ่องกงจึงไม่ใช่การเลือกตั้งตามหลักการประชาธิปไตย ทั้งนี้สามารถเข้าใจได้

ว่าจีนต้องการให้กลุ่มการเมืองและผู้สมัครที่สนับสนุนจีนได้รับการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนผู้บริหารสูงสุดและสมาชิก

สภานิติบัญญัติของฮ่องกง ภายใต้การปฏิรูปการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2010 การเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง 

ซึ่งมีวาระการอยู่ในต าแหน่ง 5 ปีนั้น คณะกรรมการเลือกตั้ง 1,200 คนท าหน้าที่เป็นผู้เลือก คณะกรรมการนี้

ได้มาจากการเลือกตั้งของผู้ลงคะแนนเสียงตามกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ (functional 

constituency voters) จ านวน 200,000 คน อันประกอบด้วยตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ทางสังคมและชนชั้นน า

ทางธุรกิจ ท าหน้าที่ผู้เลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการเลือกตั้ง 900 คน ส่วนคณะกรรมการเลือกตั้งอีก 300 คน 

ประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้แทนฮ่องกงในสภาประชาชนแห่งชาติของจีน ตัวแทนกลุ่มศาสนา และ

สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีนในส่วนในฮ่องกง จากการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุด

ของฮ่องกงในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 คาร์รี ลัม (Carrie Lam) ผู้สมัครหญิงและจีนสนับสนุนได้รับการเลือกตั้ง

ด้วยคะแนน 777 คะแนน ขณะที่คู่แข่งได้รับคะแนนเสียง 365 คะแนน การเลือกตั้งครั้งนี้คล้ายกับการเลือกตั้ง

ในอดีตที่ผู้แทนรัฐบาลจีนพยายามชี้ชวนให้มีการเลือกบุคคลที่จีนให้การสนับสนุน96  

ในท านองเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติจ านวน 70 ที่นั่ง ซึ่งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 4 ปี 

โดยจ านวน 30 คนเป็นการเลือกตั้งโดยกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ อีก 35 คนมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงในเขตการเลือกตั้ง 5 พ้ืนที่ ส่วนที่เหลืออีก 5 คน มาจากการเลือกตั้งทางตรงจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ

จาก 18 สภาเขตของฮ่องกง โดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในค.ศ. 2016 สมาชิกของขบวนการร่ม

                                                           
95 “Freedom in the World,” Freedom House, accessed January 16, 2018, 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (accessed July 3, 2018). 
96 Ibid. 
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จ านวน 6 คนได้รับการเลือกตั้ง ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้รับการเลือกตั้ง 23 คน 

ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองที่สนับสนุนจีนได้รับการเลือกตั้ง 40 คน และผู้สมัครอิสระได้รับเลือกตั้ง 1 คน97  

นอกจากกระบวนการเลือกตั้งที่เอ้ือต่อฝ่ายจีน ในการใช้อิทธิพลผ่านกลุ่มต่าง ๆ ในการให้ผู้สมัครที่

สนับสนุนจีนได้รับชัยชนะแล้ว การด าเนินการของคณะกรรมการกิจการเลือกตั้ง (Electoral Affairs 

Commission) ก็ยังเป็นไปในลักษณะที่ก่อประโยชน์ต่อจีน ดังเช่นการให้ยืนยันตามข้อบัญญัติของกฏหมาย

ด้วยการเขียนข้อความว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยไม่ต้องสงสัย อันเป็นผลให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภานิติบัญญัติจ านวน 6 คน ขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันยังมีการกล่าวหาผู้

ได้รับการเลือกตั้งบางส่วนไม่ยอมปฏิญาณตน ก่อนเข้ารับต าแหน่งอย่างจริงใจ หรือมีการเปลี่ยนถ้อยค าในค า

ปฏิญาณ เพ่ือประท้วงการที่ฮ่องกงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีน จึงเป็นเหตุให้ศาลสูงมีค าพิพากษาให้สมาชิก

สภานิติบัญญัติซึ่งเป็นฝ่ายค้านจ านวน 4 คนพ้นจากต าแหน่ง98  

จากทีก่ล่าวมาถือได้ว่าจีนพยายามขัดขวางมิให้ฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตย เข้าไปท าหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการตัดสินใจ ทั้งในด้านการออกกฏหมายและการก าหนดนโยบาย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วผู้บริหารสูงสุดของ

ฮ่องกงและสภานิติบัญญัติย่อมประสบอุปสรรคในการด าเนินตามแนวทางที่จีนต้องการ จึงเท่ากับเป็นการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย แน่นอนว่าการรวมกลุ่มของประชาชนให้มีความเข้มแข็งย่อม

เป็นปัจจัยส าคัญในการให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย ไม่ว่าเป็นการรวมกลุ่มและการเรียกร้องในด้านสิทธิและ

เสรีภาพ การถ่วงดุลอ านวจ และการตรวจสอบรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มและการเคลื่อนไหวของฝ่าย

ประชาธิปไตยในระยะเวลาถัดมา ต้องเผชิญการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่และรัฐบาลมากข้ึน ดังเหตุการณ์ในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เจ้าหน้าที่ต ารวจฮ่องกงด าเนินการทุกวิถีทางในการปิดกั้นการด าเนินกิจกรรมของพรรค

การเมือง ที่สนับสนุนความเป็นอิสระหรือการแยกตัวออกจากจีนของฮ่องกง โดยมองว่าการกระท าดังกล่าวเป็น

ผลกระทบต่อความมั่งคงของฮ่องกง99 หรือเหตุการณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้

นผิงผู้น าจีนก าหนดเดินทางเยือนฮ่องกงในโอกาสครบรอบ 20 ปี ที่ฮ่องกงกลับมาอยู่ภายใต้อธิปไตยของจีน 

ก่อนก าหนดการเยือนของผู้น าจีน ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้ออกมาชุมนุมเรียกร้อง ให้ฮ่องกงมีระบอบ

                                                           
97 Ibid. 
98 Chris Lau and Kimmy Chung, “Court Ruling Disqualifying Hong Kong Lawmakers over Oath-Taking 
Controversy ‘a Declaration of War,’” South China Morning Post, July 14, 2017, 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2102609/four-more-hong-kong-lawmakers-
disqualified-over-oath-taking (accessed August 15, 2018). 
99 “Hong Kong Police Seek Ban on Pro-Independence Party,” DW, July 17, 2018, 
https://www.dw.com/en/hong-kong-police-seek-ban-on-pro-independence-party/a-44705082 (accessed 
August 15, 2018). 
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การเมืองแบบประชาธิปไตย แต่ผู้ชุมนุมราว 30 คนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม ด้วยข้อกล่าวหาสร้างความ

ร าคาญให้แก่สาธารณะ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น รัฐสภาจีนได้เพ่ิมอ านาจให้แก่รัฐบาลจีนในด้านการตรวจตรา

และการควบคุมดูแล เพ่ือเป็นหลักประกันด้านความม่ันคงของประเทศ100  

เมื่อพิจารณาถึงความพยายามของจีนในการควบคุมและปราบปรามการเคลื่อนไหวของฝ่าย

ประชาธิปไตยในฮ่องกง ก็พบว่าภายหลังการชุมนุมในช่วง ค.ศ. 2014-2016 พลังการเคลื่อนไหวของฝ่าย

ประชาธิปไตยในฮ่องกงดูอ่อนแรงลง ดังข้อสังเกตที่นับตั้งแต่ อังกฤษคืนฮ่องกงให้แก่จีน ฝ่ายสนับสนุน

ประชาธิปไตยได้จัดการชุมนุนเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นทุกปี แต่ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 อันเป็นช่วง

ครบรอบ 21 ปีที่ฮ่องกงกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีน จ านวนผู้เข้าร่วมชุมนุมตามที่ผู้จัดการชุมนุน

ประมาณการอยู่ที่ 50,000 คน นับว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่จัดการชุมนุมมา ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจระบุว่ามี

เพียง 9,800 คน มีการให้เหตุผลที่ผู้ชุมนุมลดจ านวนลง ก็เพราะสมาชิกสภานิติบัญญัติบางส่วนของฝ่าย

สนับสนุนประชาธิปไตยกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และนักกิจกรรมที่เป็นแกนน าถูกจ าคุก101  

นอกจากนั้น ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงเพ่ือแทนที่

สมาชิกที่ขาดคุณสมบัติ อันเนื่องจากการกล่าวค าปฏิญาณที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อจีน ผลการเลือกตั้ง

ปรากฏว่าผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยสามารถได้ที่นั่งคืนเพียง 2 ที่นั่งจาก 4 ที่นั่ง ในขณะเดียวกันผู้ไปใช้สิทธิ

ลงคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 43 ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ย่อมถือเป็นความส าเร็จของฝ่าย

อ านาจนิยมจีน และสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามารถระดมผู้สนับสนุน  เหมือนดังการออกมา

รวมกันบนท้องถนนเหมือนในอดีต จึงเท่ากับเป็นความพยายามในการโดดเดี่ยวฝ่ายประชาธิปไตย102  

 จากสภาพดังกล่าว ฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับขบวนการ

เคลื่อนไหวหรือประชาสังคมต่าง ๆ ในการร่วมมือกัน เพ่ือเป็นพลังในการกดดันรัฐบาลไม่ให้ใช้อ านาจในทางมิ

ชอบ ในการปิดกั้นการเคลื่อนไหว หรือใช้อ านาจในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ดังเช่นการลงโทษผู้

ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการตั้งข้อกล่าวหาต่าง ๆ แก่แกนน า ในลักษณะเป็นการลดทอนก าลังฝ่ายตรงข้ามกับ

                                                           
100 “Pro-Democracy Protesters Arrested in Hong Kong,” VOA, June 28, 2017, 
https://www.voanews.com/a/pro-democracy-protesters-arrested-hong-kong-china-president-xi-jinping-
visit/3919787.html (accessed August 15, 2018). 
101 “Hong Kong Pro-Democracy Protests Draw Low Turnout, 21 Years after British Handover to China,” ABC 
News, July 2, 2018, http://www.abc.net.au/news/2018-07-02/hong-kong-pro-democracy-protests-draw-low-

turnout/9929704 (accessed August 15, 2018). 
102 Ben Bland, “Hong Kong Democracy Movement Loses Ground as China Clamps Down,” Financial Times, 
March 12, 2018, https://www.ft.com/content/1e02022e-259b-11e8-b27e-cc62a39d57a0 (accessed August 
15, 2018). 
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รัฐบาล ดังนั้น ความเป็นเอกภาพในขบวนการและการสร้างพันธมิตรกับชนชั้นล่าง ย่อมช่วยให้ฐานของ

ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยขยายใหญ่ขึ้น และช่วยให้ความเป็นประชาธิปไตยหรือการพัฒนาประชาธิปไตยเริ่มต้น

อย่างมั่นคง และถ้าฝ่ายบริหารฮ่องกงและจีนใช้วิธีการปราบปราม ก็อาจเป็นผลให้การกระท านั้นกลายเป็น

วิกฤตความชอบธรรม ซึ่งจะเป็นโอกาสขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยมีพลังในการต่อรองเพ่ิมขึ้น แม้ฮ่องกง

ยังไม่ได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย แต่การที่ประชาชนในฮ่องกงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการ

เมือง และการมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบรรดาองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) ก็นับเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่

ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย ยังสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในการสร้างการเรียนรู้และการต่อสู้

เพ่ือสิทธิและเสรีภาพในด้านอ่ืน ๆ      

 

กิจกรรม 11.2.3 

 การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงต้องเผชิญอุปสรรคอะไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 11.2.3 

 แม้จีนได้ให้ค ามั่นสัญญาในช่วงที่อังกฤษคืนฮ่องกงให้แก่จีนใน ค.ศ. 1997 ในการให้ฮ่องกงมีอิสระใน

ระดับสูงในการบริหารและการปกครอง แต่จีนก็ไม่ได้ด าเนินการตามค ามั่นสัญญา ดังในการเลือกตั้งผู้บริหาร

สูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกง กลับไม่ได้เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย เนื่องจากบางส่วนยัง

เป็นลักษณะการเลือกตั้งทางอ้อม โดยจีนได้ใช้อิทธิพลในการสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนจีน

ให้ได้รับการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันได้ใช้วิธีปราบปรามบุคคลที่เป็นแกนน าในการเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าที

เป็นปฏิปักษ์ต่อจีน ด้วยการแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้เพ่ือลดทอนความเข้มแข็งของขบวนการ

เคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตย แต่การที่ประชาชนในฮ่องกงยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

ก็นับเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย ยังสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  เพ่ือ

สร้างการสนับสนุนจากประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้     
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ตอนที่ 11.3  

มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก   

  

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.3 แล้ว จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  

 

หัวเรื่อง 

 11.3.1 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตยในญี่ปุ่น เกาหลีใต้  

          และไต้หวัน 

 11.3.2 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายการพัฒนาประชาธิปไตยในจีน 

 11.3.3 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการการท้าทายการพัฒนาประชาธิปไตย 

                   ในฮ่องกง 

 

แนวคิด 

1. การท้าทายที่มีต่อประชาธิปไตยในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน จากมิติทางเศรษฐกิจและมิติทาง

สังคมและวัฒนธรรมก็คือ ประเด็นของชนชั้นกลาง โดยเฉพาะบทบาทของชนชั้นกลางในเกาหลีใต้และ

ไต้หวัน ซึ่งแสดงบทบาทส าคัญในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลอ านาจนิยม แต่ในบาง

ช่วงชนชั้นกลางอาจไม่มีกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง ถ้าการเคลื่อนไหวดังกล่าวคุกคามต่อ

ผลประโยชน์ของชนชั้นกลาง ส่วนอีกประเด็นที่ถือว่าท้าทายที่ต่อประชาธิปไตยในทั้ง 3 ประเทศก็คือ 

ประเด็นการคอร์รัปชัน ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ดังกรณีการถอดถอน

ประธานาธิบดีปักคึนฮเยในเกาหลีใต้   

 2. แม้การพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้น แต่ชนชั้นกลางดังกล่าวก็ไม่ได้เป็น 

           พลังในการเรียกร้องประชาธิปไตย เนื่องจากความกังวลต่อผลประโยชน์ของชนชั้นที่จ าเป็นต้องพ่ึงพา 

           รัฐ แม้เห็นด้วยกับการมีสิทธิและเสรีภาพ แต่ก็ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการเลือกตั้ง ลักษณะเช่นนี้ก็ 

           คล้ายกันกับประชาชนทั่วไป หรือแม้กรณีการให้ชุมชนในชนบทเลือกคณะกรรมการของตนเองขึ้น  

            แต่ก็ถูกคัดค้านจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มาจากการแต่งตั้ง สิ่งเหล่านี้นับเป็นความท้าทายต่อการ 

           พัฒนาประชาธิปไตยในจีน รวมถึงการก่อตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

3. ฮ่องกงนับเป็นดินแดนที่ถือว่าพัฒนาแล้ว โดยประชาชนมีรายได้ การศึกษา และคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดี แต่ประเด็นปัญหาส าคัญที่ถือว่าท้าทายการพัฒนาประชาธิปไตยในฮ่องกงก็คือ ชนชั้นกลาง

ไม่ได้เป็นพลังขับเคลื่อนให้การเมืองในฮ่องกงเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคง และด้วยการขาดการ
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ประสานงานและการสร้างพันธมิตร ท าให้ชนชั้นกลางไม่ได้รับการสนับสนับสนุนจากชนชั้นล่างหรือ

ประชาชนทั่วไปอย่างเข้มแข็ง  

 

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  

 1. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตยในญี่ปุ่น เกาหลี  

     ใต้ และไต้หวันได้    

2. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายการพัฒนาประชาธิปไตยในจีน 

   ได้   

 3. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการการท้าทายการพัฒนาประชาธิปไตย 

              ในฮ่องกงได้ 

  

เรื่องท่ี 11.3.1 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตยในญี่ปุ่น  

เกาหลีใต้ และไต้หวัน 

 บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ต้องถือว่าญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไตัหวัน เป็นประเทศที่

ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับจีนทีร่ิเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจในปลายทศวรรษ

ที่ 1970 เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมามีอ านาจภายหลังการเสียชีวิตของเหมาเจ๋อตง การประสบความส าเร็จในการ

พัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว จึงท าให้ประเทศทั้งสามมีทรัพยากรในด้านเงินทุน ส าหรับการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานทั้งเศรษฐกิจ (economic infrastructure) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ การด ารงชีวิต 

และอ านวยความสะดวกในด้านการค้นคว้า เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ ท่าเรือ ระบบการสื่อสาร การทดลอง

และการวิจัย และการพัฒนาโครงสร้างสังคมทางสังคม (social infrastructure) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการเป็นสวัสดิการให้แก่ประชาชน เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกที่ เกี่ยวข้องกับการ

รักษาพยาบาล การศึกษา การฝึกอบรม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น จากการทุ่มเททรัพยากรดังกล่าวย่อมส่งผลให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในสังคมโดยเฉพาะชนชั้นกลาง แน่นอนว่าเมื่อพิจารณาตาม

แนวคิดของนักวิชาการที่น าเสนอไว้ในตอนที่ 11.2 ย่อมพบว่า การก่อตัวของชนชั้นกลางมีผลต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการก่อตัวของชนชั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีการเรียนรู้ทางการเมือง

มากกว่า และอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ซึ่งย่อมสัมผัสและรับรู้การบริหารงานของรัฐบาลโดยตรง ดังนั้น ถ้าการใช้

อ านาจหน้าที่ของรัฐบาลขาดความชอบธรรม ชนชั้นกลางน่าจะเป็นแนวหน้าในการวิจารณ์และการประท้วง

รัฐบาลในประเด็นดังกล่าว 
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 กรณบีทบาทของชนชั้นกลางในเกาหลีใต้ ถ้าพิจารณาเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย

ใน ค.ศ. 1987 นักวิชาการส่วนหนึ่งมองว่า ชนชั้นกลางถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการกดดันรัฐบาลชอนดูฮ

วาน ด้วยการร่วมมือกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ให้ยอมรับข้อเรียกร้องในการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย 

ซึ่งในเวลาต่อมาข้อเรียกร้องดังกล่าว ก็ได้รับการยอมรับจากฝ่ายรัฐบาล103 แต่ก็มีการโต้แย้งว่าชนชั้นกลางไม่ได้

มีบทบาทส าคัญในเหตุการณ์ โดยผู้มีบทบาทส าคัญก็คือนักศึกษาต่างหาก104 อย่างไรก็ตาม ในการชุมนุม

ต่อต้านประธานาธิบดีปักคึนฮเยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2016 ชนชั้นกลางในเกาหลีใต้ก็ถือ

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ในการร่วมชุมนุมกับประชาสังคมและประชาชนด้วย 

 ในส่วนของชนชั้นกลางในไต้หวัน ถือว่ามีบทบาทในการโน้มน้าวให้รัฐบาลเจียงไคเชกให้สิทธิและ

เสรีภาพแก่ประชาชนแทนวิธีการปราบปราม ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับชนชั้นกลางในเกาหลีใต้ ฝ่ายหลังแสดง

บทบาทเข้มข้นมากกว่าทั้งในการต่อต้านและการเรียกร้องต่อสู้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเมืองเกาหลีใต้

เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้ว โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาต้น ชนชั้นกลางรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้มีแนวโน้มไม่

ค่อยสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้องของขบวนการแรงงาน ซึ่ งชนชั้นกลางรุ่นเดิมก็มีทีท่าในลักษณะเช่นนี้ด้วย 

เพราะต่างต้องการให้ระบบต่าง ๆ อยู่ในลักษณะมั่นคง อันเอ้ือประโยชน์ต่อชนชั้นกลางมากกว่า ในขณะที่ใน

ไต้หวัน ทัศนคติของชนชั้นกลางที่มีต่อการต่อสู้ของขบวนการแรงงานและกลุ่มเคลื่อนไหวต่าง ๆ ถือว่าไม่

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่ได้คุกคามอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของ

ชนชั้นกลาง105 

 ส าหรับญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยมานานเช่นเดียวกับอินเดีย เมื่อ

พิจารณาที่ประเด็นเกี่ยวกับชนชั้นกลาง ประชาชนญี่ปุ่นเกินกว่าร้อยละ 90 ที่ระบุว่าตนเองเป็นชนชั้นกลาง 

จากตัวเลขดังกล่าวนี้ในมุมมองของนักวิชาการบางส่วน ระบุว่าถ้าชนชั้นกลางมีจ านวนมาก ก็ย่อมส่งผลให้

ประชาธิปไตยเติบโตหรือเข้มแข็งขึ้น และประมาณ ค.ศ. 1960 ประชาธิปไตยในญี่ปุ่นถูกเน้นย้ าว่าเป็นสิทธิของ

                                                           
103 Hagen Koo, “Middle Classes, Democratization and Class Formation: The Cases of South Korea,” Theory 
and Society 20, no. 4 (August 1991): 490-491; Woon-Tai Kim, “Korean Politics: Setting and Political 
Culture,” in Understanding Korean Politics: An Introduction, ed. Soong Hoom Kil and Chung-in Moon 
(Albany: State University of New York Press, 2001), 24; Hsin-Huang Michael Hsiao and Hagen Koo, “The 
Middle Class and Democratization in East Asia: Taiwan and South Korea Compared,” in Consolidating the 
Third Wave Democracies: Themes and Perspectives, ed. Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu 
and Hung-mao Tien (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997), 328. 
104 Chalmers Johnson, “The Democratization of South Korea: What Role Does Economic Development 
Play?” Copenhagen Journal of Asian Studies 75-76. 
105 Hsiao and Koo, “The Middle Class and Democratization in East Asia,” 330. 
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ชนชั้นกลาง โดยมีการวัดประชาธิปไตยในแง่ของความรุ่งเรืองหรือความเฟ่ิอง ฟูของการด าเนินชีวิตส่วนตัว 

(private livelihood) ซึ่งรวมทั้งเสรีภาพที่จับต้องไม่ได้ ( intangible liberation) จากรัฐในยุคหลังสงคราม

ช่วงแรก และความเป็นอยู่จับต้องได้เกี่ยวกับการบริโภค (tangible well-being) ในทศวรรษที่ 1960 ต่อมา

การรวมสินค้าทางวัตถุและสินค้าทางสังคม (material and social goods) เข้าด้วยกัน ก็ช่วยเพ่ิมคุณภาพใน

การด าเนินชีวิตส่วนตัว106  

ดังนั้น เมื่อชนชั้นกลางของญี่ปุ่นมีจ านวนมาก และได้รับสิทธิและเสรีภาพมาเป็นเวลาช้านาน สภาพ

เช่นนี้จึงช่วยไม่ให้อ านาจและทรัพยากร ตกอยู่ในก ามือของชนชั้นน าหรือกลุ่มผู้มีอ านาจจ านวนน้อย แต่ได้

กระจายตัวไปยังประชาชน และถ้ากล่าวโดยภาพรวมเมื่อมองจากอดีต ชนชั้นกลางในเกาหลีใต้และไต้หวัน ต่าง

ได้รวมมือกับขบวนการทางสังคมและประชาธิปไตย ในการต่อสู้กับระบอบอ านาจนิยมเพ่ือให้ได้มาซึ่งการ

การเมืองการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินและตรวจสอบผู้น า ฉะนั้น ย่อมกล่าว ได้ว่ามีความ

เป็นไปได้น้อยที่ชนชั้นกลางของทั้ง 3 ประเทศ จะหันหลังหรือท าให้ระบอบประชาธิปไตยถดถอยลง ถ้าผู้น า

การเมืองและรัฐบาลมีความชอบธรรม 

แต่ภายใต้มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคมและวัฒนธรรม สิ่งที่ท้าทายประการหนึ่ต่อประชาธิปไตย

ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันก็คือ การคอร์รัปชัน ดังมีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน

ประชาธิปไตยญี่ปุ่น โดยมองว่าถ้าเกิดช่องว่างระหว่างหลักการประชาธิปไตยที่ใช้เป็นแนวทางในการปกครอง

กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้น า

ระดับสูง การกระท าเช่นนี้ถือเป็นการสร้างความสั่นคลอนให้แก่ระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้น ประชาธิปไตยของ

ญี่ปุ่นจึงมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยที่ผิดปรกติ (dysfunctional democracy) อันเป็นผลจากการรับสินบน 

การเล่นพวกพ้อง ความชอบพอส่วนตัว และการสมรู้ร่วมคิด ซึ่งประชาชนญี่ปุ่นเรียกว่าการคอร์รัปชันเชิง

โครงสร้าง (structural corruption) เหตุที่เป็นเชิงโครงสร้างก็เพราะสิ่งนี้ถูกท าให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการเมือง

ญี่ปุ่น โดยเฉพาะพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเมืองญี่ปุ่นมาตั้งแต่ 

ค.ศ. 1955 กอปรกับระบบราชการของญี่ปุ่นที่มีบทบาทส าคัญตามรูปแบบการพัฒนาที่เรียกว่าการพัฒนาที่

ชี้น าโดยรัฐ (developmental state) ท าให้ระบบราชการเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบาย ขณะที่

ประชาชนและผู้ใช้แรงงานถูกกีดกันออกไป107 

                                                           
106 Carol Gluck, “The Past in the Present,” in Postwar Japan as History, ed. Andrew Gordon (Berkeley: 
University of California Press, 1993), 85-86. 
107 Roger W. Bowen, Japan’s Dysfunctional Democracy: The Liberal Democratic Party and Structural 
Corruption (Armonk: M.E. Sharpe, 2003), 3, 8; Keiko Hirata, “Civil Society and Japan’s Dysfunctional 
Democracy,” Journal of Developing Societies 20, no. 1-2 (June 2004): 107-108. 
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จากสภาพดังกล่าวกลายเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต โดยความร่วมมือกันระหว่างพรรคเสรี

ประชาธิปไตย ข้าราชการ และนักธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนายกรัฐมนตรีกากุเอะ ทานากะ (Kakuei 

Tanaka) ที่การใช้จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองหรือที่เรียกว่าเงินการเมือง (money politics) โดยการ

รวบรวมเงินจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แล้วแจกจ่ายให้นักการเมืองในพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งสังกัดกลุ่มของ

ทานากะ รวมทั้งข้าราชการในกระทรวงเศรษฐกิจ แม้ต่อมาทานากะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา แต่เงิน

การเมืองดังกล่าวยังคงแจกจ่ายให้กับนักการเมืองในพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งสังกัดกลุ่มของทานากะจวบจน

ทศวรรษที่ 1990108 เงินดังกล่าวมักถูกน าไปใช้จ่ายในการหาเสียงการเลือกตั้ง โดยการแจกให้ผู้ลงคะแนนเสียง

และองค์กรที่สนับสนุนผู้สมัครคนนั้น ๆ โดยเฉพาะในแถบชนบทที่ผู้ลงคะแนนเสียงคาดหวังว่า ตนเองต้องได้รับ

เงินและของก านัล และการเลือกผู้สมัครในการท าหน้าที่ในสภา ก็เพ่ือจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการต่าง 

ๆ ในเขตเลือกตั้ง ในการใช้จ่ายดังกล่าว ผู้สมัครจึงจ าเป็นต้องพ่ึงแหล่งเงินทั้งของตนเอง และหัวหน้ากลุ่ม

การเมืองที่สังกัดภายในพรรค ในการปราบปรามคอร์รัปชันระหว่าง ค.ศ. 1992-2000 จึงพบว่ามีชนชั้นน าทาง

การเมืองของญี่ปุ่นราวร้อยละ 10 ของเป้าหมายการจับกุม109 ด้วยเหตุนี้ นักการเมืองญี่ปุ่นในยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันมากเหมือนกับเกือบทุกประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนา

แล้ว110   

ผลกระทบส าคัญประการหนึ่งของการคอร์รัปชันไม่ว่าในละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ก็คือการท า

ให้ความเชื่อมั่นทางสถาบันลดลง อันน าไปสู่วิกฤตความเชื่อมั่นในระบบการเมือง111 ฉะนั้น จึงไม่ประหลาดใจที่

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 1990 ได้ลดลง ระหว่าง ค.ศ. 1946-1993 ผู้ไปใช้สิทธิเลือก

ตั้งอยู่ที่ร้อยละ 71.9 แต่ผลการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1996, 2000 และ 2003 อยู่ที่เพียงร้อยละ 59.9112 อย่างไรก็

ตาม ใน ค.ศ. 1994 ญี่ปุ่นได้ปฏิรูปการเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันการเมืองหรือการลดอิทธิพลของเงิน

ในการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันก็เพ่ือป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งผูกขาดอ านาจการเมือง 

โดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เปลี่ยนจากเขตการเลือกตั้งที่มีสมาชิกหลายคน (multi-

member constituency) มาเป็นเขตการเลือกตั้งที่มีสมาชิกคนเดียว (single-member constituency) โดย

                                                           
108 Hirata, “Civil Society and Japan’s Dysfunctional Democracy,” 108. 
109 Albrecht Rothacher, “Political corruption in Japan,” in Corruption in Contemporay Politics, ed. Martin J. 
Bill and James L. Newell (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 107-108,  
110 Benjamin Nyblade and Steven R. Reed, “Who Cheats? Who Loots? Political Competition and 
Corruption in Japan, 1947-1993,” American Journal of Political Science 52, no. 4 (October 2008): 931. 
111 Eric C.C. Chang with Yun-han Chu, “Coorruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies?” 
Journal of Politics 68, no. 2 (May 2006): 269. 
112 Hirata, “Civil Society and Japan’s Dysfunctional Democracy,” 108-109. 
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เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 300 ที่นั่ง ในขณะเดียวกันอีก 200 ที่นั่ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรตามระบบสัดส่วน โดยขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้จากผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง113 

 แม้ญี่ปุ่นด าเนินการแก้ไขการคอร์รัปชันเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างโปร่งใส การเรียกร้อง

และความต้องการของประชาชนได้รับการตอสนองจากรัฐบาล แต่ประเด็นการคอร์รัปชันก็ยังปรากฏอยู่  ดังใน

สมัยชินโซะ อาเบะ (Shinzo Abe) เป็นผู้น ารัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่ปลาย ค.ศ. 2012 ประเด็นปัญหาเงินการเมือง

และการใช้จ่ายกองทุนการเมือง (political funds) ที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และระเบียบกลับยังปรากฏ

อยู่114 หรือใน ค.ศ. 2016 ที่รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอาเบะต้องลาออกจากต าแหน่ง เนื่องจากถูก

กล่าวหาเกี่ยวกับเงินการเมือง  

 ส าหรับกรณีเกาหลีใต้ การคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในยุคที่ระบอบการเมืองเป็นแบบอ านาจ

นิยม ดังในสมัยประธานาธิบดีอีซึงมันเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ เพ่ือน าเงินที่ได้ไปใช้ในการเลือกตั้ง เพ่ือ

หลักประกันว่าตนเองและพรรครัฐบาลต้องได้รับชัยชนะ หรือถัดมาในสมัยประธานาธิบดีปักจองฮี พรรค

สาธารณรัฐประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ได้อาศัยกองทุนการเมือง (political fund) ซึ่งเป็นเงินบริจาค

โดยกลุ่มธุรกิจ ในการสร้างหลักประกันให้สมาชิกพรรคได้รับคะแนนนิยม และผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเกิด

ความรู้สึกสนิทสนมและพ่ึงพาได้ ส าหรับในสมัยประธานาธิบดีชอนดูฮวาน การเรียกรับเงินบริจาคจากนักธุรกิจ

และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ยังคงปฏิบัติกันอยู่ ดังกรณีมูลนิธิอิลแฮ ( Ilhae Foundation) ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับประธานาธิบดีชอนดูฮวาน  

 แต่เมื่อระบอบการเมืองเกาหลีใต้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย จึงได้มีการด าเนินคดีกับผู้น าการเมืองที่

เกี่ยวขอ้งกับการคอร์รัปชัน เช่น อดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวานและโนแทอู โดยอดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวาน

ยอมรับว่าในช่วงด ารงต าแหน่งผู้น าประเทศ ได้ใช้จ่ายเงินกองทุนการเมืองที่ได้รับจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

จ านวน 680 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีก 120 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว เป้าหมายในการใช้

จ่ายเงินดังกล่าวก็เพ่ือรักษาอ านาจของตนเอง การรณรงค์หาเสียงเพ่ือให้พรรคการเมืองของตนและพวกพ้อง

ชนะการเลือกตั้ง อีกส่วนหนึ่งก็สะสมเป็นความมั่งคั่งส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้น าการเมือง

ในยุคประชาธิปไตย นับตั้งแต่ประธานาธิบดีคิมยองซัมจนถึงประธานาธิบดีปักคึนฮเย ผู้น าการเมืองหรือไม่ก็

บุคคลที่ใกล้ชิด ล้วนถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการคอร์รัปชัน เช่น บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีคิมยองซัม

และคิมแดจุง ผู้ใกล้ชิดอดีตประธานาธิบดีโนมูฮย็อนและอีเมียงบัก ฉะนั้น ความสัมพันธ์ในลักษณะอุปถัมภ์ 

                                                           
113 Murakami Hiroshi, “The Changing Party System in Japan 1993-2007,” Ritsumeikan Law Review no. 26 
March 2009): 27-28.  
114 Aurelia George Mulgan, “Money Politics in Japa,” The Diplomat, November 26, 2014, 
https://thediplomat.com/2014/11/money-politics-in-japan/ (accessed July 5, 2018). 
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และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ยังถือปรากฏอยู่ในแวดวงการเมืองและธุรกิจ แต่ขนาดของการ

ทุจริตอาจไม่ใหญ่โต เพราะความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบมีสูง เนื่องจากสื่อมวลชนและประชาชนมีเสรีภาพใน

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่าในอดีต 

แต่กรณีการคอร์รัปชันของประธานาธิบดีปักคึนฮเยและผู้ใกล้ชิดเมื่อ ค.ศ. 2016 นับเป็นสิ่งที่ท้าทาย

โดยตรงต่อระบอบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ

ระบอบ รวมทั้งความหวั่นเกรงว่าพรรครัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากในสมัชชาแห่งชาติ อาจขัดขวางการลง

ประชามติในการถอดถอนผู้น า หรือประธานาธิบดีเองอาจใช้กลไกของรัฐบาลในการบิดเบือนผลการสอบสวน

ข้อเท็จจริง แต่ในที่สุดสมัชชาแห่งชาติได้ลงมติถอดถอนเมื่อต้นเดือนธันวาคม ค.ศ. 2016 และศาลรัฐธรรมนูญ

ได้เห็นชอบกับมติดังกล่าวในเวลาต่อมา แม้ประธานาธิบดีปักคึนฮเยไม่ยอมลาออกตามค าเรียกร้องของผู้ชุมนุม

ต่อต้าน แต่การที่สมัชชาแห่งชาติลงมติถอดถอน ทั้งที่พรรครัฐบาลมีเสียงมากที่สุดในสมัชชาแห่งชาติ ถือเป็น

การแสดงว่าการเรียกร้องและการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนได้รับการรับฟัง ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปก็

คือ กรณีอ้ือฉาวในลักษณะนี้จะมีโอกาสเกิดข้ึนในช่วงเวลาถัดไปหรือไม่ 

 ปัญหาการคอร์รัปชันในไต้หวันถือว่ามีลักษณะเหมือนกับเกาหลีใต้ในยุครัฐบาลเผด็จการ นับตั้งแต่ช่วง

ก๊กมินตั๋งปกครองไต้หวัน ก๊กมินตั๋งในยุคที่เจียงไคเชกเป็นผู้น ามีอ านาจในทุกด้าน รวมทั้งการมีอ านาจเหนือ

ภาคเอกชนหรือกลุ่มธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นอ านาจนิยมแบบราชการที่ครอบง าโดยทหาร 

(military-dominated bureaucratic suthoritarian regime) ซึ่งพ่ึงพาธุรกิจขนาดใหญ่ (big business) อยู่

มาก หลักยึดส าคัญของการเมืองไต้หวันในขณะนั้นจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างก๊กมินตั๋งกับชนชั้นน า ในระดับ

ท้องถิ่น โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีความกังวลร่วมกันจากภัยคุกคามของจีนคอมมิวนิสต์ ส่วนการแบ่งปันทรัพยากรก็คือ

ผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ส าหรับอ านาจก๊กมินตั๋งมีเหนือกว่าโดยต้องการให้บรรดาผู้น าท้องถิ่นแยกกันอยู่ และ

ป้องกันไม่ให้เกิดการร่วมมือกัน ในการเรียกร้องหรือแสดงบทบาทในระดับประเทศ นับตั้งแต่ ค.ศ. 1949 ถึง 

1987 สิ่งที่ก๊กมินตั๋งหรือรัฐบาลไต้หวันถูกตรวจสอบหรือค านึงก็คือ การต้องพ่ึงพาด้านความมั่นคงจาก

สหรัฐอเมริกา115   

 เมื่อย้อนไปในช่วงที่เจียงไคเชกพร้อมกับผู้อพยพจากแผ่นดินใหญ่มาตั้งมั่นที่เกาะไต้หวัน กลุ่มนายทุน

ไม่ได้อพยพเข้ามาด้วย ดังนั้น ก๊กมินตั๋งจึงเลือกในการสร้างพันธมิตรระหว่างนายทุนขนาดเล็กกับวิสาหกิจของ

รัฐ (state-owned enterprises) ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลให้นายทุนขนาดเล็กเหล่านี้จ าเป็นต้อง

พ่ึงวิสาหกิจของรัฐ พร้อมกันนั้น ก๊กมินตั๋งได้แสวงหาเงินเพ่ือใช้จ่ายทางการเมือง โดยการด าเนินธุรกิจที่มีผล

                                                           
115 Tat Yan Kong, “Corruption and the Effect of Regime Type: The Case of Taiwan,” New Political 
Economy 9, no. 3 (September 2004): 346-348. 
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ก าไร สืบเนื่องจากการผูกขาดสมัยเป็นอาณานิคม ในฐานะวิสาหกิจของพรรค (party-owned enterprises) 

เมื่อถึงช่วงการเลือกตั้ง ก๊กมินตั๋งได้ใช้แหล่งเงินจากวิสาหกิจของพรรคในการระดมความสนับสนุนในช่วงการหา

เสียง เพ่ือการช่วยเหลือในรูปแบบของเงินและก าลังคนแก่บรรดากลุ่มในพ้ืนที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงความ

เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกลุ่มอาชญากรรม ซึ่งอยู่ในฐานะผู้คุ้มครองหรือหัวคะแนนเสียง เพ่ือให้ผู้สมัครของก๊ก

มินตั๋งได้รับชัยชนะ เมื่อเข้าสู่ยุคที่ไต้หวันเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้ว บุคคลที่เป็นระดับแกนน าบางส่วน

ของกลุ่มในพ้ืนที่ได้เข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ฉะนั้น ผลที่เกิดขึ้น

ตามมาจึงเกิดการตอบแทนผลประโยชน์ในลักษณะผู้อุปถัมภ์และผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ ทั้งในด้านงบประมาณ 

โครงการและเงินกู้ในลักษณะการคอร์รัปชัน116 มิหน าซ้ าบุคคลที่ด ารงต าแหน่งในระดับท้องถิ่นยังท าหน้าที่

เสมือนโล่ป้องกันในทางกฎหมาย ส าหรับการกระท าผิดในการซื้อเสียงการเลือกตั้ง117  

 สิ่งที่ก๊กมินตั๋งด าเนินการเพ่ือเป้าหมายในการรักษาอ านาจการเมืองก็คือ การมีพลังทางเศรษฐกิจหรือ

ทรัพย์สินของพรรค การซื้อเสียง และเป็นพันธมิตรกับกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดยวางอยู่บนรากฐานของ

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ด ารงอยู่จนถึงทศวรรษที่ 1990 และเป็นที่ยอมรับกัน

โดยปริยายว่าชอบธรรมหรือที่เรียกกันว่าเป็นการคอร์รัปชันสีขาว (white corruption) และโดยส่วนใหญ่ชน

ชั้นน าและมติมหาชนก็เป็นไปในลักษณะที่ไม่สนับสนุนความพยายาม ในการลงโทษการกระท าดังกล่าว หรือไม่

ก็มองว่าเป็นการกระท าความผิดที่ยอมรับได้ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ก๊กมินตั๋งเป็นพรรคการเมืองที่รวยที่สุด

ในโลก โดยเป็นการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 100 บริษัท แม้มีความพยายามขจัดปัญหาการคอร์รัปชัน

โดยนักการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาล แต่ผู้เคลื่อนไหวมักถูกจับกุมหรือกวาดล้างโดยฝ่ายรัฐบาล ดัง

ในช่วง ค.ศ. 1960-1979 ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย นักการเมืองในสังกัดก๊กมินตั๋งจึงตระหนักว่า การ

รณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันในทศวรรษที่ 1990 เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ก๊กมินตั๋งตกจากอ านาจ ภายหลัง

ครองอ านาจในไต้หวันมากว่า 50 ปี118 

 เมื่อระบอบการเมืองไตัหวันเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย โดยมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านคอยตรวจสอบการ

บริหารงานของรัฐบาล ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองมีเสรีภาพในการแสดงออกและการ

เคลื่อนไหว รวมทั้งสื่อมวลชนไม่ถูกปิดก้ันการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ด้วยเหตุนี้เอง การกระท าใดท่ีเป็นการคอร์

รัปชันจึงไม่อาจถูกปกปิดเหมือนในช่วงรัฐบาลอ านาจนิยม ดังกรณีประธานาธิบดีเชนฉุยเบียน (Chen Shui-

                                                           
116 Ibid., 355-361. 
117 Yun-han Chu, “The Challenges of Democratic Consolidation,” in Democratization in Taiwan,: 
Implications for China, ed. Steve Tsang and Hung-mao Tien (London: Macmillan Press Ltd., 1999), 153. 
118 Dafydd Fell, “Political and Media Liberalization and Political Corruption in Taiwan,” China Quarterly 
no. 184 (December 2005): 875-880. 
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bian) ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้น าไต้หวันระหว่าง ค.ศ. 2000-2008 เมื่อพ้นจากต าแหน่งได้ถูกด าเนินคดีในข้อหาคอร์

รัปชันและการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ           

 

กิจกรรม 11.3.1 

 จงอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับประเด็นการคอร์รัปชันที่ถือว่าท้าทายต่อประชาธิปไตยในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

และไต้หวัน  

 

แนวตอบกิจกรรม 11.3.1 

 การคอร์รัปชันปรากฏอยู่ในยุคที่การเมืองในเกาหลีใต้และไต้หวันเป็นแบบเผด็จการหรืออ านาจนิยม 

เพราะนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน จากความสัมพันธ์ในลักษณะ

อุปถัมภ์ ต่อมาเมื่อการเมืองในประเทศเหล่านี้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย ระบบการเมืองมีลักษณะเปิด โดย

ประชาชนและกลุ่มเคลื่อนไหวต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจและการตรวจสอบรัฐบาล มีการด าเนินคดี

ผู้น าการเมืองเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม การคอร์รัปชันก็ยังปรากฏอยู่ทั้งในเกาหลีใต้และไต้หวัน 

ส าหรับกรณีญี่ปุ่น แม้ญี่ปุ่นมีระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่การ

ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยผูกขาดอ านาจการเมืองมาอย่างยาวนาน การคอร์รัปชันในลักษณะต่างตอบแทน

ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ได้ด ารงอยู่ในระบบการเมือง 

โดยเฉพาะในประเด็นเงินการเมือง (money politics) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย

โดยตรง   

   

เรื่องท่ี 11.3.2 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายการพัฒนาประชาธิปไตยในจีน 

 จีนในช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปเศรษฐกิจใน ค.ศ.1978 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงิน 

(Nominal Gross Domestic Product) อยู่ที่ 214 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 9 ของโลก ต่อมาใน 

ค.ศ. 2013 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงินอยู่ที่ 9.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยถือว่ามากเป็น

อันดับที่ 2 ของโลก ถ้าดูอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนโดยเฉลี่ยในช่วง ค.ศ.  2013-2017 ถือว่าอยู่ใน

ราวร้อยละ 7.12 ต่อปี ส่วนด้านดุลการค้าในช่วงเดียวกันก็ถือว่าเกินดุลทุกปี ในขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อก็ถือ

ว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า119 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในเชิงลบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนก็คือ ช่องว่างด้าน

                                                           
119 “China Economic Outlook,” FocusEconomics, September 18, 2018, https://www.focus-
economics.com/countries/china (accessed September 20, 2018).  



62 
 

รายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน ความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองแถบพ้ืนที่ชายทะเลกับเมืองที่อยู่ด้านในประเทศ 

และการอพยพของประชาชนจากชนบทสู่เมือง  

 ผลการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนถือว่าก่อให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลาง โดยทั่วไปแล้วชนชั้นกลาง 

ได้แก่ นักธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดย่อม รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ประเภทต้องใช้วิชาชีพ โดยผ่าน

การศึกษาอบรม มีรายได้สูง และการบริโภคและการใช้จ่ายมีลักษณะเฉพาะของตน ประชาชนส่วนใหญ่ใน

ประเทศอุตสาหกรรมและมีระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย มักมองตนเองว่าเป็นชนชั้นกลาง120  ชนชั้นนี้

ถือเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง มีการรวมกลุ่มกันตามสาขาอาชีพหรือประเด็นที่สนใจร่วมกัน 

กระตือรือร้นในการแสดงออกถึงความต้องการและปัญหา เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรต่าง ๆ ได้

ปรับปรุงแก้ไข ฉะนั้น บรรดาหน่วยงานของรัฐบาล จ าเป็นต้องรับฟังและน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือ หา

แนวทางในการแก้ไขปัญหา แน่นอนว่าการแสดงบทบาทของชนชั้นกลาง ย่อมมีทั้งต้องการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้

การด าเนินนโยบายของรัฐบาลตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม ด้วยการมีตัวแทนเข้าร่วมในการตัดสินใจ 

หรือไม่ก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาล  แต่อีกด้านหนึ่งชนชั้นกลางอาจไม่ต้องการ

เปลี่ยนแปลง ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบต่อผลประโยชน์และสถานภาพ เช่น การไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาล ในประเด็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน เพราะหวั่นเกรงผลกระทบในทางลบ ถ้าผู้น าการเมือง

หรือรัฐบาลไม่พอใจ  

 ด้วยเหตุนี้ การคาดหวังว่าการขยายตัวของชนชั้นกลางในจีน อาจมีผลในเชิงท้าทายหรือช่วยให้การ

พัฒนาประชาธิปไตยในจีนเข้มแข็ง ในความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น ดังความเห็นของผู้ศึกษาในเรื่อง

ดังกล่าว ซึ่งมองว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนไม่ได้น าไปสู่การก่อตัว  และการเป็นประชาสังคมอย่างแท้จริง 

ผู้ประกอบการและพรรคของชนชั้นกลางไม่สามารถพัฒนาขึ้นอย่างอิสระ ไม่ใช่เพราะด้วยเหตุผลที่ว่าระบอบ

การเมืองจีนผู้ขาดอ านาจอยู่ที่พรรคการเมืองเดียวเท่านั้น แต่ยังเพราะผู้ประกอบการเหล่านี้ยังต้องพ่ึงฝ่าย

การเมืองที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ เพ่ือความอยู่รอดและความมั่งคั่ง รวมทั้งการมองการคุกคามจากชนชั้นล่างจึง

จ าเป็นต้องพ่ึงพารัฐมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ชนชั้นผู้ประกอบการในจีนถือว่าเป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นในการ

สนับสนุนหลักนิติธรรม เพราะความเชื่อมั่นว่าหลักการนี้จะปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน และการเป็นหลักประกัน

ในการด าเนินธุรกิจ แต่ชนชั้นนี้กลับเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวคิดพ้ืนฐานประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่ เช่น  การ

เลือกตั้งอย่างเสรีและหลักการเสียงข้างมาก121  

                                                           
120 An Chen, “Capitalist Development, Entrepreneurial Class and Democratization in China,” Political 
Science Quarterly 117, no. 3 (Autumn 2002): 410. 
121 Ibid., 420-423. 



63 
 

 นอกจากนั้นยังมีผลการศึกษาที่แสดงว่าเกือบทั้งหมดของชนชั้นกลางใหม่ของจีนพออกพอใจ กรณีที่

ระบอบประชาธิปไตยคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน แต่กลับไม่เห็นด้วยกับประเด็นเสรีภาพทางการเมือง เช่นการ

ชุมนุมเรียกร้องและการรวมกลุ่ม และไม่สนใจในหลักการและกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้ งที่มีการ

แข่งขันกันระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมทั้งการไม่กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการต่อสู้

เรียกร้อง เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากชนชั้นกลางเหล่านี้พ่ึงพิงอยู่กับรัฐ และมีความหวั่นวิตกต่อสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน122  

 ถ้าพิจารณาในเชิงภาพรวมซึ่งไม่จ ากัดอยู่เฉพาะชนชั้นกลาง ผลการศึกษาในเชิงส ารวจของนักวิชาการ

พบว่า การสนับสนุนของสาธารณะหรือประชาชนจีนที่มีต่อประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง แต่ส่วนใหญ่ของ

ผู้สนับสนุนต่างยังไม่พร้อมส าหรับการใช้ความพยายามเพ่ือให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย ความปรารถนาเพ่ือให้

ได้มาซึ่งเสรีภาพในการพูด การมีส่วนร่วมทางการเมือง และสิทธิต่าง ๆ ตามหลักการประชาธิปไตย แม้มี

เพ่ิมข้ึนแต่ก็ยังเป็นไปแบบจ ากัด เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกเขามองการเติบโตทางศรษฐกิจและความมั่นคง

ทางสังคมมีความส าคัญมากกว่า123 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าแม้ผลการพัฒนาเศรษฐกิจก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นใน

สังคมจีน และแม้ให้คุณค่าในค่านิยมประชาธิปไตย แต่พวกเขากลับไม่พร้อมหรือกล้าที่จะเป็นแนวหน้า ในการ

ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประประชาธิปไตย เพราะความกังวลต่อผลประโยชน์ที่จ าเป็นต้องพ่ึงพารัฐจะสูญหายไป และ

ความไม่มั่นใจในการเลือกตั้งที่เปิดโอกาสให้ชนชั้นล่างเข้ามาแสดงบทบาทในทางการเมือง จากท่าทีของชนชั้น

กลางในจีนเช่นนี้ จึงนับเป็นสิ่งท้าทายต่อการเปลี่ยนผ่านและการพฒันาประชาธิปไตยในจีน 

 อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้น อันอาจถือเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในจีน

ก็คือ การเลือกตั้งในระดับหมู่บ้าน ซึ่งน ามาใช้อย่างไม่เป็นทางการใน ค.ศ. 1980 ต่อมาได้ก าหนดไว้เป็น

กฎหมายอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1988 ท่ามกลางการโต้เถียงอย่างปิดเผย โดยเฉพาะการคัดค้านของ

เจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่น แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1998 จึงมีการแก้ไขกฎหมายและการยอมรับอย่างเป็นทางการ

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ในระยะเวลาเดียวกันแม้เกิดการเลือกตั้งผู้บริหารเมืองโดยตรง แต่ใน 

ค.ศ. 2001 พรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศว่าการเลือกตั้งผู้บริหารเมืองโดยตรงเป็นสิ่ งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ124 

                                                           
122 Jie Chen and Chunlong Lu, “Democratization and the Middle Class in China: The Middle Class’s 
Attitudes toward Democracy,” Political Research Quarterly 64, no. 3 (September 2011): 715-716. 
123 Zhengxu Wang, “Public Support for Democracy in China,” Journal of Contemporary China 16, no. 53 
(November 2007): 578-579. 
124 Jonathan Tomm, “Village and Township Elections in China: Element of Democratic Governance,” On 
Politics 1, no. 2 (Spring 2006); 86-87.  
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การริเริ่มของจีนดังกล่าว อาจมองได้ว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยที่เริ่มต้นขึ้นในระดับล่าง และถ้าการ

เลือกตั้งนี้ยังด ารงอยู่ต่อไป ย่อมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งในระดับบนขึ้น 

 นอกจากนั้น ย่อมก่อผลดีต่อความมั่นคงทางสังคม ความเท่าเที่ยมกันในระดับท้องถิ่น การเพ่ิมอ านาจ

ให้แก่ประชาชน ในการที่จะถอดถอนผู้น าที่พวกเขาเลือกตั้งมาเมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ถ้าบุคคลเหล่านี้ใช้

อ านาจมิชอบ หรือละเลยปัญหาของประชาชน การเป็นเวทีแสดงออกของประชาชน ก่อนที่การประท้วงหรือ

การต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐจะเกิดขึ้น รวมทั้งการสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบอบ125 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง

ในระดับหมู่บ้านของจีนต้องเผชิญการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง เนื่องจาก

การสูญเสียอ านาจและผลประโยชน์ เพราะประชาชนย่อมสามารถกดดันตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้ ง ไปกดดัน

ฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง การพยายามเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ รัฐ การซื้อเสียงการเลือกตั้ง 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่การเลือกตั้งที่ผู้สมัครพยายามเข้าไปควบคุมทรัพยากรในพ้ืนที่126       

 ดังที่กล่าวมา การก่อตัวของชนชั้นกลางในจีนสามารถเป็นพลังในการพัฒนาประชาธิปไตยได้หรือไม่ 

ย่อมต้องพิจารณาในระยะยาว เพราะตราบเท่าที่ระบอบอ านาจนิยมในจีนยังมั่นคง และสามารถควบคุม

ประชาชน กอปรกับชนชั้นกลางยังได้รับประโยชน์จากระบอบดังกล่าวทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การ

เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยย่อมไม่กิดในระยะเวลาอันใกล้ เช่นเดียวกันกับการที่จีนจัดระบบการเลือกตั้งขึ้นใน

ระดับหมู่บ้าน ภายหลังที่ระบบคอมมูน (commune system) ที่จัดตั้งขึ้นในยุคเหมาเจ๋อตงสิ้นสุดลง แต่

การเเลือกตั้งก็ยังไม่ขยายขึ้นในระดับเมือง ก็ย่อมไม่สามารถกล่าวได้ชัดเจนว่า การพัฒนาประชาธิปไตยในจีน

จะด าเนินไปอย่างมั่นคง  

 

กิจกรรม 11.3.2 

บทบาทของชนชั้นกลางในจีนถือว่าท้าทายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในจีนอย่างไร 
                                                           
125 Gunter Schubert and Chen Xuelian, “Village Elections in Contemporary China: New Spaces for 
Generating Regime Legitimacy? Experiences from Lishu County,” China Perspective 2007/3 (2007): 12-27; 
Lianjiang Li, “The Empowering Effect of Village Elections in China,” Asian Survey 43, no. 4 (July-August 
2003): 648-662; Herbert S. Yee and Wang Jinhong “Grassroot Political Participation in Rural China,” in 
China in Transition: Issues and Policies, ed. David C.B. Teather and Herbert S. Yee (London: Macmillan 
Press, 1999), 25-46.  
126 Tomm, “Village and Township Elections in China,” 85-96; Schubert and Xuelian, “Village Elections in 
Contemporary China,” 12-27; Li, “The Empowering Effect of Village Elections in China,” 648-662; Yee and 
Jinhong, “Grassroot Political Participation in Rural China,” 25-46; John James Kennedy, “The Price of 
Democracy: Vote Buying and Village Elections in China,” Asian Politics and Policy 2, no. 4 (September 
2009):617-631. 
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แนวตอบกิจกรรม 11.3.2 

 ชนชั้นกลางในจีนแม้เห็นด้วยกับหลักการบางประการของประชาธิปไตย แต่ก็มีความกังวลกับการสูญ

ผลประโยชน์ที่ตนได้รับจากรัฐ เพราะแม้ระบบเศรษฐกิจจีนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด แต่พรรค

คอมมิวนิสต์ยังผูกขาดอ านาจ ดังนั้น การที่ชนชั้นกลางออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องการมีส่วนร่วมการ

ตัดสินใจในนโยบาย ก็อาจท าให้รัฐบาลมองว่าเป็นการแสดงความปฏิปักษ์ และย่อมส่งผลในทางลบต่อ

ผลประโยชน์ของชนชั้นกลางได้ นอกจากนั้น ถ้าระบอบการเมืองเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรี ชนชั้น

กลางอาจไม่ไว้วางใจ ถ้าชนชั้นล่างสามารถเข้ามามีอ านาจทางการเมือง ดังการเรียกร้องให้ลดความเหลื่อมล้ า

ในด้านรายได้ หรือการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น ความมั่นคงและความเป็นระเบียบภายใต้

ระบอบอ านาจนิยมอาจเหมาะสมกว่า   

  

เรื่องที่ 11.3.3 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการการท้าทายการพัฒนาประชาธิปไตย

ในฮ่องกง  

เมื่อพิจารณาในด้านเศรษฐกิจ ฮ่องกงถือเป็นดินแดนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของโลก โดยจัดอยู่

ในกลุ่มที่มีความอิสระมากที่สุดในด้านเศรษฐกิจของโลก ซึ่งร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) 

อยู่ในภาคบริการ ถ้าพิจารณาในด้านมูลค่าการลงทุนโดยตรงสะสม (FDI stock) ใน ค.ศ. 2017 ก็พบว่า ฮ่องกง

มีผู้ลงทุนและเป็นเจ้าบ้านใหญ่ล าดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ส าหรับสถิติการค้าใน ค.ศ. 2017 

ฮ่องกงเป็นผู้ส่งออกสินค้ามากเป็นล าดับที่ 7 ของโลก และการส่งออกด้านบริการมากเป็นล าดับที่ 15 ของโลก 

นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางด้านการธนาคารและการเงินของเอเชียแปซิฟิก และเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน

ชั้นน าเป็นล าดับที่ 3 ของโลก รองจากลอนดอนและสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ภายหลังจากที่อังกฤษคืนฮ่องกง

ให้แก่จีนใน ค.ศ. 1997 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับฮ่องกงมีลักษณะเติบโตขึ้น ดังสถิติใน ค.ศ. 

2017 ฮ่องกงถือเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้ามากเป็นล าดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ฮ่องกงยังเป็น

เป้าหมายหรือปลายทางส าคัญส าหรับการลงทุนโดยตรงจากจีน (China’s FDI outflow) รวมทั้งการเป็นตลาด

เทคโนโลยีส าหรับการน าเข้าของจีน ส าหรับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของฮ่องกงก็อยู่ในลักษณะบวก ดังใน 

ค.ศ. 2016 และ 2017 อยู่ที่ร้อยละ 2.2 และ 3.8 ตามล าดับ127 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย

                                                           
127 “Economic and Trade Information on Hong Kong,” HKTDC Research, September 2, 2018, http://hong-
kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Economic-Factsheet/Economic-and-Trade-
Information-on-Hong-Kong/etihk/en/1/1X48LWJT/1X09OVUL.htm (accessed September 2, 2018). 
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ตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ สามารถกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจของฮ่องกงมีความเข้มแข็ง ไม่น้อยไป

กว่าประเทศทั้งสามที่มีระบอบประชาธิปไตยมั่นคง 

ส าหรับด้านสังคมของฮ่องกง เมื่อนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1950 ประชาชนส่วนใหญ่ของฮ่องกงก็

คือ ผู้อพยพท่ีหนีภัยสงครามกลางเมือง และกองก าลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์ โดยอยู่อาศัยในเพิงตามค่ายพักที่รุก

ล้ าพื้นที่สาธารณะ ต่อมาในทศวรรษท่ี 1960 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้ฮ่องกงซึ่งเปลี่ยนจาก

อาณานิคมที่ยากจนกลายเป็นสังคมที่ประชาชนมีฐานะดีและมั่นคง เทียบได้กับสังคมในประเทศที่พัฒนา แต่

ประชาชนเหล่านี้มักมองตนเองว่าเป็นคนจีนมากกว่าการเป็นคนฮ่องกง อย่างไรก็ตาม บุตรหลานของคนเหล่านี้

มีโอกาสได้รับการศึกษามากกว่ารุ่นพ่อแม่และอาศัยอยู่ในเมือง ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติและเสรี ภาพในด้าน

ต่าง ๆ ยกเว้นก็แต่เพียงการปกครองตนเอง ต่อมาใน ค.ศ. 1984 อังกฤษและจีนตกลงกันเกี่ยวกับการส่งคืน

ฮ่องกงให้จีน ผลการส ารวจความคิดเห็นในช่วงก่อนหน้า 2 ปี ประชาชนฮ่องกงมากกว่าร้อยละ 60 ระบุว่า

ตนเองเป็นคนจีน ขณะที่ 1 ใน 3 ระบุว่าเป็นคนฮ่องกง ส่วน 1 ใน 4 ระบุว่ามีรากเหง้ามาจากอังกฤษ แต่ใน 

ค.ศ. 1988 น้อยกว่า 1 ใน 3 ที่ระบุว่าเป็นคนจีน ส่วนเกือบ 2 ใน 3 ระบุว่าตนเองเป็นคนฮ่องกง128 ลักษณะ

เช่นนี้อาจถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการก่อตัวของฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยและฝ่ายที่สนับสนุนจีน นับตั้งแต่

ฮ่องกงกลับไปอยู่ภายใต้อธิปไตยของจีนใน ค.ศ. 1997 

 ส าหรับภายใต้มิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ความท้าทายที่มีต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยของฮ่องกงก็คือ บทบาทของชนชั้นกลาง แม้ฮ่องกงเป็นดินแดนที่ถือว่าพัฒนาแล้ว ประชาชนมี

รายได้ การศึกษา และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แต่ท าไมชนชั้นกลางในฮ่องกงจึงไม่ได้เป็นพลังขับเคลื่อนให้

การเมืองในฮ่องกงเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคง และไม่ได้รับการสนับสนับสนุนจากชนชั้นล่างหรือประชาชนทั่วไป

อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น ถ้าชนชั้นกลางสามารถประสานความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่าง

เหนียวแน่น ย่อมก่อพลังในการทัดทานการรุกคืบทางการเมืองของจีน ฉะนั้น เนื้อหาในส่วนนี้จึงให้ความส าคัญ

ต่อชนชั้นกลางในการพัฒนาประชาธิปไตยของฮ่องกง   

ในช่วงก่อนอังกฤษคืนฮ่องกงให้แก่จีน ผลการเจรจาระหว่างอังกฤษกับจีนบรรลุข้อสรุปร่วมกัน ในการ

ให้ระบอบการเมืองของฮ่องกงด าเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตย นั่นก็หมายความว่าประชาชนชนของฮ่องกง

มีส่วนร่วมในการบริหารฮ่องกงเมื่อผ่านยุคอาณานิคม ทั้งนี้ก็มุ่งหวังความสนับสนุนจากชนชั้นกลางใหม่ 

โดยเฉพาะกลุ่มคนในระดับผู้จัดการและในกลุ่มวิชาชีพมาท างานร่วมกับจีน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงนาม

แถลงการณ์ร่วมระหว่างอังกฤษกับจีนใน ค.ศ. 1984 จีนได้เปลี่ยนท่าทีจากการสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยมา

เป็นการต่อต้านประชาธิปไตย และต้องการความสนับสนุนจากบรรดานายทุนฮ่องกง กอปรกับบรรดานักธุรกิจ

                                                           
128 Yahuda, Hong Kong, 49-52. 
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ฮ่องกงต่างไม่ต้องการให้ฮ่องกงเป็นรัฐสวัสดิการ ที่พวกเขาต้องจ่ายภาษีเพ่ิม รวมถึงบรรดากฏเกณฑ์ที่จะมีต่อ

ภาคธุรกิจ นอกจากนั้น จีนเองต้องการให้ผู้น าฮ่องกงมาจากชนชั้นธุรกิจมากกว่าการมาจากการเลือกตั้งตาม

กระบวนการประชาธิปไตย เพราะความกังวลในด้านการควบคุม129  

 เมื่อจีนปรับเปลี่ยนท่าทีดังกล่าว ท าไมชนชั้นกลางฮ่องกงจึงไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านท่าทีของจีน จากกรณี
ดังกล่าวนี้ ได้มีผู้เปรียบเทียบว่าชนชั้นกลางฮ่องกงมีความอ่อนแอกว่าชนชั้นกลางไต้หวัน ในประเด็นการต่อสู้
เพ่ือประชาธิปไตยด้วยเหตุผลที่ส าคัญดังนี้130 คือ ประการแรก การรวมกลุ่มของชนชั้นกลางใหม่ฮ่องกงมี
ลักษณะกระจัดกระจายสูง แทนการมีองค์กรหรือขบวนการเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์และ
อุดมการณ์ของชนชั้นกลางใหม่ แต่กลับมีหลายองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ เพ่ือเป้าหมายให้
ได้มาซึ่งประชาธิปไตย แม้มีความพยายามในการรวมตัวกัน แต่ก็ขาดการสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการ
อย่างยั่งยืนในระยะยาว จากสภาพเช่นนี้การรวมตัวและการจัดองค์กรของชนชั้นกลางใหม่ฮ่องกง จึงเทียบกัน
ไม่ได้กับกลุ่มนายทุนฮ่องกงและกลุ่มสนับสนุนจีนในฮ่องกง ซึ่งมีความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็ง 

ประการที่ 2 การขาดความผูกมัดหรือพันธสัญญาของบรรดาสมาชิกชนชั้นกลางใหม่ ดังนั้น เมื่อความ

เป็นประชาธิปไตยหรือการพัฒนาประชาธิปไตยในฮ่องกงไม่ประสบผลส าเร็จ บางส่วนจึงเลือกอพยพหรือย้าย

ถิ่นออกไป แน่นอนว่าการย้ายถิ่นออกนอกประเทศดังกล่าว ย่อมก่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจฮ่องกงอย่างไม่ต้อง

สงสัย และก็ยังก่อผลให้กระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยอ่อนก าลังลงในด้านของการสนับสนุน และ

ประการที่ 3 ชนชั้นกลางใหม่ในฮ่องกงได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยจากคนงาน ซึ่งแตกต่างจากไต้หวันที่

คนงานหรือคนในระดับล่างลงมามีความกระตือรือร้นในการเลือกตั้ง กอปรกับฮ่องกงไม่มีประเด็นส าคัญเหมือน

ไต้หวัน ดังเช่นการแบ่งแยกระหว่างจีนกับไต้หวัน ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากสาธารณะให้เข้ามีส่วนร่วม  

นอกจากนั้น ในช่วงที่อังกฤษปกครองฮ่องกง คณะผู้บริหารฮ่องกงสามารถสร้างต าแหน่งงานให้ประชาชน การ 

จัดหาที่อยู่อาศัย การให้สวัสดิการด้านสุขภาพและการก าหนดกฏเกณฑ์ในด้านแรงงาน ซึ่งคนในระดับล่างพอ

อกพอใจ จึงเห็นความจ าเป็นในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ด้วยเหตุนี้  ชนชั้นกลางใหม่ฮ่องกงจึงไม่

ประสบความส าเร็จในการระดมชนชั้นล่างให้เข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 

ส าหรับเหตุผลที่ท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในฮ่องกงอ่อนแอ ซึ่งมีผู้เสนอมุมมองไว้

น่าสนใจ แต่บางส่วนก็มีลักษณะคล้ายกับข้างต้นก็คือ ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยไม่สามารถน าคน

รุ่นใหม่เข้าร่วมขบวนการ เพราะนักธุรกิจซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับจีนกังวลถึงความไม่พอใจของจีน ฉะนั้น 

ขบวนการเพ่ือประชาธิปไตยย่อมขาดคนรุ่นใหม่ในการเข้ามาเป็นผู้น า ส่วนพรรคการเมืองที่สนับสนุน

ประชาธิปไตยก็ประสบปัญหาด้านการเงิน ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองในฮ่องกงที่มีลักษณะเป็นพรรคของ

                                                           
129 So and May, “Democratization in East Asia in the Late 1980s,” 71-72.  
130 Ibid., 73-74. 
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กลุ่มแกนน า จ าเป็นต้องพ่ึงสื่อในการสร้างภาพลักษณ์และการเชื่อมโยงกับชุมชน แต่สื่อเหล่านี้มักอยู่ในสังกัด

ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับจีน ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจเหล่านี้จึงไม่ต้องสร้างความเป็น

ปฏิปักษ์กับจีน ส่วนอุปสรรคอีกประการหนึ่งก็คือ การขาดความเป็นเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวในบรรดา

พรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตยด้วยกัน131  

ถ้าย้อนไปพิจารณาในต้นทศวรรษที่ 1980 ชนชั้นอ่ืน ๆ ได้คาดการณ์ว่าชนชั้นกลางจะเป็นผู้มีบทบาท

ส าคัญในการปฏิรูป และการเปลี่ยนถ่ายอ านาจการบริหารฮ่องกงจากอังกฤษมายังจีนให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

เพราะชนชั้นกลางเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากความต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ดังนั้น  การ

เปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันคงเป็นในระดับต่ าทั้งก่อนและหลัง ค.ศ.  1997 ในขณะเดียวกัน ก่อนการส่งมอบ

ฮ่องกงให้แก่จีน อังกฤษในฐานะผู้ปกครองฮ่องกงได้น าระบบตัวแทนที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบ

การเมือง โดยจีนไม่ได้แสดงท่าทีในเชิงลบเนื่องจากมุ่งหวังความสนับสนุนจากชนชั้นดังกล่าว แม้ว่าเกือบ

ทั้งหมดของบรรดากลุ่มการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเป็นชนชั้นกลาง แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จในการระดมชนชั้นกลาง

เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง และนับตั้งแต่การเจรจาระหว่างอังกฤษกับจีนในการร่างกฏหมายพื้นฐาน ชน

ชั้นกลางได้เริ่มตั้งข้อสงสัยถึงความอยู่รอดและการน าไปปฏิบัติได้ของแนวคิดเสรี ความเป็นอิสระ และระบบทุน

นิยมในฮ่องกงภายหลัง ค.ศ. 1997 

อนึ่ง เมื่อพิจารณาบทบาทขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในฮ่องกง นับจากเหตุการณ์ชุมนุม

เรียกร้องประชาธิปไตยในจีนเมื่อ ค.ศ. 1989 ขบวนการนักศึกษาในฮ่องกงได้แสดงบทบาทในเชิงวิพากษ์วิจารณ์

ต่อประเด็นประชาธิปไตยทั้งในจีนและฮ่องกง ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีลักษณะเป็นการออกมาเผชิญหน้า

หรือการชุมนุมบนท้องถนน ส าหรับประเด็นส าคัญที่นักศึกษาเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการ โดยเฉพาะกลุ่ม

นักศึกษาหัวรุนแรง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ช่วงการส่งมอบ

ฮ่องกงคืนให้แก่จีน ในสภาพแวดล้อมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการเน้นความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และ

การประนีประนอม จึงท าให้กลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงอยู่ในลักษณะชายขอบ132     

นอกจากนั้น ในช่วง ค.ศ. 1991-1995 การแบ่งแยกระหว่างฮ่องกงกับจีน การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติ

บัญญัติก็ไม่ได้ระดมชนชั้นกลางเข้ามาแสดงบทบาทส าคัญ และในสมัยผู้ว่าการฮ่องกงคนสุดท้ายของสมัยที่

อังกฤษปกครอง อังกฤษได้ด าเนินแผนการปฏิรูปการเมืองท่ามกลางการประท้วงจากจีน ช่วงนี้เองถือเป็นช่วงที่

                                                           
131 Joseph Y.S. Cheng, “The Pro-Democracy Movement: A Lost Decade?” European View 7, no. 1 (June 
2008), 64-65. 
132 Benjamin K.P. Leung, “The Student Movement in Hong Kong: Transition to a Democratizing Society,” in 
The Dynamics of Social Movement in Hong Kong, ed. Stephen Wing-kai and Tai-lok Lui (Hong Kong: Hong 
Kong University Press, 2000), 222. 
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ชนชั้นกลางได้ถอนตัวออกจากเวทีการเมืองไป โดยสรุปแล้วในช่วงปีก่อนหน้าการน าไปสู่การถ่ายโอนอ านาจ

การบริหารฮ่องกง ชนชั้นกลางนับว่าเข้ามามีบทบาท แต่เวลาต่อมาชนชั้นกลางกลับกลายเป็นอยู่ในลักษณะ

ชายขอบในกระบวนการดังกล่าว ส าหรับเหตุผลที่ชนชั้นกลางฮ่องกงถอยห่างออกไปจากการเมืองนั้น ถือว่า

ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่หลากหลาย ถ้ามองในเชิงวัฒนธรรม ชนชั้นกลางฮ่องกงเชื่อในความพยายามของตนเอง

มากกว่าการมีค่านิยมพ่ึงพาคนอ่ืน พวกเขาไม่ได้พ่ึงพารัฐในด้านอาชีพของพวกเขา เพราะเกือบทั้งหมดของพวก

เขามองหาความส าเร็จในธุรกิจจากสิ่งที่พวกเขาประกอบการเอง133  

ส าหรับความส าคัญของชนชั้นกลางที่มีต่อประชาธิปไตย ตามทฤษฎีความเป็นสมัยใหม่ระบุว่า การ

พัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเติบโต และความเข้มแข็งของประชาสังคมฝ่ายประชาธิปไตย 

(pro-democracy civil sociaty) อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก การเพ่ิมจ านวนหรือขนาดของชนชั้นกลาง 

ซึ่งสมาชิกของชนชั้นกลางนี้จะเป็นแกนน าฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยในประชาสังคม และประการที่  2 การ

พัฒนาเศรษฐกิจช่วยเพ่ิมสมรรถนะให้แก่องค์กรหรือกลุ่มอิสระต่าง  ๆ จึงเท่ากับเป็นการเพ่ิมฝ่ายสนับสนุน

ประชาธิปไตยในประชาสังคม แต่กรณีของฮ่องกงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องกลับไม่ได้ช่วงสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ประชาสังคมฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย โดยในช่วง ค.ศ. 1984-1994 การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของฮ่องกงก่อให้เกิดความเติบโตของชนชั้นกลาง แต่เป็นชนชั้นกลางที่มีความแตกต่างกันสูง โดยมีทั้ง

ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยและฝ่ายที่ไม่สนใจประชาธิปไตย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ ความคาดหวังและ

ความหลากหลายของบริบท นอกจากนั้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การบริหารฮ่องกงมีโครงสร้างแบบ

อ านาจนิยมก่ึงราชการ (quasi-bureacratic authoritarian structure) ที่เอ้ือต่อตัวแทนฝ่ายธุรกิจในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่มีอ านาจตามโครงสร้างการเมืองดังกล่าว และโครงสร้างการเมืองในลักษณะนี้ยังช่วยปกป้องระบบ

สวัสดิการทางสังคมที่ต่ า การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานเป็นไปแบบจ ากัด การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลต่ า และการเก็บภาษีรายได้และก าไรในอัตราต่ า ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการน าไปสู่

ประชาธิปไตยจึงย่อมมีความเป็นไปได้ในการน าความสั่นคลอนมาสู่ประโยชน์ของฝ่ายธุรกิจ134 

 

 

 

 

                                                           
133 Tai-lok Lui, “Rearguard Politics: Hong Kong’s Middle Class,” Developing Economies 41, issue, 2 (June 
2003): 176-177.  
134 Ming Sing, “Economic Development, Civil Society and Democratization in Hong Kong,” Journal of 
Contemporary Asia 26, no. 4 (1996): 497-499. 
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กิจกรรม 11.3.3 

 อะไรคือประเด็นท้าทายที่ส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยในฮ่องกง    

แนวตอบกิจกรรม 11.3.3 

 บทบาทของชนชั้นกลางในฮ่องกงถือเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยใน

ฮ่องกง เพราะถ้าพิจารณาตามแนวคิดทางทฤษฎีความเป็นสมัยใหม่ การก่อตัวและการเติบโตของชนชั้นกลาง

นับเป็นปัจจัยส าคัญในการเกิดการร่วมกลุ่มในการเรียกร้อง เสนอความคิดเห็น และการตรวจสอบรัฐบาล  ถ้า

การรวมกลุ่มของชนชั้นกลางมีความเข้มแข็ง ย่อมคานอ านาจของรัฐบาลเพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบ 

แต่ชนชั้นกลางในฮ่องกงกลับขาดการประสานความร่วมมือหรือการดึงพันธมิตรโดยเฉพาะการดึงชนชั้นล่าง

มาร่วมการเคลื่อนไหว เพ่ือให้รัฐบาลยึดถือหลักการประชาธิปไตยในการตัดสินปัญหาและการด าเนินนโยบาย 

นอกจากนั้น ชนชั้นกลางในฮ่องกงเองส่วนหนึ่งยังกังวลต่อผลกระทบทางธุรกิจของตน ถ้าแสดงจุดยืนใน

ลักษณะตรงกันข้ามกับทา่ทีของจีน      

 

ตอนที่ 11.4  

การถดถอยของประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.4 แล้ว จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  

 

หัวเรื่อง 

 11.4.1 การถดถอยของประชาธิปไตยในญี่ปุ่น 

 11.4.2 การถดถอยของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ 

 11.4.3 การถดถอยของประชาธิปไตยในไต้หวัน 

 

แนวคิด 

1. ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคง การคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาที่ส าคัญ ซึ่ง 

ท าให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้น าการเมืองและรัฐบาลลดลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท าให้ประชาธิปไตยใน 

ญี่ปุ่นอยู่ในภาวะถดถอย เพราะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีการก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ ในขณะเดียวกัน

ประชาชนและประชาสังคมก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การเรียกร้อง และการตรวจสอบรัฐบาล

ได้อย่างเต็มที ่
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2. ภายหลังระบอบการเมืองเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1987 ระบอบ ประชาธิปไตย

ในเกาหลีใต้ต้องเผชิญการท้าทายส าคัญในสมัยประธานาธิบดีปักคึนฮเย เมื่อผู้น าการเมืองและบุคคล

ใกล้ชิดใช้อ านาจในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน แต่ความเข้มแข็งของพลังประชาชนและ

ประชาสังคมสามารถปกป้องระบอบประชาธิปไตย ไม่ให้ต้องเผชิญภาวะถดถอย และในที่สุด

ประธานาธิบดีปักคึนฮเยได้ถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ง โดยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ 

3. นับตั้งแต่ระบบการเมืองไต้หวันเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในทศวรรษที่ 1990 พัฒนาการของ

ประชาธิปไตยด าเนินไปอย่างมั่นคง โดยระบอบการเมืองไม่ย้อนกลับไปเป็นแบบอ านาจนิยม อย่างไรก็

ตาม ระบอบประชาธิปไตยก็ยังคงเผชิญปัจจัยที่อาจน าไปสู่สภาวะถดถอยอยู่ ดังประเด็นการคอร์รัป

ชัน แต่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นไปตามครรลองของประชาธิปไตย 

  

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  

 1. อธิบายการถดถอยของประชาธิปไตยในญี่ปุ่นได้    

 2. อธิบายการถดถอยของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ได้  

 3. อธิบายการถดถอยของประชาธิปไตยในไต้หวันได้ 

  

เกริ่นน า 

 แม้หลายประเทศได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าเมื่อประเทศดังกล่าวระบอบ

การเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้ว ระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีความยั่งยืน เหมือนดังที่ ซามูเอล ฮันติงตัน 

(Samuel Huntington) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระแสย้อนกลับ (reverse wave) ของระบอบประชาธิปไตย 

กล่าวคือ เมื่อระบอบการเมืองในประเทศใดซึ่งได้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้ว แต่ได้หวนกลับไปเป็นแบบอ่ืนที่

ไม่ใช่ประชาธิปไตยอีก ส่วนการเปลี่ยนแปลงของระบอบการเมืองจากไม่ใช่ประชาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยนั้น 

ฮันติงตันได้อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ภายในช่วงเวลาหนึ่งว่ าเป็นกระแส

ประชาธิปไตย (wave of democratization) พร้อมกับการแบ่งกระแสประชาธิปไตยออกเป็น 3 ช่วง

ด้วยกัน135 คือ กระแสประชาธิปไตยในช่วงแรก (first wave of democratization) เริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 

1820 เมื่อประชาชนที่เป็นชายส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิในการเลือกตั้ง และผ่านช่วงระยะเวลามา

                                                           
135 Samuel P. Huntington, “Democracy’s Third Wave,” Journal of Democracy 2, no. 2 (Spring 1991): 17. 
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จนถึง ค.ศ.1926 ในช่วงนี้มีประเทศที่ระบอบการเมืองเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตย 29 ประเทศ แต่เมื่อมุสโส

ลินี (Mussolini) ขึ้นมามีอ านาจในอิตาลีใน ค.ศ.1922 ก็ได้เกิดกระแสย้อนกลับขึ้น  

กระแสประชาธิปไตยในช่วงที่ 2 (second wave of democratization) เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายพันธมิตร

ประสบชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่  2 และถึงจุดสูงสุดใน ค.ศ.1962 โดยมีประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยมากถึง 36 ประเทศ แต่ได้เกิดกระแสย้อนกลับในช่วงที่ 2 ระหว่าง ค.ศ.1960-1975 และกระแส

ประชาธิปไตยในช่วงที่ 3 (third wave of democratization) เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1970 และ 1980 โดย

เริ่มต้นในประเทศที่ประชาชนนับถือคาธอลิก ซึ่งได้แก่โปรตุเกสและสเปน หลังจากนั้นได้เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ 

อเมริกากลาง และประเทศในยุโรปตะวันออกที่ประชาชนนับถือคาธอลิก คือ โปแลนด์และฮังการี นอกจากนี้ 

กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นใน ค.ศ.1990 ในบัลแกเรีย โรมาเนีย ยูโกสลาเวีย มองโกเลีย 

เนปาล และแอลเบเนีย ซึ่งมีผลให้เกิดการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในดินแดนอาหรับและ

แอฟริกาบางประเทศ 

ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ประเทศซึ่งน าแนวทางประชาธิปไตยมาใช้ไม่นานนัก แต่กลับเบี่ยงเบนออกไป จน

น าไปสู่กระแสย้อนกลับครั้งแรกและครั้งที่ 2 ก็เนื่องจาก 1) ความอ่อนแอของค่านิยมประชาธิปไตยในกลุ่มผู้น า

และประชาชน 2) ภาวะความยุ่งยากทางเศรษฐกิจ ที่น าไปสู่ภาวะความขัดแย้งทางสังคม ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไข

โดยรัฐบาลอ านาจนิยม 3) ภาวะความสับสนอลหม่านทางสังคมและการเมือง อันเนื่องมาจากแผนการปฏิรูป

เศรษฐกิจและสังคมอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลฝ่ายซ้าย 4) ท่าทีของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่มีแนวคิด

อนุรักษนิยม ซึ่งกีดกันไม่ให้กลุ่มเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายและชนชั้นล่าง เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 5) ภาวะการ

ไร้สภาพบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบ อันเนื่องมาจากการกบฏและการก่อการร้าย 6) การเข้าแทรกแซง

หรือการเข้ายึดครองของประเทศที่มีอ านาจมากกว่า และ 7) ผลกระทบจากภาวะความล้มเหลวของระบอบ

ประชาธิปไตย หรือการถูกล้มล้างที่เกิดข้ึนในประเทศอ่ืน136  

ด้านสภาวะประชาธิปไตยถดถอย เมื่อมองในระดับโลกช่วง ค.ศ. 1974-2014 ระบอบประชาธิปไตยใน

ประเทศต่าง ๆ ร้อยละ 29 ประสบความล้มเหลว เมื่อเจาะจงที่ทศวรรษแรก (ค.ศ. 1974-1983) ของกระแส

ประชาธิปไตยช่วงที่ 3 สัดส่วนของระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ ซึ่งประสบความล้มเหลว อยู่ที่ร้อย

ละ 16 และลดลงมาเหลือร้อยละ 8 ในช่วงทศวรรษที่ 2 (ค.ศ. 1984-1993) แต่เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 11 ใน

ทศวรรษที่ 3 (ค.ศ. 1994-2003) และเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 16 ในช่วง ค.ศ. 2004-2014137 ในด้านมุมมอง

ของลาร์รี ไดอะมอนด์ (Larry Diamond) ต่อสภาวะประชาธิปไตยถดถอย นับตั้งแต่ ค.ศ. 2006 เป็นต้นมานั้น 

                                                           
136 Ibid., 17-18. 
137 Larry Diamond, “Facing up to the Democratic Recession,” in Democracy in Decline? ed. Larry Diamond 
and Marc F. Plattner (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015), p. 102. 
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เขาระบุมูลเหตุที่ต้องกังวลกับปรากฏการณ์ดังกล่าวก็คือ สัดส่วนความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยใน

ประเทศต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน ความมีเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมี

แนวโน้มลดลง ระบอบอ านาจนิยมได้ฝังรากในหลายประเทศ และประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยมั่นคงดังเช่น

สหรัฐอเมริกา กลับไม่ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนประชาธิปไตยในภูมิภาคต่าง ๆ138  

ลักษณะที่บ่งบอกถึงสภาวะถดถอย หรือความล้มเหลวของประชาธิปไตย อาจเริ่มตั้งแต่ผู้น าการเมือง

หรือรัฐบาลใช้อ านาจในทางมิชอบ โดยการข่มขู่และการจับกุมคุมขังฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล เช่น นักวิชาการ 

นักเคลื่อนไหว นักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน และสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน ทั้งที่ขาดประจักษ์พยานหลักฐาน 

หรือไม่ก็สร้างหลักฐานเท็จ นอกจากนั้น ยังใช้วิธีการปิดกั้นการแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์ การรวมกลุ่ม 

และการเคลื่อนไหว อันเป็นการละเมิดสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพพลเมือง รวมทั้งการขาดความโปร่งใสและ

การละเมิดหลักธรรมาภิบาล จนน าไปสู่วิกฤตความชอบธรรมทางการเมือง (crisis of political legitimacy) 

ในภาวะดังกล่าว ถ้าประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ขาดการรวมตัวกันหรือขาด

ความกระตือรือร้น รวมถึงองค์กรซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ อยู่ในลักษณะอ่อนแอ การละเมิด

กฎเกณฑ์ของผู้น าการเมืองและรัฐบาล จึงมีโอกาสเกิดขึ้นสูง ดังเช่นการโกงการเลือกตั้งโดยพรรครัฐบาล การ

คอร์รัปชันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ หรือไม่ก็การประกาศภาวะฉุกเฉินเพ่ือเพ่ิมอ านาจ

ให้แก่ฝ่ายรัฐบาล ในการควบคุมฝ่ายค้านและประชาชน  

 

เรื่องท่ี 11.4.1 การถดถอยของประชาธิปไตยในญี่ปุ่น 

ดังที่น าเสนอมาแล้วว่าระบอบประชาธิปไตยในญี่ปุ่นมีความเข้มแข็ง สถาบันการเมืองต่าง ๆ มีการ

ถ่วงดุลอ านาจกัน เพ่ือให้ระบอบการเมืองตอบสนองต่อความต้องการและการเรียกร้องของประชาชน ใน

ขณะเดียวกัน สถาบันการเมืองต่าง ๆ อยู่ภายใต้การตรวจสอบ และการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน จึงเป็นการ

ป้องกันการใช้อ านาจไปในทางมิชอบ ดังนั้น การกล่าวว่าประชาธิปไตยในญี่ปุ่นอยู่ในภาวะถดถอย ย่อม

คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากเมื่อเกิดกรณีอ้ือฉาวขึ้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้น าการเมือง รัฐบาล หรือ

สถาบันการเมือง การแก้ไขได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มีการก าหนดไว้ โดยไม่ป็นการกระท าในลักษณะนอกเหนือ

กติกา 

ส าหรับสมัยที่ชินโซะ อาเบะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 เป็นต้น

มา สิ่งที่ท าให้ความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลของเขาลดลง ก็ปรากฏคล้ายกับที่บางรัฐบาลในช่วงก่อนหน้าเผชิญก็

คือ การกล่าวหาว่าผู้น ารัฐบาลคอร์รัปชัน โดยนายกรัฐมนตรีอาเบะและภรรยาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการ

                                                           
138 Ibid.  
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ขายที่ดินสาธารณะให้องค์กรโมริโตโมะ กาคูอิน (Moritomo Gakuen) เพ่ือสร้างโรงเรียน ซึ่งผู้ประกอบการ

โรงเรียนเป็นพวกชาตินิยมขวาจัด และภรรยาของนายกรัฐมนตรีอาเบะเป็นอาจารย์ใหญ่กิตติมศักดิ์ของโรเรียน 

โดยราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ 956 ล้านเยน แต่ขายในราคา 134 ล้านเยน ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 เอกสารที่

กระทรวงการคลังยื่นต่อรัฐสภาเพ่ือการไต่ส่วนการลดราคาที่ดินมีการแก้ไข โดยไม่มีการกล่าวถึงชื่อ

นายกรัฐมนตรีอาเบะและภรรยาเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ต่อมาใช่วงปลายเดือนมีนาคม อดีตเจ้าหน้าที่

ระดับสูงของกระทรวงการคลังซึ่ งให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาสูง ยืนยันว่า 

นายกรัฐมนตรีอาเบะ ภรรยา และบุคคลที่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นผู้สั่งให้มีการแก้ไขเอกสาร ผลจาก

เหตุการณ์นี้ท าให้คะแนนนิยมในรัฐบาลอาเบะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 42 ซึ่งเป็นกาลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 

14139        

 เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ภรรยาของนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ลาออกจาก

ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่กิตติมศักดิ์ของโรเรียน ผู้ประกอบการโรเรียนถูกจับกุมด้วยข้อหาฉ้อฉล และการชุมนุม

ของประชาชนให้คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีอาเบะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก140 นอกจากนั้น 

การชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอาเบะลาออก ก็ยังคงเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถัดมา โดยผู้ชุมนุม

ความเห็นร่วมกันว่า นายกรัฐมนตรีอาเบะพูดเท็จในการปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน  ใน

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอาเบะยังถูกกล่าหาในการช่วยเหลือเพ่ือนในการเปิดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ทั้งที่มี

ความเห็นพ้องกันแล้วว่า ไม่มีความจ าเป็นในการเปิดคณะดังกล่าว ซึ่งอาจถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบครึ่ง

คริสต์ศตวรรษในการเปิดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ขึ้นในญี่ปุ่นอีก141  

จากข้อกล่าวหาในกรณีดังกล่าวนี้เอง ที่นายกรัฐมนตรีอาเบะต้องไปตอบข้อซักถามในสภา ในสิ่งที่

กระท าไปว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือไม่ ถ้าสิ่งดังกล่าวผู้น าการเมืองสามารถชี้แจงได้ว่าไม่กระท า

ผิดตามที่ถูกกล่าวหา ก็ย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ถ้าไม่สามารถชี้แจงได้ ก็อาจถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและ

พ้นจากต าแหน่งได้ ฉะนั้น การที่คะแนนความนิยมในรัฐบาลลดลงจึงไม่ใช่คะแนนหรือความเชื่อมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยลดลงเสียทีเดียว แต่เป็นคะแนนความนิยมที่มีต่อตัวบุคคลหรือองค์กรหนึ่งในระบอบ

                                                           
139 Robin Harding, “Japan Land Scandal Official Refuses to Implicate Shinzo Abe,” Financial Times, March 
27, 2018, https://www.ft.com/content/c8f95630-3178-11e8-b5bf-23cb17fd1498 (accessed August 6, 2018). 
140 “Japan PM Abe Denies Involment in School Scandal Cover-Up,” BBC, March 19, 2018, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-43425744 (accessed August 6, 2018).  
141 Charlie Campbell, “Japan’s Shinzo Abe Is in a Dogfight for His Political Life over a Favoritism Scandal,” 
Time, July 25, 2007, http://time.com/4872170/japan-shinzo-abe-approval-rating-kotaro-kake/ (accessed 
August 6, 2018). 
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ประชาธิปไตยมากกว่า การที่ระบอบการเมืองญี่ปุ่นเป็นระบอบเปิด ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นและการรวมกลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์และการตรวจสอบรัฐบาลจึงเป็นสิ่งที่กระท าได้ 

ดังที่กล่าวมาบ้างแล้วว่าการคอร์รัปชันในญี่ปุ่น ถือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ในลักษณะอุปถัมภ์หรือ

ความเป็นกันเอง ระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งส าคัญ

เกษียณอายุ มักไปด ารงต าแหน่งส าคัญในองค์กรภาคสาธารณะหรือไม่ก็ภาคธุรกิจ บางส่วนก็อาจไปสมัครรับ

เลือกตั้งโดยสังกัดพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ผูกขาดอ านาจการเมืองมาอย่างยาวนาน 

การที่บุคคลเหล่านี้เคยอยู่ในระบบราชการมาก่อน ย่อมสามารถใช้อิทธิพลของตนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จากพรรคพวกที่ยังอยู่ในระบบราชการ เพ่ือได้การประมูลโครงการ หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ ธุรกิจพึงได้รับ โดย

แต่ละฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ที่พึงมิชอบตอบแทน142 แต่การคอร์รัปชันในลักษณะนี้โดยเฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงระยะเวลาถัดมา ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในลักษณะแพร่หลาย และดัชนี

การรับรู้การคอร์รัปชัน (corruption perceptions index) ของญี่ปุ่น ค.ศ. 2017 จัดท าโดย Transparent 

International ระบว่า ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ 20 จากจ านวน 180 ประเทศ โดยได้คะแนน 73 คะแนน จาก 100 

คะแนน 

 แม้พรรคเสรีประชาธิปไตยปกครองญี่ปุ่นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1955 แต่ก็ใช่ว่าผูกขาดอ านาจในการเป็น

รัฐบาลมาโดยตลอด ดังในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 2009 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 ที่นักการเมืองจากพรรค

ประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่น (Democratic Party of Japan) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น สภาพเช่นนี้นี้ย่อม

เป็นการยืนยันว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ ถ้าประชาชนให้ความสนับสนุนและมีคะแนนเสียงมากพอ ย่อมสามารถ

จัดตั้งรัฐบาลได้ ดังนั้น ถ้าพรรคเสรีประชาธิปไตยผูกขาดอ านาจและท าให้การคอร์รัปชันทางการเมือง

แพร่หลาย การที่พรรคการเมืองอ่ืนเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ ก็สามารถเป็นทางเลือกในการตัดวงจรดังกล่าว 

นอกจากนั้น การที่ญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีระดับความมีเสรีภาพสูงก็นับเป็นทุนส าคัญในการค้ าจุนประชาธิปไตย 

ไม่ให้ตกอยู่ในภาวะถดถอยเหมือนกับท่ีเกิดขึ้นในบางประเทศ           

 

 

 

 

 

                                                           
142 Lucien Ellington, Japan (Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, 2009), 85-86; Susan Carpenter, Special 
Corporations and the Bureaucracy: Why Japan Can’t Reform (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 91-
104.   
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กิจกรรม 11.4.1 

 จงอธิบายการถดถอยของประชาธิปไตยในญี่ปุ่น  

แนวตอบกิจกรรม 11.4.1 

 ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยมีความมั่งคง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นตาม

กติกาที่รัฐธรรมนูญก าหนด เหตุการณ์หรือสภาวะที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยก็คือ

ปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งส่งผลต่อคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลลดลง แต่ก็ไม่ได้ก็กลายเป็นวิกฤต

ที่แสดงให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยอยู่ในภาวะเสื่อมถอย ในลักษณะเรียกร้องให้น าระบอบการเมืองอ่ืนมาใช้ 

เพราะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด าเนินไปตามกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ และระบอบการเมืองเปิดโอกาสให้

ประชาชนเลือกตวัแทนของตนใหม่ หรือไม่รัฐบาลนั้นอาจถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา    

 

เรื่องท่ี 11.4.2 การถดถอยของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ 

 นับตั้งแต่ระบอบการเมืองเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในตอนปลายทศวรรษที่ 1980 อาจ

กล่าวได้ว่าความเป็นประชาธิปไตยหรือการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ด าเนินไปอย่างมั่นคง การเข้าสู่

ต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับทั้งถิ่นและระดับชาติ  เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกติกาตามที่ปรากฏใน

รัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและสื่อมวลชนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ในด้าน

การเรียกร้อง การแสดงออก และการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล อย่างไรก็ตาม เมื่อปักคึนฮเยได้รับชัยชนะในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดี โดยสังกัดพรรคแซนูรี (Saenuri Party) หรือพรรคแกรนด์เนชันแนล (Grand National 

Party) เดิม และเข้าด ารงต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 ซึ่งในระหว่างด ารงต าแหน่งได้เกิดกรณี

อ้ือฉาวหลายเรื่องที่ผู้น ารัฐบาลและบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวข้องโดยตรง อันสะท้อนให้เห็นถึงการใช้อ านาจโดยมิชอบ 

และสร้างความสั่นคลอนต่อระบอบประชาธิปไตย  

 ส าหรับวิกฤตความชอบธรรมของผู้น าเกาหลีใต้ดังกล่าว หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ากรณีอ้ือฉาวชเว 

(Choi-gate scandal) เกิดขึ้นเมื่อมีการกล่าวหาชเวซุนซิล (Choi Soon-sil) เพ่ือนสนิทของประธานาธิบดี

ปักคึนฮเย เข้าถึงเอกสารลับและเอกสารของทางราชการ ทั้งที่ไม่มีต าแหน่งหน้าที่ และเรียกรับผลประโยชน์

จากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือแชบอล จนน าไปสู่การชุมนุมต่อต้านประธานาธิบดีปักคึนฮเย นับตั้งแต่ปลาย

เดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 โดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกจากต าแหน่ง เพราะถือว่ามีส่วนรู้เห็นกับการ

กระท าดังกล่าว ในที่สุดสมัชชาแห่งชาติของเกาหลีใต้ ได้มีมติถอดถอนประธานาธิบดีปักคึนฮเยออกจาก

ต าแหน่งในเดือนธันวาคม และในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นชอบการถอดถอน

ตามมตดิังกล่าว 



77 
 

 เมื่อพิจารณาถึงการกระท าที่เชื่อมโยงและน าไปสู่วิกฤตความชอบธรรมของผู้น าเกาหลีใต้ ก็พบว่า

เกี่ยวข้องกับการใช้ส านักข่าวกรองแห่งชาติเป็นเครื่องมือ ในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 

2012 แม้ไม่สามารถระบุได้ว่ามีผลมากน้อยขนาดไหนต่อคะแนนเสียงที่ประธานาธิบดีปักคึนฮเยได้รับ แต่ก็ถือ

ได้ว่าพรรคแกรนด์เนชันแนลที่เป็นพรรครัฐบาลในขณะนั้น รวมทั้งอดีตประธานาธิบดีอีมย็องบัก (Lee Myung-

bak) ซึ่งเป็นผู้น าเกาหลีใต้ในขณะนั้นด้วย ย่อมต้องรับผิดชอบต่อการกระท าดังกล่าว การที่รัฐบาลปักคึนฮเย

พยายามถ่วงเวลาในการสอบสวนจนประชาชนต้องออกมาชุมนุมเรียกร้อง ถือได้ว่าขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ใน

ส่วนของการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชน รัฐบาลปักคึนฮเยกลับใช้กฎหมายหมิ่นประมาท 

ในการด าเนินคดีกับสื่อมวลชนและผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ดังกรณีของทัตสุยะ คาโตะ (Tatsuya Kato) 

หัวหน้าส านักงานหนังสือพิมพ์ซันเคอิชิมบุน (Sankei Shimbun) ประจ ากรุงโซล ที่ต าหนิประธานาธิบดี

ปักคึนฮเยกรณีเรือเซวอลล่ม ในเวลาต่อมาได้ปรากฏข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถถือได้ว่าประธานาธิบดีปักคึนฮเย

บกพร่องในเรื่องดังกล่าว เพราะตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนประธานาธิบดีปักคึนฮเย

ระบุว่า ในช่วงเหตุการณ์เรือล่ม ประธานาธิบดีอยู่ที่บ้านพัก ไม่ได้อยู่ที่ส านักงานหรือท าเนียบประธานาธิบดี 

จวบจนเวลาผ่านไป 7 ชั่วโมง จึงได้ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว143 

 นอกจากนั้น รัฐบาลปักคึนฮเยยังไม่สามารถอดกลั้นต่อความคิด และอุดมการณ์ทางการเมืองที่

แตกต่าง ดังการเสนอให้ศาลยุบพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แนวสังคมนิยม และการก าหนดให้ใช้ต าราเรียน

ประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลจัดท าขึ้น ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การกระท าเช่นนี้จึงถือเป็นการลิดรอน

สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพของประชาชนในการเสนอมุมมองที่หลากหลาย โดยไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในสิ่งที่

ผู้น าหรือรัฐบาลน าเสนอ เพราะไม่เช่นนั้นสิ่งที่ผิดพลาดย่อมไม่ได้รับการแก้ไขหรือใช้ เป็นบทเรียน และสิ่งที่

สร้างสรรค์หรือข้อเสนอแนะย่อมไม่มีโอกาสน าไปปฏิบัติ หรือการก าหนดเป็นนโยบาย ยิ่งไปกว่านั้น ความเป็น

อนุรักษนิยมของประธานาธิบดีปักคึนฮเย ยังท าให้นโยบายสร้างความไว้วางใจ (Trustpolitik) ของเธอ ในการ

ลดความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือต้องล้มเหลวลง ดังตัวอย่างการปิดนิคมอุตสาหกรรมแคซอง (Kaesong 

Industrial Complex) เพราะรัฐบาลเกาหลีใต้มุ่งให้ความส าคัญกับความมั่นคงแบบดั้งเดิม ( traditional 

security) หรือด้านการทหาร มากกว่าการใช้การเจรจาในการแก้ไขปัญหา144 

                                                           
143 Choe Sang-hun, “South Korea Raises Ferry That Sank in 2014 Disaster,” New York Times, March 22, 
2017, http://www.nytimes.com /2017/03/22/world/asia/south-korea-ferry-sewol.html (accessed June 15, 
2018). 
144 วิเชียร อินทะสี, “มุมมองดา้นความมั่นคงของเกาหลีใต้ อดตีและปจัจุบัน” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา 20, ฉ. 1 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 111-121.  
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 ส าหรับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งถือว่าท าให้ประชาธิปไตยต้องเผชิญภาวะเสื่อมถอยก็คือ การใช้อ านาจ

ในทางมิชอบและการคอร์รัปชัน กรณีอ้ือฉาวชเวแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีปักคึนฮเย อยู่ในข่ายการใช้

อ านาจในทางมิชอบและการคอร์รัปชัน เมื่อพิจารณาในยุคการเมืองเกาหลีใต้เป็นแบบอ านาจนิยม โดยเฉพาะ

ในยุคประธานาธิบดีปักจองฮีและชอนดูฮวาน การคอร์รัปชันได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายระหว่างนักการเมือง 

ข้าราชการ และนักธุรกิจ ทั้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ด้านความม่ังคั่งส่วนบุคคล การรักษาอ านาจ และการได้รับ

การเลือกตั้ง ส่วนนักธุรกิจก็ได้รับประโยชน์ตอบแทนในด้านการได้รับงานประมูล สินเชื่อ และใบอนุญาตการ

น าเข้าและการส่งออกสินค้า145 อย่างไรก็ตาม นับตั้งการเมืองเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยใน ค.ศ. 

1987 เมื่อประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพ สื่อมวลชนมีอิสระจากการควบคุมของรัฐ และรัฐบาลต้องยึดหลักนิติ

ธรรม การด าเนินคดีกับบุคคลส าคัญในข้อหาการใช้อ านาจโดยมิชอบและการคอร์รัปชันจึงได้เกิดขึ้น ดังการ

ด าเนินคดีอดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวานและและโนแทอู ในข้อหาการปราบปรามประชาชนในเหตุการณ์

เรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 และข้อหาการคอร์รัปชัน 

 เมื่อกรณีอ้ือฉาวชเวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลปักคึนฮเยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน

ตุลาคม ค.ศ. 2016 จนถึงช่วงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาการถอดถอนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 นอกจาก

ประชาชนทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยคนท างาน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ คริสตจักร และนักเคลื่อนไหวในระดับ

ท้องถิ่นแล้ว ยังมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตยหลากหลายกลุ่มเข้าร่วม 

เช่น การรวมกลุ่มของ “บุคคลที่มาคนเดียว (The People Who Came Alone)” สหภาพบุคลากรทาง

การศึกษาและครูแห่งเกาหลี (Korean Teachers and Education Workers Union) สหภาพแรงงานเกาหลี 

(Korean Confederation of Trade Unions) และกลุ่มปฏิบัติการประชาชนเร่งด่วนเพ่ือการลาออกของ

รั ฐ บ า ล ปั ก คึ น ฮ เ ย  ( Emergency Citizen Action for the Resignation of the Park Geun- hye 

Administration) ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาสังคมมากกว่า 1,500 องค์กรหรือกลุ่ม รวมทั้งคนเกาหลีใต้ที่

อาศัยอยู่ในต่างแดน ก็ได้รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพ่ือให้ประธานาธิบดีปักคึนฮเยพ้นจากต าแหน่ง และการฟ้ืนฟู

ประชาธิปไตยกลับคืนมา เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวของคนเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา 

สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่ามีส่วนกดดันให้อัยการและองค์กร

ตามกระบวนการยุติธรรม ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนประชาสังคมฝ่าย

                                                           
145 David C. Kang, “Bad Loans to Good Friends: Money Politics and the Developmental State in South 
Korea,” International Organization 56, no. 1 (Winter 2002): 177-207; วิเชียร อินทะสี, “การต่อสู้กับการคอรร์ัปชัน
ทางการเมืองในเกาหลีใต้ ในช่วงตน้ของกระบวนการความเป็นประชาธิปไตย,” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 
2 (กันยายน 2553-กุมภาพันธ์ 2554): หน้า 57-94. 
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อนุรักษนิยม ตลอดช่วงที่เกิดกรณีอ้ือฉาวชเว ก็ได้เคลื่อนไหวปกป้องประธานาธิบดีปักคึนฮเย ทั้งการขัดขวาง

การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน และการปะทะกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

 จากกรณีอ้ือฉาวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีปักคึนฮเย นับเป็นความท้าทายต่อระบอบ

ประชาธิปไตย ในการควบคุมและจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพราะถ้าไม่สามารถจัดการได้แล้วก็เท่ากับระบอบ

ประชาธิปไตยต้องตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอย ดังนั้น กรณีอ้ือฉาวชเวจึงเป็นบททดสอบส าคัญของระบอบ

ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ผลการทดสอบพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ระบอบประชาธิปไตย

ในเกาหลีใต้ไม่ได้อยู่ในภาวะเสื่อมถอย หรือถล าไปสู่ภาวะล้มเหลว เพราะประชาชนและกลุ่มเคลื่อนไหวทาง

สังคมและการเมือง ในฐานะผู้ต่อสู้ให้ได้มาซ่ึงประชาธิปไตยเม่ือหลายทศวรรษที่ผ่านมา สามารถปกป้องระบอบ

ประชาธิปไตย กอบกู้หลักนิติธรรม และสิทธิทางการเมืองกลับคืนมา ดังการชุมนุมต่อต้านประธานาธิบดี

ปักคึนฮเย จนน าไปสู่การถอดถอนออกจากต าแหน่งในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 อันเป็นการสิ้นสุดอ านาจของ

ผู้น าการเมืองแนวอนุรักษนิยม ซึ่งบริหารประเทศโน้มเอียงไปในทางอ านาจนิยม  

 

กิจกรรม 11.4.2 

 จงอธิบายการถดถอยของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ 

แนวตอบกิจกรรม 11.4.2 

 นับตั้งแต่ระบอบการเมืองเกาหลีใต้เปลี่ยนเปลี่ยนผ่านไปเป็นประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1987 เหตุการณ์ที่

กล่าวได้ว่า สามารถน าไปสู่การถดถอยหรือความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ก็คือ การที่

ประธานาธิบดีปักคึนฮเยและบุคคลที่ใกล้ชิดใช้อ านาจโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือส่วนตน การ

ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน และการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การกระท า

ดังกล่าวน าไปสู่การชุมนุมต่อต้าน ในที่สุดสมัชชาแห่งชาติได้มีมติถอดถอนประธานาธิบดีปักคึนฮเยออกจาก

ต าแหน่ง และในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 ศาลรัฐธรรมนูญได้เห็นชอบกับมติถอดถอนของสมัชชาแห่งชาติ  

 

เรื่องท่ี 11.4.3 การถดถอยของประชาธิปไตยในไต้หวัน 

ดังได้น าเสนอมาข้างต้นแล้วว่าประชาธิปไตยในไต้หวันถือว่ามีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดี ดังข้อมูลของ 

Freedom House ที่จัดให้ไต้หวันอยู่ในกลุ่มประเทศเสรี (Free) โดยมีคะแนนการประเมินจากตัวชี้วัดการจัด

อันดับเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง เสรีภาพพลเมือง และคะแนนรวม อยู่ในเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงความเป็น

ประชาธิปไตย ดังนั้น ถ้าพิจารณาในประเด็นการถดถอยแล้ว ประชาธิปไตยในไต้หวันถือว่าไม่ได้ถดถอย หรือ

อยู่ในภาวะที่ระบอบการเมืองย้อนกลับจากประชาธิปไตยไปสู่ระบอบอ านาจนิยม หากแต่มีกรณีท่ีผู้น าการเมือง

ใช้อ านาจไปในทางมิชอบ อันก่อให้เกิดการคอร์รัปชันหรือการที่รัฐบาลเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง อันเป็น
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ผลให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีโอกาสได้ที่นั่งในสภาลดลง จึงเท่ากับเป็นการลดความหลากหลายของพรรค

การเมือง ในการเสนอแนวคิดและนโยบายให้ประชาชนตัดสินใจ 

 ส าหรับกรณีที่ถือได้ว่าเป็นผลกระทบที่ท าให้ความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของไต้หวันลดลง อัน

อาจน าไปสู่ภาวะถดถอยก็คือ ปัญหาการคอร์รัปชัน ดังกรณีของประธานาธิบดีเซนฉุยเบียน เมื่อเกิดการ

กล่าวหาว่าผู้น าการเมืองและนักการเมืองคนอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันขึ้นใน ค.ศ. 2006 ได้น าไปสู่การ

ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเชนฉุยเบียน และการเรียกร้องให้ถอดถอนผู้น ารัฐบาล โดยขบวนการเสื้อแดง (Red Shirt 

Demonstration) และประชาชน จากกรณีดังกล่าวส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนไต้หวันที่มีต่อสถาบัน

และกระบวนการประชาธิปไตยลดลง โดยผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออก 

ค.ศ. 2006 (2006 East Asia Barometer) ระบุว่าประชาชนไม่พอใจต่อการท าหน้าที่ของระบอบประชาธิปไตย 

และสิ่งที่น่ากังวลต่อประเด็นความไว้วางใจต่อตัวแสดงส าคัญในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ผู้ตอบค าถามเพียง

ร้อยละ 31.5 ที่เชื่อม่ันหรือไว้วางใจในประธานาธิบดี ร้อยละ 21.6 ไว้วางใจในรัฐสภา และความไว้วางใจที่มีต่อ

พรรคการเมืองถือว่ามีจ านวนต่ ามากอย่างน่าประหลาดใจ กล่าวคือมีเพียงร้อยละ 17.6146 แม้ความเชื่อม่ันของ

ประชาชนที่มีต่อประชาธิปไตยได้ลดลง แต่กติกาหรือกฎเกณฑ์ตามระบอบประชาธิปไตยยังยึดถือและปฏิบัติ

ตาม โดยประชาชนได้เทคะแนนเสียงสนับสนุนที่มีต่อพรรคก้าวหน้าประชาธิปไตยของประธานาธิบดีเชนฉุย

เบียนไปยังก๊กมินตั๋งแทน ท าให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีในค.ศ. 2008 ก๊กมินตั๋งประสบชัยชนะอย่างถล่ม

ทลายในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภา โดยหม่ายิงจอ (Ma Ying-jeou) ได้ด ารงต าแหน่ง

ประธานาธิบดี ดังนั้น ความพ่ายแพ้ของพรรคก้าวหน้าประชาธิปไตยจึงถือเป็นการลงโทษจากประชาชน 

เนื่องจากผู้น าพรรคและสมาชิกพรรคบางส่วนถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันและใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลภายใต้การน าของประธานาธิบดีหม่ายิงจอ ได้เผชิญปัญหาการลดลงของคะแนน

นิยม เช่นเดียวกับรัฐบาลเชนฉุยเบียน เนื่องจากผลงานและนโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ ใน ค.ศ. 2014 ได้เกิด

การชุมนุมประท้วงของขบวนนักศึกษาดอกทานตะวัน (Sunflower Student Movement) และประชาชน 

เพราะหวั่นเกรงว่ารัฐบาลและสภาจะผลักดันการผ่านร่างกฎหมายความตกลงการค้าบริการ (service trade 

agreement) ระหว่างไต้หวันกับจีนอย่างรีบเร่ง ซึ่งผู้ชุมนุมประท้วงหวั่นเกรงว่าจะท าให้เศรษฐกิจไต้หวันต้อง

พ่ึงพาจีนมากยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวนี้จึงถือเป็นการโหมกระพือความไม่ไว้วางใจจีนของประชาชนไต้หวันมาก

ยิ่งขึ้น147 กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้วิธีการยึดครองพ้ืนที่บริเวณรัฐสภาและที่ท าการคณะรัฐมนตรีเป็นการสร้างแรง

                                                           
146 Dafydd J. Fell, “Taiwan’s Democracy: Towars a Liberal Democracy or Authoritarianism?” Journal of 
Current Chinese Affairs 39, no. 2 (2010): 190. 
147 John Fuh-Sheng Hsieh, “Taiwan in 2014: A Besieged President amid Political Turmoil,” Asian Survey 55, 
no. 1 (January-February 2015): 144. 
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กดดันต่อรัฐบาลหม่ายิงจอและก๊กมินตั๋ง การชุมนุมประท้วงดังกล่าวจึงเป็นผลให้การเจรจาด้านการค้าระหว่าง

จีนกับไต้หวันต้องหยุดชะงักลง ส าหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรัฐบาลหม่ายิงจอก็คือ ก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นพรรค

รัฐบาลต้องประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น โดยพรรคก้าวหน้าประชาธิปไตยในฐานะพรรค

ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายได้รับที่นั่งเพ่ิม สภาพดังกล่าวจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินนโยบายและการ

ตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ของรัฐบาลต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ถ้าไม่ให้

ความส าคัญ ประชาชนย่อมเป็นผู้ตัดสินอนาคตของพรรคการเมืองนั้น  ๆ อันเป็นไปตามครรลองของ

ประชาธิปไตย ในการป้องกันไม่ให้ผู้น าการเมืองหรือนักการเมืองใช้อ านาจ และการตัดสินใจโดยไม่ค านึงถึงการ

ท้วงติงจากฝ่ายต่าง ๆ  

นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยที่อาจถือว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพประชาธิปไตยในไต้หวันก็คือ บทบาทของ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยทั่วไปขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอาจมีทั้งฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่าย

ก้าวหน้า แต่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนับว่ามีบทบาทส าคัญในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย แม้การ

เคลื่อนไหวอาจมุ่งประโยชน์ของขบวนการด้วยก็ตาม พร้อมกันนั้น ภายหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้ว 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังถือเป็นตัวแสดงส าคัญในการท าให้ระบอบประชาธิปไตยมั่นคง ดังเช่นการ

เป็นเวทีเรียนรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน การแสดงออกซึ่งความต้องการ และการติดตามการบริหารงานของ

รัฐบาล แม้ในทศวรรษที่ 1980 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไต้หวันจ านวนมากปรากฏตัวขึ้น แต่ก็ไม่ได้มี

ความเป็นเอกภาพในการต่อต้านก๊กมินตั๋ง เพราะการก่อตัวขึ้นมีลักษณะเป็นการสะท้อนถึงผลประโยชน์อัน

หลากหลายและชนชั้นทางสังคม อันเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการที่ก๊กมิ

นตั๋งพยายามปรับตัวจากอ านาจนิยมแบบเข้มข้นไปสู่การเป็นอ านาจนิยมแบบอ่อนลง ดังนั้น การเผชิญหน้า

ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับรัฐบาลจึงแทบไม่จ าเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ ในทางตรงกัน

ข้ามกลับมีแนวโน้มถูกดึงไปเป็นพวก โดยผ่านกลไกและช่องทางที่ เป็นการก าหนดขึ้นโดยรัฐบาล148 

นอกจากนั้น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังมีข้อจ ากัดในแง่การอิงแอบหรือการเป็นพันธมิตรกับพรรค

การเมือง รวมทั้งความเป็นชาตินิยมหรือชาตินิยมของชนชั้นกลาง ก็นับเป็นอุปสรรคต่อบทบาทของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมของไต้หวันด้วย149   

 ส าหรับประเด็นอ่ืนที่อาจถือว่าส่งผลต่อคุณภาพประชาธิปไตยในไต้หวันอีกก็คือ พรรคการเมืองใน

ไต้หวัน นับตั้งแต่การอพยพจากผืนแผ่นดินใหญ่มายังไต้หวันใน ค.ศ. 1949 ก๊กมินตั๋งได้ผูกขาดอ านาจการเมือง

                                                           
148 Heesu Jang, “Old Money—The History of Giving in Asia,” in Pragmatic Philanthropy: Asian Charity 
Explained, ed. Ruth A. Shapiro, Manisha Merchandani (Singapore: Palgrave Macmillan 2018), 30-31. 
149 Stephen Philion, “The Impact of Social Movements on Taiwan’s Democracy,” Journal of Current 
Chinese Affairs 39, no. 3 (2010): 160.  
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จวบจนกระทั่งทศวรรษที่  1990 และภายหลังจากที่ไต้หวันวเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย พรรคก้าวหน้า

ประชาธิปไตยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งและผลัดกันขึ้นมาเป็นรัฐบาล ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ

ประชาชน การที่การเมืองไต้หวันมีลักษณะเข้าสู่ระบบ 2 พรรคเช่นนี้ นับว่ามีส่วนสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบ

การเมือง อย่างไรก็ตาม ลักษณะเช่นนี้อาจเป็นการลดโอกาสที่พรรคการเมืองขนาดเล็กจะเติบโตหรือเป็น

ทางเลือกให้แก่ประชาชน แต่กรณีนี้ก็ต้องดูปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย ซึ่งก็พบว่าระบบการเลือกตั้งของไต้หวันที่

เปลี่ยนจากเขตการเลือกตั้งที่มีสมาชิกหลายคนมาเป็นระบบเลือกตั้งแบบที่มีสมาชิกหรือผู้แทนคนเดียวใน ค.ศ.

2008 ปรากฏว่าพรรคการเมืองที่ 3 ไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่ต าแหน่งเดียว ทั้งที่ในช่วงก่อนหน้าได้รับที่นั่งอยู่

ระหว่างร้อยละ 15-20 ของที่นั่งทั้งหมด นอกจากนั้น ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนก็ถือมีผลต่อ

การพัฒนาประชาธิปไตยในไต้หวัน เพราะประเด็นความมั่นคงและความอยู่รอดถือเป็นเป้าหมายส าคัญของ

ไต้หวัน สภาวะความตึงเครียดและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ก็อาจเป็นปัจจัยให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่งประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง และถ้าสถานการณ์อยู่ในภาวะตึงเครียดหรือรุนแรง ก็อาจเป็นเหตุให้ต้องมี

ผู้น าแบบเข้มแข็งโดยเน้นความม่ันคงด้วยการลดทอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 

กิจกรรม 11.4.3  

จงอธิบายการถดถอยของประชาธิปไตยในไต้หวัน 

 

แนวค าตอบกิจกรรม 11.4.3 

 ปัจจัยที่ท าให้คุณภาพของประชาธิปไตยในไต้หวันลดลง หรือถึงขั้นอยู่ในภาวะถดถอยก็คือการคอร์รัป

ชัน ซึ่งท าให้ความไว้วางใจของประชาชนที่มีสถาบันการเมืองและประชาธิปไตยลดลง ทั้งในส่วนของผู้น า 

นักการเมือง รัฐสภา และพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไต้หวันยังยึดมั่นใน

ครรลองหรือหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ นอกจากนั้น ระบบพรรคการเมืองและระบบ

การเลือกตั้งก็ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของประชาธิปไตยด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

บรรณานุกรม 

ชองอิลจุน และวิเชียร อินทะสี. ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีสมัยใหม่. โซล : อิเมจินบุคส์, 2557. 

วิเชียร อินทะสี. นโยบายการรวมประเทศของจีนและไต้หวัน (รายงานผลการวิจัย). ปทุมธานี : สถาบันเอเชีย 
 ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. 
วิเชียร อินทะสี. “การต่อสู้กับการคอร์รัปชันทางการเมืองในเกาหลีใต้ ในช่วงต้นของกระบวนการความเป็น  

ประชาธิปไตย.” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2553-กุมภาพันธ์ 2554): 

หน้า 57-94. 

วิเชียร อินทะสี. “สองทศวรรษการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่เป็น 

อุปสรรค.”วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555) 

หน้า 67-108.  

วิเชียร อินทะสี. พลวัตความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : จากอ านาจนิยมสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง.  

 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.  

วิเชียร อินทะสี. “มุมมองด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้ อดีตและปัจจุบัน.” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา 20,  
 ฉ. 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 99-128.  
วิเชียร อินทะสี. “กรณีอ้ือฉาวชเว : บททดสอบส าคัญของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้.” ในประชาธิปไตยและ 

กระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก ไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธิ เนื่องจ านงค์ บรรณาธิการ, หน้า 229-
270. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 

ABC News. “Hong Kong Pro-Democracy Protests Draw Low Turnout, 21 Years after British  
Handover to China.” July 2, 2018. http://www.abc.net.au/news/2018-07-02/hong-
kong-pro-democracy-protests-draw-low-turnout/9929704 (accessed August 15, 2018). 

AsiaNews/RFA. “Beijing Cracks down on Religious Activities of Foreigners.” AsiaNews.it, May  
15, 2018. http://www.asianews.it/news-en/Beijing-cracks-down-on-religious-activities-
of-foreigners-43886.html (accessed September 11, 2018). 

BBC. “Hong Kong’s Democracy Debate.” June 18, 2015.  
 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-27921954 (accessed June 8, 2018). 
BBC. “Japan PM Abe Denies Involment in School Scandal Cover-Up.” March 19, 2018.  
 https://www.bbc.com/news/world-asia-43425744 (accessed August 6, 2018). 
BBC. “Tiananmen Square Protest Death Toll ‘was 10,000.’ December 13, 2017.  
 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42465516 (accessed June 8, 2018). 
Barro, Robert J. “Determinants of Democracy.” Journal of Political Economy 107, no. 6  
 (December 1999): S158-S183. 

ttp://www.abc.net.au/news/2018-0
ttp://www.asianews.it/news-en/Beijing-cracks-down-on-religious-activities-o
ttp://www.asianews.it/news-en/Beijing-cracks-down-on-religious-activities-o


84 
 

Bland, Ben. “Hong Kong Democracy Movement Loses Ground as China Clamps Down.”  
Financial Times, March 12, 2018. https://www.ft.com/content/1e02022e-259b-11e8-
b27e-cc62a39d57a0 (accessed August 15, 2018). 

Bowen, Roger W. Japan’s Dysfunctional Democracy: The Liberal Democratic Party and  
 Structural Corruption. Armonk: M.E. Sharpe, 2003. 
Burkhart, Ross E. and Michael S. Lewis-Beck. “Comparative Democracy: The Economic  

Development Thesis.” American Political Science Review 88, no. 4 (December 1994): 
903-910.  

Burton, Michael, Richard Gunther and John Higley, “Introduction: Elite Transformations and  
Democratic Regime.” In Elites and Democratic Consolidation in Latin America and 
Southern Europe, edited by John Higley and Richard Gunther, 1-37. New York: 
Cambridge University Press, 1995. 

Campbell, Charlie. “Japan’s Shinzo Abe Is in a Dogfight for His Political Life over a Favoritism  
Scandal,” Time, July 25, 2007. http://time.com/4872170/japan-shinzo-abe-approval-
rating-kotaro-kake/ (accessed August 6, 2018). 

Carpenter, Susan. Special Corporations and the Bureaucracy: Why Japan Can’t Reform. New  
 York: Palgrave Macmillan, 2003. 
Chang, Eric C.C. with Yun-han Chu. “Coorruption and Trust: Exceptionalism in Asian  
 Democracies?” Journal of Politics 68, no. 2 (May 2006): 259-271.  
Chang, Sung-sheng Yvonne Chang. Literary Culture in Taiwan: Martial Law to Market Law.  
 New York: Columbia University Press, 2004. 
Chen, Albert H.Y. “Introduction: Constitutionalism and Constitutional Change in East and  

Southeast Asia: A Historical and Comparative Overview.”  In Public Law in East Asia, 
edited by Albert H.Y. Chen and Tom Ginsburg, xv-xlvii. London: Routledge, 2013. 

Chen, An. “Capitalist Development, Entrepreneurial Class and Democratization in China.”  
 Political Science Quarterly 117, no. 3 (Autumn 2002): 401-422. 
Chen Jie and Chunlong Lu. “Democratization and the Middle Class in China: The Middle  

Class’s Attitudes toward Democracy.” Political Research Quarterly 64, no. 3 
(September 2011): 705-719. 

Cheng, Chu-yuan. Behind the Tiananmen Massacre: Social, Political and Economic Ferment  
 in China. Boulder: Westview Press, 1990. 
Cheng, Joseph Y.S. “The Pro-Democracy Movement: A Lost Decade?” European View 7,  

no.1 (June 2008), 53-66. 

ttps://www.ft.com/content/1e02022e-259b-11e8-b
ttps://www.ft.com/content/1e02022e-259b-11e8-b
ttp://time.com/4872170/japan-shinzo-abe-approval-r
ttp://time.com/4872170/japan-shinzo-abe-approval-r


85 
 

Cho, Chung-Lae, Jun Hyun Hong and Deil S. Wright. “Intergovernmental Relations in Korea:  
From Dependency to Independency.” In Public Administration in East Asia: Mainland 
China, Japan, South Korea and Taiwan, edited by Evan M. Berman, M. Jae Moon and 
Heungsuk Choi, 377-400. Boca Raton: CRC Press, 2010. 

Choe, Sang-hun. “South Korea Raises Ferry That Sank in 2014 Disaster.” New York Times,  
March 22, 2017, http://www.nytimes.com /2017/03/22/world/asia/south-korea-ferry-
sewol.html (accessed June 15, 2018). 

Chou, Yangsun, and Andrew J. Nathan, “Democratizing Transition in Taiwan,” Asian Survey  
 27, no. 3 (March 1987): 277-299.  
Chu, Yun-han. “The Challenges of Democratic Consolidation,” in Democratization in Taiwan:  

Implications for China, edited by Steve Tsang and Hung-mao Tien, 148-167. London: 
Macmillan Press Ltd., 1999. 

Connors, Adam. “Hong Kong’s Umbrella Movement: A Timeline of Key Events One Year on.”  
ABC, February 23, 2018. http://www.abc.net.au/news/2015-09-28/timeline-hong-kong-
umbrella-movement-one-year-on/6802388 (accessed June 12, 2018). 

Database of Laws and Regulations. “Decision of the Standing Committee of the National  
People’s Congress on Issues Relating to the Methods for Selecting the Chief 
Executive of the Hong Kong Special Administrative Region in 2007 and for Forming 
the Legislative Council of the HKSAR in 2008.” 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/Frameset-index.html (accessed July 19, 
2018). 

Dahl, Robert A. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 2000. 
Della Porta, Donatella. Can Democracy Be Saved?: Participation, Deliberation and Social  
 Movements. Cambridge: Polity Press, 2013. 
Deng, Fang. Unintended Outcomes of Social Movements: The 1989 Chinese Student  
 Movement. New York: Routledge, 2011. 
Diamond, Larry. “Economic Development and Democracy Reconsidered.” American  
 Behavioral Scientist 35, no. 4/5 (March-June 1992): 450-499. 
Diamond, Larry. “Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation.” Journal of  
 Democracy 5, no. 3 (July 1994): 4-17. 
Diamond, Larry. “Facing up to the Democratic Recession.” In Democracy in Decline? edited  

by Larry Diamond and Marc F. Plattner, 98-118. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 2015. 

ttp://www.abc.net.au/news/2015-09-28/timeline-hong-kong-u
ttp://www.abc.net.au/news/2015-09-28/timeline-hong-kong-u


86 
 

Dower, John W. “Democracy in Japan.” Asia Program Special Report no. 109 (March 2003):  
 4-8. 
Dryzek, John, Selen Ayirtman, Simon Niemeyer, Bora Kanra, Ricardo Mendonca,  

Penelope Marshall, Kathryn Kelly and Melissa Lovell. “Deliberative Democracy.” In 
Encyclopedia of Political Theory, edited by Mark Bevir, 352-356. Thousand Oaks: Sage 
Publications, Inc., 2010. 

DW. “Hong Kong Police Seek Ban on Pro-Independence Party.” July 17, 2018.  
https://www.dw.com/en/hong-kong-police-seek-ban-on-pro-independence-party/a-
44705082 (accessed August 15, 2018). 

Ellington, Lucien. Japan. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, 2009. 

Fell, Dafydd. “Political and Media Liberalization and Political Corruption in Taiwan.” China  
 Quarterly no. 184 (December 2005): 875-893. 
Fell, Dafydd. Party Politics in Taiwan: Party Change and the Democratic Evolution of  
 Taiwan, 1991-2004. London: Routledge, 2005. 
Fell, Dafydd J. “Taiwan’s Democracy: Towars a Liberal Democracy or Authoritarianism?”  
 Journal of Current Chinese Affairs 39, no. 2 (2010): 187-201. 
Feng, Yi and Paul J. Zak, “The Determinants of Democratic Transitions.” Journal of Conflict  
 Resolution 43, no. 2 (April 1999): 162-177. 
Fewsmith, Joseph. “Staying in Power: What Does the Chinese Communist Party Have to Do?”  

in China’s Changing Political Landscape: Prospects for Democracy, edited by Cheng 
Li, 212-226. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008. 

FocusEconomics. “China Economic Outlook.” September 18, 2018.  
 https://www.focus-economics.com/countries/china (accessed September 20, 2018).  
Freedom House. “Freedom in the World.” January 16, 2018.  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (accessed July 
3, 2018). 

Gilley, Bruce. China’s Democratic Future: How It Will Happen and Where It Will Lead. New  
 York: Columbia University Press, 2004. 
Gittings, Danny. Introduction to the Hong Kong Basic Law. Hong Kong: Hong Kong University  
 Press, 2013. 
Gluck, Carol. “The Past in the Present.” in Postwar Japan as History, edited by Andrew  
 Gordon, 64-95. Berkeley: University of California Press, 1993. 
Guy, Nancy. Peking Opera and Politics in Taiwan. Urbana: University of Illinois Press, 2005. 

ttps://www.dw.com/en/hong-kong-police-seek-ban-on-pro-independence-party/a-4
ttps://www.dw.com/en/hong-kong-police-seek-ban-on-pro-independence-party/a-4


87 
 

Hancock, Tom. “China Law Puts Foreign NGOs under Tighter Control.” Financial Times, April  
22, 2018. https://www.ft.com/content/a61994da-3ec1-11e8-b7e0-52972418fec4 
(accessed September 11, 2018). 

Harding, Robin. “Japan Land Scandal Official Refuses to Implicate Shinzo Abe.” Financial  
Times, March 27, 2018. https://www.ft.com/content/c8f95630-3178-11e8-b5bf-
23cb17fd1498 (accessed August 6, 2018). 

Herzog, Peter J. Japan’s Pseudo-Democracy. London: Routledge, 2013. 
Hirata, Keiko. “Civil Society and Japan’s Dysfunctional Democracy.” Journal of Developing  
 Societies 20, no. 1-2 (June 2004): 107-124. 
Hiroshi, Murakami. “The Changing Party System in Japan 1993-2007.” Ritsumeikan Law  
 Review no. 26 March 2009): 27-48. 
HKTDC Research. “Economic and Trade Information on Hong Kong.” September 2,  

2018. http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-
news/article/Economic-Factsheet/Economic-and-Trade-Information-on-Hong-
Kong/etihk/en/1/1X48LWJT/1X09OVUL.htm (accessed September 2, 2018). 

Horlemann, Ralf. Hong Kong’s Transition to Chinese Rule. London: RoutledgeCurzon, 2003. 
Hsiao, Hsin-Huang Michael and Hagen Koo. “The Middle Class and Democratization in East  

Asia: Taiwan and South Korea Compared.” In Consolidating the Third Wave 
Democracies: Themes and Perspectives, ed. Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han 
Chu and Hung-mao Tien, 312-333. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 

Hsieh, John Fuh-Sheng. “Taiwan in 2014: A Besieged President amid Political Turmoil.” Asian  
 Survey 55, no. 1 (January-February 2015): 142-147. 
Hsu, Immanuel C. Y. China without Mao: The Search for a New Oder. New York: Oxford  
 University Press, 1990. 
Huntington, Samuel P. “Will More Countries Become Democratic?” Political Science  
 Quarterly 99, no. 2 (Summer 1984): 193-218.  
Huntington, Samuel P. “Democracy’s Third Wave.” Journal of Democracy 2, no. 2 (Spring  
 1991): 12-34. 
Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University  
 Press, 2006.  
Ishida, Takeshi, and Ellis S. Krauss. “Democracy in Japan: Issues and Questions.” In  

Democracy in Japan, edited by Takeshi Ishida and Ellis S. Krauss, 3-16. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 1989. 

ttps://www.ft.com/content/a61994da-3ec1-11e8-b7e0-52972418fec4
ttps://www.ft.com/content/a61994da-3ec1-11e8-b7e0-52972418fec4
ttps://www.ft.com/content/c8f95630-3178-11e8-b5bf-2
ttps://www.ft.com/content/c8f95630-3178-11e8-b5bf-2
ttp://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-n
ttp://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-n


88 
 

Itoh, Mayumi. The Hatoyama Dynasty: Japanese Political Leadership Through the  
 Generation. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 
Jacobs, J. Bruce. “Taiwan and South Korea: Comparing East Asia’s Two “Third-Wave”  
 Democracies.” Issues & Studies 43, no. 1 (December 2007): 227-260. 
Jacobs, J. Bruce. Democratizing Taiwan. Laiden: Brill, 2012. 
Jang, Heesu. “Old Money—The History of Giving in Asia.” In Pragmatic Philanthropy: Asian  

Charity Explained, edited by Ruth A. Shapiro, Manisha Merchandani, 17-68. Singapore: 
Palgrave Macmillan, 2018. 

Johnson, Chalmers. “The Democratization of South Korea: What Role Does Economic  
 Development Play?” Copenhagen Journal of Asian Studies 63-79. 
Kang, David C. “Bad Loans to Good Friends: Money Politics and the Developmental State in  
 South Korea.” International Organization 56, no. 1 (Winter 2002): 177-207. 
Karl, Terry Lynn. “Dilemmas of Democratization in Latin America.” Comparative Politics 23,  
 no. 1 (October 1990): 1-21. 
Kennedy, John James. “The Price of Democracy: Vote Buying and Village Elections in China.”  
 Asian Politics and Policy 2, no. 4 (September 2009):617-631. 
Kim, Hyung-A. Korea’s Development under Park Chung Hee: Rapid Industrialization, 1961- 
 1979. London: Routledge Curzon, 2004. 
Kim, Joungwon. Divided Korea: The Politics of Development, 1945-1972. Seoul: Hollym,  
 1997. 
Kim, Woon-Tai. “Korean Politics: Setting and Political Culture.” In Understanding Korean  

Politics: An Introduction, edited by Soong Hoom Kil and Chung-in Moon, 9-32. Albany: 
State University of New York Press, 2001. 

Kong, Tat Yan. “Corruption and the Effect of Regime Type: The Case of Taiwan.” New  
 Political Economy 9, no. 3 (September 2004): 341-364. 

Koo, Hagen. “Middle Classes, Democratization and Class Formation: The Cases of South  
 Korea.” Theory and Society 20, no. 4 (August 1991): 485-509. 
Kuo, Ting-yee. “History of Taiwan.” In China and the Question of Taiwan: Document and  
 Analysis, edited by Hungdah Chui, 3-27. New York: Praeger Publishers, 1973. 
Kwong, Julia. “The 1986 Student Demonstrations in China: A Democratic Movement?” Asian  
 Survey 28, no. 9 (September 1988) 970-985. 
Lau, Chris and Kimmy Chung. “Court Ruling Disqualifying Hong Kong Lawmakers over Oath- 



89 
 

Taking Controversy ‘a Declaration of War.’” South China Morning Post, July 14, 2017. 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2102609/four-more-hong-
kong-lawmakers-disqualified-over-oath-taking (accessed August 15, 2018). 

Leung, Benjamin K.P. “The Student Movement in Hong Kong: Transition to a Democratizing  
Society.” In The Dynamics of Social Movement in Hong Kong, edited by Stephen 
Wing-kai and Tai-lok Lui, 209-225. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2000. 

Li, Cheng. “Introduction: Assessing China’s Political Development.” in China’s Changing  
Political Landscape: Prospects for Democracy, edited by Cheng Li, 1-21. Washington, 
D.C.: Brookings Institution Press, 2008. 

Li, Lianjiang. “The Empowering Effect of Village Elections in Chin.” Asian Survey 43, no. 4  
 (July-August 2003): 648-662. 
Linz, Juan J. “Transition to Democracy.” Washington Quaterly 13, no. 3 (Summer 1990): 143- 
 164. 
Linz, Juan J., and Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation:  

Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1996. 

Lipset, Seymour Martin. “Political Man: The Social Bases of Politics.” In The Democracy  
Sourcebook, edited by Robert Dahl, Ian Shapiro and Jose Antonio Cheibub, 56-64. 
Cambridge: The MIT Press, 2003. 

Lui, Tai-lok. “Rearguard Politics: Hong Kong’s Middle Class.” Developing Economies 41, issue,  
 2 (June 2003): 161-183. 
Liu, Yu and Dingding Chen. “Why China Will Democratize.” Washington Quarterly 35, no. 1  
 (Winter 2012): 41-63. 
Martina, Michael and James Pomfret. “Hong Kong Braces for Protests as China Rules out Full  

Democracy.” Reuters, August 31, 2014. https://www.reuters.com/article/us-china-
hongkong/hong-kong-braces-for-protests-as-china-rules-out-full-democracy-
idUSKBN0GU04M20140831 (accessed June 12, 2018).  

McCreedy, Amy. “Durable Democracy: Building the Japanese State.” Asia Program Special  
 Report no. 109 (March 2003): 1-3. 
Mulgan, Aurelia George. “Money Politics in Japa.” The Diplomat, November 26, 2014.  
 https://thediplomat.com/2014/11/money-politics-in-japan/ (accessed July 5, 2018). 

Muller, Edward N. “Economic Determinants of Democracy.” American Sociological Review  
 60, no. 6 (December 1995): 966-982.  

ttps://www.reuters.com/article/us-china-h
ttps://www.reuters.com/article/us-china-h


90 
 

Nathan, Andrew J. “China’s Political Trajectory: What Are the Chinese Saying?” In China’s  
Changing Political Landscape: Prospects for Democracy, edited by Cheng Li, 25- 43. 
Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008. 

Nyblade, Benjamin and Steven R. Reed. “Who Cheats? Who Loots? Political Competition and  
Corruption in Japan, 1947-1993.” American Journal of Political Science 52, no. 4 
(October 2008): 926-941. 

O’Donnell, Guiller and Philippe C. Scmitter. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative  
Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1996. 

Participedia. “Participatory Budgeting System in Seoul, South Korea.” September 10, 2017.  
https://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-system-seoul-south-korea 
(accessed June 22, 2018). 

Pei, Minxin. “Fighting Corruption: A Difficult Challenge for Chinese Leaders.” in China’s  
Changing Political Landscape: Prospects for Democracy, edited by Cheng Li, 229-250. 
Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008. 

Philion, Stephen. “The Impact of Social Movements on Taiwan’s Democracy.” Journal of  
 Current Chinese Affairs 39, no. 3 (2010): 149-163.  
Przeworski, Adam, Michael Alvarez, Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi. “What  

Makes Democracies Endure?” Journal of Democracy 7, no. 1 (January 1996): 39-55. 
Przeworski, Adam, Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi. “Culture and Democracy.”  

In The Democracy Sourcebook, edited by Robert Dahl, Ian Shapiro and Jose Antonio 
Cheibub, 181-190. Cambridge: The MIT Press, 2003.  

Pye, Lucian W. “Political Science and the Crisis of Authoritarianism.” American Political  
 Science Review 84, no. 1 (March 1990): 3-19. 
Rigger, Shelley. Politics in Taiwan: Voting for Democracy. London: Routledge, 1999. 
Robinson, Donald L. “Building a Democratic State in Postwar Japan.” Asia Program Special  
 Report no. 109 (March 2003): 9-12. 
Rothacher, Albrecht. “Political corruption in Japan.” In Corruption in Contemporay Politics,  

edited by Martin J. Bill and James L. Newell, 106-119. New York: Palgrave Macmillan, 
2003. 

Roy, Denny. Taiwan: A Political History. Ithaca: Cornell University Press, 2003. 
Saich, Tony. “The Rise and Fall of the Beijing People’s Movement.” In The Pro-Democracy  

ttps://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-system-seoul-south-k


91 
 

Protests in China: Reports from the Provinces, edited by Jonathan Unger, 8-34. 
Armonk: M. E. Sharpe, Inc., 1991. 

Saich, Tony. Governance and Politics of China. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 
Scalapino, Robert A. “Democratizing Dragons: South Korea & Taiwan.” Journal of Democracy  
 4, no. 3 (July 1993): 70-83. 
Scalet, Steven and David Schmidtz. “State, Civil Society and Classical Liberalism.” In Civil  

Society and Government, edited by Nancy L. Rosenblum and Robert C. Post, 26-47. 
Princeton: Princeton University Press, 2002. 

Schedler, Andreas. “What Is Democratic Consolidation?” Journal of Democracy 9, no. 2:  
 (April 1998): 91-107. 

Schubert, Gunter and Chen Xuelian. “Village Elections in Contemporary China: New Spaces  
for Generating Regime Legitimacy? Experiences from Lishu County.” China 
Perspective 2007/3 (2007): 12-27.  

Sing, Ming. “Economic Development, Civil Society and Democratization in Hong Kong.”  
 Journal of Contemporary Asia 26, no. 4 (1996): 482-504. 
So, Alvin Y. and Sai-Hsin May. “Democratization in East Asia in the Late 1980s: Taiwan  

Breakthrough, Hong Kong Frustration.” Studies in Comparative International 
Development 28, no. 2 (Summer 1993): 61-80. 

Song, Sang-ho. “Korea Experiments with Deliberate Democracy over Sharply Divisive Nuclear  
Energy Policy.” Yonhap News Agency, October 24, 2017. 
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/10/23/0200000000AEN201710230063003
15.html (accessed June 28, 2018).  

Tomm, Jonathan. “Village and Township Elections in China: Element of Democratic  
Governance.” On Politics 1, no. 2 (Spring 2006): 85-96.  

VOA. “Pro-Democracy Protesters Arrested in Hong Kong.” June 28, 2017,  
https://www.voanews.com/a/pro-democracy-protesters-arrested-hong-kong-china-
president-xi-jinping-visit/3919787.html (accessed August 15, 2018).  

Wang, Zhengxu. “Public Support for Democracy in China.” Journal of Contemporary China  
 16, no. 53 (November 2007): 561-579. 
Wong, Edward. “Clampdown in China Restricts 7,000 Foreign Organization.” New York Times,  

April 28, 2016. https://www.nytimes.com/2016/04/29/world/asia/china-foreign-ngo-
law.html (accessed September 11, 2018). 

Wong, Yiu-chung. “Introduction.” In “One Country, Two Systems” in Crisis: Hong Kong’s  

ttps://www.voanews.com/a/pro-democracy-protesters-arrested-hong-kong-china-p
ttps://www.voanews.com/a/pro-democracy-protesters-arrested-hong-kong-china-p
ttps://www.nytimes.com/2016/04/29/world/asia/china-foreign-ngo-l
ttps://www.nytimes.com/2016/04/29/world/asia/china-foreign-ngo-l


92 
 

Transformation since the Handover, edited by Wong Yiu-chung, 1-6. Lanham: 
Lexington Books, 2008. 

Wu, Venus. “Tens of Thousands Protest in Hong Kong over Jailing of Democracy Activities.”  
Reuters, August 20, 2017. https://www.reuters.com/article/us-hongkong-politics/tens-
of-thousands-protest-in-hong-kong-over-jailing-of-democracy-activists-idUSKCN1B00CK 
(accessed June 15, 2018). 

Yahuda, Michael. Hong Kong: China’s Challenges. London: Routledge, 1995. 
Yee, Herbert S. and Wang Jinhong. “Grassroot Political Participation in Rural China.” In China  

in Transition: Issues and Policies, edited by David C.B. Teather and Herbert S. Yee, 25-
46. London: Macmillan Press, 1999. 

 
 
 

ttps://www.reuters.com/article/us-hongkong-politics/tens-o
ttps://www.reuters.com/article/us-hongkong-politics/tens-o

