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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวชิา  ประชาธิปไตยและกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย 
 
หน่วยที ่12 ประชาธิปไตยและกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
  
ตอนที ่ 
 
  12.1 ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
  12.2 ระบอบการเมืองและการพฒันาประชาธิปไตยในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
  12.3 ปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
แนวคดิ 
 
  1. ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้ามารถแบ่งแยกยอ่ยได้
 หลายมิติ อาทิ ปัจจยัประวติัศาสตร์ ปัจจยัสังคมวฒันธรรม ปัจจยัเศรษฐกิจการพฒันา ปัจจยัชนชั้นน า และ 
 ปัจจยัระหวา่งประเทศ แต่ละปัจจยัสามารถสนบัสนุนและขดัขวางกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยใน
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้หากน าปัจจยัต่างๆ มาวเิคราะห์ผา่นกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ในแต่ละหว้ง
 เวลา ก็พอไดข้อ้สรุปวา่บางปัจจยัอาจมีลกัษณะเป็นสาเหตุท่ีจ  าเป็นแต่ไม่พอเพียงต่อการพฒันา
 ประชาธิปไตย ขณะท่ีบางปัจจยัอาจส่งผลต่อความล่าชา้และการชะงกังนัในกระบวนการพฒันา
 ประชาธิปไตยและบางปัจจยัอาจไม่แสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผลท่ีเด่นชดัใดๆ ต่อการพฒันา
 ประชาธิปไตยในภูมิภาค 
  2.  ระดบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้บ่งออกไดห้ลายประเภทโดยใช้
 เกณฑต่์างๆ เขา้มาพิจารณาจดัจ าแนก เช่น ความสม ่าเสมอของการจดัเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ยติุธรรมและการ
 ถ่วงดุลอ านาจระหวา่งสถาบนัการเมือง ในท่ีน้ี ผูเ้ขียนจดักลุ่มรัฐเอเชียอาคเนยใ์นปัจจุบนัออกเป็นสามกลุ่ม
 หลกั ไดแ้ก่ 1. กลุ่มประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวนัออก) 2. กลุ่มประเทศ
 ก่ึงประชาธิปไตย (มาเลเซีย สิงคโปร์ กมัพชูา เมียนมา) และ 3. กลุ่มประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย (ไทย
 สมยัการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/คสช. บรูไน ลาว เวยีดนาม) โดยระดบัการพฒันา
 ประชาธิปไตยสามารถต่อเรียงอนัดบักนัจากกลุ่มประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงมีระดบัพฒันา
 ประชาธิปไตยมากท่ีสุดมาสู่กลุ่มประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย ซ่ึงมีระดบัการพฒันาประชาธิปไตยนอ้ย
 ท่ีสุด  
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  3. ปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้มากมายหลายประการ แต่ในท่ีน้ี ผู ้
 เขียนขอหยบิยกเร่ืองบทบาททหารกบัการพฒันาประชาธิปไตยและความขดัแยง้การเมืองกบัการพฒันา
 ประชาธิปไตยมาเป็นหวัขอ้พิจารณาหลกั เหตุผลส าคญัเน่ืองจากทหารมกัเขา้มายุง่เก่ียวกบัการเมืองจนน า
 ไปสู่การก่อรัฐประหารและจดัตั้งรัฐบาลทหารซ่ึงส่งผลเสียต่อกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยใน
 ภูมิภาค ขณะเดียวกนั ความขดัแยง้การเมืองท่ีท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองความมัน่คงรัฐและเอกภาพชาติมกัก่อ
 ผลกระทบต่อความราบร่ืนบนเส้นทางเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย ดงันั้น จึงควรหนัมาทบทวนวา่ใน
 บริบทเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเด็นเร่ืองบทบาทอ านาจทหารกบัประเด็นเร่ืองความขดัแยง้การเมืองมี
 ความสัมพนัธ์อยา่งไรต่อการพฒันาประชาธิปไตย 
 
วตัถุประสงค์ 
 
  เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 12 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
  1. อธิบายและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้
  2. อธิบายและวเิคราะห์ระบอบการเมืองรวมถึงลกัษณะการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ
  ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้
  3. อธิบายและวเิคราะห์ปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้ 

  
กจิกรรมระหว่างเรียน 
 
  1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 12 
  2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 12.1-12.3 
  3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 
  4. ศึกษาจากส่ือประกอบอ่ืนๆ  
  5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 12 
 
ส่ือการสอน 
 
  1. เอกสารการสอน 
  2. แบบฝึกปฏิบติั 
  3. ส่ือประกอบอ่ืนๆ 
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การประเมนิผล 
 
  1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
  3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่12 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษา

เอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่12.1  
ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 12.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 
 
 12.1.1 ปัจจยัประวติัศาสตร์ 
 12.1.2 ปัจจยัสังคมวฒันธรรม 
 12.1.3 ปัจจยัเศรษฐกิจการพฒันา 
 12.1.4 ปัจจยัชนชั้นน า 
 12.1.5 ปัจจยัระหวา่งประเทศ 
 

แนวคดิ 
 
  1. ปัจจยัประวติัศาสตร์เก่ียวพนักบัพลวตัความเปล่ียนแปลงและความสืบเน่ือง จนส่งผลต่อ
 กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเด็นวเิคราะห์ส าคญั ไดแ้ก่ การยอ้นกลบั
 ไปมองมรดกประวติัศาสตร์ในยคุต่างๆ เช่น ยคุอาณานิคมและยคุเรียกร้องเอกราชวา่มีผลอยา่งไรต่อ
 เส้นทางพฒันาประชาธิปไตย หรือการพิจารณาจุดหกัเหประวติัศาสตร์วา่ส่งผลสะเทือนอยา่งไรต่อการ
 พฒันาประชาธิปไตย 
  2. ปัจจยัสังคมวฒันธรรม เช่น คติความเช่ือและแนวทางการเมืองการปกครองในอดีตยอ่มมีผลต่อ
 โลกทศัน์และพฤติกรรมการเมืองของผูน้ าและประชาชนจนส่งผลต่อแบบแผนการเปล่ียนผา่นพฒันา
 ประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขณะท่ีโครงสร้างชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่างซบัซอ้นในบางประเทศ
 กลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตย แต่ก็พบวา่ในบางประเทศ การใชค้วามรุนแรงทางชาติพนัธ์ุ
 ไดล้ดลงในช่วงท่ีรัฐมีการพฒันาประชาธิปไตย 
  3. ปัจจยัเศรษฐกิจการพฒันา อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการก่อตวัของชนชั้นกลางอาจเอ้ือ
 หนุนต่อการพฒันาประชาธิปไตยในหลายประเทศ แต่ในเอเเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบเห็นกรณียอ้นแยง้ 
 เพราะในบางรัฐ การพฒันาเศรษฐกิจกลบัสร้างเสถียรภาพใหก้บัระบอบอ านาจนิยม ขณะเดียวกนั รัฐบาลท่ี
 รวบอ านาจอาจขบัเคล่ือนพฒันาประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย 
  4. ปัจจยัชนชั้นน ามกัมีผลเด่นชดัต่อการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียง
 ใต ้โดยเฉพาะวถีิการปกครองของชนชั้นน าสายอ านาจนิยมท่ีมกัชะลอหรือขดัขวางกระบวนการพฒันา
 ประชาธิปไตย แต่ในอีกแง่มุมหน่ึง ชนชั้นน าอาจน าพลงัอ านาจนิยมเขา้มาหลอมรวมกบัพลงัประชาธิปไตย
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 จนท าใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยในลกัษณะท่ีชนชั้นน าท่ีปกครองรัฐมาก่อนหนา้ยงัสามารถ
 รักษาผลประโยชน์ทางการเมืองเอาไวไ้ด ้
  5. ปัจจยัระหวา่งประเทศสามารถส่งเสริมทั้งกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยและการครอง
 อ านาจของรัฐบาลอ านาจนิยมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งน้ีเพราะบทบาทของประเทศมหาอ านาจ เช่น 
 สหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงบทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมกัแสดงใหเ้ห็นทั้งแรงกดดนัท่ีกระตุน้
 ใหเ้กิดการพฒันาประชาธิปไตยและการคลายแรงกดดนั ตลอดจนภาวะน่ิงเฉยหรือแมก้ระทัง่การสนบัสนุน
 การครองอ านาจของรัฐบาลเผด็จการ ขณะเดียวกนั ลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียง
 ใตท่ี้เนน้ไม่แทรกแซงกิจการภายในก็ไม่ท าใหเ้กิดแรงกระตุน้ท่ีหนกัหน่วงใดๆ ต่อการเปล่ียนผา่นพฒันา
 ประชาธิปไตยในภูมิภาค 
 
วตัถุประสงค์ 
 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายปัจจยัประวติัศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

 2. อธิบายปัจจยัสังคมวฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

 3. อธิบายปัจจยัเศรษฐกิจการพฒันาท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

 4. อธิบายปัจจยัชนชั้นน าท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

 5. อธิบายปัจจยัระหวา่งประเทศท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้
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ความน า 
 
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ปรียบประดุจดัง่สนามทดลองหรือหอ้งปฏิบติัการประชาธิปไตย เพราะพบเห็นทั้ง
ปัจจยัตวัแปรท่ีส่งผลต่อความกา้วหนา้และความถดถอยของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย1 จากกรณีดงักล่าว 
ปัจจยัตวัแปรในมิติต่างๆ อาจมีพลงัต่อการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย แต่ในทางกลบักนัอาจส่งผลต่อการก่อ
ตวัของระบอบอ านาจนิยมซ่ึงท าใหเ้กิดความล่าชา้หรือชะงกังนัในการพฒันาประชาธิปไตย ถึงแมว้า่ปัจจยัต่างๆ 
ยอ่มมีความเก่ียวพนัเช่ือมโยงกนัจนยากท่ีจะแยกจากกนัไดเ้ด็ดขาด แต่ในท่ีน้ี ผูเ้ขียนขอจดัแบ่งปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบั
การพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นห้าส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัประวติัศาสตร์ 2. ปัจจยัสังคม
วฒันธรรม 3. ปัจจยัเศรษฐกิจการพฒันา 4. ปัจจยัชนชั้นน า และ 5. ปัจจยัระหวา่งประเทศ โดยแต่ละปัจจยัสามารถ
สนบัสนุนหรือขดัขวางการพฒันาประชาธิปไตยได ้หรือบางปัจจยัอาจมีลกัษณะเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นแต่ไม่พอเพียงต่อ
การพฒันาประชาธิปไตย ภาวะท่ีปัจจยัต่างๆ สามารถส่งเสริมหรือแมก้ระทัง่ขดัขวางท าลายลา้งกระบวนการ
ประชาธิปไตย จึงท าใหเ้อเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ลายเป็นหน่วยการเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวแห่งความส าเร็จและ
ความลม้เหลวของการพฒันาประชาธิปไตย 
 

เร่ืองที ่12.1.1 
ปัจจัยประวตัิศาสตร์  
 
 ปัจจยัประวติัศาสตร์ส่งผลต่อรูปแบบระบอบการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงรวมถึงเร่ืองเส้นทาง
พฒันาประชาธิปไตย ในแง่วิวฒันาการการเมือง มรดกประวติัศาสตร์ (Historical Legacy) ในแต่ละยคุสมยัสามารถ
ส่งผา่นความสืบเน่ืองท่ีมีอิทธิพลต่อวถีิพฒันาประชาธิปไตยในระยะต่อมา อาทิ สถาบนัการเมืองในยคุอาณานิคม
หรือในยคุสงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีถูกผูป้กครองรัฐดึงมาใชห้ลงัจากท่ีรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดรั้บเอก
ราช จนท าใหก้ารพฒันาประชาธิปไตยถูกขบัเคล่ือนดว้ยสถาบนัการเมืองท่ีถือก าเนิดข้ึนมาก่อนหนา้ ในฟิลิปปินส์
ยคุหลงัเอกราช โครงสร้างการเมืองการปกครองไดถู้กปรับแต่งใหเ้ขา้กบัเง่ือนไขเฉพาะของประเทศ หากแต่สะทอ้น
มรดกอาณานิคมจากรัฐเมืองแม่ กล่าวคือ ฟิลิปปินส์ใชร้ะบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Presidential 
Democracy) ตามอยา่งสหรัฐอเมริกา สหรัฐไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมปลูกฝังการปกครองแบบประชาธิปไตยใหก้บั
ฟิลิปปินส์ในสมยัอาณานิคม ขณะเดียวกนั การดึงโครงสร้างสถาบนัการเมือง เช่น รูปแบบสภานิติบญัญติัและ
รูปแบบคณะรัฐมนตรีตามสหรัฐอเมริกามาใช ้(หากแต่ปรับใหเ้ขา้กบับริบทฟิลิปปินส์) ยอ่มสอดคลอ้งกบัสภาวะท่ี
ฟิลิปปินส์พึ่งไดรั้บเอกราชมาหมาดๆ จึงจ าเป็นตอ้งดึงสถาบนัการเมืองท่ีคุน้ชินเขา้มาใชป้กครองรัฐให้รวดเร็ว
ทนัท่วงที2 

                                                 

  1 Aurel Croissant, “Southeast Asia: A Laboratory for Transformation Research,”  http://www.digital-development-
debates.org/issue-07-transition--state--southeast-asia-a-laboratory-for-transformation-research.html (accessed 27 October 
2018). 

  2 Lucian W. Pye, Southeast Asia's Political System (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1974), 68. 

http://www.digital-development-debates.org/issue-07-transition--state--southeast-asia-a-laboratory-for-transformation-research.html
http://www.digital-development-debates.org/issue-07-transition--state--southeast-asia-a-laboratory-for-transformation-research.html
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 ส่วนในอินโดนีเซีย การตกอยูใ่ตก้ารยดึครองของทหารญ่ีปุ่นและการต่อสู้กบัเนเธอร์แลนดมี์ผลต่อเส้นทาง
ประชาธิปไตย กล่าวคือ สภาวะแวดลอ้มทั้งในช่วงอาณานิคมและสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดก้ระตุน้ให้เกิด
กระบวนการก่อตวัและพฒันาการของขบวนการชาตินิยม กองทพัสมยัใหม่ หรือแมก้ระทัง่พรรคคอมมิวนิสต ์จน
กลุ่มอ านาจเหล่าน้ีเขา้มาควบคุมภูมิทศัน์การเมืองอินโดนีเซียยคุหลงัเอกราช ทวา่ การใหค้วามส าคญักบัเสถียรภาพ
และเอกภาพรัฐท่ีถูกกระตุน้จากสถานการณ์สงครามและการเรียกร้องเอกราชก่อนหนา้ ไดท้  าใหผู้น้  าชาตินิยมอยา่ง
ประธานาธิบดีซูการ์โนใชแ้นวทางประชาธิปไตยช้ีน า (Guided Democracy) ซ่ึงมีการรวบอ านาจเอาไวท่ี้ตวั
ประธานาธิบดีในระดบัสูงโดยอา้งวา่เป็นความจ าเป็นเพื่อพิทกัษค์วามมัน่คงและพฒันารัฐในยคุหลงัเอกราช จน
เม่ือซูการ์โนเร่ิมกระชบัสัมพนัธภาพทางการเมืองกบัพรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดนีเซียแนบแน่นข้ึน กองทพั (ท่ี
หวาดระแวงภยัคุกคามคอมมิวนิสตเ์ป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้) จึงตดัสินใจโค่นลม้รัฐบาลซูการ์โนและสร้างระบอบอ านาจ
นิยมใตก้ารปกครองของนายพลซูฮาร์โตท่ีข้ึนเถลิงต าแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่และปกครองอินโดนีเซียมา
ยาวนานถึงสามสิบสองปี3 กรณีดงักล่าว ช้ีใหเ้ห็นวา่พฒันาการและสภาวะแวดลอ้มทางประวติัศาสตร์ก่อนหนา้ 
ส่งผลต่อเส้นทางประชาธิปไตยอินโดนีเซียในระยะต่อมา ซ่ึงมีลกัษณะชะลอตวัและถูกครอบง าดว้ยพลงัอ านาจนิยม
ท่ีส่วนหน่ึงเป็นผลผลิตจากมรดกประวติัศาสตร์ 
 ในบางรัฐ ตวัแปรประวติัศาสตร์มกัมีพลงัต่อทั้งกระบวนการก่อรูปรัฐ (State Formation) และ
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตย โดยในบางคร้ัง ล าดบัการพฒันาของสองกระบวนการท่ีมีความกา้วหนา้แตกต่าง
กนัหรือภาวะท่ีมีการพฒันาประชาธิปไตยเกิดข้ึนฉบัพลนั ทั้งๆ ท่ียงัสร้างรัฐไม่แลว้เสร็จ อาจท าให้เกิดการชะงกังนั
บนเส้นทางพฒันาประชาธิปไตยได ้ในเมียนมานบัตั้งแต่ไดรั้บเอกราชจากองักฤษเม่ือปี ค.ศ. 1948 ประชาธิปไตย
รัฐสภาแบบองักฤษถูกน ามาปรับใช ้หากแต่กระบวนการสร้างรัฐท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้กลบัยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ในทาง
ประวติัศาสตร์ นัน่คือ การออกแบบสหพนัธรัฐ (Federation) ในหว้งปี ค.ศ. 1947 เพื่อใหเ้กิดการแบ่งสรรอ านาจ
ทรัพยากรท่ีเท่ียงธรรมระหวา่งหน่วยดินแดนต่างๆ รวมถึงการกระจายอ านาจเพื่อใหช้นชาติพนัธ์ุไดมี้โอกาสบริหาร
ปกครองพื้นท่ีตน กระนั้น การออกแบบสหพนัธรัฐในเมียนมาท่ีไม่ไดรั้บการพฒันาให้อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างหลากหลายของกลุ่มอ านาจชาติพนัธ์ุไดท้  าใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุทยอยจดัตั้งกองก าลงั
ติดอาวธุจนท าสงครามรบพุง่กบักองทพัรัฐบาลเมียนมา ผลกระทบท่ีตามมาจากกระบวนการสร้างรัฐท่ีตกคา้งไม่
แลว้เสร็จคือการชะงกังนัของการพฒันาประชาธิปไตยอนัเป็นผลจากการท าสงครามกลางเมืองเพื่อเรียกร้อง
สหพนัธรัฐ ในระหวา่งช่วงท่ีมีการขยายตวัของการสู้รบนั้น กองทพัเมียนมาไดส้ะสมก าลงัอ านาจเพื่อควบคุมความ
สงบเรียบร้อยภายในรัฐมากข้ึนจนสบโอกาสก่อรัฐประหารลม้ลา้งรัฐบาลประชาธิปไตยส าเร็จเม่ือปี ค.ศ. 1962 ใน
เหตุการณ์คร้ังนั้น ผูน้  าทหารเช่ือวา่รัฐบาลประชาธิปไตยมีความหละหลวมในการรักษาความมัน่คงรัฐและเร่ิมมีทีท่า
รอมชอมต่อขอ้เรียกร้องของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเนน้ใหล้ดอ านาจปกครองส่วนกลางลงจนอาจส่งผลใหป้ระเทศชาติตอ้ง
ล่มสลาย ดงันั้น กองทพัจึงคิดวา่การท ารัฐประหารเพื่อกระชบัอ านาจคือวธีิการเดียวท่ีจะท าใหรั้ฐไดรั้บการพยงุ

                                                 

  3 Helen Louise Hunter, Sukarno and the Indonesian Coup: The Untold Story (Westport: Praeger Security International, 
2007).  
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รักษาเอาไว้4 กรณีดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยท่ีก่อตวัข้ึนในช่วงท่ีเมียนมายงัสร้างรัฐ
ไม่เสร็จหรือไม่สามารถออกแบบรัฐให้เป็นท่ีน่าพอใจส าหรับคนหลายกลุ่มจนท าใหป้ระเทศกา้วสู่ยคุสงครามกลาง
เมือง ท าใหเ้กิดการชะงกังนับนเส้นทางพฒันาประชาธิปไตยหรือแมก้ระทัง่การพงัทลายลงของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีตอ้งตกอยูใ่ตอ้  านาจอิทธิพลของกองทพั (ท่ีเนน้การสร้างรัฐผา่นสงคราม)5 มานานอีกหลายสิบปี  
 ในประวติัศาสตร์การเมืองเอเชียอาคเนยช่์วงต่อมา นารายนั กาเนชาและคณะ (Narayan Ganesa et al.)6 
เสนอกรอบวเิคราะห์ผา่นจุดหกัเหประวติัศาสตร์ (Historic Turning Point) หรือระยะรอยต่อส าคญั (Conjuncture / 
Critical Juncture) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นจุดเวลาหรือหว้งเวลาท่ีรองรับการผนึกบรรจบเขา้หากนัของแรงรุกกระทบต่างๆ
จนขยายผลพฒันามาเป็น “มหเหตุการณ์” (Macro Event) หรือเหตุการณ์ชุดใหญ่ เช่น การปฏิวติัประชาธิปไตยโดย
กลุ่มประชาชนเพื่อลม้ลา้งผูป้กครองเผด็จการ  แรงระเบิดของเหตุการณ์ชุดใหญ่มกัก่อกระทบต่อชีวติการเมืองหรือ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมในวงกวา้งจนท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลสะทือนต่อวถีิพฒันาประชาธิปไตย7 ใน
กรณีฟิลิปปินส์ การลุกฮือของพลงัประชาชนในปี ค.ศ. 1986 ถือเป็นจุดเปล่ียนประวติัศาสตร์ท่ีท าใหร้ะบอบเผด็จ
การมาร์กอสสลายตวัลงพร้อมเบิกทางไปสู่การพฒันาประชาธิปไตยท่ีน าโดยรัฐบาลนางคอราซอน อากีโน 
(Corazón Aquino) ความไม่พอใจของมวลชนต่อการปกครองแบบรวบอ านาจในสมยัมาร์กอสไดก้ระตุน้ผลกัดนัให้
ประชาชนตดัสินใจออกมาเคล่ือนไหวลม้ลา้งมาร์กอสจนมีพลงัมากพอต่อการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย8  

ส่วนเมียนมา การลุกฮือเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนในปี ค.ศ.1988 นบัเป็นหวัเล้ียวหวัต่อส าคญัท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ถึงแมว้า่กลุ่มผูป้ระทว้งจะถูกปราบปรามลงและการ
เรียกร้องประชาธิปไตยจะลม้เหลวพร้อมถูกแทนท่ีดว้ยระบอบเผด็จการทหารท่ีปกครองรัฐเมียนมาต่อไปอีกเกินกวา่
ยีสิ่บปี หากแต่เหตุการณ์คร้ังน้ี ไดน้ ามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงหลากหลายแง่มุม เช่น การแทนท่ีแบบรวดเร็วของ
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมดว้ยระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นทุนนิยมมากข้ึน หรือ การเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆ ของผูน้ า
ทหารเมียนมาท่ีแมจ้ะปกครองรัฐดว้ยระบอบเผด็จการหากแต่ก็ประกาศขั้นตอนพฒันาประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 
2003 เพื่อเปล่ียนผา่นระบอบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน (โดยภาพทรงจ าจากแรงระเบิดของการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 1988 อาจมีผลใหช้นชั้นน าทหารเห็นวา่การพฒันาประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้

                                                 

4 รายละเอียดในส่วนน้ีโปรดดู Dulyapak Preecharush, “Federalism and State Formation in Myanmar,” 
https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/federalism-and-state-formation-in-myanmar.html (accessed 26 October 
2018);  Sai Aung Tun, History of the Shan State: From Its Origin to 1962 (Chiang Mai: Silkworm Books, 2009); San Aung, 
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5 การวเิคราะห์ประวติัศาสตร์ของทหารเมียนมาในฐานะผูส้ร้างรัฐผา่นสงคราม โปรดดู Mary P. Callahan, Making Enemies: War 
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8 Ibid.,10-11. 
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10 
จนตอ้งยอมรับการพฒันาประชาธิปไตยในอนาคตไม่ทางใดก็ทางหน่ึง)9 ส่วนในกรณีอินโดนีเซีย การล่มสลายของ
ระบอบซูฮาร์โตเม่ือปี ค.ศ. 1998 เกิดจากการผนึกรวมของแรงกระทบท่ีหลากหลาย เช่น การสะสมความไม่พอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการปกครองระยะยาวของซูฮาร์โต โดยมีวกิฤติเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเป็นตวักระตุน้ส าคญั 
หลงัเหตุการณ์น้ี การเมืองอินโดนีเซียไดเ้คล่ือนตวัเขา้สู่ยคุเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยมากข้ึน จึงนบัวา่ การ
พงัทลายของโครงสร้างปกครองใตย้คุซูฮาร์โตช่วยสร้างความเปล่ียนแปลงใหม่ๆใหก้บัชีวติการเมืองของคน
อินโดนีเซีย10  
 ปัจจยัประวติัศาสตร์ในแต่ละยคุสามารถส่งพลงัออกมาก่อแรงกระทบต่อวถีิประชาธิปไตยในยคุถดัมาได้
เป็นทอดๆ โดยเฉพาะภาวะท่ีผูป้กครองรัฐในอดีตไดทิ้้งส่ิงตกคา้งทางประวติัศาสตร์เอาไวจ้นส่งผลต่อวถีิการพฒันา
การเมืองในระยะต่อมาหรือการท่ีผูกุ้มอ านาจรัฐยงัหวนระลึกถึงประวติัศาสตร์ในอดีตท่ีเคยสร้างแรงบนัดาลใจหรือ
หล่อหลอมระบบคิดทางการเมืองของตน ตวัอยา่งส าคญัเช่น รัฐประหารในไทยเม่ือปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ.2490) ท่ี
เกิดข้ึนจากความร่วมมือระหวา่งกลุ่มทหารและกลุ่มอนุรักษนิ์ยม-กษตัริยนิ์ยม โดยท าใหฐ้านอ านาจเก่าของกลุ่มนาย
ปรีดี พนมยงค ์ถูกโค่นลม้กวาดลา้งลงและถือเป็นจุดหกัเหประวติัศาสตร์ท่ีท าใหพ้ระราชวงศ ์ขนุนางเก่า ไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูอ านาจข้ึนมาพร้อมสร้างแนวร่วมพนัธมิตรกบักลุ่มทหาร11 ขณะเดียวกนั รัฐประหารปี ค.ศ. 1947 ไดก้ลายเป็น
ตวัอยา่งของรัฐประหารคร้ังต่อๆ มา แต่ส่ิงท่ีส าคญักวา่นั้น คือ รัฐประหารไดช่้วยสร้างฐานอ านาจท่ีแขง็แกร่งข้ึนใน
การสนบัสนุนนายทหารหนุ่มรุ่นนายพนั เช่น สฤษด์ิ ธนะรัชต ์ถนอม กิตติขจร และประภาส จารุเสถียร ซ่ึงต่อมาได้
น าไปความรุ่งเรืองของพลงัเผด็จการท่ีเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)12 ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐประหารในยคุ
ก่อนหนา้ไดส้ร้างอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยท่ีถูกแทรกแซงแทนท่ีดว้ยพลงัอ านาจนิยม  
 ยคุเรืองอ านาจของจอมพลสฤษด์ิท่ีเคยใชก้ารเมืองแบบรวบอ านาจเขา้ปกครองพฒันาประเทศจนเกิดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ เช่น การใชม้าตรการเด็ดขาดรุนแรงเพื่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยข้ึนในบา้นเมือง นบัเป็นแม่แบบ
หรือเป็นท่ีกล่าวถึงในหมู่ผูน้  าทหารไทยรุ่นถดัมาและก็อาจส่งผลใหพ้ลงัอ านาจนิยมท่ีสืบเน่ืองมาจากยคุสฤษด์ิ
สามารถแทรกตวัเขา้มาขดัขวางการพฒันาประชาธิปไตยไทยในระยะต่อมาได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากระบอบการเมืองแบบ
จอมพลสฤษด์ิซ่ึงสืบทอดโดยจอมพลถนอม กิตติขจร มีลกัษณะตรงขา้มกบัระบอบประชาธิปไตย เพราะใช้
โครงสร้างการเมืองแบบปิด มีการแบ่งแยกท่ีชดัเจนระหวา่งผูป้กครองกบัประชาชน รวมถึงเนน้การปกครองบริหาร
รัฐท่ีข้ึนกบัผูน้ ามากกวา่การใชเ้สียงขา้งมากตดัสินขบัเคล่ือนนโยบายในระบบประชาธิปไตย13   
 ในอีกทางหน่ึง ประวติัศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบนัยอ่มมีผลต่อเส้นทางประชาธิปไตยในอนาคต เช่น 
                                                 

9 ดู Tin Maung Maung Than, “The 1988 Uprising in Myanmar: Historical Conjuncture or Praetorian Redux?,” in Narayan 
Ganesa et al., Conjunctures and Continuities, 67-102.  

10 Narayan Ganesa, Conjunctures and Continuities, 18-19.  
11 ณฐัพล ใจจริง, "รัฐประหาร พ.ศ. 2490,” 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490 (สืบคน้เม่ือ 25 ตุลาคม 2561). 

12 ลิขิต ธีรเวคิน, วิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 7 แกไ้ขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 158. 

13 เร่ืองเดียวกัน.,173. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=รัฐประหาร_พ.ศ._2490
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=รัฐประหาร_พ.ศ._2490


11 
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและออกแบบสถาบนัการเมืองในยคุรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ท่ีแมมี้การ
เลือกตั้งเกิดข้ึนจริงในวนัท่ี 24 มีนาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) หากแต่มรดกระบอบการเมืองในยคุน้ียอ่มส่งผลต่อวถีิ
พฒันาประชาธิปในภายหนา้ซ่ึงท าใหต้วัแทนท่ีมาจากกลุ่มกองทพัและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยงั
สามารถมีบทบาทการเมืองต่อไปในช่วงเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย หรือเม่ือพิจารณาดูท่าทีของพลเอกอภิรัชต ์คง
สมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบกคนใหม่ ท่ีออกมาแสดงท่าทีการเมืองในลกัษณะท่ีไม่ปฏิเสธแนวโนม้การท า
รัฐประหารหากมีความสับสนวุน่วายจลาจลเกิดข้ึนในบา้นเมืองระหวา่งการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย ก็จะเห็นภาพ
ประทบัทางประวติัศาสตร์ (Historical Imprint) ท่ีฝังรากลึกอยูใ่นระบบคิดของผูน้ าทหารไทย โดยพลเอกอภิรัชต์
เป็นบุตรชายของพลเอกสุนทร คงสมพงษ ์ซ่ึงเคยเป็นหน่ึงในคณะรัฐประหารลม้อ านาจรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวณั
และด ารงต าแหน่งประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ท่าทีของพลเอกอภิรัชตท่ี์มกัช่ืนชมหวน
ระลึกถึงแนวยทุธศาสตร์การเมืองของบิดาในอดีต ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงมรดกประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการสืบสาน
ส่งผา่นจนอาจสร้างความไม่ราบร่ืนต่อเส้นทางเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยไทยในอนาคต ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองบทบาททหาร
กบัการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยท่ีตอ้งจบัตาดูต่อไปเป็นระยะ  
 

กจิกรรม 12.1.1 

 ปัจจยัประวติัศาสตร์ส่งผลต่อระบบการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร จงอธิบายมาพอสังเขป 

แนวตอบกจิกรรม 

 ปัจจยัประวติัศาสตร์สามารถส่งผา่นความสืบเน่ืองทางการเมืองจากยคุหน่ึงไปยงัอีกยคุหน่ึง เช่น การ
เลือกใชร้ะบบประธานาธิบดีตามแบบสหรัฐอเมริกาซ่ึงสะทอ้นมรดกประวติัศาสตร์ในยคุอาณานิคม ขณะเดียวกนั 
จุดหกัเหทางประวติัศาสตร์ยงัสร้างแรงสะเทือนต่อกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย เช่น การล่มสลายของ
ระบอบซูฮาร์โตท่ีน าไปสู่การเปล่ียนผา่นสู่ประชาธิปไตยในเวลาต่อมา นอกจากนั้น ววิฒันาการทางประวติัศาสตร์
ยงัสามารถเคล่ือนตวัเป็นทอดๆ จนส่งผลต่อลกัษณะประชาธิปไตยในแต่ละหว้งเวลา อาทิ รัฐประหารในไทยเม่ือ 
ค.ศ. 1947 ท่ีส่งผลต่อการสะสมอ านาจของกลุ่มนายทหารจนน าไปสู่การก่อตวัของระบอบเผด็จการสฤษด์ิ หากแต่
มรดกการปกครองในยคุสฤษด์ิก็ไดเถ่ายทอดพลงัอ านาจนิยมใหแ้ก่ระบอบการเมืองไทยในยคุต่อมา 
 

 

เร่ืองที ่12.1.2 
ปัจจัยสังคมวฒันธรรม 
 

 สภาพสังคมวฒันธรรมยอ่มมีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในแง่ท่ีวา่ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณีหรือการ
กระท าทางสังคมท่ีเช่ือมต่อร้อยเรียงผูค้นเขา้หากนัผา่นรูปแบบวฒันธรรมสามารถก าหนดทศันคติทางการเมืองของ
ผูน้ าและประชาชนจนส่งผลต่อคุณภาพประชาธิปไตย14 ส าหรับรัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มกัพบเห็นทศันคติ

                                                 

14 โปรดดู เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, “วฒันธรรมในการวเิคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ 
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การเมืองของผูน้ าท่ีมีรากฐานมาจากค่านิยมและประเพณีการปกครองอนัเก่าแก่ ในอินโดนีเซียยคุหลงัเอกราช 
ประธานาธิบดีซูการ์โนเคยเนน้ย  ้าเร่ือง “กอต็อง รอยอ็ง” (gotong royong) ซ่ึงมีรากศพัม์าจากภาษาชวา มีความหมาย
วา่การลงแขกหรือการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกนั15 หลกัวถีิแบบกอต็อง รอยอ็ง ถูกน ามาปรับใชก้บัการเมืองการ
ปกครองท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความเห็นพอ้งตอ้งกนัของคู่กรณีทั้งน้ีเพื่อแกปั้ญหาความแตกแยกของกลุ่มการเมือง
แยกยอ่ย ซ่ึงถือเป็นแนวประเพณีท่ีไม่ขดัแยง้หรือสวนทางกบัหลกัประชาธิปไตย16 แต่อยา่งไรก็ตาม รากเหงา้
วฒันธรรมของสังคมอินโดนีเซียโบราณ เช่น การมีล าดบัชั้นปกครองท่ีชดัเจนและการรวบอ านาจไวท่ี้ผูน้ าเพื่อ
ส าแดงก าลงับารมีอนัโอ่อ่านบัเป็นลกัษณะส าคญัของการเมืองการปกครองยคุซูการ์โน ซ่ึงเตม็ไปดว้ยพลงัอ านาจ
นิยมท่ีเขา้มากดทบัชะลอกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย โดยเฉพาะการท่ีซูการ์โนยกยอ่งตนเองวา่เป็นบิดาท่ีรู้ดี
ท่ีสุดวา่อินโดนีเซียควรถูกปกครองบริหารอยา่งไรและการพยายามรวบอ านาจรัฐมาไวท่ี้ซูการ์โนโดยไม่ปล่อยใหมี้
การขดัขวางรบกวนจากสถาบนัการเมืองอ่ืนจนคุกคามต่อฐานอ านาจฝ่ายตน17  
 ส่วนกรณีมาเลเซีย ในการประชุมรัฐสภาเม่ือปี ค.ศ. 1996 นายกรัฐมนตรีมหาเธร์เคยช้ีแจงวา่ตามประเพณี
มลายนูั้น ถือเป็นการไม่สุภาพและเป็นการทรยศหกัหลงัหากบุคคลใดท่ีมีต าแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการหรือในคณะ
ผูป้กครองคอยแสดงท่าทีคุกคามทา้ทายต่อหวัหนา้ซ่ึงเป็นเจา้นายของบุคคลเหล่านั้น แต่ทวา่ หลกัประเพณีท่ีมหาเธร์
หยบิยกข้ึนมาน้ียอ่มสวนทางกบัหลกัประชาธิปไตยท่ีเนน้ไปท่ีความเท่าเทียมกนั ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นท่ี
เปิดกวา้งมีเหตุมีผลโดยไม่เก่ียงวา่บุคคลท่ีถูกวจิารณ์จะเป็นเจา้นายหรือผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงก็คลา้ยๆ กบักรณี
วฒันธรรมชวา โดยเฉพาะทางแถบสุราการ์ตาและยอกยาการ์ตาท่ีใหค้วามส าคญักบัความกตญัญูรู้คุณคนและการ
เคารพนบนอบผูใ้หญ่จนกลายเป็นค่านิยมท่ีควรไดรั้บการถนอมรักษาถึงแมว้า่ส่ิงเหล่าน้ีจะขดัแยง้กบัค่านิยมอ่ืน เช่น 
วฒันธรรมแห่งความเท่าเทียมกนัตามหลกัประชาธิปไตย18 ในสิงคโปร์ พบวา่ค่านิยมแบบขงจ้ือจากจีนยงัคงมี
อิทธิพลต่อระบบความเช่ือของผูน้ าและประชาชน อาทิ การท่ีประชาชนพึงเคารพนบัถือเช่ือฟังผูป้กครองท่ีมี
คุณธรรมจนท าใหเ้กิดลกัษณะพิเศษข้ึนในระบอบการเมืองสิงคโปร์ กล่าวคือ ผูป้กครองตอ้งน าพาประเทศบนหลกั
แห่งคุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงามหากแต่การรวบอ านาจไวท่ี้ผูป้กครองและการควบคุมเสรีภาพประชาชนมิให้
วพิากษว์จิารณ์รัฐบาลก็แสดงใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจนิยมท่ีส่งผลต่อเส้นทางพฒันาประชาธิปไตยสิงคโปร์ ส่วนกรณี
เมียนมา ผูน้ าทหารมกัคุน้ชินกบัการระดมเกณฑแ์รงงานแบบกดข่ีโดยใชก้ าลงัเขา้บีบบงัคบัใหป้ระชาชนอุทิศตน
เพื่อสร้างถนนหนทางหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซ่ึงมีประชาชนมินอ้ยท่ีไม่ไดรั้บค่าจา้งหรือไดรั้บในอตัราท่ีต ่า
พร้อมถูกกดดนัลงโทษอยา่งรุนแรง จนดูประหน่ึงวา่ ผูน้  ารัฐบาลทหารเมียนมาอาจมองประชาชนในฐานะไพร่ฟ้าขา้
แผน่ดินในยคุโบราณมากกวา่พลเมืองท่ีมีสิทธิเสรีภาพและไดรั้บการคุม้ครองตามหลกักฏหมาย ดงันั้น ทศันคติใน
เร่ืองแรงงานบงัคบัตามประเพณีจึงขดัฝืนกบัหลกัพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย19  

                                                                                                                                                                  

(นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2560), 13.  
15 สมัภาษณ์ ผศ.ดร. อรอนงค ์ทิพยพ์ิมล, สมัภาษณ์โดย ดุลยภาค ปรีชารัชช, กรุงเทพฯ, 16 มิถุนายน 2561. 
16 Michael R.J.Vatikiotis, Political Change in Southeast Asia: Trimming the Banyan Tree (London: Routledge, 1996), 42.  
17 Ibid., 43.  
18 Ibid., 31.  
19 Ibid.   
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 ในงานเขียนเร่ือง “Civic Culture” ของกาเบรียล อลัมอนด ์(Gabriel A. Almond) และซิดนีย ์เวอร์บา 
(Sidney Verba) ถือกนัวา่เป็นงานบุกเบิกการศึกษาเร่ืองวฒันธรรมการเมือง20 ไดแ้สดงขอ้มูลดา้นวฒันธรรมการเมือง
ในสหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนั อิตาลีและเมก็ซิโก โดยทั้งสองคนจดัแบ่งวฒันธรรมการเมืองออกเป็นสาม
ประเภท คือ 1. วฒันธรรมการเมืองแบบดั้งเดิม (Parochial Political Culture) ซ่ึงเป็นลกัษณะสังคมแบบโบราณท่ี
ประชาชนขาดการรับรู้เร่ืองความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและไม่กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองการปกครอง 2. วฒันธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้า (Subject Political Culture) ท่ีประชาชนรับรู้ความ
เป็นไปของการเมืองแต่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองหรือปล่อยใหผู้น้  าผกูขาดอ านาจในการตดัสินใจการเมือง และ 3. 
วฒันธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participant Political Culture) ซ่ึงถือป็นวฒันธรรมท่ีเป็นรากฐานส าคญัของ
ระบอบประชาธิปไตย โดยพลเมืองมุ่งเนน้เขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งแขง็ขนักระฉบักระเฉง และมีบทบาท
ในการสะทอ้นความคิดเห็นต่อนโยบายรัฐบาลและการปฏิบติัของระบบราชการ ตวัช้ีวดัอยา่งหน่ึง คือ การออกไป
ใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งอยา่งสม ่าเสมอ21  
 หากน าหลกัเกณฑว์เิคราะห์ของอลัมอนตแ์ละเวอร์บาเขา้มาส ารวจวฒันธรรมการเมืองเอเชียอาคเนย ์อาจ
พบเห็นรูปแบบทศันคติและค่านิยมการเมืองของประชาชนท่ีไม่สามารถกระตุน้ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันา
ประชาธิปไตยแบบรวดเร็วภายในภูมิภาคได ้ตวัอยา่งส าคญัเช่น ในประเทศไทย พบเห็นประชาชนในเขตเมืองหรือ
ท่ีอาศยัอยูใ่นต่างประเทศบางกลุ่มท่ีสนใจอยากเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองและวพิากวจิารณ์นโยบายของรัฐบาล 
หากแต่ก็ยอ่มมีประชาชนบางกลุ่มท่ีไดรั้บรู้ความเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมืองแต่ไม่กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองหรือไม่ไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง ส่วนในเขตลึกตามป่าเขาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบเห็นกลุ่มชน
บางส่วนท่ียงัคงรักษาประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมเอาไวพ้ร้อมถูกตดัขาดจากชุมชนภายนอกจนขาดการรับรู้เร่ือง
การเมืองและไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง กระนั้นก็ตาม ดว้ยการเปล่ียนผา่นจากสังคมดั้งเดิมเขา้สู่
สังคมสมยัใหม่พร้อมการควบแน่นเช่ือมโยงบูรณาการในยคุโลกาภิวฒัน์ จึงท าให้วฒันธรรมการเมืองแบบดั้งเดิมถูก
แปลงรูปววิฒัน์เขา้สู่วฒันธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าซ่ึงพบเห็นไดใ้นบางเขตภูมิศาสตร์สังคม เช่น ชุมชนชนเผา่บน
ท่ีสูงในลาว ในท านองเดียวกนั วฒันธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าอาจเคล่ือนตวัเขา้ไปผสมผสานกบัวฒันธรรม
การเมืองแบบมีส่วนร่วม หรือในประเทศหน่ึงๆ ยอ่มมีทั้งกลุ่มประชาชนท่ีนิยม ทั้งวฒันธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้า
กบัแบบมีส่วนร่วมหากแต่ก็มีการปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะและบริบทแวดลอ้มอ่ืนๆ จนท าใหเ้กิดรูปโฉม
วฒันธรรมการเมืองท่ีดูล่ืนไหลไม่สามารถแยกประเภทไดแ้บบเด็ดขาดสมบูรณ์หรือช้ีชดัไดแ้น่นอนวา่ในรัฐหน่ึงๆมี
ความโดดเด่นของวฒันธรรมการเมืองประเภทไหนกนัแน่ กระนั้นก็ตาม หากประเมินคร่าวๆในภาพรวมแลว้ พอ
กล่าวไดว้า่ วฒันธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมยงัมิไดฝั้งรากลึกหรือเติบโตเบ่งบานจนแพร่กระจายไปทัว่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ในอีกทางหน่ึง วฒันธรรมการเมืองของประชาชนอาจถูกบงัคบัก ากบัโดยวฒันธรรมการเมือง
ของผูป้กครองจนท าให้เกิดลกัษณะประชาธิปไตยแบบอ านาจนิยม เช่น ในกมัพชูาท่ีพบเห็นประชาชนมินอ้ยท่ี
ออกมามีส่วนร่วมใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งสม ่าเสมอแต่ก็ไม่กลา้วจิารณ์การท างานของรัฐบาลหรือระบบราชการแบบรุนแรง
                                                 

20 Gabriel Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: 
Princeton University Press, 1963).  

21 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, “วฒันธรรมในการวเิคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ,” 20-21.  
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โจ่งแจง้ซ่ึงสะทอ้นกล่ินอายของวฒันธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้า พร้อมกนันั้นรัฐบาลฮุนเซ็นยงัใชก้ลยทุธ์แบบ
อ านาจนิยม อาทิ การข่มขู่ผูส้มคัรจากพรรคการเมืองอ่ืนหรือการผกูขาดช่องทางส่ือสารการเมืองกบัประชาชนแต่
เพียงฝ่ายเดียวจนท าให้รัฐบาลชนะเลือกตั้งทุกคร้ังไป22 ดงันั้น เม่ือน าวฒันธรรมการเมืองจากฝ่ังประชาชนและฝ่ังผู ้
น ามาวเิคราะห์ประเมินร่วมกนั จึงพอพดูไดว้า่กมัพชูาไม่แสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ท่ีโดดเด่นนกัในการพฒันา
ประชาธิปไตย 
 โครงสร้างสังคมชาติพนัธ์ุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดส้ร้างปัญหาท่ีน่าสนใจต่อการวิเคราะห์การพฒันา
ประชาธิปไตยเช่นกนั โดยเฉพาะความตึงเครียดและการใชค้วามรุนแรงทางชาติพนัธ์ุท่ีอาจคุกคามการท างานของ
สถาบนัประชาธิปไตย ยกตวัอยา่งเช่น การแบ่งแยกดินแดนทางตอนใตข้องไทยท่ีความรุนแรงหรือการก่อก าเริบ
โจมตีสถานท่ีราชการของกลุ่มเคล่ือนไหวก่อความไม่สงบสามารถส่งผลใหรั้ฐบาลประชาธิปไตยท่ีมาจากการ
เลือกตั้งตดัสินใจใชม้าตรการกา้วร้าวรุนแรงเพื่อควบคุมจดัระเบียบพื้นท่ี ดงัเห็นไดจ้ากแนวนโยบายปกครองของ
รัฐบาลทกัษิณท่ีมีต่อสามจงัหวดัภาคใตซ่ึ้งพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใชก้ าลงัทหารต ารวจเขา้จดัการ
กบักลุ่มผูต้อ้งสงสัยจนท าใหเ้กิดการคุกคามอตัลกัษณ์ศาสนาวฒันธรรมของคนทอ้งถ่ิน การจดัการความขดัแยง้
ลกัษณะน้ีท าใหเ้กิดค าถามตามมาในแง่ท่ีวา่ประชาธิปไตยสามารถยติุความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุวฒันธรรมไดจ้ริง
หรือไม่และในทางกลบักนัความขดัแยง้วฒันธรรมส่งผลต่อความไม่ราบร่ืนบนเส้นทางประชาธิปไตยใช่หรือไม่ 
ปริศนาเช่นน้ี นบัเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีตอ้งสืบสวนผา่นกรณีศึกษาท่ีหลากหลายรอบดา้นเพื่อหาขอ้สรุปท่ีแน่ชดั
กนัอีกที 
 แต่กระนั้น ในรัฐท่ีเตม็ไปดว้ยสังคมท่ีแตกแยกร้าวลึก (Deeply Divided Society) หรือ เตม็ไปดว้ยหน่วย
ดินแดนประชากรท่ีสลบัซบัซอ้น23 กลบัพบวา่ความขดัแยง้ชาติพนัธ์ุวฒันธรรมถือเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตย หากแต่คุณค่าแบบประชาธิปไตยก็กลบัมีความจ าเป็นต่อการบรรเทาหรือระงบัความขดัแยง้เช่นกนั24 
ในเมียนมายคุหลงัเอกราช การท าสงครามกลางเมืองระหวา่งรัฐบาลกลางกบักองก าลงัติดอาวธุชนชาติพนัธ์ุน ามาสู่
การก่อรัฐประหารและการพงัทลายลงของประชาธิปไตย แต่เม่ือมีการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง
คร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ. 2011 กลบัพบวา่กลุ่มอ านาจต่างๆในเมียนมาไดย้อมรับคุณค่าหรือเคารพในหลกัการ
ประชาธิปไตยมากข้ึน โดยบรรยากาศเปิดกวา้งในยคุพฒันาประชาธิปไตยช่วยอ้ือหนุนใหเ้กิดการเบ่งบานของการ
เจรจาสันติภาพตลอดจนกระบวนการปรองดองแห่งชาติซ่ึงครอบคลุมกลุ่มอ านาจท่ีมีภูมิหลงัทางสังคมชาติพนัธ์ุท่ี
แตกต่างหลากหลาย ส่วนกรณีอินโดนีเซีย การพยายามเจรจาสันติภาพเพื่อแกปั้ญหาการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ
ก็พบเห็นความกา้วหนา้ในช่วงท่ีอินโดนีเซียเร่ิมมีการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยนบัตั้งแต่การล่มของระบอบซู
ฮาร์โต เช่น การตั้งเขตปกครองพิเศษในจงัหวดัอาเจะห์เพื่อรองรับความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวฒันธรรม
ของประชากรในพื้นท่ี 
 

 

                                                 

22 Sebastian Strangio, Hun Sen's Cambodia (New Haven: Yale University Press, 2014).  
23 Adrian Guelke, Politics in Deeply Divided Societies (Cambridge: Polity Press, 2012).  

24 Donald L. Horowitz, “Democracy in Divided Societies,” Journal of Democracy, 4, no. 4 (1993): 18-38.  
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กจิกรรม 12.1.2 
 ปัจจยัสังคมวฒันธรรมส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร จงอธิบายและ
ยกตวัอยา่งมาพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม อาทิ ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณีหรือการกระท าทางสังคมท่ีเช่ือมต่อร้อยเรียง
ผูค้นเขา้หากนัผา่นรูปแบบวฒันธรรมสามารถก าหนดทศันคติทางการเมืองของผูน้ าและประชาชนจนส่งผลต่อ
คุณภาพประชาธิปไตย ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มกัพบเห็นทศันคติทางการเมืองของผูน้ าท่ีมีรากฐานมา
จากค่านิยมและประเพณีการปกครองอนัเก่าแก่ เช่น หลกัวถีิกอตอ็ง รอยอ็ง ในอินโดนีเซีย ถูกน ามาปรับใชก้บั
การเมืองการปกครองท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความเห็นพอ้งตอ้งกนัของคู่กรณีซ่ึงไม่ขดัยง้หรือสวนทางกบัหลกั
ประชาธิปไตย แต่รากเหงา้วฒันธรรม เช่น การมีล าดบัชั้นปกครองท่ีชดัเจนและการรวบอ านาจไวท่ี้ผูน้ าในสมยัซู
การ์โน เป็นพลงัอ านาจนิยมท่ีกดทบัชะลอกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย ขณะท่ีค่านิยมแบบขงจ้ือจากจีนมี
อิทธิพลต่อระบบความเช่ือของผูน้ าและประชาชนในสิงคโปร์ เกิดเป็นแบบแผนท่ีประชาชนตอ้งเคารพนบัถือเช่ือฟัง
ผูป้กครองท่ีมีคุณธรรม โดยการรวมอ านาจไวท่ี้ผูป้กครองและการควบคุมเสรีภาพประชาชนมิใหว้พิากษว์จิารณ์
รัฐบาลก็แสดงใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจนิยมท่ีส่งผลต่อเส้นทางพฒันาประชาธิปไตยสิงคโปร์ 
 

 

เร่ืองที ่12.1.3 
ปัจจัยเศรษฐกจิการพฒันา    
 

 กระบวนการท างานของการพฒันาเศรษฐกิจส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตย หากแต่ในทางทฤษฏีกลบั
พบมุมมองท่ีทั้งสนบัสนุนและโตแ้ยง้ขอ้เสนอดงักล่าว ฉะนั้นแลว้ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจกบั
ประชาธิปไตยในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบระมดัระวงัและควรอยูใ่ตก้รอบถกเถียง
เชิงวชิาการตามท่ีกล่าวไป  เซมูร์ มาร์ติน ลิปเซต (Seymour Martin Lipset) ช้ีใหเ้ห็นวา่การพฒันาเศรษฐกิจส่งผลให้
เกิดการเพิ่มข้ึนของรายไดแ้ละการศึกษา พร้อมท าใหค้นระดบัล่างมีความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและไดรั้บการศึกษาท่ี
สูงข้ึน ผลท่ีตามมาคือคนกลุ่มน้ีมีแนวคิดการเมืองท่ีเปิดกวา้ง25 ขณะเดียวกนั การพฒันาเศรษฐกิจยงัน าไปสู่การก่อ
ตวัของชนชั้นกลางท่ีมีปริมาณมากข้ึน ซ่ึงสอดรับกบัขอ้คน้พบของแบร์ริงตนั มวัร์ (Barrington Moore)ท่ีสรุปแบบ
รวบรัดไดว้า่การด ารงอยูข่องชนชั้นกลางเป็นเง่ือนไงส าคญัของการเปล่ียนเป็นประชาธิปไตย26  ในท านองเดียวกนั 

                                                 

25 Seymour Martin Lipset, "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy," 
American Political Science Review, 52, no.1 (1959): 75; ชยัวฒัน์ ม่านศรีสุข, “การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ,” ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ (นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2560), 33; นิธิ เน่ืองจ านงค์
, “การพฒันาทางการเมืองและการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ (นนทบุรี: 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2560), 23.  

26 Barrington Moore, The Social Origins of Dictatorship and Democracy (Boston: Beacon Press, 1996).  
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ดีทริช รูสเชเมเยอร์ และคณะ (Dietrich Rueschemeyer et al.) อธิบายวา่การพฒันาของทุนนิยมมีความสัมพนัธ์กบั
ประชาธิปไตยเพราะน าไปสู่การเปล่ียนรูปโครงสร้างชนชั้น โดยเฉพาะภาวะท่ีชนชั้นเจา้ท่ีดินเส่ือมพลงัลงจนไม่
สามารถควบคุมรัฐได ้ขณะท่ีชนชั้นอ่ืนๆ เช่น ชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงาน กลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเขม้แขง็
ข้ึน27  
 แต่อยา่งไรก็ตาม แมช้นชั้นสองประเภทหลงั จะไม่มีจุดยืนท่ีต่อตา้นประชาธิปไตยแบบเด่นชดั หากแต่ก็
มิไดห้มายความวา่ชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานในทุกประเทศจะสนบัสนุนประชาธิปไตย28 ต่อกรณีดงักล่าว งาน
ของอดมั เปรเชวอร์สก้ี และคณะ (Adam Przeworski et al.)โตแ้ยง้วา่การพฒันาเศรษฐกิจไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปสู่การ
พฒันาประชาธิปไตยเสมอไป พร้อมช้ีให้เห็นตวัอยา่งของรัฐเผด็จการอ านาจนิยมท่ีแมจ้ะมีระดบัการพฒันา
เศรษฐกิจท่ีสูง แต่ยงัสามารถปกครองรัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นวา่หากประเทศใดมีระดบัรายได้
ประชาชาติต่อหวัสูงกวา่ 7,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี ประเทศนั้นจะมีเสถียรภาพทางการเมือง ไม่วา่จะใช้
รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยหรือเผด็จการอ านาจนิยมก็ตาม29 นอกจากนั้น นกัวชิาการบางท่านยงัสรุปวา่การ
เกิดข้ึนของประชาธิปไตยไม่ไดเ้ป็นผลพลอยได ้(by-product) ของการพฒันาเศรษฐกิจ โดยประชาธิปไตยสามารถริ
เริ่มข้ึนท่ีระดบัใดของการพฒันาก็ได ้หากแต่เม่ือประเทศกลายเป็นประชาธิปไตยแลว้ โอกาสท่ีประชาธิปไตยจะอยู่
รอดยอ่มพบเห็นไดใ้นประเทศท่ีมีความเจริญมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจสูง ดงันั้น ระดบัการพฒันาเศรษฐกิจจึงไม่ได้
สัมพนัธ์กบัการเปล่ียนเป็นประชาธิปไตยอยา่งเด่นชดั แต่มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสความอยูร่อดของประชาธิปไตย
มากกวา่30  
 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบเจอกรณีศึกษาท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่การพฒันาเศรษฐกิจมีผลต่อการพฒันา
ประชาธิปไตย หากแต่ก็พบลกัษณะท่ีการพฒันาเศรษฐกิจไม่มีผลแน่ชดัต่อการพฒันาประชาธิปไตยเช่นกนั ใน
ฟิลิปปินส์ การเติบโตของเศรษฐกิจทุนนิยมส่งผลใหช้นชั้นล่างมีความมัน่คัง่ทางเศรษฐกิจและไดรั้บการศึกษา
สูงข้ึน รวมถึงท าใหเ้กิดการขยายตวัของชนชั้นกลาง ถึงแมจ้ะมีชนชั้นกลางบางส่วนท่ีเขา้ไปอยูใ่นอาณาจกัรพวก
พอ้งธุรกิจของมาร์กอส แต่ก็มีชนชั้นกลางมินอ้ยท่ีร่วมเดินขบวนลม้ลา้งระบอบมาร์กอสจนส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนเป็นประชาธิปไตยในท่ีสุด ส่วนการพฒันาเศรษฐกิจไทยส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัของกลุ่มนกัธุรกิจและพวก
ชนชั้นกลาง ช่วงท่ีประชาชนออกมาต่อตา้นอ านาจของพลเอกสุจินดา คราประยรู ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเม่ือปี 
ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) พบเห็นการชุมนุมท่ีผูป้ระทว้งใชโ้ทรศพัทมื์อถือส่ือสารปลุกระดมต่อตา้นพลงัเผด็จการ ผู ้
ชุมนุมส่วนใหญ่มาจากชนชั้นกลางในเขตตวัเมืองและนกัธุรกิจหรือบุคคลวยัท างานซ่ึงถือเป็นผลผลิตของการ
พฒันาเศรษฐกิจทุนนิยมในยคุก่อนหนา้พร้อมมีผลต่อการคดัคา้นอ านาจสุจินดาจนน าไปสู่การเปล่ียนเป็น
ประชาธิปไตยในเวลาต่อมา31 แต่อยา่งไรก็ตาม ในสิงคโปร์ การพฒันาเศรษฐกิจกลบัส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล

                                                 

27 Dietrich Rueschemeyer et al., Capitalist Development and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992). 
28 ชยัวฒัน์ ม่านศรีสุข, “การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ,” 40. 
29 นิธิ เน่ืองจ านงค,์ “การพฒันาทางการเมืองและการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย,” 24. 
30 ชยัวฒัน์ ม่านศรีสุข, “การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ,” 36; Adam Przeworski and Fernando Limongi, “Modernization: 

Theories and Facts,” World Politics, 49, no. 2 (1997): 155-183. 
31 William Case, Politics in Southeast Asia: Democracy or Less (Richmond: Curzon Press, 2002), 11-13.  
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อ านาจนิยม โดยเฉพาะคะแนนนิยมของพรรคกิจประชา (People's Action Party / PAP) ท่ีประสบความส าเร็จในการ
สร้างความเจริญใหก้บัประเทศ ขณะท่ีตามตวัเลขสถิติเม่ือปี ค.ศ. 2017 บรูไนมีระดบัรายไดป้ระชาชาติต่อหวัสูงถึง 
50,440 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี ซ่ึงสะทอ้นถึงความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความมัน่คงของระบอบเผด็จ
การ32 ส่วนในลาวและเวยีดนาม การพฒันาเศรษฐกิจมีผลต่อความมัน่คงของรัฐบาลเผด็จการเช่นกนั โดยทั้งๆท่ีเกิด
การปรับใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากข้ึนจนช่วยกระตุน้ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการศึกษาและโลกทศัน์ท่ี
กวา้งไกลข้ึน หากแต่ก็ไม่ไดช่้วยผลิตชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างท่ีเป็นฐานก าลงัพอเพียงต่อการเปล่ียนผา่น
ประชาธิปไตย มิหน าซ ้ า ชาวนาในชนบทหรือแรงงานในโรงงานตามรัฐเหล่าน้ียงัเป็นฐานอ านาจหลกัท่ีช่วยค ้ายนั
ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสตร์ซ่ึงมีลกัษณะการเมืองการปกครองท่ีสวนทางกบัประชาธิปไตย ส่วนในฟิลิปปินส์ 
เม่ือยอ้นไปหายคุมาร์กอส จะพบวา่การเติบโตเศรษฐกิจถือเป็นยทุธศาสตร์การเมืองท่ีส าคญัของรัฐบาลมาร์กอส
พร้อมช่วยค ้ายนัอ านาจมาร์กอสไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง ขณะท่ีรัฐไทยหลงัการล่มของรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร กลบั
แสดงใหเ้ห็นวา่มีชนชั้นกลางจ านวนมินอ้ยท่ีไม่ไดอ้อกมาส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตยอยา่งจริงจงั โดยการ
ชุมนุมประทว้งของกลุ่มการเมืองบางฝ่ายท่ีประกอบดว้ยนกัธุรกิจ ชนชั้นกลาง หรือแมก้ระทัง่ชนชั้นล่างบางส่วน 
(แมจ้ะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท่ีจะโค่นลม้ระบอบประชาธิปไตยก็ตาม) ไดน้ าพาใหก้องทพัเขา้มาท ารัฐประหารจนท าให้
ไทยตกอยูใ่ตร้ะบอบการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยนัน่เอง   
 ปริศนาเก่ียวกบัพลงัเศรษฐกิจท่ีทั้งมีผลกระทบและไม่มีผลกระทบต่อพลงัประชาธิปไตย โดยเฉพาะเร่ือง
ชนชั้นกลาง อาจสามารถวิเคราะห์ใหลุ่้มลึกข้ึนผา่นขอ้ถกเถียงเชิงวชิาการ กล่าวคือ ในรัฐบาลอ านาจนิยมทางแถบ
เอเชียท่ีมีลกัษณะเป็นรัฐท่ีมุ่งเนน้การพฒันา (Developmental State) อาจมีคุณลกัษณะพิเศษบางประการ นัน่คือ มี
การพฒันาเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วจนก่อใหเ้กิดการขยายตวัของชนชั้นกลาง หากแต่รัฐบาลมกัผกูขาดอ านาจในการ
วางแผนด าเนินยทุธศาสตร์พฒันาประเทศ ส่วนชนชั้นกลางก็เป็นผลผลิตของระบบการศึกษาโดยรัฐและเป็นกลุ่มท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์จากรัฐเผด็จการ เช่น ภาวะท่ีตอ้งกลายเป็นผูพ้ึ่งพิงใตเ้ครือข่ายอุปถมัภแ์ละการแจกจ่ายทรัพยากร
ท่ีถูกผกูขาดโดยรัฐ การอุปถมัภท์างเศรษฐกิจโดยรัฐก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการพึ่งพิงและความกงัวลใจของชนชั้น
กลางในแง่ของความไม่มัน่คงปลอดภยัหากเกิดความขดัแยง้ท่ีรุนแรงกบัรัฐบาลซ่ึงยอ่มส่งผลใหช้นชั้นกลางมี
ความคิดแบบยอมรับค าสั่งหรือมีความภกัดีต่อผูน้ าท่ีสามารถปกป้องคุม้ครองพวกเขาได้33 นอกจากนั้น มาร์ค ทอมป์
สัน (Mark Thompson) มองวา่ชนชั้นกลางในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละในเอเชียแปซิฟิกมีประสบการณ์เติบโต
ข้ึนมาใตย้คุระบอบเผด็จการและถูกกล่อมเกลาใตแ้นวคิดท่ีสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพหากแต่มี
ลกัษณะเป็นเศรษฐกิจท่ีกระจุกตวัอยูแ่ต่ในบางพื้นท่ีหรือตกอยูใ่ตก้  าลงัผกูขาดของชนชั้นปกครอง ดงันั้น ชนชั้น
กลางจึงเป็นกลุ่มคนจ านวนนอ้ยท่ีขยบัฐานชนชั้นผา่นระบบการศึกษาและการพฒันาโดยรัฐเผด็จการ จากกรณี
ดงักล่าว คนกลุ่มน้ีจึงมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับหรือไม่ต่อตา้นเผด็จการมากนกั โดยถึงแมค้นกลุ่มน้ีจะเคยร่วม
ขบวนการเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย หากแต่ก็อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะตราบเท่าท่ีการพฒันาประชาธิปไตย
ไม่ก่อแรงกระทบต่อผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ของพวกเขา ลกัษณะเช่นน้ี จึงช้ีใหเ้ห็นวา่การด ารงอยูข่องชน

                                                 

32 เปิดประตูสู่อาเซียน, “Brunei (บรูไน),”   https://sites.google.com/site/asean22423/brunei (สืบคน้เม่ือ25 ตุลาคม 2561). 
33 ชยัวฒัน์ ม่านศรีสุข, “การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ,” 42. 

https://sites.google.com/site/asean22423/brunei
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ชั้นกลางอาจน าไปสู่ประชาธิปไตยหรือไม่ก็ได้34 หรือปัจจยัชนชั้นกลางท่ีก่อตวัข้ึนจากการพฒันาเศรษฐกิจยอ่มไม่มี
น ้าหนกัเพียงพอต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ัน่เอง 
 ปัจจยัเศรษฐกิจการพฒันายงัมีลกัษณะปลีกยอ่ยอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ การกระจายรายไดท่ี้ไม่เท่าเทียมกนัหรือ
การกระจุกความร ่ ารวยเอาไวท่ี้กลุ่มผูน้ าและทิ้งความยากจนใหป้ระชาชนแบกรับภาระอาจส่งผลใหเ้กิดการรวมพลงั
มวลชนเพื่อสร้างอ านาจต่อรองกบัชนชั้นน าหรือน าไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยท่ีเนน้ย  ้าเร่ืองความเท่าเทียมกนั
ทางเศรษฐกิจ แต่ในบางรัฐของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ช่น กมัพชูา กลบัไม่พบเห็นแรงเคล่ือนไหวท่ีโดด
เด่นของประชาชนในประเด็นดงักล่าวทั้งๆ ท่ีกลุ่มผูน้ ารัฐบาลพร้อมเครือข่ายพวกพอ้งวงศว์านต่างมีวถีิชีวิตและ
ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินท่ีแตกต่างจากประชาชนกมัพชูาทัว่ไปอยา่งมาก ในอีกทางหน่ึง รัฐบาลในบางรัฐอาจ
วางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินแตกต่างกนัจนท าใหเ้กิดรูปแบบการเมืองท่ีมี
ความจ าเพาะเจาะจงในบางพื้นท่ี เช่น รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ท่ีทุ่มเทโครงการพฒันาทางเศรษฐกิจจ านวน
มากใหก้บัจงัหวดัสุพรรณบุรีซ่ึงเป็นบา้นเกิดและเป็นฐานคะแนนเสียงส าคญัของนายบรรหาร การอดัฉีดเมด็เงิน
จ านวนมากเพื่อสร้างถนนหนทาง พฒันาโรงเรียนหรือกระตุน้ภาคเศรษฐกิจการเกษตรในทอ้งทุ่งยา่นสุพรรณส่งผล
ใหค้นทอ้งถ่ินตดัสินใจทุ่มคะแนนเสียงสนบัสนุนตวัแทนของพรรคชาติไทยในการเลือกตั้งแทบทุกคร้ัง35 จึงกล่าว
ไดว้า่ มรดกการพฒันายคุบรรหารท่ีเนน้สร้างความเจริญใหสุ้พรรณบุรีไดส่้งผลต่อรูปแบบประชาธิปไตยท่ีมี
ลกัษณะจ าเพาะในบางพื้นท่ี แต่ไม่มีผลเด่นชดัต่อการเปล่ียนแปลงวถีิพฒันาประชาธิปไตยในภาพรวม
ระดบัประเทศนัน่เอง นอกจากนั้น ขณะท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในบางรัฐ
หรือกลบัช่วยสร้างเสถียรภาพใหก้บัรัฐบาลอ านาจนิยม หากแต่ในติมอร์ตะวนัออก กลบัพบเห็นปริศนาส าคญั นัน่
คือ ทั้งๆท่ีรัฐเตม็ไปดว้ยปัญหาความยากจนและมีการพฒันาเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัต ่า แต่ติมอร์ตะวนัออกกลบัมี
ระดบัการพฒันาประชาธิปไตยท่ีสูงกวา่เพื่อนบา้นหลายๆรัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงนบัเป็นกรณีศึกษาท่ีช่วย
ใหเ้กิดการพิจารณาใคร่ครวญก่อนจะรีบสรุปแบบหนกัแน่นวา่การพฒันาเศรษฐกิจมีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตย
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

กจิกรรม 12.1.3 
 ปัจจยัเศรษฐกิจการพฒันาส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร จงอธิบาย
มาพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 ขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจกบัการพฒันาประชาธิปไตยมีทั้งอธิบายวา่ระดบัการพฒันา
เศรษฐกิจสนบัสนุนการพฒันาประชาธิปไตย เช่น การพฒันาในไทย น าไปสู่การเกิดข้ึนของชนชั้นกลางท่ีกลายเป็น
พลงัส าคญัในการต่อตา้นรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยรู จนเกิดเป็นเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 และ

                                                 

34 เร่ืองเดียวกัน., 43. 
35 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, “วฒันธรรมในการวเิคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ,” 51; Yoshinori Nishizaki, Political Authority and 

Provincial Identity in Thailand: The Making of Banhan-Buri (Ithaca: Cornell University Press, 2011).   
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การพฒันาเศรษฐกิจมีผลต่อการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลอ านาจนิยม เช่น สิงคโปร์ บรูไน เวยีดนาม และลาว ใน
ประเทศเหล่าน้ี ชนชั้นกลางท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึนไม่ไดเ้ป็นฐานก าลงัของการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย 
 

เร่ืองที ่12.1.4 
ปัจจัยชนช้ันน า   
 
 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยยอ่มข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจและพลงัอ านาจต่อรอง
การเมืองของชนชั้นน า (Elites) ท่ีมีลกัษณะเป็นคนกลุ่มนอ้ยท่ีทรงอภิสิทธ์ิและสิงสถิตอยูบ่นยอดสูงสุดของ
โครงสร้างแบ่งชั้นเชิงอ านาจภายในรัฐและสังคม36 ถึงแมว้า่การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะ
ไดรั้บแรงกระทบจากกลุ่มพลงัท่ีหลากหลาย อาทิ การเขา้มาของสหประชาชาติท่ีส่งผลต่อกระบวนการสันติภาพ
และการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยในกมัพชูาและติมอร์ตะวนัออก หรือการลุกฮือของพลงัประชาชนเพื่อโค่นลม้
ระบอบเผด็จการมาร์กอสในฟิลิปปินส์ หากแต่ความเขม้แขง็เหนียวแน่นของชนชั้นน ามกัส่งผลเด่นชดัต่อรูปแบบ
เปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยในภูมิภาค ซ่ึงมกัครอบคลุมทั้งเร่ืองการพฒันาประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไป
เพื่อใหอ้ านาจผลประโยชน์ของชนชั้นน าท่ีปกครองรัฐมายาวนานไดรั้บการคุม้ครองสืบไปหรือแมก้ระทัง่การรวม
ก าลงัของชนชั้นน าจนสามารถท าลายลา้งมวลชนท่ีเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยไดส้ าเร็จ พูดอีกแง่คือชนชั้น
น าท่ีปกครองรัฐเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส่้วนใหญ่มกัมีแนวโนม้ต่อตา้นการพฒันาประชาธิปไตยท่ีรวดเร็วหากแต่
กลุุ่มคนเหล่าน้ีมกัมีก าลงัเหนียวแน่นพอท่ีจะควบคุมจงัหวะพฒันาประชาธิปไตยมิใหเ้คล่ือนตวัฉบัไวเกินไปหรือ
ในบางคร้ังก็มีอ านาจท่ีแขง็แกร่งจนคว  ่าหรือลม้ลา้งกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยเพื่อรักษาการคงอยูข่อง
ระบอบอ านาจนิยมได ้โดยเม่ือพดูถึงกลุ่มชนชั้นน าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้กัหมายถึงคนกลุ่มนอ้ยท่ีปกครองรัฐ
ผา่นวถีิการเมืองอ านาจนิยมซ่ึงมีทั้งกลุ่มทหาร กลุ่มนกัการเมืองและกลุ่มราชวงศ ์ดงันั้น การเมืองประชาธิปไตยใน
ภูมิภาคจึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัเร่ืองชนชั้นน าซ่ึงส่วนใหญ่จะพุง่เป้าไปท่ีการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์การเมืองของ
พวกชนชั้นน า 
 วลิเล่ียม เคส (William Case) ผูเ้ช่ียวชาญการเมืองเปรียบเทียบ ไดศึ้กษาความเหนียวแน่นของชนชั้นน าใน
ฐานะปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เคส ไดส้อบสวนขอ้วิเคราะห์ของ
นกัรัฐศาสตร์คนอ่ืนๆ ท่ีศึกษาเร่ืองชนชั้นน านิยม (Elitism) มาก่อนหนา้ เช่น แฮโรลด ์เคราช์ (Harold Crouch) และ 
เจมส์ โมร์ลี (James Morley) พร้อมยกตวัอยา่งความเหนียวแน่นของชนชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน เช่น ในสิงคโปร์ท่ี
สามารถหลีกเล่ียงการพฒันาประชาธิปไตยไดบ้างส่วน สาเหตุหน่ึงมาจากชนชั้นน าแห่งพรรคกิจประชาท่ีรวมตวักนั
อยา่งมีเอกภาพนบัตั้งแต่การก่อรูปพรรคในหว้งทศวรรษ 1950 โดยสภาพไร้ความขดัแยง้หรือไร้ซ่ึงรอยปริแยกใน
หมู่ชนชั้นน าในพรรคกิจประชาไดเ้ปิดโอกาสท่ีนอ้ยมากต่อการปรากฏตวัของกลุ่มฝ่ายคา้นท่ีเขม้แขง็37 ส่วนชนชั้น
น าในระเบียบใหม่ (New Order) ของอินโดนีเซีย ก็เตม็เป่ียมไปดว้ยความเหนียวแน่นจนท าใหช้นชั้นน าสามารถ

                                                 

36 Tom Bottomore, Elites and Society (London: C.A. Watts, 1964).  
37 William Case. Politics in Southeast Asia, 20; Harold Crouch and James Morley, “The Dynamics of Political Change,” in 

Driven by Growth: Political Change in the Asia-Pacific Region, ed. James Morley (Armonk: M.E. Sharpe, 1993), 313-354.   
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หลีกเล่ียงพลงัประชาธิปไตยไดเ้กินสามทศวรรษ38 นอกจากนั้น พวกชนชั้นน ายงัเนน้สร้างสูตรการเมืองเพื่อ
ปกครองรัฐระยะยาวผา่นพลงัอ านาจนิยม เช่น การสถาปนาโครงสร้างรัฐแบบบรรษทัท่ีใชแ้นวทางบริหารแบบพ่อ
ปกครองลูก (Paternalistic, Corporatist Structure) ของพวกชนชั้นน าในรัฐสิงคโปร์เพื่อเรียกคะแนนสนบัสนุนจาก
แรงงานและลูกจา้งบริษทั39 หรือการตั้งกลุ่มกรรมการควบคุมการเมืองพหุชุมชนชาติพนัธ์ุ (Multicommunal 
Political Directorate) ของบรรดาชนชั้นน าในมาเลเซียเพื่อเก็บรักษาความจงรักภกัดีจากกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่าง
หลากหลายโดยดึงใหก้ลายมาเป็นฐานก าลงัหลกัของกลุ่มผูน้ าท่ีกุมรัฐบาล40 เพราะฉะนั้น จึงพอไดข้อ้สรุปคร่าวๆวา่ 
การเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยจะสามารถก่อรูปข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือพบเห็นรอยปริแยกหรือภาวะขาดความเหนียว
แน่นและสมรรถนะหรือยทุธศาสตร์บริหารจดัการรัฐท่ีตกต ่าลงในหมู่ชนชั้นน าเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดโอกาสให้
กลุ่มพลงัสังคมอ่ืนเติบโตข้ึนมาแข่งขนักบัชนชั้นน าได้41 หากแต่ชั้นน าเองก็สามารถตีโตถ่้วงดุลคืนไดห้ากมีการกอบ
กูค้วามเหนียวแน่นในกลุ่มตนข้ึนมาซ่ึงยอ่มชะลอความรวดเร็วในการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย 
 จากกรณีดงักล่าว การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้าจคลา้ยคลึงกบักรณียโุรปใตแ้ละ
ละตินอเมริกาในแง่ท่ีวา่การเปล่ียนผา่นจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยหากไม่เกิดการแบ่งแยกขั้วอ านาจภายในตวัระบอบเผด็จ
การเอง โดยเฉพาะ รอยแตกแยกระหวา่งพวกอ านาจสายอ่อน (Soft-liners) ท่ีมกัมีแนวคิดท่ีกา้วหนา้ข้ึนและเนน้การ
ปฏิรูปประนีประนอมกบัฝ่ายคา้นและพวกอ านาจสายแขง็ (Hard-liners) ท่ีมกัมีแนวคิดอนุรักษนิ์ยมพร้อมเนน้การ
ใชก้ าลงัต่อกรกบัฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตย หากพวกสายอ่อนเล็งเห็นวา่ความชอบธรรมทางการเมืองผา่นการ
เลือกตั้งยอ่มมีประโยชน์ทั้งในแง่การเก็บรักษาอ านาจรัฐและการไดก้ารยอมรับจากสังคม ก็จะเกิดกระบวนการ
ผลกัดนัใหช้นชั้นน าบางส่วนยอมตกลงเจรจากบักลุ่มมวลชนหรือชนชั้นน ากลุ่มอ่ืนจนท าใหเ้กิดการเปล่ียนผา่น
ประชาธิปไตยในเวลาต่อมา42 ดงันั้น จึงไม่มีการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยท่ีถูกผลกักระตุน้ไดเ้ตม็ๆจากพลงัฝ่ายคา้น
ท่ีต่อตา้นระบอบเผด็จการซ่ึงเป็นระบอบการเมืองท่ียงัคงเก็บรักษาความเหนียวแน่นในหมู่ชนชั้นน าไว ้รวมถึงมีวถีิ
การใชก้ าลงัเพื่อปราบปรามคู่ปฏิปักษท์างการเมืองไดต้ลอดเวลา43  
 ตวัแปรดา้นชนชั้นน า ทั้งในแง่ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนชั้นน าเอง (Inter-Elite Relations) และ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนชั้นน ากบัมวลชน (Elite-Mass Relations) มีผลต่อทิศทางระบอบการเมืองในภูมิภาค 
โดยเฉพาะชยัชนะระหวา่งการพฒันาประชาธิปไตยกบัการคงอยูข่องเผด็จการ วลิเล่ียม เคส เสนอใหม้องทั้งความ
เหนียวแน่นในหมู่ชนชั้นน าและทศัคติของมวลชนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยับริบทแวดลอ้มต่างๆ (เช่นการพฒันา
เศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรม) จนท าใหม้วลชนเลือกท่ีจะน่ิงสงบสมยอมต่ออ านาจผูป้กครอง
หรือเลือกท่ีจะเคล่ือนไหวมีส่วนร่วมในกระบวนการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย44 เคสไดน้ าเอาประเด็นแรกท่ี
                                                 

38 William Case. Politics in Southeast Asia, 20. 
39 Ibid., 21. 
40 Ibid.  
41 Ibid.  
42 Guillermo O' Donnell and Philippe Schmitter, “Tentative Conclusions about Uncertain Democracies,” in Transitions from 

Authoritarian Rule, eds. Guillermo O' Donnell et al. (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986), Part 4, 1-78.  
43 William Case, Politics in Southeast Asia, 23. 
44 Ibid., 24. 
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แบ่งออกเป็นความเหนียวแน่นเกาะติดกนัในกลุ่มชนชั้นน าและภาวะปริแยกแตกสามคัคีของชนชั้นน าเขา้มา
ผสมผสานกบัประเด็นท่ีสองซ่ึงไดแ้ก่ความเงียบสงบเฉ่ือยชาของสังคมกบัความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมของสังคม 
การรวมตวัเขา้หากนัของมิติเหล่าน้ีท าใหเ้กิดผลลพัธ์การเมืองท่ีพอเป็นไปไดอ้ยูส่ี่ประการ คือ 1. หากชนชั้นน ามี
เอกภาพและมวลชนน่ิงเงียบไม่ต่อตา้นผูป้กครอง ก็จะท าใหเ้กิดระบอบอ านาจนิยมท่ีมีเสถียรภาพ 2. หากชนชั้นน า
ขาดเอกภาพแต่มวลชนกลบัน่ิงเฉย จะท าใหร้ะบอบอ านาจนิยมยงัคงอยูไ่ดแ้ต่ขาดเสถียรภาพ  3. หากชนชั้นน ามี
ความเหนียวแน่นแต่สังคมเองก็กระฉบักระเฉงกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาประชาธิปไตย ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อการ
ผสมผสานระหวา่งประชาธิปไตยกบัอ านาจนิยมซ่ึงเคสมองวา่มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ 
และ 4. หากสังคมมีพลงัพุง่สูงข้ึนแต่ชนชั้นน าขาดเอกภาพ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อประชาธิปไตยท่ีไร้เสถียรภาพ (เพราะชน
ชั้นน าไม่มีฐานเหนียวแน่นในการพฒันาประชาธิปไตยร่วมกบัมวลชน - เพิ่มโดยผูเ้ขียน)45 
 หากน าเกณฑว์เิคราะห์ของเคสเขา้มาตรวจสอบกบักรณีศึกษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะพบแบบแผน
และผลลพัธ์การเมืองท่ีแตกต่างหลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น การปกครองท่ียาวนานของคณะผูน้ าทหารเมียนมาซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นภาวะเหนียวแน่นของชนชั้นน าและภาวะเฉ่ือยชาของมวลชนส่วนใหญ่ในประเทศจนท าใหร้ะบอบ
เผด็จการมีความมัน่คง ส่วนการเปล่ียนแปลงการปกครองไทย ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ก็ส่ือถึงการขาดเอกภาพใน
กลุ่มชนชั้นน าพร้อมๆ กบัการขาดความกระฉบักระเฉงกระตืนรือร้นในการพฒันาประชาธิปไตยแบบจริงจงัในหมู่
มวลชน จนท าใหพ้ลงัอ านาจนิยมท่ีแมจ้ะขาดเสถียรภาพแต่สามารถหวนกลบัเขา้มาคุกคามพลงัประชาธิปไตยได้
เป็นระยะ ในขณะท่ีการเมืองมาเลเซียหว้งปลายทศวรรษ 1990 (สมยันายกรัฐมนตรีมหาเธร์) พบเห็นกลุ่มประชา
สังคมท่ีสามารถสร้างแรงกดดนัต่อการพฒันาประชาธิปไตยไดม้ากข้ึน หากแต่กลุ่มชนชั้นน ายงัรักษาความเหนียว
แน่นพร้อมต่อตา้นกระแสการเปล่ียนแปลงไดจ้นท าใหเ้กิดระบอบการเมืองท่ีมีเสถียรภาพผา่นการผสานผสาน
ระหวา่งพลงัประชาธิปไตยกบัอ านาจนิยม แต่ขณะเดียวกนั การลม้เผด็จการมาร์กอสในปี ค.ศ. 1986 เหตุการณ์ 14 
ตุลาคม ค.ศ. 1973 (พ.ศ.2516) และ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ค.ศ. 1992 (พ.ศ.2535) ในไทย ตลอดจนการเส่ือมถอย
พงัทลายลงของระบอบซูฮาร์โตในห้วงปี ค.ศ. 1998  ในอินโดนีเซียไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงพลงัเคล่ือนไหวท่ีสูงเด่น
จากฟากประชาชนและการขาดความเหนียวแน่นในกลุ่มชนชั้นน าจนเปิดทางไปสู่การเปล่ียนผา่นพฒันา
ประชาธิปไตย หากแต่ต่อมา ยงัคงเกิดภาวะท่ีประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพในบางช่วงจงัหวะเวลาอยู่46  
 ความทา้ทายท่ีสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเส้นทางประชาธิปไตยในเอเชียอาคเนย ์คงหนีไม่พน้เร่ืองพลงั
อ านาจต่อรองและการตดัสินใจเปล่ียนผา่นระบอบการเมืองของชนชั้นน า แดน สเลเตอร์ (Dan Slater) นกัรัฐศาสตร์
จากมหาวทิยาลยัมิชิแกน (University of Michigan) ไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้า่ในรัฐท่ีเตม็ไปดว้ยการเมืองท่ีวา่ดว้ยการ
ต่อสู้ทะเลาะววิาท (Contentious Politics) ท่ีครอบคลุมทั้งเร่ืองการประทว้งจลาจลในเขตเมืองหลวง การท าสงคราม
จรยทุธ์ในเขตชนบท หรือ ความขดัแยง้ศาสนาวฒันธรรมระหวา่งชุมชนท่ีรุนแรงร้าวลึก อาจมีเง่ือนไขเฉพาะท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดภาวะคงทนของระบอบเผด็จการท่ีสร้างอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตย นัน่คือ เม่ือใดก็ตามท่ี
เกิดแรงต่อตา้นโค่นลม้อ านาจของชนชั้นน าท่ีปกครองรัฐอยูใ่นขณะนั้น โดยเป็นแรงต่อตา้นท่ีส่งผลกระทบต่อทั้ง
ความอยูร่อดของชนชั้นปกครองและต่ออธิปไตยแห่งรัฐและก่อผลคุกคามจนท าใหช้นชั้นน าท่ีคุมรัฐบาลตกอยูใ่น

                                                 

45 Ibid.  
46 Ibid., 25. 
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สภาพหลงัชนฝาจนไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากตอ้งโหมก าลงัทั้งหมดเขา้ตอบโตโ้รมรันกบัฝ่ายปฏิปักษ ์ซ่ึงอาจมีทั้ง
การใชก้ าลงัทหารเขา้บดขยี้มวลชนหรือการตกลงเจรจาแลกเปล่ียนผลประโยชน์กบัชนชั้นน ากลุ่มอ่ืนเพื่อสร้างแนว
ร่วมพนัธมิตรส าหรับตีโตป้ราบปรามฝ่ายต่อตา้น จนเม่ือชนชั้นน าท่ีครองรัฐอยูส่ามารถปกป้องฐานอ านาจไดส้ าเร็จ
พร้อมขจดัศตัรูทางการเมืองออกไป ก็จะท าใหพ้ลงัอ านาจนิยมสามารถยนืหยดัคงทนอยูไ่ด ้สเลเดอร์มองวา่ ลกัษณะ
แบบน้ีมกัพบเห็นไดใ้นบางรัฐของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ความแขง็แกร่งของระบอบอ านาจนิยมในมาลายาใต้
ภาวะฉุกเฉินระหวา่งช่วงก่อนและหลงัไดรั้บเอกราช47  
 ในอีกแง่มุมหน่ึง เจฟ็ฟร่ี วนิเทอร์ (Jeffrey Winters) เสนอใหม้องยทุธศาสตร์การครองอ านาจของพวก
คณาธิปไตย (Oligarchy) ซ่ึงหมายถึงคณะบุคคลท่ีใชค้วามมัง่คัง่และอ านาจทางวตัถุจนส าเร็จในการปกครองรัฐ ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเมืองคณาธิปไตยอาจแบ่งไดห้ลายชนิด เช่น คณาธิปไตยท่ีตกอยูใ่ตแ้นวคิด ลกัษณะ
นิสัยและท่วงท านองการใชอ้  านาจของผูน้ าสูงสุดในรัฐ เช่น มาร์กอสในฟิลิปปินส์และซูฮาร์โตในอินโดนีเซีย ในรัฐ
เหล่าน้ี กลุ่มบุคคลจ านวนนอ้ยใตก้ารน าของมาร์กอสและซูฮาร์โตมกัมีกองก าลงัติดอาวธุและฐานการเงินจนครอง
รัฐและต่อสู้กบัฝ่ายต่อตา้นคณาธิปไตยได ้แต่ในสิงคโปร์ กลุ่มบุคคลท่ีควบคุมรัฐกลบัไร้ซ่ึงกลุ่มมาเฟียติดอาวธุ
หากแต่ไดใ้ชห้ลกันิติรัฐ (Rule of Law) และการบริหารราชการแผน่ดินท่ีโปร่งใสเขา้ปกครองประเทศ จนท าให้
สิงคโปร์ท่ีแมจ้ะไม่ใช่รัฐประชาธิปไตยเตม็ใบหากแต่ก็เป็นรัฐท่ีเนน้หนกัไปท่ีการเคารพกฏหมายและการจดัการ
ปกครองท่ีดี (Good Governance) จนท าให้ระบอบคณาธิปไตยสามารถด ารงอยูไ่ดย้าวนาน ซ่ึงผดิกบัฟิลิปปินส์และ
อินโดนีเซียท่ีคณาธิปไตยไดเ้ส่ือมคลายลงไปหลงัการล่มสลายของระบอบมาร์กอสและซูฮาร์โต หากแต่ต่อมาก็เร่ิม
เห็นการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยท่ีกา้วหนา้ข้ึนในประเทศเหล่าน้ี48  
 ปัจจยัชนชั้นน านบัวา่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนผา่นระบอบการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะ
การด าเนินกลยทุธ์ของชนชั้นน าเพื่อขดัขวางหรือชะลอกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย หากแต่ก็ไม่ไดห้มายความ
วา่ ชนชั้นน าจะเป็นปฏิปักษก์บัพลงัประชาธิปไตยไปเสียทั้งหมด ในบางคร้ัง ชนชั้นน าอาจพยายามผสานหลอมรวม
เอาทั้งพลงัประชาธิปไตยกบัพลงัเผด็จการเพื่อสร้างระบอบการเมืองใหม่ท่ีทั้งแขง็แกร่งและมีความชอบธรรมมาก
ข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น สิงคโปร์ท่ีชนชั้นน าจะเขา้สู่อ านาจผา่นการเลือกตั้งเพียงอยา่งเดียว หากแต่จะไม่เปิดโอกาสใหมี้
การวพิากษว์จิารณ์รัฐบาลหรือปล่อยใหพ้รรคฝ่ายคา้นมีความเขม้แขง็ในสภาจนเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงรัฐบาล 
ส่วนในอินโดนีเซียหลงัยคุล่มของระบอบซูฮาร์โต ไดเ้กิดการเจรจาต่อรองแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหวา่งรัฐบาล
พลเรือนกบักองทพัจนท าให้ทหารทยอยถอนตวักลบัเขา้กรมกองซ่ึงเป็นสัญญาณเชิงบวกท่ีพอบ่งบอกไดถึ้ง
ความกา้วหนา้ในการพฒันาประชาธิปไตย ฉะนั้นแลว้ ชนชั้นน าเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้บัเป็นตวัแปรท่ีก่อ
ผลกระทบต่อทิศทางการพฒันาประชาธิปไตยในหลากหลายแง่มุม 
 
 

                                                 

47 โปรดดู Dan Slater, Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011).  

48 โปรดดู Jeffrey A. Winters, “Oligarchs and Oligarchy in Southeast Asia,” in Routledge Handbook of Southeast Asian Politics, 
ed. Richard Robison (London and New York: Routledge, 2012), 53-67.  
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กจิกรรม 12.1.4 
 ปัจจยัชนชั้นน าส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร จงอธิบายมาพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตยจะก่อรูปไดก้็ต่อเม่ือเกิดรอยปริแยก
หรือภาวะขาดความเหนียวแน่นและสมรรถนะหรือยทุธศาสตร์บริหารจดัการภาครัฐท่ีตกต ่าลงในหมู่ชนชั้นน า ส่ิง
เหล่าน้ีจะสามารถเปิดโอกาสใหก้ลุ่มพลงัทางสังคมอ่ืนๆ เติบโตข้ึนมาแข่งขนักบัชนชั้นน าได ้แต่หากชนชั้นน า
สามารถสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัข้ึนมาได ้ก็จะส่งผลใหเ้กิดการชะลอความรวดเร็วของการเปล่ียนผา่นสู่
ประชาธิปไตย 
 
 

เร่ืองที ่12.1.5 
ปัจจัยระหว่างประเทศ  
 

 ปัจจยัระหวา่งประเทศนบัเป็นปัจจยัท่ีทั้งส่งเสริมและท าใหก้ระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้กิดล่าชา้ สืบเน่ืองจากบทบาทท่าทีของมหาอ านาจและองคก์ารระหวา่งประเทศ ตลอดจน
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐภายในภูมิภาคยอ่มมีทั้งแรงกดดนัสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยกบั
แรงหล่อเล้ียงปกป้องใหร้ะบอบเผด็จการในบางรัฐสามารถยนืหยดัอยูไ่ด ้สหรัฐอเมริกานบัเป็นประเทศท่ีมีบทบาท
แขง็ขนัต่อการพฒันาประชาธิปไตยโลก ดงัเห็นไดจ้ากการประกาศระเบียบโลกใหม่ยคุหลงัสงครามเยน็ซ่ึงเนน้ไปท่ี
การพิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนและการพฒันาประชาธิปไตย ตวัอยา่งเด่นชดัคือแรงกดดนัของรัฐบาลสหรัฐท่ีพยายาม
ต่อตา้นประณามระบอบทหารเมียนมาใตก้ารน าของพลเอกอาวโุสตานฉ่วยท่ีใชพ้ลงัเผด็จการเขา้ควบคุมประชาชน
หรือท่าทีสหรัฐท่ีไม่ยอมรับผลเลือกตั้งรอบล่าสุดของกมัพูชา (ช่วงเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2018) ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐมอง
วา่เป็นการแข่งขนัท่ีไม่บริสุทธ์ิยติุธรรมตามหลกัประชาธิปไตยเสรี กระนั้นก็ตาม ท่าทีของสหรัฐอาจแปรเปล่ียนไป
ตามผลประโยชน์ทางการเมืองระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งสหรัฐมองวา่เป็นเขตอิทธิพลท่ี
สหรัฐจ าเป็นตอ้งขยายก าลงัเพื่อเขา้แข่งขนัถ่วงดุลกบัจีน49 จากนยัส าคญัเชิงยทุธศาสตร์ สหรัฐไดป้รับคลายท่าทีต่อ
รัฐบาลทหารไทยจากท่ีเคยกดดนัรัฐไทยอยา่งหนกัหน่วงในช่วงท่ีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ท ารัฐประหารใหม่ๆ 
(เพื่อให้เกิดการเปลียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยท่ีรวดเร็วฉบัไว) ไปสู่การลดแรงกดดนัลงและหนัมารอมชอมผอ่น
ผนักบัรัฐบาลไทย ทั้งน้ีเหตุผลหน่ึงอาจเป็นเพราะแนวโนม้ท่ีรัฐบาลไทยเร่ิกระชบัสัมพนัธ์กบัจีนมากข้ึนพร้อมมี
โครงการร่วมมือทางยทุธศาสตร์และเศรษฐกิจกบัจีนท่ีหลากหลายจนเร่ิมคุกคามต่ออิทธิพลสหรัฐในไทยและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในอีกมุมหน่ึง หากยอ้นพินิจประวติัศาสตร์การทูต อาจตั้งขอ้สังเกตไดว้า่ แมใ้นภาพรวมสหรัฐมี
แนวนโยบายท่ีสนบัสนุนรัฐบาลประชาธิปไตย แต่หากชัง่น ้าหนกัเทียบเคียงกบัผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์แลว้ 
สหรัฐกลบัเลือกท่ีจะส่งเสริมรัฐบาลเผด็จการในบางรัฐหรือในบางช่วงเวลาทั้งน้ีเพราะความเขม้แขง็ของรัฐบาล

                                                 

49 German Development Institute (DIE), Statehood and Governance in Southeast Asia, Briefing Paper, 1 (2008), 3-4. 
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เผด็จการอาจสามารถประกนัผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัสหรัฐได ้เช่น การสนบัสนุนการครองอ านาจของจอม
พลสฤษด์ิในไทยเพื่อสร้างพนัธมิตรยทุธศาสตร์ท่ีเหนียวแน่นส าหรับท าสงครามกบัรัฐปฏิปักษใ์นอินโดจีนยคุ
สงครามเยน็50 
 ส าหรับมุมมองท่าทีของจีน พบวา่ เมียนมา ไทย และรัฐอินโดจีนซ่ึงไดแ้ก่เวยีดนาม ลาวและกมัพชูา ถือเป็น
จุดยทุธศาสตร์ส าคญัในการแผอิ่ทธิพลลงใตเ้พื่อเจาะตลาดการคา้และวางแนวควบคุมทั้งเขตพื้นทวปีเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ตลอดจนมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก จีนยนืหยดัในนโยบายไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในพร้อมส่งเสริมสานสัมพนัธ์กบัรัฐบาลอ านาจนิยมโดยไม่สร้างแรงกดดนัใดๆ ท่ีเอ้ือหนุนต่อการเปล่ียนผา่น
พฒันาประชาธิปไตย กรณีท่ีน่าสนใจ คือ การคงความสัมพนัธ์ในระดบัปกติหรือการเพิ่มขนาดกิจกรรมการทูตกบั
รัฐบาลทหารไทย การเป็นกลุ่มสหายท่ีใชร้ะบอบคอมมิวนิสตท่ี์คลา้ยคลึงกนักบัลาวและเวยีดนาม (แมจี้นจะมีความ
ขดัแยง้เขตแดนกบัเวยีดนามในเร่ืองทะเลจีนใตก้็ตามที) การออกมายอมรับผลเลือกตั้งรอบล่าสุดท่ีถูกผกูขาดโดย
พรรครัฐบาลกมัพชูาของสมเด็จฮุนเซ็นโดยจีนประกาศวา่เป็นกิจการภายในของกมัพชูา จึงไม่ขอแทรกแซงกดดนั 
และการท่ีจีนเคยปกป้องอดีตรัฐบาลทหารเมียนมาผา่นการวโีต ้(Veto) เพื่อไม่ใหค้ณะมนตรีความมัน่คงถาวรแห่ง
สหประชาชาติใชก้ าลงัเขา้ลม้ลา้งรัฐบาลทหารและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยข้ึนในเมียนมา ขณะเดียวกนั กลุ่ม
ผูน้ าในบางประเทศของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ลาวและเวยีดนาม ก็ใชต้วัแบบการพฒันาท่ีคลา้ยคลึงกบัจีน 
โดยเฉพาะ ภาวะท่ีรัฐเผด็จการแบบรวบอ านาจสามารถพฒันาประเทศใหเ้จริญข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่น
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตย51  
 ในแง่องคก์ารระหวา่งประเทศ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations / ASEAN) ถือเป็นองคก์รภูมิภาคท่ีใชน้โยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในและเคารพความ
แตกต่างหลากหลายของระบอบการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้52 ดงัเห็นไดจ้ากลาว เวยีดนาม บรูไนและไทย
หลงัรัฐประหาร ค.ศ. 2014 ซ่ึงใชร้ะบอบการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย หากแต่ก็สามารถสานสัมพนัธ์ทางการทูต
หรือไดรั้บเกียรติจากรัฐสมาชิกอ่ืนของอาเซียนตามปกติโดยไม่มีแรงกดดนัประชาธิปไตยท่ีถาโถมรุนแรงใดๆจาก
ทางอาเซียน นอกจากนั้น เม่ือพิจารณารัฐสมาชิกอาเซียนดั้งเดิม เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซ่ึงตดัสินใจรับ
สมาชิกใหม่เขา้มารวมกลุ่มในองคก์รอาเซียน ก็พบวา่ทั้งๆท่ีไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีพฒันาการ
ประชาธิปไตยท่ีโดดเด่นในห้วงเวลาดงักล่าว หากแต่ไดย้อมรับกลุ่มประเทศใหม่เขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียน ซ่ึงไดแ้ก่ 
เวยีดนาม เมียนมา ลาว และ กมัพชูา ท่ีลว้นแลว้แต่มีระบอบการเมืองแบบเผด็จการหรือเป็นประชาธิปไตยท่ีตกอยู่
ใตก้  าลงัอ านาจนิยมทั้งส้ิน จึงท าใหอ้าเซียนกลายเป็นองคก์รภูมิภาคท่ีไม่มีพลงัท่ีเขม้แขง็โดดเด่นนกัต่อการเปล่ียน
                                                 

50 โปรดดู Phimmasone Michael Rattanasengchanh, “Thailand's Second Triumvirate: Sarit Thanarat and the Military, King 
Bhumibol Adulyadej and the Monarchy and the United States 1957-1963,” (Master's thesis, International Studies, University 
of Washington, 2012).  

51 งานท่ีช่วยปูพ้ืนฐานการวเิคราะห์เก่ียวกบัท่าทีและนโยบายต่างประเทศจีนต่อรัฐเอเชียอาคเนย ์ โปรดดู Amitav Acharya, 
“Seeking Security in the Dragon's Shadow: China and Southeast Asia in the Emerging Asian Order,” RSIS Working Paper, 44 
(Singapore: Nanyang Technological University, 2003).  

52 Robin Ramcharan, “ASEAN and Non-Interference: A Principle Maintained,” Contemporary Southeast Asia, 22, no.1 (2000): 
60-88. 



25 
ผา่นพฒันาประชาธิปไตยในภูมิภาค 
 แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือหนัมาพิจารณาสหประชาชาติ (United Nations / UN) หรือสหภาพยโุรป (European 
Union / EU) กลบัพบเห็นท่าทีท่ีแขง็แขน็กระฉบักระเฉงกวา่ในเร่ืองการต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการและการเปล่ียนสู่
ประชาธิปไตย หากแต่พลงัขององคก์รเหล่าน้ีก็ไม่พอเพียงต่อการท าลายคุณลกัษณะแบบอ านาจนิยมและปลูกฝัง
ประชาธิปไตยเสรีข้ึนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในกรณีกมัพชูา สหประชาชาติไดเ้ขา้มามีบทบาทยติุสงครามกลาง
เมืองและการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยทั้งในช่วงลงนามขอ้ตกลงสันติภาพเม่ือปี ค.ศ. 1991 และการก ากบัใหมี้การ
เลือกตั้งแบบประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 199353 หากแต่เม่ือดูท่ีพฒันาการการเมืองกมัพชูาระยะยาว อาจพอตั้งขอ้สังเกต
ไดว้า่ในช่วงเปล่ียนผา่นประเทศหว้งตน้ทศวรรษ 1990 นั้น สหประชาชาติประสบความส าเร็จในเร่ืองสงครามกลาง
เมืองซ่ึงสามารถหยดุชะงดัลงถาวร แต่ถือวา่ไม่ส าเร็จในเร่ืองการพฒันาประชาธิปไตย เพราะพบเห็นพลงัอ านาจ
นิยมของระบอบฮุนเซ็นท่ีก่อตวัสูงเด่นจนท าใหก้มัพชูายงัไม่มีประชาธิปไตยเตม็ใบมาจนถึงทุกวนัน้ี กล่าวอีกแง่
หน่ึง แมจ้ะมีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อลกัษณะระบอบการเมืองกมัพชูา แต่อาจมองไดว้า่บทบาทสหประชาชาติ
ถือเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นแต่ไม่พอเพียงต่อการพฒันาประชาธิปไตยในกมัพชูานัน่เอง ส่วนกรณีสหภาพยโุรป พบเห็น
การกดดนัรัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งต่อเน่ือง54 เช่น ท่าทีสหภาพยโุรปท่ี
ประกาศคว  ่าบาตรอดีตผูน้ าทหารเมียนมาในฐานะผูล้ะเมิดสิทธิมนุษยชนและขดัขวางการพฒันาประชาธิปไตย 
(รวมถึงการกดดนัจากสหภาพยโุรปท่ีมีต่อรัฐบาลทหารไทยและรัฐบาลฮุนเซ็นของกมัพชูาในปัจจุบนั) กระนั้น ยงั
มิไดข้อ้สรุปท่ีแน่ชดัวา่สหภาพยโุรปมีก าลงัมากนอ้ยแค่ไหนในการกดดนัรัฐบาลเผด็จการใหเ้กิดการเปล่ียนผา่น
พฒันาประชาธิปไตย เช่น การท่ีรัฐบาลทหารเมียนมาสามารถคงระบอบเผด็จการเอาไวท้ั้งๆท่ีมีแรงผลกัดนัโจมตี
จากสหภาพยโุรป หากแต่ทา้ยท่ีสุดกลุ่มผูน้ าทหารเมียนมาก็ตดัสินใจเปล่ียนผา่นระบอบการเมืองให้เป็น
ประชาธิปไตยมากข้ึน แต่ยงัช้ีชดัไม่ไดว้า่ทหารเมียนมาตดัสินใจเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยเพราะปัจจยัภายในหรือ
ปัจจยัภายนอกมากกวา่กนั และในแง่ปัจจยัระหวา่งประเทศ ก็ยงัระบุไม่ไดว้า่สหภาพยโุรปมีผลต่อการเปล่ียนผา่น
ระบอบการเมืองเมียนมามากนอ้ยเพียงไร 
 ในมิติความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐในเอเชียอาคเนย ์รัฐท่ีก าลงัอยูใ่นช่วงพฒันาประชาธิปไตยมกัตดัสินใจไม่
แทรกแซงกิจการภายในจนไม่ก่อแรงกดดนัหรือกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยในรัฐท่ีถูก
ปกครองดว้ยระบอบเผด็จการ จากขอ้สังเกตดงักล่าว จึงไม่เห็นสัมพนัธภาพท่ีเด่นชดัใดๆ ท่ีพอยนืยนัไดว้า่
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐมีอิทธิพลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตวัอยา่งท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็นรัฐท่ีมีการพฒันาประชาธิปไตยท่ีโดดเด่น หากแต่รัฐบาลทั้งสองประเทศกลบัไม่
แสดงท่าทีกดดนัหรือด าเนินนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยในลาว เวยีดนาม บรูไนและไทยหลงัรัฐประหาร ค.ศ. 
2014 อาจมีเพียงแค่บางกรณีเช่นเหตุการณ์ท่ีหนงัสือพิมพจ์าการ์ตาโพสต ์(Jakarta Post) ของอินโดนีเซียเผยแพร่บท
วเิคราะห์คดัคา้นการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ค.ศ. 2019 เน่ืองจากไทยปกครองดว้ยรัฐบาลทหารท่ีไม่

                                                 

53 Janet E. Heininger, Peacekeeping in Transition: The United Nations in Cambodia (Verlag: Brookings Institution, 1994).   
54 รายละเอียดเร่ืองท่าทีสหภาพยโุรปต่อรัฐในเอเชียอาคเนย ์โปรดดู Saniel Novotny and Clara Portela (eds.), EU-ASEAN 

Relations in the 21st Century. Strategic Partnership in the Making (Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012).  
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ไดม้าจากการเลือกตั้ง55 แต่ถึงอยา่งนั้นก็ตาม ประเด็นดงักล่าวกลบัคลายตวัลง ทั้งน้ีเพราะหลกัปฏิบติัในการใหรั้ฐ
สมาชิกด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนยดึหลกัหมุนเวยีนตามตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีน าหนา้ช่ือแต่ละประเทศบวก
กบัความพร้อมของรัฐประธานในการจดัประชุมและเสริมสร้างกิจกรรมทางการทูตในหมู่รัฐสมาชิก ซ่ึงถือเป็น
หลกัธรรมเนียมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองระบอบการเมืองหรือเร่ืองการพฒันาประชาธิปไตยแต่อยา่งใด56 หรือ
ส าหรับกรณีความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเมียนมา ก็พบวา่ทั้งๆท่ีนางออง ซาน ซูจี ชนะเลือกตั้งถล่มทลายในปี ค.ศ. 
2015 บวกกบัชีวประวติัการเมืองท่ีเคยเคล่ือนไหวต่อตา้นเผด็จการและพฒันาประชาธิปไตยมาอยา่งต่อเน่ือง หากแต่
เม่ือนางออง ซาน ซูจี สามารถจดัตั้งรัฐบาลไดส้ าเร็จ ก็ไม่พบเห็นนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลเมียนมาท่ีเขา้ไป
แทรกแซงกดดนัรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชาในแง่การเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย กระนั้น หากยอ้น
ทวนประวติัศาสตร์การทูตท่ีผา่นมา อาจพบขอ้สังเกตบางอยา่ง เช่น รัฐบาลพรรคประชาธิปัตยท่ี์น าโดยนายชวน 
หลีกภยั ไดเ้คยแสดงท่าทีส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตยในเมียนมา แต่ส าหรับรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่ีน าโดย
นายทกัษิณ ชินวตัร กลบัไม่มีนโยบายกดดนัการเมืองต่อรัฐบาลทหารเมียนมาแต่อยา่งใด โดยรัฐบาลทกัษิณกลบั
มองวา่ผลประโยชน์การคา้การลงทุนในเมียนมามีความส าคญัมากกวา่การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย และหากไทย
กดดนัแทรกแซงการเมืองเมียนมามากเกินไป จะท าใหไ้ทยเสียโอกาสในการท าธุรกิจสานสัมพนัธ์กบัรัฐเมียนมา57 
จากตวัอยา่งท่ียกมา จึงพอสรุปไดว้า่ รัฐต่างๆในภูมิภาคอาเซียนมกัไม่ใชป้ระเด็นเร่ืองการพฒันาประชาธิปไตยมา
เป็นสาระหลกัของการด าเนินนโยบายต่างประเทศหรือการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐเพื่อนบา้น จะมียกเวน้เพียงบาง
กรณี หากแต่ก็ไม่ทรงพลงัพอท่ีจะสร้างแรงกดดนัหรือโนม้นา้วใหรั้ฐบาลเผด็จการตดัสินใจเปล่ียนผา่น
ประชาธิปไตยได ้
 อยา่งไรก็ตาม ในอีกแง่มุมหน่ึง กระแสประชาธิปไตยในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีถูกเผยแพร่เช่ือมโยงดว้ย
ระบบส่ือสารและโลกโซเชียลมีเดียท่ีรวดเร็วทนัสมยัพร้อมแทรกซึมเขา้ไปในชีวติประจ าวนัของผูค้นทัว่โลกในวง
กวา้ง นบัเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากข้ึนเร่ือยๆ 
อาทิ ข่าวการลุกฮือประทว้งของประชาชนเพื่อโค่นลม้รัฐบาลอ านาจนิยมในโลกอาหรับเม่ือปี ค.ศ. 2010  ท่ีท าให้
กลุ่มนิยมประชาธิปไตยในเวยีดนามเขา้ระดมมวลชนเพื่อออกมาแสดงพลงัต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการมากข้ึน (แมจ้ะ
ถูกปราบปรามจากรัฐบาลในทา้ยท่ีสุด) หรือข่าวการเลือกตั้งท่ีหมุนเวยีนข้ึนมาในแต่ละช่วง เช่น การเลือกตั้งใน
เมียนมาและมาเลเซีย ก็ไดส้ร้างมุมเปรียบเทียบหรือแรงบนัดาลใจใหแ้ก่คนบางกลุ่มในสังคมไทย โดยเฉพาะ
เยาวชนหนุ่มสาวหรือคนรุ่นใหม่ ท่ีอยากเห็นการเลือกตั้งหรือการผลดัใบของผูน้ าท่ีมีคุณลกัษณะแบบประชาธิปไตย
มากข้ึน หรือ ภาวะท่ีคนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์ท่ีมกัไม่ค่อยจดจ าซึมซบัความส าเร็จในการบริหารประเทศของผูน้ ายคุ

                                                 

55 ประชาไท, "จาการ์ตาโพสต์' เรียกร้อง 'อาเซียน' สกัดก้ันไม่ให้ผู้น าเผดจ็การไทยเป็นประธานปีถดัไป,”  
https://prachatai.com/journal/2018/08/78121,  (สืบคน้วนัท่ี 21 ตุลาคม 2561). 

56 มติชน, "นักวิชาการมองไทยพร้อมน่ังปธ.อาเซียน ชีรั้ฐประหารขัดขวางปชต แต่สัมพันธ์อาเซียนยงัช่ืนม่ืน," 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1078898,  (สืบคน้วนัท่ี 21 ตุลาคม 2561). 

57 ดูเพ่ิมเติมใน Pavin Chachavalpongpun, “The New Thailand-Myanmar Axis,”  https://thediplomat.com/2014/07/the-new-
thailand-myanmar-axis (accessed 21 October 2018);  Pavin Chachavalpongpun, Reinventing Thailand: Thaksin and His 
Foreign Policy (Singapore: Institute of Southeast Asian studies, 2010).  

https://thediplomat.com/2014/07/the-new-thailand-myanmar-axis
https://thediplomat.com/2014/07/the-new-thailand-myanmar-axis
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เก่าท่ีครองอ านาจต่อเน่ืองยาวนาน หากแต่เร่ิมโหยหาวถีิการเมืองใหม่ตามกระแสโลกท่ีใหป้ระชาชนไดมี้สิทธิ
เสรีภาพในการวพิากษรั์ฐบาลหรือเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน58 ความเปล่ียนแปลงดงักล่าว แสดงใหเ้ห็น
วา่ปัจจยัระหวา่งประเทศท่ีแมจ้ะไม่ส่งผลโดดเด่นนกัต่อการกดดนัรัฐบาลอ านาจนิยมใหเ้กิดการเปล่ียนผา่น
ประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ากแต่ก็ไดก่้อผลกระทบต่อท่าทีหรือแนวความคิดของประชาชนบางกลุ่ม
ซ่ึงอาจมีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในภายภาคหนา้ 
 
กจิกรรม 12.1.5 
 ปัจจยัระหวา่งประเทศส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร จงอธิบายมาพอ
สังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 ปัจจยัระหวา่งประเทศปรากฏในรูปแบบต่างๆ ประเทศมหาอ านาจอยา่งสหรัฐอเมริกา ในช่วงหลงัสงคราม
เยน็ แสดงบทบาทกดดนัใหเ้กิดการพิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนและการพฒันาประชาธิปไตย ขณะท่ีจีนแสดงจุดยนืไม่
แทรกแซงกิจการภายในพร้อมทั้งสานสัมพนัธ์กบัรัฐบาลอ านาจนิยมโดยไม่สร้างแรงกดดนัใดๆ ท่ีเอ้ือหนุนต่อการ
เปล่ียนผา่นสู่ประชาธิปไตย ส่วนองคก์ารระหวา่งประเทศอยา่งองคก์ารสหประชาชาติ และสหภาพยโุรปแสดง
จุดยนืต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการและสนบัสนุนการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย แต่มีพลงัไม่เพียงพอต่อการท าลาย
คุณลกัษณะแบบอ านาจนิยมและปลูกฝังประชาธิปไตยเสรีในภูมิภาคน้ี ขณะท่ีอาเซียนยดึถือนโยบายไม่แทรกแซง
กิจการภายในและการเคารพความแตกต่างหลากหลายของระบอบการเมือง จึงท าใหข้าดพลงัในการสนบัสนุนการ
เปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

58 ผูเ้ขียนจะน าเสนอขอ้มูลสถานการณ์การเมืองล่าสุดในประเทศต่างๆอีกทีในเน้ือหาของตอนท่ี 12.2 วา่ดว้ยระบอบการเมืองและ
การพฒันาประชาธิปไตยในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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ตอนที ่12.2  
ระบอบการเมอืงและการพฒันาประชาธิปไตยในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 12.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
 

12.2.1 กลุ่มประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย 
12.2.2 กลุ่มประเทศก่ึงประชาธิปไตย 
12.2.3 กลุ่มประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย 

 
แนวคิด 
 
  1. กลุ่มประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตปั้จจุบนัประกอบดว้ยอินโดนีเซีย 
  ฟิลิปปินส์และติมอร์ตะวนัออก ทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ใชร้ะบอบประชาธิปไตยแบบ 
  ประธานาธิบดี ส่วนติมอร์ตะวนัออกใชป้ระชาธิปไตยแบบก่ึงประธานาธิบดี กลุ่มประเทศดงักล่าว
  ไดเ้คล่ือนตวัพน้การเปล่ียนเป็นประชาธิปไตยไปแลว้แต่ยงัไม่สามารถเขา้สู่ภาวะการสร้าง 
  ประชาธิปไตยใหเ้ขม้แขง็เป็นปึกแผน่ไดเ้พราะยงัประสบปัญหาการเมืองบางประการอยู ่
 
  2. กลุ่มประเทศก่ึงประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตปั้จจุบนัประกอบดว้ยมาเลเซีย สิงคโปร์ 
  กมัพชูา และเมียนมา รัฐเหล่าน้ีมีคุณลกัษณะทั้งประชาธิปไตยและเผด็จการผสมกนัไป หากแต่มี
  จุดเด่นท่ีแตกต่างกนั เช่น มาเลเซียท่ีเป็นประชาธิปไตยอ านาจนิยมผา่นการเลือกตั้งแต่มีแนวโนม้
  ไปสู่การแข่งขนัท่ีเสรีมากข้ึน ขณะท่ีสิงคโปร์และกมัพชูาเป็นประชาธิปไตยอ านาจนิยมท่ีพรรค
  รัฐบาลยงัปกครองรัฐไดสื้บเน่ืองยาวนาน ส่วนเมียนมาเขา้สู่ภาวะท่ีเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน  
  หากแต่กองทพัยงัมีบทบาทอิทธิพลทางการเมืองต่อไป   
 
  3.กลุ่มประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตปั้จจุบนัประกอบดว้ยไทย (นบัแต่
  รัฐประหารโดยพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา) บรูไน ลาวและเวยีดนาม รัฐบาลในรัฐเหล่าน้ีมกัรวบ
  อ านาจปกครองประเทศและยงัไม่ปล่อยใหมี้การเลือกตั้งตามหลกัประชาธิปไตย ส าหรับไทยมี
  ลกัษณะเป็นอ านาจนิยมโดยกองทพั บรูไนเป็นอ านาจนิยมโดยกษตัริย ์ลาวและเวยีดนามเป็น 
  อ านาจนิยมคอมมิวนิสต์  
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วตัถุประสงค์ 
 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายและวเิคราะห์ระบบการเมืองและกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยของกลุ่มประเทศท่ีเป็น
ประชาธิปไตยได ้
 2. อธิบายและวเิคราะห์ระบบการเมืองและกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยของกลุ่มประเทศก่ึง
ประชาธิปไตยได ้
 3. อธิบายและวเิคราะห์ระบบการเมืองและกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยของกลุ่มประเทศท่ีไม่เป็น
ประชาธิปไตยได ้
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ความน า 

 

 ระบอบการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้ามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทซ่ึงสะทอ้นถึงระดบัการ
พฒันาประชาธิปไตยภายในภูมิภาค อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวนัออก และไทยก่อนรัฐประหาร ค.ศ. 2014 
(พ.ศ.2557) อาจถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มประเทศประชาธิไตยเสรี (Liberal Democracy)59 ท่ีมีการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิ
ยติุธรรมและมีการเคารพสิทธิเสรีภาพของพลเมือง ส าหรับสิงคโปร์ กมัพชูาและมาเลเซียจดัเป็นกลุ่มประเทศ
ประชาธิปไตยแบบไม่เสรี (Illiberal Democracy)60 ซ่ึงตกอยูใ่ตพ้รรคการเมืองท่ีครองอ านาจอยา่งโดดเด่นต่อเน่ือง
หรือมีการเลือกตั้งสม ่าเสมอหากแต่พรรครัฐบาลมกัผกูขาดอ านาจจนไม่เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรี ส่วน
เมียนมาท่ีผา่นมาตกอยูใ่ตร้ะบอบอ านาจนิยมทหารก่อนจะมีการเปล่ียนผา่นการเมืองคร้ังใหญ่ในปี ค.ศ. 2011 ขณะท่ี
บรูไนเป็นอ านาจนิยมแบบกษตัริย ์แต่ลาวและเวยีดนาม เป็นอ านาจนิยมใตพ้รรคคอมมิวนิสต์61 

 ในอีกทางหน่ึง ระบอบการเมืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อาจถูกจดัแบ่งไดเ้ป็นสามพวกหลกั กลุ่มแรกคือ
กลุ่มประเทศประชาธิปไตยแบบบกพร่อง (Defective Democracy) ซ่ึงไดแ้ก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และติมอร์
ตะวนัออก62 ในรัฐเหล่าน้ี พบเห็นการเลือกตั้งท่ีสม ่าเสมอบริสุทธ์ิยติุธรรม รวมถึงประชาชนมกัมีเสรีภาพและกา้ว
เขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง หากแต่พบปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยบางประการ เช่น การใชค้วามรุนแรงช่วง
เลือกตั้งในบางพื้นท่ี หรือ อิทธิพลของระบบอุปถมัภใ์นการเมืองทอ้งถ่ิน กลุ่มท่ีสอง คือ รัฐท่ีตกอยูใ่ตอ้  านาจนิยม
ผา่นการเลือกตั้ง (Electoral Authoritarianism) ซ่ึงครอบคลุมสิงคโปร์ กมัพชูา มาเลเซีย และเมียนมาในหว้ง
ปัจจุบนั63 ในสิงคโปร์ กมัพชูา มาเลเซีย สถาบนัประชาธิปไตยปรากฏร่วมกบัวถีิอ านาจนิยม การเลือกตั้งเป็น
ช่องทางหลกัในการเขา้ถึงอ านาจรัฐ หากแต่พรรครัฐบาลมกัควบคุมฐานทรัพยากรการเมืองจนกุมความไดเ้ปรียบ
เหนือพรรคคู่แข่งและสามารถปกครองรัฐติดต่อกนัหลายช่วงสมยั ส่วนในเมียนมา ผูน้ าประเทศท่ีมาจากการเลือกตั้ง
จ  าเป็นตอ้งแบ่งสรรอ านาจร่วมกบักองทพัเพื่อปกครองประเทศตามกรอบรัฐธรรมนูญซ่ึงมีลกัษณะประชาธิปไตย
ผสมอ านาจนิยม ส าหรับกลุ่มสุดทา้ย คือ รัฐเผด็จการหรือรัฐอ านาจนิยมแบบปิด (Closed Autocracies) ไดแ้ก่ บรูไน 
ลาว เวยีดนามและไทยนบัแต่รัฐประหาร ค.ศ. 201464 ซ่ึงผูน้ าในรัฐเหล่าน้ีมกัรวบอ านาจทางการเมืองการปกครอง 

 อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหส้ะดวกต่อการท าความเขา้ใจในมิติประชาธิปไตยเอเชียอาคเนย ์ผูเ้ขียนขอเสนอช่ือ
เรียกและการจดักลุ่มใหม่ โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

                                                 

59 Sorpong Peou, “The Limits and Potential of Liberal Democratization in Southeast Asia,” Journal of Current Southeast Asian 
Affairs, 33, no. 3 (2014): 32. 

60 Ibid.  
61 Ibid. 
62 Aurel Croissant and Philip Lorenz, Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political 

Regimes (Gewerbestrasse: Springer, 2018), 10. 
63 Ibid., 9. 
64 Ibid., 10. 
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 1. กลุ่มประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย (Democratic Countries) ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์
ตะวนัออก 

 2. กลุ่มประเทศก่ึงประชาธิปไตย (Semi-Democratic Countries) ไดแ้ก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ กมัพชูา และเมียน
มา  

 3. กลุ่มประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย (Non-Democratic Countries) ไดแ้ก่ ไทย (นบัแต่รัฐประหารโดยพล
เอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา) บรูไน ลาว และเวยีดนาม 

  การจดัประเภทดงักล่าว แมจ้ะไดผ้ลลพัธ์ของการจดักลุ่มระบอบการเมืองบางส่วนท่ีคลา้ยคลึงกบัการ
จ าแนกออกเป็นกลุ่มประชาธิปไตยบกพร่อง กลุ่มอ านาจนิยมเลือกตั้ง และกลุ่มอ านาจนิยมปิด แต่ผูเ้ขียนเช่ือวา่การ
จดัแบ่งและการตั้งช่ือกลุ่มตามท่ีเสนอไปจะท าใหเ้กิดภาพท่ีชดัเจนข้ึนในแง่การวเิคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันา
ประชาธิปไตย โดยกลุ่มแรกถือเป็นรัฐท่ีมีระดบัการพฒันาประชาธิปไตยท่ีกา้วหนา้ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ขณะท่ีกลุ่มท่ีสองจดัเป็นรัฐท่ีมีการพฒันาประชาธิปไตยระดบัปานกลางเพราะตกอยูใ่ตก้ารผสมผสานระหวา่ง
องคป์ระกอบของประชาธิปไตยกบัอ านาจนิยม ส่วนกลุ่มสุดทา้ยป็นรัฐท่ีมีการพฒันาประชาธิปไตยในระดบัต ่าท่ีสุด 
ผูเ้ขียนไดล้องใชเ้กณฑ์เปรียบเทียบบางอยา่ง เช่น การถ่วงดุลอ านาจระหวา่งสถาบนับริหาร นิติบญัญติัและตุลาการ 
ลกัษณะการเลือกตั้งและความถ่ึในการหมุนเวยีนเปล่ียนแปลงขั้วรัฐบาล ตลอดจน การแทรกแซงการเมืองของทหาร
หรือกลุ่มอ านาจท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงท าใหเ้กิดภาพเหมือนและภาพต่างของ
ระบอบการเมืองทั้งท่ีอยูใ่นกลุ่มประเภทเดียวกนักบัท่ีอยูค่นละพวกกนั อาทิ การถ่วงดุลอ านาจของสถาบนัการเมือง
ตามหลกัประชาธิปไตยพื้นฐานบวกกบัขอ้มูลพลวตัการเมืองอ่ืนๆ เช่น บทบาทภาคประชาสังคมและองคก์รอิสระ 
ไดท้  าใหอิ้นโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และติมอร์ตะวนัออกมีระดบัการพฒันาประชาธิปไตยท่ีสูงกวา่ประเทศอ่ืนในภูมิภาค 
จนถูกแยกประเภทออกมาเป็นรัฐประชาธิปไตยไดเ้ด่นชดั 

 ขณะท่ีผลเลือกตั้งพร้อมกบัการเปล่ียนขั้วรัฐบาลล่าสุดท าใหป้ระเทศก่ึงประชาธิปไตยก่ึงเผด็จการอยา่ง
มาเลเซียอาจมีความกา้วหนา้ในระดบัพฒันาประชาธิปไตยมากกวา่สิงคโปร์และกมัพชูาท่ีพรรครัฐบาลยงัผกูขาด
อ านาจน าในสนามเลือกตั้งและไม่มีวีแ่วว่ท่ีพรรคการเมืองอ่ืนจะชนะเลือกตั้งและเป็นผูน้ าจดัตั้งรัฐบาล ส่วนกรณี
เมียนมา ท่ีแมจ้ะไดรั้ฐบาลพลเรือนใหม่ท่ีมาจากการเลือกตั้ง หากแต่การคงอ านาจกองทพัในโครงการสร้างเมืองการ
ปกครอง ก็ส่งผลใหเ้มียนมาประสบปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยอยู ่ส่วนไทยนบัแต่รัฐประหารโดยกองทพัเม่ือปี 
ค.ศ. 2014 พร้อมดว้ยบรูไน ลาวและเวยีดนาม ซ่ึงมีลกัษณะการปกครองแบบรวบอ านาจ ก็เป็นท่ีแน่ชดัวา่ใชร้ะบอบ
การเมืองแบบไม่เป็นประชาธิปไตย (ในกรณีของไทยท่ีแมจ้ะพึ่งจดัใหมี้การเลือกตั้งเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผา่นมา 
หากแต่ก็ยงัไม่มีการเปล่ียนผา่นรัฐบาลท่ีชดัเจนและกองทพัยงัคงมีบทบาทในช่วงเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยต่อไปอีก
ซกัระยะ) ถดัจากน้ี ผูเ้ขียนจะขอวเิคราะห์อธิบายและน าเสนอขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบักลุ่มประเทศทั้งท่ีเป็น
ประชาธิปไตย ก่ึงประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตย ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
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เร่ืองที ่12.2.1 

กลุ่มประเทศทีเ่ป็นประชาธิปไตย (Democratic Countries)    
 

 อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และติมอร์ตะวนัออก ถือเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีระบอบการเมืองท่ีโนม้เอียงไปทาง
ประชาธิปไตยเสรี (Liberal Democracy) มากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กล่าวคือ มกัมีการเลือกตั้ง
ท่ีเท่ียงตรงยติุธรรมเสรี มีการแข่งขนัระหวา่งพรรคการเมืองจ านวนหลายพรรค มีการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพทาง
การเมืองของประชาชน ตลอดจนมีการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจกนัระหวา่งสถาบนัการเมืองต่างๆ โดยพบเห็น
ลกัษณะประชาธิปไตยท่ีทั้งเหมือนและแตกต่างกนัในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ใชร้ะบบ
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี คือ อ านาจนิติบญัญติัและอ านาจบริหารแยกออกจากกนั ประธานาธิบดีเป็น
ประมุขแห่งรัฐและหวัหนา้ฝ่ายบริหาร รวมถึงไดรั้บเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนติมอร์ตะวนัออกใช้
ประชาธิปไตยแบบก่ึงประธานาธิบดี มีประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐแต่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 
ส าหรับประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย มีจุดเด่นอยูต่รงท่ีวิวฒันาการการเมืองท่ีสะทอ้นบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนของสถาบนั
นิติบญัญติัและองคก์รอิสระในการเขา้ไปถ่วงดุลตรวจสอบฝ่ายบริหาร ตลอดจนการหมุนเวยีนผูน้ ารัฐบาลท่ีมาจาก
พรรคการเมืองท่ีแตกต่างหลากหลาย ส่วนฟิลิปปินส์ ช้ีใหเ้ห็นถึงการถ่วงดุลระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติักบัฝ่ายบริหาร 
และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจเชิงนโยบายท่ีส าคญัของรัฐ หากแต่ก็มีปัญหาวฒันธรรมการเมือง
ผา่นระบบอุปถมัภ ์ในขณะท่ีกรณีติมอร์ตะวนัออกแสดงถึงการตรวจสอบถ่วงดุลกนัระหวา่งสถาบนัการเมืองและ
การพยายามไกล่เกล่ียรอมชอมอ านาจระหวา่งพรรคการเมืองเพื่อให้เกิดการเปล่ียนถ่ายรัฐบาลแบบสันติ 
 ปัจจุบนั ทั้งสามรัฐไดเ้คล่ือนตวัจากการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย (Democratic Transition) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การ
ล่มสลายของระบอบซูฮาร์โตในอินโดนีเซีย การสลายตวัของระบอบมาร์กอสในฟิลิปปินส์และการเปล่ียนแปลง
การเมืองในติมอร์ตะวนัออกหลงัไดรั้บเอกราชจากอินโดนีเซีย ไปสู่การท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยท่ีกา้วหนา้มากข้ึน 
หากแต่ก็ยงัมิสามารถจะมุ่งสู่การท าประชาธิปไตยใหเ้ป็นปึกแผน่ (Democratic Consolidation) ไดส้ าเร็จ65 ตวัช้ีวดั
ส าคญั ประกอบดว้ย การเลือกตั้งบริสุทธ์ยติุธรรมท่ีจดัเป็นประจ าสม ่าเสมอ การมีรัฐธรรมนูญท่ีประกนัสิทธิเสรีภาพ
ทางการเมืองของพลเมือง และ การพยายามสร้างภาวะโปร่งใสตรวจสอบไดท้างการปกครอง หากแต่วฒันธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยกลบัยงัไม่ถูกเผยแพร่ใหซึ้มซาบจนเป็นท่ียอมรับของรัฐและสังคมในวงกวา้ง กอปรกบั
พบเห็นการพยายามรวบอ านาจการเมืองของผูน้ าบางคนหรือการตกคา้งของวฒันธรรมการเมืองท่ีขดัขวางความ
เจริญกา้วหนา้ของประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศเหล่าน้ีอยู ่
 
อนิโดนีเซีย 
 
 อินโดนีเซียเคยตกอยูใ่ตร้ะบอบอ านาจนิยม โดยเฉพาะในยคุระเบียบใหม่ของนายพลซูฮาร์โต แต่หลงัการ
ล่มสลายของยคุซูฮาร์โตในปี ค.ศ. 1998 ไดเ้กิดการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย ดงัเห็นไดจ้ากการทยอยถอนตวั
กลบัเขา้กรมกองของกองทพัและการก่อรูปของระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งสถาบนัการเมืองต่างๆ จนท าให้นกั
                                                 

65 Sorpong Peou. “The Limits and Potential,” 19.  
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รัฐศาสตร์บางคนประเมินไวว้า่อินโดนีเซียน่าจะเป็นรัฐท่ีมีประชาธิปไตยท่ีแขง็แกร่งและมีเสถียรภาพมากท่ีสุดใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้66 ถึงแมว้า่อินโดนีเซียจะประสบปัญหาดา้นการเมืองอยูบ่า้ง อาทิ การฉอ้ราษฏร์บงัหลวงใน
กลุ่มนกัการเมือง การใชค้วามรุนแรงในสนามเลือกตั้งทอ้งถ่ินบางแห่ง และการท่ีคนบางกลุ่มเร่ิมแสดงความไม่
พอใจต่ออิทธิพลหรือพฤติกรรมของนกัการเมืองจนเร่ิมโหยหาอยากยอ้นกลบัไปหายคุปกครองอ านาจนิยมเดิมใน
อดีต หากแต่วา่ ประชาธิปไตยยงัคงยนืหยดัและไดรั้บการปกป้องรักษาจากมหาชนอินโดนีเซียสืบไป67 
 รากฐานระบอบการเมืองการปกครองอินโดนีเซียมาจากหลกัปัญจสีลา (Pancasila) หรือหลกัหา้ประการท่ี
เกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1945 ก่อนหนา้ท่ีอินโดนีเซียจะประกาศเอกราชแบบเป็นทางการ ซูการ์โน ผูน้ าขบวนการ
ชาตินิยมไดเ้สนอหลกัการน้ีเพื่อใชป้ระสานความขดัแยง้ทางความคิดของกลุ่มการเมืองท่ีแตกต่างหลากหลายและ
เพื่อใหเ้ป็นฐานแห่งการรวมรัฐรวมชาติ หลกัปัญจสีลาประกอบดว้ย 1. เช่ือในพระเจา้องคเ์ดียว 2. การเป็นมนุษยท่ี์มี
อารยะและเท่ียงธรรม 3. เอกภาพของอินโดนีเซีย 4. ประชาธิปไตยเห็นพอ้งตอ้งกนัผา่นตวัแทน และ 5.  สังคมท่ีมี
ความเป็นธรรมต่อประชาชนทั้งหมด68 จากสารัตถะดงักล่าว บางหวัขอ้ในหลกัปัญจสีลาจึงช่วยปูพื้นฐาน
ประชาธิปไตยใหแ้ก่รัฐและสังคมอินโดนีเซีย หลกัปัญจสีลาไดก้ลายเป็นอุดมการณ์ชาติและถูกถ่ายโอนใหเ้ขา้ไป
เป็นรากฐานหลกัของรัฐธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. 1945 ท่ีช่วยวางรูปแบบรัฐและโครงสร้างสถาบนัการเมืองใหแ้ก่
อินโดนีเซียจนถึงทุกวนัน้ี  รัฐธรรมนูญไดผ้า่นการปรับปรุงแกไ้ขตามช่วงสมยั จนสะทอ้นความกา้วหนา้ของการ
พฒันาประชาธิปไตยบางแง่มุม โดยเฉพาะการปฏิรูปแกไ้ขรัฐธรรมนูญหลงัยคุล่มของระบอบซูฮาร์โต 
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต เคยตีความวา่ประชาธิปไตยอินโดนีเซียควรมีลกัษณะเป็นประชาธิปไตยปัญจสีลาโดย
พยายามแปลงคุณค่าหลกัปัญจสีลาใหล้อ้รับกบัหลกัอ านาจนิยม เช่น การเคารพไวซ่ึ้งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ของชาติท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการรวบอ านาจและการสร้างระเบียบวนิยัข้ึนภายในรัฐ หากแต่การตีความของซู
ฮาร์โตไดท้  าให้หลกัปัญจสีลาเล่ือมความน่าเช่ือถือลง จนเม่ือผา่นพน้ยคุซูฮาร์โตไป กลุ่มการเมืองในอินโดนีเซียจึง
เร่ิมหนัมาตีความสกดัเน้ือหาประชาธิปไตยท่ีแฝงตวัอยูใ่นหลกัปัญจสีลากนัใหม่ ซ่ึงสะทอ้นถึงความกา้วหนา้บาง
ประการในการพฒันาประชาธิปไตย69  
 การปรับเปล่ียนโครงสร้างสถาบนัการเมืองบางอยา่งสะทอ้นถึงพลวตัประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย สภาท่ี
ปรึกษาประชาชน (People's Consultative Assembly) มาจากการเลือกตั้งทัว่ไปประกอบดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทน
ประชาชนและสมาชิกสภาผูแ้ทนระดบัภูมิภาค หากแต่ก่อนหนา้น้ี สภาท่ีปรึกษาประชาชนเป็นสถาบนัหลกัท่ีเป็น
ตวัแทนการใชอ้ านาจอธิปไตยแห่งรัฐท่ีเตม็ไปดว้ยสภาผูแ้ทนประชาชน ตวัแทนภูมิภาคและตวัแทนกลุ่มกอลคาร์ 
(Golka – Golongan Karya) ท่ีเป็นมวลชนภาครัฐและเป็นฐานอ านาจส าคญัของระบอบซูฮาร์โต แต่ระยะต่อมา 

                                                 

66 Aurel Croissant and Philip Lorenz, Comparative Politics of Southeast Asia, 103; Marcus Mietzner, “Indonesia's Democratic 
Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society,” Democratization, 19, no. 2 (2012): 209-229.  

67 Marcus Mietzner, Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia 
(Honolulu: East-West Center, 2015b). 

68 อรอนงค ์ทิพยพ์ิมล, "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม (กรุงเทพฯ: 
ศูนยว์จิยั ดิเรก ชยันาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 12-13.  

69 โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Timothy Lindsey (ed.), Indonesia: Law and Society (Annandale: The Federation Press, 2008). 
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อ านาจหนา้ท่ีของสภาท่ีปรึกษาประชาชนถูกปรับเปล่ียนลดทอนลง เช่น อ านาจในการเลือกและแต่งตั้ง
ประธานาธิบดีกบัรองประธานาธิบดี ไดถู้กปรับเปล่ียนโดยใหท้ั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไดรั้บ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ใช่จากสภาท่ีปรึกษาประชาชนอีกต่อไป70 ส าหรับสภาผูแ้ทนประชาชน (People's 
Representative Council / DPR) ถือเป็นสถาบนันิติบญัญติัท่ีสมาชิกประกอบดว้ยพรรคการเมืองท่ีไดรั้บคะแนนเสียง
จากประชาชนในการเลือกตั้งทัว่ไป มีอ านาจร่างกฏหมาย อนุมติังบประมาณและก ากบัดูแลการท างานของรัฐบาล 
อาทิ ตรวจสอบควบคุมการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัและการบริหารงบประมาณแผน่ดินของรัฐบาล นอกจากนั้น 
สภาผูแ้ทนประชาชนยงัมีสิทธิร้องขอให้ผูมี้อ  านาจรัฐ เช่น ประธานาธิบดี รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ตุลาการ และ ขา้
รัฐการพลเรือน ช่วยใหข้อ้มูลหรือช้ีแจงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีไม่ชอบมาพากลเก่ียวกบัการใชอ้  านาจหนา้ท่ีในทาง
การเมืองการปกครอง ซ่ึงถา้การร้องขอน้ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง จะมีการเรียกตวับุคคลเหล่านั้นดว้ยวธีิการบงัคบั
ตามกรอบกฏหมาย แต่ถา้หากกระบวนการเรียกตวัยงัไม่ไดรั้บการสนองโดยปราศจากเหตุผลอนัชอบธรรม ผูท่ี้ถูก
เรียกก็จะถูกควบคุมตวัเป็นเวลายาวนานท่ีสุด 15 วนั71 กรณีดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอ านาจฝ่ายนิติบญัญติัในการ
เขา้ไปตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารหรือสถาบนัการเมืองอ่ืนๆตามหลกัประชาธิปไตย ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 ไดเ้กิด
สถาบนันิติบญัญติัเพิ่มข้ึนใหม่ นัน่คือ สภาผูแ้ทนระดบัภูมิภาค (Regional Representative Council / DPD) เพื่อ
ทดแทนผูแ้ทนภูมิภาคและองคก์รสังคม-กลุ่มอาชีพท่ีเคยมีอยูแ่ต่เดิมซ่ึงมาจากการแต่งตั้ง ทั้งน้ี สภาผูแ้ทนระดบั
ภูมิภาคสามารถร่วมอภิปรายร่างกฏหมายเก่ียวกบัการบริหารปกครองในจงัหวดัต่างๆ รวมทั้งเสนอขอ้แนะน าต่อ
สภาประชาชนในเร่ืองร่างงบประมาณเก่ียวกบัรายไดแ้ละร่างกฏหมายท่ีเก่ียวกบัภาษีอากร การศึกษาและศาสนาได้72 
ซ่ึงสะทอ้นพลวตัความกา้วหนา้ในเร่ืองการพฒันาประชาธิปไตยกบัการกระจายอ านาจส่วนภูมิภาค 
 อินโดนีเซียยงัมีการจดัตั้งองคก์รอิสระท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากการแทรกแซงครอบง าจากรัฐบาล 
ลกัษณะดงักล่าว ช้ีใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของการพฒันาประชาธิปไตย คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินสูงสุดมี
หนา้ท่ีตรวจสอบบริหารจดัการและรับผดิชอบเก่ียวกบัการเงินของแผน่ดิน สมาชิกคณะกรรมการมาจากการ
คดัเลือกโดยสภาผูแ้ทนประชาชนผา่นความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนระดบัภูมิภาคและแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 
ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1993 เป็นองคก์รระดบัชาติมีหนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ
และช่วยเหลือคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แนวปฏิบติัของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคือตอ้งใชแ้นว
ทฤษฏีตามหลกัปัญจสีลา รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1945 และตามกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติัในทุกๆดา้น73 นอกจากนั้น อินโดนีเซีย ยงัมีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและคณะกรรมการปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ74 ซ่ึงองคก์รต่างๆเหล่าน้ีมีลกัษณะการท างานท่ีค่อนขา้งอิสระและสามารถตรวจสอบควบคุมรัฐบาล
ใหพ้ยายามบริหารงานอยา่งโปร่งใสและควรค านึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนใหม้ากข้ึน 
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 อินโดนีเซียจดัอยูใ่นช่วงพฒันาประชาธิปไตยท่ีกา้วหนา้มาเป็นระยะ พรรคกอลคาร์ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในอินโดนีเซียและเคยไดรั้บสนบัสนุนจากกองทพับกสมยัประธานาธิบดีซูการ์โนรวมถึงเคยเป็นพรรค
รัฐบาลท่ีครองอ านาจมาต่อเน่ืองยาวนานในสมยัซูฮาร์โต กลบัพา่ยแพก้ารเลือกตั้งใหก้บัพรรคคู่แข่ง ซ่ึงถึงแมก้อล
คาร์ยงัเป็นพรรคท่ีมีบทบาทเด่นในการเมืองอินโดนีเซียปัจจุบนั หากแต่อิทธิพลของกอลคาร์ท่ีลดลงช่วยแสดงให้
เห็นถึงความกา้วหนา้ในการหมุนเวยีนพรรครัฐบาลและการเปล่ียนภูมิทศัน์การเมืองจากระบบพรรคการเมืองเด่น
เดียวเขา้สู่ระบบพหุพรรคมากข้ึน ในการเลือกตั้งเม่ือปี ค.ศ. 2004 พรรคประชาธิปไตย (Partai Demokrat – PD) ซ่ึง
น าโดยซูซิโล บมับงั ยโูดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) ไดรั้บชยัชนะ หากแต่ไม่มีเสียงขา้งมากในสภาจน
ตอ้งร่วมมือกบัพรรคอ่ืนเพื่อจดัตั้งรัฐบาลผสม ส่วนการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2014 นายปราโบโว ซูเบียนโต (Prabowo 
Subianto) อดีตผูบ้ญัชาการกองก าลงัพิเศษและบุตรเขยซูฮาร์โตเขา้สมคัรชิงชยัต าแหน่งประธานาธิบดีในฐานะ
ตวัแทนพรรคขบวนการอินโดนีเซียยิง่ใหญ่ (Gerindra) หากแต่ตอ้งพา่ยแพแ้ก่พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียแห่ง
การต่อสู้ (Partia Demokrasi Indonesia Perjuangan / PDI-P) ซ่ึงมีนายโจโก วโิดโด (Joko Widodo) อดีต
นายกเทศมนตรีแห่งสุราการ์ตาและผูว้า่การกรุงจาการ์ตา เป็นผูส้มคัรทา้ชิง ชยัชนะของโจโก วโิดโด ส่วนหน่ึงอาจ
มาจากฐานคะแนนของพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียแห่งการต่อสู้ท่ีมีอยูก่วา้งขวางผา่นการก่อตั้งของนางเมกาวตี 
ซูการ์โนปูตรี (Megawati Sukarnoputri) อดีตประธานาธิบดีหญิงอินโดนีเซียและบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีซู
การ์โน ตลอดจนอุดมการณ์ของพรรคท่ีเนน้ทั้งการพฒันาประชาธิปไตยและการยดึหลกัปัญจสีลา แต่อยา่งไรก็ตาม 
ชยัชนะของวโิดโด ก็สะทอ้นถึงความนิยมของชาวอินโดนีเซียท่ีมีต่อผูส้มคัรท่ีเรียบง่าย สมถะ และเนน้การบริหาร
พฒันาส่วนกลางและทอ้งถ่ินท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้มากกวา่ผูส้มคัรท่ีมาจากฐานกองทพัและเช่ือมโยงกบัระบอบ
การเมืองเก่าอยา่งนายปราโบโว75 นอกจากนั้น พลวตัการเลือกตั้งอินโดนีเซียยงัสะทอ้นถึงการหมุนเวยีนชนชั้นน า
ในลกัษณะท่ีพรรคการเมืองหลากหลายพรรคสามารถกา้วเขา้มาเป็นแกนน ารัฐบาลสลบัสับเปล่ียนกนัไปซ่ึงเป็นตวั
บ่งช้ีอยา่งหน่ึงของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย 
 
ฟิลปิปินส์ 
 
 ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาประชาธิปไตยท่ีโดดเด่น สหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้มามีบทบาทปูพื้นฐาน
การเมืองการปกครอง แบบประชาธิปไตยใหก้บัรัฐและสังคมฟิลิปปินส์ ซ่ึงถึงแมว้า่ฟิลิปปินส์จะเคยตกอยูใ่ตร่้ม
การเมืองอ านาจนิยมในสมยัประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์กอส (Ferdinand Marcos) หากแต่การลุกฮือของพลงั
ประชาชน (People Power) เพื่อโค่นลม้มาร์กอสในปี ค.ศ. 1986 ถือเป็นปรากฏการณ์ส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการ
เปล่ียนสู่ประชาธิไตยในเขตเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในปัจจุบนั ฟิลิปปินส์ใชก้ารเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Presidential Democracy) ท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการถ่วงดุลอ านาจ ประธานาธิบดีเป็น
ทั้งประมุขแห่งรัฐและหวัหนา้ฝ่ายบริหาร หากแต่ประธานาธิบดีไม่สามารถยบุสภาไดแ้ละตอ้งฟังค าแนะน าจาก
รัฐสภาในบางประเด็นท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองการบริหารรัฐ ในอีกแง่มุมหน่ึง รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ไดป้ระกนัสิทธิ
                                                 

75 ส าหรับเน้ือหาเก่ียวกบัพลวตัเลือกตั้งอินโดนีเซียพร้อมชยัชนะและคะแนนนิยมของโจโก วโิดโด โปรดดู Marcus Mietzner,  
Reinventing Asian Populism. 
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เสรีภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนและถือวา่รัฐธรรมนูญคือกฏหมายแม่ท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ปฏิบติัตาม76 รัฐธรรมนูญ
ฟิลิปปินส์ฉบบัปี ค.ศ. 1987 ยงัใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่องคก์รภาคประชาชนและองคก์รท่ีมิใช่รัฐในการเขา้ร่วมกบั
รัฐบาลเพื่อก าหนดตดัสินใจนโยบายสาธารณะท่ีส าคญัของประเทศ ฉะนั้น ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวโยงกบัผลประโยชน์
ชาติหรือการพฒันาการเมือง เช่น การใหท้หารต่างชาติเช่าฐานทพั  การก าหนดพื้นท่ีใหม่ส าหรับเขตปกครองตนเอง
มุสลิมภาคใต ้หรือ การยกฐานะเทศบาลใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นและข้ึนตรงต่อรัฐบาลท่ีมะนิลา จะตอ้ง
ผา่นกระบวนการท าประชาพิจารณ์หรือประชามติก่อน77 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทภาคประชาชนในการพฒันา
ประชาธิปไตย 
 ส าหรับโครงสร้างสถาบนัการเมือง เช่น สถาบนับริหารและนิติบญัญติั ประธานาธิบดีไดรั้บเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนทัว่ประเทศ มีวาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี และไม่สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้งติดต่อกนัไดอี้ก 
ประธานาธิบดีตอ้งสังกดัพรรคการเมืองระดบัชาติ และมีรองประธานาธิบดีท่ีไดรั้บเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
เช่นกนั หากแต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมาจากพรรคการเมืองเดียวกนักบัประธานาธิบดี78 การด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดี
ตอ้งผา่นการรับรองจากรัฐสภา โดยประธานาธิบดีจะมีอ านาจหนา้ท่ี เช่น การควบคุมฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดแ้ก่กระทรวง
และกรมต่างๆ การประกาศสภาวะฉุกเฉิน การด ารงฐานะผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ตลอดจนการดูแลและให้
ค  าปรึกษาแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในส่วนสถาบนันิติบญัญติั ฟิลิปปินส์ใชร้ะบบสภาคู่ (Bicameral System) 
ซ่ึงประกอบดว้ย สภาสูง (วฒิุสภา) และ สภาล่าง (สภาผูแ้ทนราษฏร) สภาสูง มีจ านวน 24 ท่ีนัง่ เลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี แต่สามารถคงต าแหน่งติดต่อกนัไดส้องสมยั หากไดรั้บเลือกตั้งอีก 
เน่ืองจากสภาสูงมาจากการเลือกตั้งสังกดัพรรคการเมืองระดบัชาติ จึงตอ้งแสดงผลงานใหป้ระจกัษต่์อประชาชน 
เช่น การยกร่างกฏหมาย หรือ การเป็นผูริ้เร่ิมปฏิรูปกฏหมายในดา้นต่างๆ ส่วนสภาล่าง ไดรั้บเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ สมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งมาจากเขตเลือกตั้ง (เขตเดียวเบอร์เดียว) กบัสมาชิก
ท่ีไดรั้บเลือกมาจากกลุ่มตวัแทนทางสังคม เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มเยาวชน กลุ่มแรงงานและ
กลุ่มชาติพนัธ์ุทอ้งถ่ิน  สมาชิกสภาล่างแบบแบ่งเขตมีจ านวนไม่เกิน 250 ท่ีนัง่ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการแบ่งเขตในแต่ละคร้ัง 
สมาชิกสภาล่างมีอ านาจหนา้ท่ี เช่น ออกกฏหมายและใหค้วามเห็นชอบในการประกาศใชก้ฏหมาย นอกจากนั้น 
รัฐสภาฟิลิปปินส์ยงัสามารถท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ประธานาธิบดีในบางประเด็นส าคญัได ้ อาทิ การตั้ง
กระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาล การก าหนดงบประมาณด าเนินการของรัฐบาล และการสร้างกฏและ
กระบวนการเพื่อใหห้น่วยงานรัฐน าไปปฏิบติั79 จากขอ้มูลท่ีน าแสดงมา จึงพบเห็นลกัษณะประชาธิปไตยท่ีน่าสนใจ
ในฟิลิปปินส์ เช่น การท่ีรัฐสภาและประธานาธิบดีตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตลอดจนการ
ประสานถ่วงดุลกนัระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติักบัฝ่ายบริหาร หรือแมก้ระทัง่การท่ีประธานาธิบดีซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจาก
ประชาชนด ารงฐานะเป็นผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจพลเรือนท่ีมีอยูเ่หนือกองทพั โดย

                                                 

76 สีดา สอนศรี, "สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม (กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั ดิเรก 
ชยันาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 11. 

77 เร่ืองเดียวกัน., 89-90. 
78 เร่ืองเดียวกัน., 25-26. 
79 เร่ืองเดียวกัน., 14-16. 
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แง่มุมเหล่าน้ี ไดช่้วยบ่งช้ีการพฒันาประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์ไดบ้างมิติ 
 ส าหรับพรรคการเมืองนั้นถือวา่มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาประชาธิปไตยฟิลิปปินส์ เน่ืองจากเป็น
สถาบนัการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ีสหรัฐอเมริกาเขา้ครอบครองและไดมี้การพฒันา
เปล่ียนแปลงมาเร่ือยๆ80 อยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมการเมืองบางอยา่งก็ส่งผลต่อการชะงกังนัหรือความล่าชา้ในการ
พฒันาประชาธิปไตยฟิลิปปินส์ คาร์ล แลนเดอ (Carl Lande) ไดก้ล่าววา่ พรรคการเมืองฟิลิปปินส์ตกอยูใ่ตร้ะบบ
อุปถมัภ ์เช่น หากผูใ้ดมีท่ีดินมาก ผูน้ั้นจะมีอิทธิพลมากและจะเป็นผูป้กป้องเล้ียงดูผูใ้ตอุ้ปถมัภ ์ขณะเดียวกนั ผูใ้ต้
อุปถมัภจ์ะตอบแทนบุญคุณอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ความผกูพนัแบบอุปถมัภน้ี์ มกัท าใหผู้ร้ ่ ารวยหรือเจา้ของท่ีดินจดัตั้ง
พรรคการเมืองโดยมีผูใ้ตอุ้ปถมัภเ์ป็นฐานคะแนนเสียงสนบัสนุนหลกั81 แนววเิคราะห์น้ี อาจเหมาะกบัการเมือง
ทอ้งถ่ินในฟิลิปปินส์82 ในกรณีท่ีหากผูน้ าหมู่บา้นคนใดมีท่ีดินท ากินมากก็จะมีกองก าลงัส่วนตวัและเครือข่ายผูใ้ต้
อุปถมัภค์อยปกป้องฐานคะแนนเสียงในทอ้งถ่ิน สีดา สอนศรี ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ค่านิยมท่ียดึถือกนัมาตั้งแต่อดีตมี
อิทธิพลต่อลกัษณะประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์ เช่น ประเพณีอุปถมัภท่ี์ครอบคลุมทั้งพิธีเกิด พิธีแต่งงานและพิธีศพ 
ตลอดจนการส่งเสริมหนา้ท่ีการงานและการศึกษา โดยถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้ใ้ตอุ้ปถมัภจ์งรักภกัดีต่อผูอุ้ปถมัภ์
และมีผลต่อการเลือกตั้งแต่ละคร้ังโดยเฉพาะในเขตทอ้งถ่ิน83 นอกจากนั้น สังคมฟิลิปปินส์ยงัใหค้วามส าคญักบั
ความกตญัญูรู้คุณคนตลอดจนวงศต์ระกลูหรือครอบครัวท่ีสืบเช้ือสายมาดว้ยกนั ดงันั้น ค่านิยมท่ีสอดรับกบัระบบ
อุปถมัภจึ์งท าใหพ้รรคการเมืองทอ้งถ่ินฟิลิปปินส์ท่ีตกอยูใ่ตฐ้านอ านาจของเจา้พอ่หรือเจา้ท่ีดินสามารถชนะการ
เลือกตั้งไดต่้อเน่ืองยาวนานซ่ึงประชาชนในทอ้งถ่ินมกัเลือกผูน้ าผา่นความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภม์ากกวา่สาระของ
นโยบายพรรคการเมือง 
 ปัจจุบนั ฟิลิปปินส์มีประธานาธิบดีท่ีมาจากนกัการเมืองทอ้งถ่ิน นัน่คือ โรดรีโก โรอา ดูเตอร์เต/ดูแตร์เต 
(Rodrigo Roa Duterte) นายดูเตอร์เตท่ีมีพื้นเพจากเกาะมินดาเนา ครอบครัวของดูเตอร์เตเป็นแบบฉบบัของเจา้พอ่
ทอ้งถ่ินซ่ึงเติบโตรุ่งเรืองข้ึนมาผา่นการเมืองแบบอุปถมัภ ์นายดูเตอร์เตไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาเวา
หลายสมยั  ดาเวาถือเป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความรุนแรงจากปัญหาอาชญากรรม การก่อการร้ายและการแบ่งแยก
ดินแดน หากแต่นายดูเตอร์เตไดใ้ชค้วามรุนแรงเขา้ปราบปรามกลุ่มท่ีฝ่าฝืนกระท าผดิกฏหมายจนสามารสร้างความ
สงบเรียบร้อยข้ึนในดาเวาไดอ้ยา่งรวดเร็ว จนเม่ือดูเตอร์เตด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีช่วงหกเดือนแรก มีรายงาน
ข่าววา่ มีคนเสียชีวติไปแลว้หกพนักวา่คนจากนโยบายท าสงครามยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมของรัฐบาล
ฟิลิิปปินส์ อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะเป็นการใชค้วามรุนแรงท่ีขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบพยานหลกัฐาน หากแต่
ก็แสดงถึงการเอาจริงเอาจริงต่อปัญหาน้ีซ่ึงท่ีผา่นมาผูน้ าการเมืองเดิมของฟิลิปปินส์มกัเพิกเฉยต่อปัญหาดงักล่าว84 

                                                 

80 เร่ืองเดียวกัน., 39. 
81 Carl Lande, Leaders, Factions and Parties: The Structure of Philippines Politics (New Haven: Southeast Asian Studies, Yale 

University, 1964).  
82 สีดา สอนศรี, อ้างแล้ว., 40. 
83 เร่ืองเดียวกัน., 49. 
84 โปรดดู ปรีดี บุญช่ือ, "โรดรีโก ดแูตร์เต ฉายา 'Duterte Harry' ผู้น าฟิลิปปินส์สไตล์จ่าโหด 'Dirty Harry',” 

https://thaipublica.org/2017/06/pridi50/  (สืบคน้วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561). 
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การข้ึนมามีอ านาจของดูเตอร์เต สะทอ้นปริศนาท่ีน่าขบคิดในกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย กล่าวคือ แมจ้ะได้
ผูน้  าประเทศสูงสุดท่ีไม่ไดม้าจากส่วนกลาง หากแต่ก็พบเห็นการพยายามรวบอ านาจของประธานาธิบดีเพื่อใชค้วาม
รุนแรงต่อกลุ่มท่ีกระท าผดิกฏหมายในระดบัทัว่ประเทศ จนดูเหมือนวา่ในสมยัดูเตอร์เต ประธานาธิบดีจะเร่ิมมี
อ านาจมากกวา่รัฐสภาจนอาจกระทบต่อหลกัการถ่วงดุลอ านาจในบางมิติ แต่กระนั้น ประธานาธิบดีดูเตอร์เตก็
ประกาศแนวคิดการเปล่ียนฟิลิปปินส์จากระบบรัฐเด่ียว (Unitary System) มาเป็นระบบสหพนัธรัฐ (Federal 
System) เพื่อใหเ้กิดการกระจายอ านาจและการแบ่งสรรทรัพยากรท่ีเท่ียงธรรมระหวา่งดินแดนต่างๆ ซ่ึงเผยใหเ้ห็น
คุณลกัษณะทางการปกครองบางประการท่ีสอดรับสัมพนัธ์กบัหลกัประชาธิปไตย แต่ขณะเดียวกนั การพยายามใช้
อ านาจแบบเด็ดขาดรวดเร็วและการน าประสบการณ์ของการใช้ความรุนแรงในทอ้งถ่ินเขา้มาบริหารประเทศ ก็ดูจะ
ขดัฝืนกบัวฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยเช่นกนั จากกรณีดงักล่าว การพฒันาประชาธิปไตยในสมยั
ประธานาธิบดีดูเตอร์เตจึงมีกล่ินอายแบบอ านาจนิยมเขา้มาผสมเจือปนดว้ยบางส่วน85 
 
ติมอร์ตะวนัออก 
 
ติมอร์ตะวนัออก หรือ ติมอร์-เลสเต (Timor-Leste) คือ รัฐท่ีเคยถูกปกครองโดยโปรตุเกสและอินโดนีเซีย หากแต่ได้
ปลดแอกเอกราชพร้อมเคล่ือนตวัเขา้หาประชาธิปไตยแบบเสรี (Liberal Democracy) มากข้ึนเร่ือยๆ การเปล่ียนสู่
ประชาธิปไตยในติมอร์ตะวนัออกเร่ิมตน้ในช่วงปี ค.ศ. 2001 ถึง  2002 เม่ือมีการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อ
ก าหนดขั้นตอนการพฒันาประชาธิปไตย ปัจจุบนั ติมอร์ตะวนัออกใชร้ะบบประชาธิปไตยท่ีมีการจดัเลือกตั้งเป็น
ประจ าสม ่าเสมอหากแต่ไม่มีพรรคการเมืองใดท่ีทรงก าลงัเด็ดขาดในการครองอ านาจน าทางการเมือง พร้อมกนันั้น 
การเลือกตั้งประธานาธิบดี และสภานิติบญัญติั รวมถึงการเลือกตั้งผูแ้ทนทอ้งถ่ินมกัมีลกัษณะบริสุทธ์ยติุธรรม  
ขณะท่ีการเปล่ียนถ่ายอ านาจการเมืองจากรัฐบาลหน่ึงไปสู่อีกรัฐบาลหน่ึงก็เป็นไปอยา่งสันติ86  กระนั้นก็ดี แมติ้มอร์
ตะวนัออกจะผา่นพน้ช่วงเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย (Democratic Transition)ไปแลว้ หากแต่ยงัเดินหนา้ไม่ถึงขั้น
การท าประชาธิปไตยใหเ้ป็นปึกแผน่ (Democratic Consolidation) โดยพบอุปสรรคบางประการ อาทิ  เสรีภาพใน
การชุมนุมและเดินขบวนเพื่อแสดงขอ้เรียกร้องทางการเมืองท่ียงัถูกควบคุมเขม้งวดเพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ลเมืองตั้ง
ค  าถามใดๆเก่ียวกบัระเบียบรัฐธรรมนูญหรือหม่ินประมาทต่อผูน้ าทางการเมือง รวมถึง การคงอยูข่องวฒันธรรมท่ีผู ้
มีอ  านาจไม่ตอ้งรับโทษผิดซ่ึงคงมีใหเ้ห็นอยูใ่นสังคมการเมืองติมอร์ตะวนัออก87  
 
 ติมอร์ตะวนัออกใชร้ะบอบประชาธิปไตยแบบก่ึงประธานาธิบดี (Semi-Presidential Democracy)88 

                                                 

85 ส าหรับบทวเิคราะห์เพ่มิเติมเก่ียวกบับทบาทการเมืองของประธานาธิบดีดูเตอร์เตกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง 
รวมถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในฟิลิปปินส์ โปรดู Nicole Curato (ed.), A Duterte Reader: Critical Essays on Rodrigo 
Duterte's Early Presidency (Ithaca: Cornell University Press, 2017). 

86 Sorpong Peou. “The Limits and Potential,” 30.  
87 Ibid.  
88 Lydia M. Beuman, Political Institutions in East Timor: Semi-Presidentialism and Democratization (Abingdon: Routledge, 
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ประธานาธิบดีท าหนา้ท่ีเป็นประมุขแห่งรัฐ ผูป้กป้องเอกราชและเอกภาพ รวมถึงเป็นผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด 
ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งหา้ปี แต่สามารถถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งโดยอาศยัอ านาจของศาลฏีกา เช่น ใน
กรณีก่ออาชญกรรมและใชอ้ านาจหนา้ท่ีนอกเหนือจากขอ้บญัญติัในรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีจะแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของพรรคการเมืองหรือกลุ่มพนัธมิตรท่ีไดเ้สียงขา้งมากในรัฐสภาแห่งชาติ โดย
นายกรัฐมนตรีคือหวัหนา้รัฐบาลและตอ้งท างานประสานถ่วงดุลกบัรัฐสภา เช่น คณะรัฐบาลสามารถริเร่ิมการร่าง
พระราชบญัญติั ส่วนรัฐสภาคือองคก์รท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีอนุมติัพระราชบญัญติั รัฐสภาของติมอร์ตะวนัออกใชร้ะบบ
สภาเด่ียว (Unicameral System) โดยสมาชิกทั้งหมด 65 ท่ีนัง่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน(Proportional System) 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนท่ีไดค้ะแนนเสียงลดหลัน่รองลงมาจากผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดในเขตเลือกตั้งหน่ึงๆ
สามารถเขา้ไปมีท่ีนัง่ในสภาได ้ซ่ึงมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งทั้งส้ินหา้ปี การแกไ้ขรัฐธรรมนูญและการจดัท า
งบประมาณแผน่ดินตกอยูใ่ตอ้  านาจของรัฐสภา พร้อมกนันั้น รัฐสภายงัมีอ านาจคดัคา้นประธานาธิบดีในกรณีท่ี
ประธานาธิบดีใชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตรัฐธรรมนูญ89  จากกรณีดงักล่าว จึงพบเห็นการตรวจสอบ
ถ่วงดุลอ านาจระหวา่งฝ่ายบริหาร นิติบญัญติัและตุลาการในติมอร์ตะวนัออก รวมถึง ลกัษณะแบบก่ึงประธานาธิบดี 
ท่ีมีต าแหน่งประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐ (หากแต่ก็มีอ านาจบริหารบางส่วน) และ นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้
รัฐบาล แต่อยา่งไรก็ตาม มกัพบเห็นปัญหาการเมืองบางประการในติมอร์ตะวนัออก เช่น ความขดัแยง้และการ
เผชิญหนา้ในกระบวนการบริหารประเทศระหวา่งประธานาธิบดีกบันายกรัฐมนตรีซ่ึงในบางคร้ังอาจมาจากขั้ว
อ านาจท่ีแตกต่างกนั90  ซ่ึงถือเป็นปัญหาท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในระบอบการเมืองแบบก่ึงประธานาธิบดี 
 ติมอร์ตะวนัออกถือเป็นประเทศท่ีมีวิวฒันาการของพรรคการเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิประชาธิปไตย 
พรรคเฟรติลิน (FRETILIN) หรือ แนวร่วมปฏิวติัเพื่อเอกราชติมอร์ตะวนัออก จดัเป็นพรรคฝ่ายซา้ยท่ีมีรากฐานการ
ต่อสู้ท่ียาวนานโดยเร่ิมจากการเคล่ือนไหวต่อตา้นอ านาจโปรตุเกสไปจนถึงการต่อสู้เพื่อขบัอิทธิพลอินโดนีเซียออก
นอกประเทศ แต่อยา่งไรก็ตาม ระบบพรรคการเมืองติมอร์ตะวนัออกไดเ้ร่ิมแปรเปล่ียนจากภาวะท่ีพรรคเฟรติลินเคย
ครองอ านาจโดดเด่นทางการเมืองไปเป็นระบบสองขั้วอ านาจท่ีน าโดยพรรคเฟรติลินกบัพรรคสภาแห่งชาติเพื่อการ
ฟ้ืนฟูติมอร์ หรือพรรคซีเอน็อาร์ที (CNRT) พร้อมดว้ยกลุ่มพนัธมิตรท่ีฝักใฝ่ซีเอ็นอาร์ที ในการเลือกตั้งเม่ือปี ค.ศ. 
2012 ทั้งสองพรรคไดรั้บคะแนนเลือกตั้งรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 84 ของคะแนนเสียงทั้งหมด  แมใ้นบางคร้ัง ไดเ้กิด
การเผชิญหนา้หรือความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งสองค่าย แต่การเมืองติมอร์ตะวนัออกกลบัไม่ไดถู้กแยกขั้วจน
ท าใหป้ระชาธิปไตยตกอยูใ่ตภ้าวะไร้เสถียรภาพมากนกั ในปี ค.ศ. 2015 พรรคการเมืองส าคญัส่ีพรรคไดต้กลงสร้าง
สูตรรัฐบาลผสมท่ีพยายามแบ่งโควตา้รัฐมนตรีใหม้าจากทุกพรรคการเมืองภายใตก้ารน าของนายกรัฐมนตรีมาเรีย 
เดอ อาเราโจ (Maria de Arau'jo) จากพรรคเฟรติลิน  ถึงแมก้ารเลือกตั้งในช่วงต่อมาจะแสดงใหเ้ห็นถึงการส้ินสุด
ของสูตรรัฐบาลผสม พร้อมกบัการเขา้มาจดัตั้งรัฐบาลท่ีน าโดยพรรคเฟรติลิน หากแต่ก็ไม่พบเห็นการครอบง าทาง
การเมืองแต่เพียงฝ่ายเดียวจากกลุ่มเฟรติลิน (เน่ืองจากไดค้ะแนนเสียงไม่มากนกัในสภา) กอปรกลบัไม่พบเห็นการ
ต่อสู้คดัคา้นท่ีรุนแรงใดๆจากพรรคซีเอน็อาร์ทีท่ีมีต่อพรรคเฟรติลิน หากแต่ในทางกลบักนันั้น ซีเอ็นอาร์ทีซ่ึงท า

                                                                                                                                                                  

2016).  
89 Aurel Croissant and Philip Lorenz. Comparative Politics of Southeast Asia, 339-342. 
90 Ibid., 343.  
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หนา้ท่ีเป็นพรรคฝ่ายคา้นไดแ้สดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมมือกบัรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาเชิงนโยบายท่ีส าคญัของ
ประเทศ91 จากกรณีดงักล่าว ถึงแมว้า่ระบบพรรคการเมืองติมอร์ตะวนัออกจะเผชิญกบัจุดอบัหรือความไม่ราบร่ืน
ทางการเมืองในบางแง่มุมบา้ง โดยเฉพาะ การพยายามต่อรองไกล่เกล่ียอ านาจระหวา่งกลุ่มการเมืองจนเกิดความ
ล่าชา้ในการจดัตั้งรัฐบาล หากแต่การเปล่ียนถ่ายรัฐบาลผา่นกระบวนการเลือกตั้งก็เป็นไปอยา่งสันติ ซ่ึงท าใหก้าร
พฒันาประชาธิปไตยสามารถเคล่ือนตวัต่อไปได ้
 
กจิกรรม 12.2.1 
 จงอธิบายลกัษณะของการพฒันาประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้าพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศท่ีมีความโนม้เอียงไปทางประชาธฺปไตย ประกอบไปดว้ย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์ตะวนัออก เป็นประเทศท่ีมีการเลือกตั้งท่ีเท่ีนงตรง ยุติธรรมเสรี มีการแข่งขนั
ระหวา่งพรรคการเมืองจ านวนหลายพรรค มีการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจกนัระหวา่งสถาบนัการเมืองต่างๆ แต่แมว้า่ประเทศเหล่าน้ีจะประสบความส าเร็จในการ
เปล่ียนผา่นสู่ประชาธิปไตย มีสถาบนัการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย แต่ก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการท่ี
วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยยงัไม่ถูกเผยแพร่ซึมซาบจนเป็นท่ียอมรับของรัฐและสังคมในวงกวา้ง ซ่ึง
เป็นอุปสรรคต่อการท าใหป้ระชาธิปไตยเป็นปึกแผน่ (democratic consolidation) 
 
เร่ืองที ่12.2.2 

กลุ่มประเทศกึง่ประชาธิปไตย (Semi-Democratic Countries) 
 

 มาเลเซีย สิงคโปร์ กมัพชูาและเมียนมาปัจจุบนั มีระบอบการเมืองแบบก่ึงประชาธิปไตยก่ึงเผด็จการ ซ่ึง
บางคร้ังอาจเรียกวา่ระบอบลูกผสม (Hybrid Regime) ท่ีมีองคป์ระกอบของประชาธิปไตยกบัอ านาจนิยมผสานเจือ
ปนกนัไป ระบอบลูกผสมหรือระบอบพนัทางมกัเกิดข้ึนในช่วงเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยใหม่ๆ โดยเฉพาะจากรัฐท่ี
ปรับเปล่ียนจากระบอบอ านาจนิยมเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตย จึงท าใหต้อ้งมีคุณลกัษณะแบบอ านาจนิยมตกคา้ง
หลงเหลืออยู ่เช่น การพยายามรวบอ านาจของผูป้กครอง ตลอดจนการคงอภิสิทธ์ิใหแ้ก่สถาบนัการเมืองหรือกลุ่ม
ชนชั้นน าท่ีเคยทรงก าลงัอิทธิพลในระบอบเก่า อาทิ กองทพั และ กลุ่มอนุรักษนิ์ยม แต่ขณะเดียวกนั ในรัฐท่ีมีการ
พฒันาประชาธิปไตยมาค่อนขา้งยาวนาน ก็อาจมีคุณลกัษณะของระบอบลูกผสมอยู ่ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีผูน้ าประเทศ
จดัใหมี้การเลือกตั้งสม ่าเสมอ หากแต่ก็ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่างทางการเมืองหรือการ
วพิากษว์จิารณ์รัฐบาลซ่ึงสะทอ้นการคงอยูข่องวถีิการเมืองแบบอ านาจนิยมนัน่เอง92 ในอีกทางหน่ึง กลุ่มรัฐก่ึง

                                                 

91 Ibid., 352: IPAC, Timor-Leste after Xanana Gusmao (Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2014).  
92 ค าอธิบายและมุมวเิคราะห์เชิงลึกเก่ียวกบั Hybrid Regime โปรดดู Mikael Wigell, “Mapping 'Hybrid Regimes': Regime Types 
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ประชาธิปไตยอาจถูกนิยามวา่มีระบอบการเมืองแบบอ านาจนิยมประชาธิปไตย (Democratic Authoritarianism) ท่ี
ผูน้  าประเทศมกัสร้างฐานอ านาจท่ีแขง็แกร่งจนสามารถรวบก าลงัปกครองรัฐไดต่้อเน่ือง โดยจะเขา้สู่อ านาจผา่นการ
เลือกตั้งเท่านั้น หากแต่พรรครัฐบาลมกัชนะพรรคคู่แข่งจนครองเสียงขา้งมากในสภาและท าใหก้ารหมุนเวยีน
เปล่ียนแปลงรัฐบาลอยูใ่นระดบัต ่า หรือพดูอีกแง่คือ การเลือกตั้งมกัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือของผูน้ าเพื่อสร้างความชอบ
ธรรมทางการเมือง เพราะเป็นท่ีแน่ชดัวา่ในทุกๆการเลือกตั้ง พรรครัฐบาลยอ่มควา้ชยัชนะเหนือคู่แข่งเน่ืองจาก
ทรัพยากรการเมืองมหาศาลไดถู้กผกูขาดควบคุมไวท่ี้พรรครัฐบาล93 นอกจากนั้น ระบอบก่ึงประชาธิปไตยน้ี อาจถูก
พิจารณาวา่มีลกัษณะเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรี (Illiberal Democracy) ซ่ึงหมายถึงการมีรัฐบาลท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง หากแต่สิทธิพลเมืองของประชาชนมกัถูกจ ากดั ละเมิด คุกคามหรือไม่ไดรั้บความคุม้ครอง รวมถึงมกัมีการ
ปิดกั้นควบคุมส่ือมวลชนและท าใหก้ารแสดงความเห็นทางการเมืองของประชาชนตกอยูใ่ตว้งควบคุมอยา่งเขม้งวด
ของรัฐบาล โดยในประเทศประชาธิปไตยไม่เสรี การเลือกตั้งมกัขาดภาวะอิสระโปร่งใส ทั้งน้ีเพราะพรรครัฐบาลมกั
ใชย้ทุธศาสตร์ยทุธวธีิการเมืองแบบอ านาจนิยม เช่น การข่มขู่ผูส้มคัรจากพรรคอ่ืนหรือการครอบง าส่ือมวลชนจนท า
ใหไ้ม่มีพรรคการเมืองใดท่ีสามารถจะแข่งขนัต่อกรกบัพรรครัฐบาลไดต้ามวถีิประชาธิปไตยเสรี94 
 จากกรณีดงักล่าว มาเลเซีย สิงคโปร์และกมัพชูา จึงถูกจดัประเภทใหเ้ป็นทั้งประชาธิปไตยแบบไม่เสรี 
อ านาจนิยมประชาธิปไตยหรือระบอบการเมืองลูกผสม หากแต่รูปแบบเฉพาะทางการเมืองหรือระดบัการพฒันา
ประชาธิปไตยในรัฐเหล่าน้ี ยอ่มมีความแตกต่างกนับางประการ เช่น ในกรณีมาเลเซียท่ีอาจเรียกไดว้า่โนม้เอียงเขา้สู่
ระบอบอ านาจนิยมเชิงแข่งขนั (Competitive Authoritarianism) เห็นไดจ้ากการท่ีพรรคแนวร่วมรัฐบาลท่ีแมจ้ะครอง
อ านาจปกครองรัฐมาต่อเน่ืองยาวนานหากแต่ผลคะแนนเลือกตั้งในบางคร้ัง อาทิ การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2008 กลบั
พบวา่พรรคฝ่ายคา้นสามารถท าคะแนนตีต้ืนสูสีพรรครัฐบาล หรือผลเลือกตั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2018 ท่ีกลุ่มพนัธมิตร
ฝายคา้นสามารถควา้ชยัชนะเลือกตั้งและจดัตั้งรัฐบาลใหม่ส าเร็จ ส่วนสิงคโปร์และกมัพชูา มีความโนม้เอียงไปทาง
ระบอบอ านาจนิยมเลือกตั้งแบบผกูขาด (Hegemonic Electoral Authoritarianism)ท่ีพรรครัฐบาลชนะเลือกตั้งถล่ม
ทลายติดต่อกนัหลายสมยัจนท าใหไ้ร้คู่แข่งตามหลกัประชาธิปไตยเสรีพร้อมส่งเสริมให้เกิดภาวะครองอ านาจน า
ทางการเมืองของกลุ่มผูน้ า95 กระนั้นก็ดี แมจ้ะมีการปิดกั้นการแข่งขนัหรือไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจระหวา่ง
สถาบนัการเมืองท่ีเด่นชดัในสิงคโปร์และกมัพชูา ทั้งน้ีเพราะพรรครัฐบาลครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาและมีอ านาจ
เหนือองคก์รการเมืองต่างๆภายในรัฐ หากแต่สิงคโปร์กลบัมีการบริหารราชการแผน่ดินท่ีโปร่งใสกวา่กมัพชูาหรือ
รับแรงกดดนัประณามจากนานาชาติท่ีนอ้ยกวา่กมัพชูาในแง่คุณภาพประชาธิปไตย ส่วนกรณีเมียนมา ไดแ้ปลงรูป
                                                                                                                                                                  

and Concepts in Comparative Politics,” Democratization, 15, no. 2 (2008): 230-250.  
93 ค าอธิบายและมุมวเิคราะห์เชิงลึกเก่ียวกบั Democratic Authoritarianism โปรดดู Dawn Brancati, “Democratic Authoritarianism: 

Origin and Effects,” Annual Review of Political Science, 17, no, 1 (2014): 313-326.  
94 ค าอธิบายและมุมวเิคราะห์เชิงลึกเก่ียวกบั Illiberal Democracy โปรดู Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal 

Democracy at Home and Abroad (New York: W.W. Norton & Company, 2003).  
95 ส าหรับงานท่ีใหภ้าพวเิคราะห์ชดัเจนเก่ียวกบัระบอบอ านาจนิยมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอ านาจนิยมประชาธิปไตยในคราบ

ระบอบลูกผสม โปรดดู Larry Diamond, “Thinking about  Hybrid Regimes.” Journal of Democracy, 13, no. 2 (2002): 21-35. 
และ Steven Levitsky and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010).  
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เปล่ียนร่างจากเผด็จการทหารมาสู่ระบอบการเมืองลูกผสมท่ีฝ่ายนิติบญัญติัมีท่ีมาจากการเลือกตั้ง แต่กองทพัยงั
สามารถแทรกตวัเขา้ไปในโครงสร้างนิติบญัญติัและกลไกการเมืองการปกครองได ้ขณะเดียวกนั แมเ้มียนมาช่วง
ปฏิรูปเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยคร้ังใหม่ จะแสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะบางอยา่งของประชาธิปไตยแบบไม่เสรี เช่น 
การเลือกตั้งท่ีไม่บริสุทธ์ยติุธรรมและถูกผกูขาดโดยพรรคการเมืองท่ีเป็นตวัแทนระบอบอ านาจเก่าในช่วงปลายปี 
ค.ศ. 2010 หากแต่ชยัชนะของนางออง ซาน ซูจี ในการเลือกตั้งท่ีมีลกัษณะเสรีและแข่งขนักนัมากข้ึนในปลายปี ค.ศ. 
2015 ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนขั้วรัฐบาลใหม่ ก็ท  าใหเ้มียนมาเร่ิมมีองคป์ระกอบบางอยา่งท่ีแตกต่างจากกลุ่ม
ประชาธิปไตยแบบไม่เสรีหรือรัฐอ านาจนิยมเลือกตั้งแบบผกูขาดอยา่งสิงคโปร์และกมัพชูา กระนั้นก็ดี ดว้ยการท่ี
อภิสิทธ์ิกองทพัยงัคงไดรั้บการคุม้กนัจากรัฐธรรมนูญ กอปรกบัอ านาจหนา้ท่ีและอิทธิพลของทหารเมียนมาใน
การเมืองการปกครองหลากหลายมิติ จึงท าใหเ้มียนมายงัเป็นรัฐก่ึงเผด็จการก่ึงประชาธิปไตยท่ีอาจมีพฒันาการ
ประชาธิปไตยท่ีไล่เล่ียสูสีหรือไล่ตามหลงัมาเลเซีย สิงคโปร์และกมัพชูาอยู ่
 
มาเลเซีย 
 
 มาเลเซียมีระบอบการเมืองแบบก่ึงประชาธิปไตยก่ึงอ านาจนิยม กล่าวคือ มีการเลือกตั้งเป็นประจ า
สม ่าเสมอหากแต่กลุ่มพนัธมิตรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลท่่ีเรียกกนัวา่กลุ่มแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan Nasional / 
BN) ซ่ึงมีพรรคอมัโนหรือพรรคองคก์ารเอกภาพแห่งชาติมลาย ู(United Malays National Organization / UMNO) 
เป็นแกนน า มกัควา้ชยัชนะในศึกเลือกตั้งและสามารถครองอ านาจน าทางการเมืองการปกครองมาค่อนขา้งต่อเน่ือง
ยาวนาน กระนั้นก็ตาม แมก้ารเลือกตั้งหลายๆคร้ังท่ีผา่นมา พรรคแนวร่วมรัฐบาลจะมีพลงัเพียงพอต่อการรักษาฐาน
เสียงในสภา หากแต่กลุ่มพนัธมิตรฝ่ายคา้นก็เร่ิมค่อยๆสะสมก าลงัและคะแนนนิยมทางการเมืองจนในท่ีสุดสามารถ
โค่นลม้พรรครัฐบาลชุดเก่าไดส้ าเร็จ ขณะเดียวกนั ถึงแมว้า่รัฐธรรมนูญมาเลเซียฉบบัปัจจุบนั จะรับรองสิทธิ
เสรีภาพพลเมืองในการแสดงออกดว้ยค าพดู การชุมนุมและก่อตั้งสมาคม96 หากแต่ท่ีผา่นมา รัฐบาลมกัพยายาม
ควบคุมการเคล่ือนไหววพิากษว์จิารณ์การเมืองของประชาชนอยู ่เช่น การจ ากดัพื้นท่ีขอบเขตรวมกลุุ่มของภาค
ประชาสังคมท่ีต่อตา้นรัฐบาล97 หรือการท่ีกลุ่มผูน้ าในพรรคอมัโนเขา้ไปถือหุ้นหรือเป็นผูแ้บ่งปันผลประโยชน์ราย
ใหญ่ในหนงัสือพิมพช์ั้นน าของประเทศ98 จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีการเรียกขานระบอบการเมืองมาเลเซียวา่เป็นทั้ง
ประชาธิปไตยแบบไม่เสรี อ านาจนิยมประชาธิปไตยหรืออ านาจนิยมท่ีผา่นการเลือกตั้ง กระนั้นก็ตาม การเปล่ีียน
แปลงการเมืองล่าสุดท่ีพรรคฝ่ายคา้นสามารถคว  ่าพรรคอมัโนและกลุ่มแนวร่วมแห่งชาติได ้ก็ท  าใหม้าเลเซียเริ่มเขา้
ข่ายระบอบอ านาจนิยมท่ีมีการแข่งขนัตามหลกัประชาธิปไตยมากข้ึน 
 ในแง่คุณลกัษณะเชิงลึกของระบอบก่ึงประชาธิปไตยในมาเลเซีย อาจพอมีความเป็นไปไดอ้ยูบ่า้งท่ีจะกล่าว
วา่ประชาธิปไตยอ านาจนิยมในมาเลเซียพอสัมพนัธ์กบัรูปแบบสหพนัธรัฐรวมศูนย ์(Centralized Federation) ซ่ึง

                                                 

96 จรัญ มะลูลีม, “สหพนัธรัฐมาเลเซีย,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม (กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั ดิเรก ชยั
นาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 8.   

97 Aurel Croissant and Philip Lorenz, Comparative Politics of Southeast Asia, 166. 
98 Ibid., 168-169. 
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สะทอ้นการจดัหน่วยปกครองท่ีหลากหลายมากกวา่ระบบรัฐเด่ียว (Unitary State) หากแต่มีการมอบอ านาจให้
ส่วนกลางมีก าลงัเหนือกวา่ส่วนมลรัฐ ฉะนั้น พรรคอมัโนซ่ึงเป็นพรรคการเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดและเป็นแกน
น าจดัตั้งรัฐบาลในส่วนกลางจึงมกัมีพลงัการเมืองการปกครองท่ีสูงเด่นในโครงสร้างรัฐ อ านาจนิติบญัญติัใน
สหพนัธรัฐมาเลเซียประกอบดว้ยวฒิุสภาท่ีมีสมาชิก 70 คน โดย 44 คนมาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีใน
ขณะท่ีสมาชิกอีก 26 คน ไดรั้บเลือกจากสภานิติบญัญติัแห่งมลรัฐทั้ง 13 แห่ง (มลรัฐละ 2 คน) ส่วน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรมาจากเขตเลือกตั้งทั้งหมด 222 คน ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของแต่ละสภา คือ  5 ปี 
ส าหรับนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองท่ีครองเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฏรและท าหนา้ท่ีควบคุมบริหาร
ประเทศโดยมีการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลกลางมีหนา้ท่ีหลกั เช่น การป้องกนั
ประเทศ ความมัน่คงภายใน การระหวา่งประเทศ การคมนาคม การพฒันาอุตสาหกรรม ส่วนรัฐบาลมลรัฐ มีหนา้ท่ี
ครอบคลุมเร่ืองการเกษตร ป่าไม ้การประมง ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม หากมีความไม่ลงตวัในการแบ่งขอบเขตหนา้ท่ี
ระหวา่งรัฐบาลทั้งสองระดบัตามกรอบกฏหมาย รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพนัธรัฐยอ่มมีอ านาจเหนือกวา่รัฐบาล
มลรัฐ นอกจากนั้น ในเชิงกรอบนโยบายบริหารราชการแผน่ดิน การด าเนินแผนพฒันาพื้นท่ีของรัฐบาลมลรัฐตอ้ง
ลอ้รับและไม่ขดักบัแผนนโยบายส่วนกลาง99 ดงันั้นโครงสร้างสหพนัธรัฐรวมศูนยท่ี์มีการตดัแบ่งอ านาจปกครอง
ใหแ้ก่ส่วนมลรัฐหากแต่ก็มีการรวมศูนยไ์วท่ี้ส่วนกลาง จึงมีความเช่ือมโยงบางประการกบัลกัษณะการเมืองแบบก่ึง
ประชาธิปไตยก่ึงอ านาจนิยมในมาเลเซีย อยา่งไรก็ตาม การพฒันาประชาธิปไตยในมาเลเซียยอ่มสัมพนัธ์กบั
ประเด็นอ่ืนนอกเหนือจากเร่ืองสหพนัธรัฐ หน่ึงในขอ้พิจารณาหลกัคือพื้นฐานสังคมวฒันธรรมมาเลเซียท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะ 
 มาเลเซียเป็นรัฐพหุสังคมท่ีการก่อตวัของพรรคการเมืองมีความเก่ียวโยงกบัโครงสร้างชาติพนัธ์ุท่ี
หลากหลาย ในฝ่ังรัฐบาล มีการรวมตวักนัของพรรคยอ่ยท่ีสร้างข้ึนมาเป็น พรรคแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan 
Nasional / BN) ท่ีประกอบดว้ยสามพรรคหลกัท่ีมาจากคาบสมุทรมลาย ูไดแ้ก่ พรรคอมัโน พรรคสมาคมชาวจีน
มาเลเซีย (Malaysian Chinese Association / MCA) และพรรคสภาอินเดียมาเลเซีย (Malaysia Indian Congress / 
MIC) ซ่ึงถือเป็นพรรคสังกดัเช้ือชาติ หากแต่มีการผอ่นปรนประนีประนอมกนัเพื่อรวมพลงัพฒันาประเทศพร้อม
ประสบความส าเร็จในการครองอ านาจรัฐตลอดพฒันาการทางการเมืองของมาเลเซียสมยัใหม่ ทวา่ พรรคอมัโน ก็
คือตวัแทนผลประโยชน์ชาวมลายซ่ึูงเป็นประชากรหลกัของประเทศซ่ึงท าใหพ้รรคอมัโมมีฐานคะแนนเสียงท่ี
เหนือกวา่พรรคการเมืองชาติพนัธ์ุอ่ืน ดงันั้น พรรคอมัโนจึงกลายเป็นแกนน าหลกัในกลุ่มพนัธมิตรแนวร่วม
แห่งชาติ กระนั้นก็ตาม ในแนวร่วมแห่งชาติ ยงัมีการควบรวมพรรคสมาชิกท่ีมาจากกลุ่มเช้ือชาติหรือเขตภูมิศาสตร์
อ่ืน เช่น พรรคเช้ือชาติดายคั ซาราวกั (Party Bangsa Dayak Sarawak / PBDS) เป็นตน้ ส่วนในฟากฝ่ายคา้นจะ
ประกอบดว้ยพรรคการเมืองส าคญั อาทิ พรรคยติุธรรมประชาชน (Parti Keadilan Rakyat / PKR) พรรคกิจ
ประชาธิปไตย (Democratic Action Party / DAP) และพรรคอิสลามมาเลเซีย (Parti Se-Islam Malaysia / PAS)100 ซ่ึง

                                                 

99 ลกัษณะสหพนัธรัฐรวมศูนยใ์นมาเลเซีย โปรดดู Huat. W.C. and Chin. J., “Malaysia: Centralized Federalism in an Electoral 
One-Party State,” in Varieties of Federal Governance: Major Contemporary Models, ed. R Saxena (New Delhi: Foundation 
Books, 2011).  

100  จรัญ มะลูลีม, “สหพนัธรัฐมาเลเซีย,” 25-27. 
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สะทอ้นอุดมการณ์การเมืองและศาสนาท่ีแตกต่างหลากหลาย หากแต่ในประวติัศาสตร์การเมืองท่ีผา่นๆมา พลงั
การเมืองของกลุ่มฝ่ายคา้นมกัตกเป็นรองแนวร่วมแห่งชาติจนท าใหฝ่้ายคา้นไม่มีก าลงัมากนกัในการดุลอ านาจกบั
พรรครัฐบาล จึงท าใหพ้รรคอมัโนและแนวร่วมแห่งชาติสามารถครองอ านาจน าในโครงสร้างรัฐมาเลเซีย 
ผลกระทบท่ีตามมา คือ การพฒันาประชาธิปไตยไม่กา้วหนา้รวดเร็วเท่าท่ีควร เพราะพรรคฝ่ายคา้นขาดพลงัต่อรอง
ในสภาและพรรครัฐบาลสามารถกุมก าลงัปกครองรัฐแบบต่อเน่ืองจนท าใหก้ารหมุนเวียนชนชั้นน าหรือการเปล่ียน
ยา้ยฐานอ านาจรัฐบาลแห่งชาติอยูใ่นระดบัต ่า 
 อยา่งไรก็ตาม การเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ถือเป็นจุดหกัเหของการพฒันา
ประชาธิปไตยมาเลเซีย ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ 60 ปี ตั้งแต่ไดรั้บเอกราชจากองักฤษท่ีพรรคอมัโนและ
แนวร่วมรัฐบาลแห่งชาติไม่สามารถกวาดท่ีนัง่ขา้งมากในรัฐสภาได้101 การเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นการขบัเค่ียวกนัระหวา่ง
แนวร่วมแห่งชาติท่ีน าโดยนายกรัฐมนตรีนาจิป ราซกั (Najib Razak) ท่ีมีขอ้กล่าวหาทุจริตคอรัปชัน่ กบั พรรค
พนัธมิตรแห่งความหวงั (Pakatan Harapan / PH) ท่ีเป็นพรรคแนวร่วมฝ่ายคา้น ซ่ึงน าโดยอดีตนายกรัฐมนตรีมหา
เธร์ โมฮมัหมดั โดยมหาเธร์เคยเป็นผูน้ าปกครองมาเลเซียยาวนานถึง 22 ปี และเป็นแกนน าส าคญัของแนวร่วม
แห่งชาติ หากแต่ไดต้ดัสินใจร่วมมือกบัฝ่ายคา้นเพื่อโค่นรัฐบาลพรรคอมัโนของนาจิป ราซกั ในช่วงเลือกตั้ง 
กรรมการเลือกตั้งมาเลเซียถูกวจิารณ์อยา่งหนกัเน่ืองจากก าหนดจดัวนัเลือกตั้งเป็นวนัพุธแทนท่ีจะจดัเลือกตั้งในช่วง
สุดสัปดาห์ นอกจากนั้น ในวนัเลือกตั้ง ขั้นตอนการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งยงัเป็นไปอยา่งล่าชา้ ท าใหมี้ผูเ้ขา้
แถวรอใชสิ้ทธิเลือกตั้งยาวเหยยีด และจนถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้ง มีรายงานจากสนามเลือกตั้งหลายแห่งท่ียงัคงมี
ประชาชนรอใชสิ้ทธิเลือกตั้งหากแต่ไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีใหล้งคะแนนเสียง102 กระนั้นก็ตาม ทั้งๆ ท่ีมีการ
พยายามใชย้ทุธวธีิการเมืองของฝ่ายรัฐบาลเพื่อตดัก าลงัฝ่ายคา้นและลดภาวะเสรีโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง 
พรรคพนัธมิตรแห่งความหวงักลบัควา้ชยัชนะในศึกเลือกตั้งพร้อมส่งผลใหม้หาเธร์หวนกลบัมาด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีอีกหน่ึงสมยั ซ่ึงถือเป็นการส้ินสุดช่วงครองอ านาจท่ีต่อเน่ืองยาวนานของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ 
 ส าหรับสาเหตุท่ีท าใหก้ลุ่มแนวร่วมแห่งชาติพา่ยแพก้ารเลือกตั้งอาจมาจากหลายตวัแปร เช่น กรณีข่าวทุจริต
ของนาจิป ราซกั ท่ีส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนมากโดยเฉพาะชนชั้นกลางชาวมลายท่ีูมีการศึกษา เส่ือมความนิยมใน
พรรครัฐบาล ขณะเดียวกนั ความเหนียวแน่นของพรรครัฐบาลท่ีลดนอ้ยลงก็มีผลต่อการแข่งขนักบัแนวร่วมฝ่ายคา้น 
ทั้งการท่ีชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนบางส่วนไม่ไดส้นบัสนุนพรรคแนวร่วมแห่งชาติมากนกัและการท่ีอดีตแกนน า
พรรคอมัโน เช่น นายมูห์ยดิดิน ยสัซิน อดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายซาฟิอี อปัดลั อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพฒันา
ชนบท ถูกขบัออกจากพรรค นอกจากน้ี การท่ีพรรครัฐบาลเสียคะแนนบางส่วนไปใหก้บัพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย 
(PAS) ในรัฐกลนัตนัและในบางเขตเลือกตั้งของกลุ่มมลรัฐทางเหนือ รวมถึงการท่ีคนรุ่นหนุ่มสาวท่ีเพิ่งมาใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งคร้ังแรกตดัสินใจไม่สนบัสนุนพรรคอมัโนและแนวร่วมแห่งชาติเท่าท่ีควร ก็นบัเป็นอีกหน่ึงตวัแปรส าคญัท่ี

                                                 

101  Sebastian Dettman, “The Malaysia election results  were a surprise. Here are 4 things to know,” 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/05/15/the-malaysian-election-results-were-a-surprise-here-are-
4-things-to-know/?noredirect=on&utm_term=.599875bc5400 (Accessed 26 October 2018).  

102  ประชาไท, "นับคะแนนเลือกตั้งมาเลเซีย 2018 ฝ่ายค้านแซงชนะรัฐบาล-รัฐมนตรีสอบตกแล้ว 6 ราย,”  
https://prachatai.com/journal/2018/05/76826, (สืบคน้เม่ือ 26 ตุลาคม 2561). 
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มีผลต่อการพา่ยแพข้องนายนาจิป ราซกั แต่อยา่งไรก็ตาม ความนิยมในตวัมหาเธร์ ท่ียงัคงมีอยูสู่ง ถือเป็นจุดหกัเห
หลกัท่ีสามารถช่วยดึงคะแนนชาวมาเลเซียหลายกลุ่มใหเ้ขา้มาเติมพลงัใหพ้นัธมิตรฝ่ายคา้น เช่น ประชากรอาวุโส
และคนชนบทท่ีหนัมาลงคะแนนเสียงใหม้หาเธร์จนสามารถโค่นลม้รัฐบาลนาจิป ราซกั ไดใ้นท่ีสุด103 มาเลเซีย
ปัจจุบนัก าลงัอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่นการเมือง กล่าวคือ การครองอ านาจของกลุ่มพนัธมิตรแนวร่วมแห่งชาติท่ียาวนาน 
ไดถู้กแทนท่ีดว้ยกลุ่มพนัธมิตรฝ่ายคา้นซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนถ่ายขั้วอ านาจใหม่ของรัฐบาลแห่งชาติท่ีมีนยัส าคญั 
กระนั้นก็ตาม มหาเธร์ ซ่ึงเถลิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ก็เคยเป็นผูน้ าท่ีรวบอ านาจปกครองมาเลเซียมายาวนาน
ผา่นการเมืองแบบก่ึงประชาธิปไตยพร้อมมีฐานก าลงัเดิมมาจากพรรคอมัโน ฉะนั้นแลว้ จึงนบัวา่เร็วเกินไปหาก
สรุปวา่มาเลเซียมีความกา้วหนา้ท่ีโดดเด่นมากในแง่กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยหลงัการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 
2018 แต่ทวา่ ปรากฏการณ์ดงักล่าวก็ส่งผลใหพ้ลงัอ านาจนิยมท่ีเคยผกูขาดระเบียบการเมืองมาเลเซียอยา่งสืบเน่ือง
ยาวนานเร่ิมแปลงรูปเปล่ียนร่างไปสู่พลงัอ านาจนิยมท่ีมีการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มการเมืองท่ีสูสีใกลเ้คียงกนัมากข้ึน
จนส่งผลใหเ้กิดการหมุนเวยีนชนชั้นน าและเกิดการเปล่ียนขั้วรัฐบาลแห่งชาติท่ีสะทอ้นถึงความกา้วหนา้บาง
ประการของการพฒันาประชาธิปไตยนัน่เอง    
 
สิงคโปร์     
 
 สิงคโปร์มีระบอบการเมืองลูกผสม104 กล่าวคือ มีทั้งคุณลกัษณะแบบประชาธิปไตยและอ านาจนิยมผสมเจือ
ปนกนัไป จนท าใหน้กัวชิาการเรียกขานระบอบการเมืองสิงคโปร์วา่เป็นทั้งอ านาจนิยมผา่นการเลือกตั้ง105 หรือ 
ประชาธิปไตยท่ีจ ากดั หรือ ประชาธิปไตยท่ีถูกควบคุม106 จุดเด่นของการเมืองสิงคโปร์คือใชร้ะบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา แต่มีการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรมของประเทศ 
จนท าใหเ้กิดวถีิอ านาจนิยมควบคู่ไปกบัวถีิประชาธิปไตย เช่น จดัใหมี้การเลือกตั้งเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากแต่
พรรคกิจประชาก็ครองอ านาจน าทางการเมืองการปกครองมาสืบเน่ืองยาวนาน การหลอมรวมพลงัระหวา่งระบอบ
ลูกผสมกบัรากฐานรัฐและสังคมสิงคโปร์ ส่งผลใหก้ารเมืองสิงคโปร์ประกอบดว้ยสามคุณลกัษณะหลกั ไดแ้ก่ 1. 
เคารพแนวทางเร่ืองประชาคมนิยม (Communitarian Approach) ซ่ึงปัจเจกบุคคลมิไดเ้ป็นหวัใจของประชาธิปไตย 
แต่มีความส าคญัในฐานะส่วนหน่ึงของสังคมเท่านั้น ทั้งน้ีสิทธิผลประโยชน์ของประชาคมหรือส่วนรวมยอ่มส าคญั
เหนือกวา่สิทธิผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 2. ยอมรับนบัถือผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีและการปกครองตามล าดบัชั้น โดย
                                                 

103  ฐิตวชัร์ เสถียรทิพย,์ พ.อ., “เลือกตั้งในมาเลเซีย: ไวว้างใจ-เช่ือมมัน่-สนัติสุข,” เอกสารประกอบการสัมมนา "รอบบ้านไทย: 
ไว้วางใจ เช่ือมัน่ สันติสุข”. กรมข่าวทหารบก กองบญัชาการกองทพับก, 1 สิงหาคม 2561. 

104  โคริน เฟ่ืองเกษม, “สาธารณรัฐสิงคโปร์,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม (กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั ดิ
เรก ชยันาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 5, 53.   

105 Aurel Croissant and Philip Lorenz, Comparative Politics of Southeast Asia, 8; Andreas Schedler, “The New Institutionalism 
in the Study of Authoritarian Regimes,” Totalitarianism and Democracy, 6, no. 2 (2009): 323-340.  

106  Heng Hiang Khng, “Economic Development and Political Change: The Democratization Process in Singapore,” in 
Democratization in Southeast and East Asia, ed. Anek Laothamatas (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997), 
114-115.   
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ผูน้ าท่ีชาญฉลาดรอบรู้มีคุณธรรมยอ่มมีความชอบธรรมในการปกครองบริหารรัฐและจะตอ้งไดรั้บการเคารพเช่ือฟัง
จากประชาชน และ 3. การยอมรับใหพ้รรคการเมืองเด่นเดียวท่ีมีประสิทธิภาพครองอ านาจรัฐแบบต่อเน่ือง
ยาวนาน107 พร้อมสนบัสนุนให้องคก์รฝ่ายบริหารมีอ านาจสูงสุดโดยสามารถควบคุมฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายตุลาการ
จนท าใหไ้ม่มีการถ่วงดุลคานอ านาจระหวา่งสถาบนัการเมืองมากนกั ทั้งน้ีเน่ืองจากอ านาจรัฐตกอยูใ่ตพ้ลงัของ
รัฐบาลท่ีมาจากพรรคกิจประชาซ่ึงประสบความส าเร็จในการสร้างระบบครองความเป็นเจา้ในประวติัศาสตร์
การเมืองของประเทศ 
 ระบบรัฐสภาสิงคโปร์เป็นรูปแบบสภาเด่ียวประกอบดว้ยสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีมาจากการเลือกตั้งและ
บางส่วนท่ีมาจากการแต่งตั้ง108 สาเหตุท่ีใชร้ะบบสภาเดียว ไม่เลือกระบบสภาคู่อาจมาจากเหตุผลบางประการ เช่น 
สิงคโปร์มีประชากรและพื้นท่ีนอ้ย จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีตวัแทนชุมชนมาจากเขตเลือกตั้งแยกยอ่ยจ านวนมาก กอปร
กบัสภาเดียวจะท าใหเ้กิดความกระชบัมีเอกภาพและไม่ท าใหโ้ครงสร้างอ านาจรัฐเกิดความยุง่ยากซบัซอ้น สิงคโปร์
จดัการเลือกตั้งทัว่ไปสม ่าเสมอทุก 5 ปี นบัตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 1965 หากแต่พรรคกิจประชา
ชนะเลือกตั้งทุกคร้ังโดยไดท่ี้นัง่ในสภาไปครองเกือบทั้งหมดและไม่มีพรรคฝ่ายคา้นท่ีทรงพลงัมากพอในการดุลกบั
พรรคกิจประชา ดงันั้น ถึงแมว้า่รัฐสภาจะมีอ านาจหนา้ท่ีในการบญัญติักฏหมาย ควบคุมการเงินการคลงัและ
ตรวจสอบความรับผดิชอบของคณะรัฐมนตรี109 ก็กลบัไม่พบลกัษณะการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติั
กบัฝ่ายบริหารอยา่งแทจ้ริง เพราะพรรครัฐบาลครองท่ีนัง่ในสภาเกือบทั้งหมดและสมาชิกพรรคยดึถือระเบียบวนิยั
ของพรรคอยา่งเคร่งครัดโดยมกัลงคะแนนเสียงสนบัสนุนรัฐบาลตลอดเวลา จนแมว้า่บางคร้ังจะไม่เห็นดว้ยกบัมติ
พรรคแต่ก็เพียงแต่งดออกเสียงเท่านั้น ส่วนในแง่กระบวนการบญัญติักฏหมาย ร่างกฏหมายส่วนใหญ่มกัมาจากการ
ริเร่ิมของรัฐบาลและขา้รัฐการระดบัสูงมากกวา่มาจากสภาชิกพรรคฝ่ายคา้น ขณะท่ีสมาชิกพรรคกิจประชาก็ไม่ค่อย
อภิปรายวพิากษว์จิารณ์ร่างกฏหมาย นโยบายสาธารณะและการด าเนินงานของรัฐบาลนกั จึงกล่าวไดว้า่ รัฐสภา
สิงคโปร์มีบทบาทในการรับรองความถูกตอ้งชอบธรรมของรัฐบาลมากกวา่แสดงบทบาทควบคุมถ่วงดุลรัฐบาล110  
 นายกรัฐมนตรีถือเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดในการบริหารประเทศ มาจากหวัหนา้พรรคการเมืองท่ีชนะ
การเลือกตั้งและมีท่ีนัง่ในรัฐสภามากท่ีสุด นัน่คือ พรรคกิจประชา การท่ีผูน้ าสิงคโปร์ทั้งนายลีกวน ยวิ นายโก๊ะ จก๊ 
ตง และนายลี เซียน ลุง สามารถครองอ านาจไดย้าวนาน อาจเน่ืองจาก ทั้งสามเป็นหวัหนา้พรรคกิจประชาสืบต่อกนั
และถือเป็นผูน้ าท่ีมีขีดความสามารถสูงในการบริหารราชการแผน่ดินใตร้ะบอบการเมืองท่ีมัน่คงมีเสถียรภาพและ
เพื่อป้องกนัปัญหาฉ้อราษฏร์บงัหลวงรวมถึงการร ่ ารวยผิดปกติของผูน้ าฝ่ายบริหาร จึงมีขอ้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีทุกคน ตอ้งไม่มีต าแหน่งอ่ืนใดนอกวงรัฐบาลท่ีไดรั้บค่าตอบแทน รับผลประโยชน์หรือก าไรเชิง
พาณิชย ์โดยทุกคนตอ้งแสดงบญัชีทรัพยสิ์นและรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากต าแหน่งในรัฐบาลเพื่อแสดงความ
โปร่งใสต่อสาธารณชน111 พร้อมกนันั้น คณะรัฐมนตรีสิงคโปร์ถือเป็นนกัการเมืองท่ีไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทน

                                                 

107  โคริน เฟ่ืองเกษม, “สาธารณรัฐสิงคโปร์,”  52. 
108  เร่ืองเดียวกัน., 9. 
109  เร่ืองเดียวกัน., 11. 
110  เร่ืองเดียวกัน., 14. 
 111 รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดู โคริน เฟ่ืองเกษม, สิงคโปร์ภายใต้สามผู้น า (กรุงเทพฯ: บริษทัโรงพิมพเ์ดือนตุลา จ ากดั, 2554). 
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ในอตัราท่ีสูงท่ีสุดในโลก จากขอ้มูลในปี ค.ศ.2011 นายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง มีเงินเดือนถึงปีละ 3.8 ลา้นดอลล่าร์
สิงคโปร์ (มากกวา่  90  ลา้นบาท)112 แนวทางดงักล่าว ถือเป็นการจดัสรรค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัอ านาจหนา้ท่ี
และความรู้ความสามารถของคณะรัฐมนตรีรวมถึงเพื่อป้องกนัไม่ใหน้กัการเมืองใชช่้องทางอ่ืนนอกสายงานรัฐบาล
ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัจนน ามาสู่ปัญหาอ้ือฉาวเร่ืองคอรัปชัน่ แรงจูงใจน้ี ท าใหรั้ฐบาลสิงคโปร์พุง่จุด
สนใจไปท่ีมิติการบริหารรัฐกิจไดเ้ตม็ท่ีและท าใหว้วิฒันาการประชาธิปไตยสามารถหลอมรวมเขา้กบัหลกัธรรมาภิ
บาลหรือการจดัการปกครองบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) ได ้จากกรณีดงักล่าว แมว้า่รัฐบาลสิงคโปร์จะรวบ
อ านาจบริหารไวท่ี้ผูน้ าพรรคกิจประชา หากแต่ไม่พบปัญหาฉอ้ราษฏร์บงัหลวงจากนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ในระดบัท่ีรุนแรง 
 สิงคโปร์ยงัมีต าแหน่งประธานาธิบดี ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วมจิตใจและความจงรักภกัดีแห่งชาติและสามารถ
ใชอ้ านาจบริหารบางส่วน เช่น ประกาศภาวะฉุกเฉิน ใชสิ้ทธิยบัย ั้งในเร่ืองงบประมาณของรัฐ และคดัเลือกแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีทหารและพลเรือน กระนั้น การใชดุ้ลยพินิจของประธานาธิบดีจะตอ้งกระท าตามค าแนะน าของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นส าคญั113 โดยนายกรัฐมนตรีมกัอยากไดป้ระธานาธิบดีท่ีสนบัสนุนนโยบาย
ของพรรคกิจประชาและสามารถท างานร่วมกบัรัฐบาลอยา่งสอดคลอ้งกนั นายโก๊ก จก๊ ตง ยงัมีความเห็นวา่
ประธานาธิบดีควรใชอ้ านาจในฐานะประมุขประเทศ (Custodial Power) มากกวา่อ านาจดา้นบริหาร (Executive 
Power)114 ดงันั้น แมสิ้งคโปร์จะมีประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่ผูเ้ลือกตั้งส่วนใหญ่
ยงัคงตอ้งการประธานาธิบดีท่ีท างานร่วมกบัรัฐบาลได ้กอปรกบัพลงัอ านาจบริหารของนายกรัฐมนตรีและการครอง
เสียงขา้งมากในสภาแบบต่อเน่ืองของพรรคกิจประชา ท าใหป้ระธานาธิบดีไม่สามารถแยกตวัออกจากอิทธิพลของ
นายกรัฐมนตรีและพรรครัฐบาลได ้นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียงัมีอ านาจควบคุมฝ่ายตุลาการ ดงัเห็นไดจ้าก
บุคลากรในองคก์รตุลาการท่ีมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีท่ีฟังค าแนะน าจากนายกรัฐมนตรีอีกทีหน่ึง ดงันั้น 
ฝ่ายบริหารจึงมีอ านาจเตม็ท่ีในการแต่งตั้งโยกยา้ยหรือปลดผูพ้ิพากษาระดบัต่างๆออกจากต าแหน่ง จากโครงสร้าง
อ านาจท่ีน าแสดงมา ฝ่ายบริหารท่ีมีพลงัครอบง าฝ่ายนิติบญัญติัและตุลาการ บวกกบัก าลงัอ านาจท่ีสูงเด่นของ
นายกรัฐมนตรี จึงท าใหย้งัไม่มีการคานอ านาจอยา่งแทจ้ริงระหวา่งสถาบนัการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยใน
สิงคโปร์ 
 ส าหรับแนวโนม้การพฒันาประชาธิปไตยในสิงคโปร์ พบวา่พรรคกิจประชาสามารถครองอ านาจน า
ทางการเมืองต่อไป หากแต่ตอ้งปรับตวัและทบทวนแนวทางปกครองใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เรียกร้องของประชาชน
มากข้ึน ในการเลือกตั้งท่ีผา่นๆมา พบวา่ พรรคกิจประชาไดใ้ชร้ะบอบการเมืองอ านาจนิยมควบคู่กบักลยทุธ์การ
เลือกตั้งท่ีเหนือกวา่พรรคคู่แข่ง เช่น การแสวงหาการสนบัสนุนจากส่ือมวลชนใหช่้วยเขียนรายงานข่าวท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพรรคกิจประชามากกวา่พรรคฝ่ายคา้น การใชว้ธีิรณรงคห์าเสียงท่ีข่มขู่หรือชกัจูงใหผู้ใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง
เกรงกลวัต่อผลกระทบเชิงลบหากพรรคกิจประชาไม่ชนะเลือกตั้ง ยกตวัอยา่งเช่น ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1997 นาย

                                                 

112  โคริน เฟ่ืองเกษม,  “สาธารณรัฐสิงคโปร์,”  22-23. 
113  เร่ืองเดียวกัน., 18. 
114  Lee Lai To, “Singapore in 1999: Molding the City-State to Meet Challenges of the 21st Century,” Asian Survey, 40, no.1 

(2000): 81. 
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โก๊ะจก๊ ตง เคยหาเสียงโดยขู่วา่หากพรรคไดค้ะแนนนอ้ย จะท าใหน้ายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไดย้ากข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลเสียหายต่อประชาชนสิงคโปร์เอง115 หรือการท่ีพรรคมกัสัญญาใหคุ้ณให้โทษกบัผูท่ี้เลือกและไม่เลือกพรรคกิจ
ประชาโดยจะปรับปรุงพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัในเขตท่ีเลือกพรรคมากกวา่ในเขตท่ีไม่เลือกพรรค แต่อยา่งไรก็
ตาม นบัตั้งแต่การเลือกตั้งทัว่ประเทศเม่ือปี ค.ศ. 2011 ไดเ้กิดกระแสเรียกร้องจากประชาชนจนท าใหน้ายกรัฐมนตรี
ลี เซียน ลุง หนัมาปรับปรุงยุทธศาสตร์การเมืองบางส่วนเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมใหก้บัพรรครัฐบาล เช่น การท่ีชนชั้น
กลางและคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่บางส่วนเร่ิมโหยหาชีวิตท่ีมีเสรีภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเพิ่ม
บทบาทของพรรคฝ่ายคา้นในสภา โดยผูท่ี้ลงคะแนนเสียงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20-44 ปี มกัขาดความรับรู้หรือความสนใจ
ในผลงานอนัยิง่ใหญ่ของผูน้ าพรรคกิจประชาในอดีต อีกทั้งยงัมองวา่การครองความเป็นจา้วของพรรคเป็นสภาวะ
การเมืองท่ีแปลกประหลาด116และไม่สอดรับกบัหลกัประชาธิปไตยเสรี จากกระแสดงักล่าว อาจพอประเมินไดว้า่ 
แมพ้ลงัอ านาจนิยมจะทรงก าลงัในระบอบการเมืองสิงคโปร์อยู ่หากแต่ก็พอพบเห็นความกา้วหนา้ในการพฒันา
ประชาธิปไตยบางมิติซ่ึงมีนยัส าคญัต่อการปรับตวัของผูน้ าพรรคกิจประชาในปัจจุบนัและอนาคต 
  
กมัพูชา 
 
 กมัพชูาใชร้ะบอบการเมืองแบบก่ึงประชาธิปไตยก่ึงอ านาจนิยม พรรคประชาชนกมัพูชา (Cambodian 
People's Party / CPP) สามารถครองอ านาจน าทางการเมืองและชนะเลือกตั้งถล่มทลายเป็นเวลาต่อเน่ืองติดต่อกนั 
พร้อมกนันั้น นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นยงัไดร้วบอ านาจปกครองประเทศและขยายฐานเครือข่ายการเมืองครอบคลุมรัฐ
และสังคมกมัพชูาในวงกวา้ง ขณะเดียวกนั มรดกจากสงครามกลางเมืองและการต่อสู้ประหตัประหารระหวา่งกลุ่ม
การเมืองในพฒันาการประวติัศาสตร์ ยงัส่งผลใหป้ระชาชนส่วนใหญ่สนบัสนุนเสถียรภาพของระบอบการเมืองเพื่อ
ค ้าประกนัความมัน่คงรัฐโดยเนน้ไปท่ีการมีรัฐบาลเดียวท่ีมีเอกภาพจนท าใหรั้ฐบาลฮุนเซ็นสามารถรักษาฐานอ านาจ
อิทธิพลสืบไป117 เพราะฉะนั้น แมก้มัพชูาจะจดัเลือกตั้งสม ่าเสมอและมีการก่อตวัของพรรคการเมืองและพลงัสังคม
ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาประชาธิปไตยบางส่วน แต่คุณลกัษณะแบบอ านาจนิยมยงัคงกุมก าลงัโดดเด่นในภูมิทศัน์
การเมืองกมัพชูา 
 นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารนบัวา่มีอ านาจมากในกระบวนการนิติบญัญติั ตามขั้นตอนตรากฎหมายของ
กมัพชูา แมรั้ฐธรรมนูญก าหนดใหส้ภาแห่งชาติและวฒิุสภาเป็นองคก์รในการตราพระราชบญัญติัท่ีเป็นไปตามหลกั
ประชาธิปไตยพื้นฐานท่ีตอ้งใหอ้งคก์รท่ีเป็นตวัแทนประชาชนแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทัว่ไปของมหาชนผา่นการตรา
กฏหมายข้ึนใชบ้งัคบั แต่ในทางปฏิบติัแลว้ คณะรัฐมนตรีคือองคก์รผูริ้เร่ิมกระบวนการตราพระราชบญัญติั ส่วน
รัฐสภาเป็นองคก์รผูมี้อ  านาจลงมติใหค้วามเห็นชอบ ในกมัพชูา พระราชบญัญติัเกือบทุกฉบบัท่ีเสนอใหส้ภา
พิจารณามกัถูกริเร่ิมโดยคณะรัฐมนตรี ซ่ึงแมจ้ะมีปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่างคร้ังวา่สมาชิกสภาไดเ้สนอร่าง

                                                 

115  โคริน เฟ่ืองเกษม,  “สาธารณรัฐสิงคโปร์,”  39. 
116  เร่ืองเดียวกัน., 40-41. 
117  ดูเพ่ิมเติมใน Joakim Ojendal and Mona Lilja (eds.), Beyond Democracy in Cambodia: Political Reconstruction in a Post-

Conflict Society (Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, 2009).  
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พระราชบญัญติัเขา้สู่การพิจารณาของสภา แต่สมาชิกเหล่านั้นก็เป็นสมาชิกท่ีสังกดัพรรคการเมืองรัฐบาล ซ่ึงร่าง
กฏหมายท่ีเสนอเขา้ไปก็มีเน้ือหาท่ีเป็นไปตามแผนนโยบายของรัฐบาล นอกจากนั้น เม่ือร่างพระราชบญัญติัเขา้สู่
การพิจารณาของสภา แทบไม่พบเห็นวา่รัฐสภาไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมร่างพระราชบญัญติัเหล่านั้น โดยสมาชิกมกัลงมติ
ใหค้วามเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัท่ีคณะรัฐมนตรียืน่เสนอมาโดยไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ118 เพราะฉะนั้น 
องคก์รหลกัในกระบวนการนิติบญัญติักมัพชูา ก็คือ ฝ่ายบริหาร หรือพดูอีกแง่คือฝ่ายบริหารมีอ านาจเหนือฝ่ายนิติ
บญัญติัจนไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลตามหลกัประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงในกมัพชูา 
 นายกรัฐมนตรีกมัพชูามีพลงัอ านาจท่ีสูงเด่นในโครงสร้างรัฐ กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้รัฐบาลท่ี
ประสานกิจกรรมการบริหารงานของรัฐบาลในทุกเร่ือง สามารถลงนามแต่งตั้ง โยกยา้ย ปลด รัฐมนตรีและสมาชิก
ในรัฐบาล รวมถึงขา้ราชการระดบัสูงอ่ืนๆ พร้อมเสนอช่ือขา้ราชการพลเรือนและขา้ราชการทหารระดบัสูงเพื่อให้
กษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ง ซ่ึงครอบคลุมต าแหน่งหนา้ท่ีส าคญั อาทิ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ผูว้า่การ
ธนาคารแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลดักระทรวง ผูว้า่ราชการจงัหวดั เอกอคัรราชทูต ผูบ้ญัชาการเหล่าทพั
และนายทหารยศนายพล119 ขณะเดียวกนั รัฐธรรมนูญยงัให้อ านาจนายกรัฐมนตรีในการยุบสภาโดยตกลงร่วมกนั
กบัประธานสภาแห่งชาติ เรียกประชุมรัฐสภาประจ าปี และเขา้ร่วมเป็นกรรมการราชบลัลงักเ์พื่อคดัเลือกบุคคลท่ีจะ
มาด ารงต าแหน่งข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์120 จากกรณีดงักล่าว นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นและพรรคประชาชนกมัพชูาจึง
เป็นแกนกลางหลกัในการควบคุมแผอิ่ทธิพลเขา้ปกคลุมเหนือสถาบนัหรือต าแหน่งการเมืองการปกครองท่ีส าคญั
ทั้งหมดในประเทศ 
 ถึงแมว้า่กระแสพฒันาประชาธิปไตยจะก่อตวัข้ึนในกลุ่มคนหนุ่มสาวและภาคประชาสังคมบางส่วนเพื่อ
พยายามลดภาวะครองอ านาจน าของระบอบฮุนเซ็น หากแต่ก็ยงัมิอาจจะต่อสู้ถ่วงดุลกบัพลงัอ านาจนิยมของ
ฝ่ายรัฐบาลได ้ทั้งน้ีนายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นและพวกพอ้งวงศว์านไดส้ร้างแนวเครือข่ายการเมืองขนาดใหญ่เพื่อเขา้ยดึ
กุมโครงสร้างรัฐและสังคมในทุกระดบั ยกตวัอยา่งเช่น การใหบุ้ตรชายบุตรสาว คุมต าแหน่งส าคญัทั้งในส่วน
กองทพั พรรครัฐบาลและส่ือมวลชน ตลอดจนบริษทัธุรกิจชั้นน าอีกหลายแห่ง ในอีกทางหน่ึง พรรคประชาชน
กมัพชูายงัมีกลุ่มสมาชิกและแนวร่วมกระจายตวัแทรกซึมไปทัว่พื้นท่ีชนบทโดยไต่ระดบัตั้งแต่จงัหวดัไปจนถึง
หมู่บา้น121 ขอบเขตความเขม้ขน้ของระบอบฮุนเซ็นท่ีแผค่ลุมไปทัว่ภูมิทศัน์การเมืองกมัพชูาท าใหก้ลุ่มประชาสังคม
และพรรคการเมืองท่ีฝักใฝ่การพฒันาประชาธิปไตย มิสามารถฝังตวัหรือต่อสู้ในวงพื้นท่ีฐานเสียงของพรรค
ประชาชนกมัพชูาได ้จนท าใหพ้ลงัประชาธิปไตยอาจมีระดบัท่ีต ่ากวา่พลงัอ านาจนิยมนัน่เอง 
 ตวัช้ีวดัส าคญัท่ีแสดงถึงลกัษณะระบอบอ านาจนิยมเลือกตั้งแบบผกูขาด คือการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 29 

                                                 

118  ปิยบุตร แสงกนกกลุ,  "ราชอาณาจกัรกมัพชูา,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม (กรุงเทพฯ: 
ศูนยว์จิยั ดิเรก ชยันาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 40.   

119  เร่ืองเดียวกัน., 44. 
 120 เร่ืองเดียวกัน., 43. 
121 Aurel Croissant and Philip Lorenz, Comparative Politics of Southeast Asia, 58-63; Tariq H. Niazi, Deconcentration and 

Decentralization Reforms in Cambodian Recommendations for an Institutional Framework (Manila: Asian Development 
Bank, 2011). 
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กรกฏาคม ค.ศ. 2018 ท่่ีพรรครัฐบาลฮุนเซ็นควา้ชยัชนะเลือกตั้งถล่มทลาย ในช่วงเวลาดงักล่าว พรรคประชาชน
กมัพชูาส่งผูส้มคัรครบ 25 จงัหวดั ขณะท่ีพรรคการเมืองท่ีเหลืออีก 19 พรรค ไดส่้งผูส้มคัรตามเขตเลือกตั้งใน
จงัหวดัต่างๆแตกต่างกนัออกไป เช่น พรรครัศมีเขมราท่ีส่งผูส้มคัรแข่งขนัเพียง 7 จงัหวดั พรรคเยาวชนกมัพชูา ส่ง
ผูส้มคัรเขา้ไปใน 10 จงัหวดั หากแต่พรรคประชาธิปไตยมูลฐานและพรรคฟุนซินเปค (FUNCINPEC) ส่งผูส้มคัร
ครบทุกจงัหวดั หลงัปิดหีบเลือกตั้ง กรรมการเลือกตั้งกมัพูชาแถลงวา่ มีผูไ้ปใชสิ้ทธิออกเสียงทัว่ประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 82.17 จากจ านวนผูล้งทะเบียนใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 8.3 ลา้นคน โดยสถานการณ์เลือกตั้งเป็นไปอยา่งสงบ
เรียบร้อยและพรรคประชาชนกมัพชูาชนะเลือกตั้งพร้อมกวาดท่ีนัง่ในสภาไดเ้กือบทั้งหมด ชยัชนะคร้ังน้ีตอกย  ้าการ
ครองอ านาจท่ีย ัง่ยนืยาวนานของระบอบฮุนเซ็น ขณะท่ีนายสม รังสี แกนน าฝ่ายคา้นท่ีเคล่ือนไหวต่อตา้นการกุม
อ านาจของฮุนเซ็น ซ่ึงอยูร่ะหวา่งล้ีภยัการเมืองในฝร่ังเศส เรียกร้องให้จดัการประทว้งโดยสงบสันติเพื่อคดัคา้นผล
เลือกตั้งในกมัพชูา นายสม รังสี เห็นวา่ชยัชนะคร้ังน้ีของพรรครัฐบาลเป็นเร่ืองท่ีน่าละอายและไม่ใช่การแข่งขนัท่ีบ
ริสุทธ์ยติุธรรม เน่ืองจากพรรครัฐบาลกุมกลไกการเลือกตั้งและแผอิ่ทธิพลเขา้ไปในสังคมกมัพชูาอยา่งต่อเน่ือง
กวา้งขวาง จนพรรคการเมืองอ่ืนๆ หมดพลงัท่ีจะเขา้แข่งขนัต่อสู้กบัพรรคประชาชนกมัพชูา122 นอกจากนั้นแลว้ 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและกลุ่มสหภาพยโุรป ไดว้ิจารณ์การเลือกตั้งคร้ังน้ีวา่ไม่เปิดกวา้งและไม่เป็นธรรม ทั้งน้ี
ท าเนียบประธานาธิบดีสหรัฐระบุวา่สหรัฐก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคว  ่าบาตรกมัพชูารวมถึงเพิ่มรายช่ือ
เจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัสูงกมัพชูาบางท่านเขา้ไปในรายช่ือตอ้งหา้มการออกวซ่ีาเพื่อเดินทางเขา้สหรัฐ ขณะท่ีกลุ่ม
สหภาพยโุรป ก็มีแผนคว  ่าบาตรเศรษฐกิจกมัพชูาเช่นกนั ทวา่ ทางการจีนไดถื้อหลกัไม่แทรกแซงกิจการภายในและ
ยอมรับผลเลือกตั้งในกมัพชูา123 จากกรณีดงักล่าว ถึงแมว้า่พลงัอ านาจนิยมยงัคงยนืหยดัแขง็แกร่งมัน่คงในกมัพชูา 
หากแต่กลุ่มนิยมประชาธิปไตยท่ีเคล่ือนไหวอยูน่อกประเทศและท่าทีของรัฐตะวนัตกบางรัฐก็เริ่มแสดงพลงักดดนั
ต่อรัฐบาลฮุนเซ็นเพื่อใหเ้กิดกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยท่ีกา้วหนา้มากข้ึน   
 
เมียนมา  
 
 เมียนมาก าลงัอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่นการเมืองโดยใชร้ะบอบลูกผสม กล่าวคือ วถีิการเมืองตกอยูใ่ต้
องคป์ระกอบของประชาธิปไตยกบัอ านาจนิยมผสมปนเปกนัไป การเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยล่าสุดถูกก าหนด
ออกแบบโดยชนชั้นน าทหารท่ีครองอ านาจปกครองเมียนมาผา่นระบอบเผด็จการมาต่อเน่ืองยาวนาน ซ่ึงถือเป็นวถีิ
เปล่ียนผา่นจากบนลงล่าง (Top-Down Transition) ท่ีกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยถูกผลกัดนัดว้ยพลงัปฏิรูป
การเมือง (Political Reform) ของกลุ่มชนชั้นน าแบบทีละขั้นทีละตอน พลเอกอาวุโสตานฉ่วย อดีตผูน้ าสูงสุดของ
รัฐบาลทหารในช่วงก่อนเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยในปัจจุบนั เคยเรียกขานระบอบการเมืองใหม่ของเมียนมาวา่ 

                                                 

122 Hannah Ellis-Petersen, “Cambodia: Hun Sen re-elected in Landslide Victory after Brutal Crackdown,”  
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/29/cambodia-hun-sen-re-elected-in-landslide-victory-after-brutal-crackdown 
(Accessed 26 October 2018). 

123  ญาณวภิา เอ่ียมศิลา, "ผลการเลือกตั้งกมัพชูา: ความทา้ทายและแนวโนม้,” เอกสารประกอบการสัมมนา "รอบบ้านไทย: 
ไว้วางใจ เช่ือมัน่ สันติสุข”. กรมข่าวทหารบก กองบญัชาการกองทพับก, 1 สิงหาคม 2561. 

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/29/cambodia-hun-sen-re-elected-in-landslide-victory-after-brutal-crackdown
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"ประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินยัท่ีก าลงัจะเบ่งบาน (Discipline-flourishing Democracy)” โดยคณะผูน้ าจะอนุญาต
ใหมี้การเปิดกวา้งพฒันาประชาธิปไตยมากข้ึน แต่ตอ้งให้กองทพัทรงบทบาทเป็นผูจ้ดัระเบียบการเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความสงบเรียบร้อยบนเส้นทางเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย124 กล่าวอีกแง่คือใหพ้ลงัอ านาจนิยมเขา้ถ่วงดุลกบัพลงั
ประชาธิปไตยเพื่อใหก้ารพฒันาการเมืองสามารถเดินทางควบคู่ไปกบัเสถียรภาพการเมืองหรือให้รัฐบาลพลเรือน
กบักองทพัไดป้ระนีประนอมประสานผลประโยชน์กนัจนไม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแบบรวดเร็วฉบัพลนั
หรือไม่เกิดการต่อสู้ท าลายลา้งขั้วอ านาจตรงขา้มท่ีรุนแรงเขม้ขน้ในลกัษณะท่ีจะเป็นอนัตรายต่อเอกภาพชาติ125 
 
ลกัษณะก่ึงประชาธิปไตยก่ึงเผด็จการของเมียนมาสามารถวเิคราะห์ไดผ้า่นเน้ือหารัฐธรรมนูญและโครงสร้าง
สถาบนัการเมืองการปกครอง ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ไดว้างหลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัพลเมือง (State-
Civil Relations) โดยรัฐหรือสหภาพตอ้งมีหนา้ท่ีส่งเสริมพฒันาสังคมหลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งเสริมความสามคัคี
ของชนชาติต่างๆ พฒันาการศึกษา รวมถึงออกกฏหมายคุม้ครองสิทธิแรงงานและชาวนา แต่ขณะเดียวกนั พลเมือง
ทั้งหมดท่ีอาศยัอยูใ่นรัฐ จะตอ้งพิทกัษรั์กษาไวไ้ม่ใหส้หภาพตอ้งแตกแยก มิใหเ้อกภาพชาติตอ้งถูกท าลายและผดุง
รักษาอธิปไตยใหม้ัน่คง แมพ้ลเมืองเมียนมาจะมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพและนบัถือศาสนา แต่ถา้เม่ือใดก็
ตามท่ีประเทศชาติตกอยูใ่นภาวะจลาจลและสถานการณ์ฉุกเฉินหรือถูกรุกรานจากกองก าลงัต่างชาติ พลเมืองทุกคน
ตอ้งรับใชช้าติโดยตอ้งเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกองก าลงัแห่งชาติภายใตก้ารพิจารณาควบคุมของผูบ้ญัชาการทหาร
สูงสุด นอกจากนั้น ขณะท่ีประชาชนเมียนมาตอ้งส่งเสริมความกา้วหนา้ของระบอบประชาธิปไตยแบบมีระเบียบ
วนิยั พร้อมธ ารงเชิดชูไวซ่ึ้งหลกัแห่งความยติุธรรม เสรีภาพและความเสมอภาคภายใตร่้มสหภาพ แต่พลเมืองเมียน
มาก็ตอ้งส่งเสริมใหก้องทพัมีบทบาทน าในการเมืองระดบัชาติดว้ยเช่นกนั126  
 โครงสร้างรัฐสภาเมียนมาแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1. รัฐสภาแห่งชาติหรือรัฐสภาแห่งสหภาพ 
(Pyidaungsu Hluttaw) ซ่ึงประกอบดว้ยสภาประชาชนหรือสภาผูแ้ทนราษฏร (Pyithu Hluttaw) และสภาชนชาติ  
(Amyotha Hluttaw) 2. รัฐสภาประจ ามลรัฐ (State and Region Hluttaw)  ครอบคลุมรัฐและภาคทั้ง 14 แห่ง เช่น รัฐ
ฉาน รัฐกะเหร่ียง ภาคยา่งกุง้ ภาคมณัฑะเลย ์ฯลฯ และ  3. สภาหรือหน่วยนิติบญัญติัประจ ามณฑลบริหารปกครอง
                                                 

124 รายละเอียดเก่ียวกบัการเมืองการปกครองเมียนมาในช่วงเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย โดยเฉพาะบทบาททหารกบัโครงสร้าง
ระบอบการเมืองลูกผสม โปรดดู Renaud Egreteau, Caretaking Democratization: The Military and Political Change in 
Myanmar (London: C. Hurst & Co. Ltd, 2016). ส่วนงานตีพิมพข์องรัฐบาลทหารเมียนมาท่ีกล่าวถึงระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ระเบียบวนิยั พร้อมโครงสร้างสถาบนัท่ีถูกออกแบบไวส้ าหรับการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยในระยะต่อมา โปรดู Soe Mya 
Kyaw, The Structure, Legislative Structure and Essence of Future State (Nay Pyi Taw: Ministry of Information and Printing 
& Publishing Enterprise, 2007).  

 
125  ส าหรับขอ้ถกเถียงน้ี โปรดดู Michael Aung-Thwin and Maitrii Aung-Thwin, A History of Myanmar since Ancient 
Times: Traditions and Transformation (London: Reaktion Book Ltd., 2012), 283-284.   

126  ดุลยภาค ปรีชารัชช, "สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม 
(กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั ดิเรก ชยันาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 10. ดูรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของเมียนมา 
(ค.ศ.2008) หมวดหน่ึง หนา้ 3-12 ซ่ึงวา่ดว้ยเร่ืองหลกัการพ้ืนฐานแห่งรัฐ รวมถึงหมวด 11 ท่ีวา่ดว้ยการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 
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ตนเอง (Self-Administered Division) ส าหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุวา้ และเขตบริหารปกครองตนเอง (Self-Administered 
Zones) ส าหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุปะโอ ปะหล่อง ดะนุ โกกา้งและนาคะ การก่อรูปของสถาบนันิติบญัญติัท่ีค่อนขา้ง
ละเอียดซบัซอ้นสะทอ้นถึงการเปิดกวา้งประชาธิปไตยและการออกแบบรัฐสภาใหส้อดรับกบัโครงสร้างพหุชาติ
พนัธ์ุท่ีหลากหลายในเมียนมา หากแต่วา่รัฐธรรมนูญไดค้  ้ายนัอ านาจใหก้องทพัสามารถแทรกตวัเขา้ไปอยูใ่น
โครงสร้างสภาทั้งสามส่วนได ้ทั้งน้ีเพื่อถ่วงดุลต่อรองกบัพลเรือนในกระบวนการนิติบญัญติั โดยเฉพาะในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ความมัน่คงชาติและอภิสิทธ์ิของกองทพั ตวัอยา่งส าคญั คือ การเลือกตั้งเพื่อใหส้มาชิก
พรรคการเมืองไดเ้ขา้ไปครองท่ีนัง่ในรัฐสภาแห่งชาติซ่ึงตอ้งกนัสัดส่วนร้อยละ 25 ใหท้หารเมียนมาเขา้ไปมีท่ีนัง่ใน
สภา จากกรณีดงักล่าว จ านวนสมาชิกรัฐสภาแห่งสหภาพท่ีมีอยูท่ ั้งส้ินไม่เกิน 664 ท่ีนัง่ ไดแ้บ่งออกเป็นสมาชิกสภา
ประชาชนหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 440 ท่ีนัง่ ซ่ึงตอ้งมีสมาชิกพลเรือนท่ีมาจากเขตเลือกตั้งทัว่
ประเทศไม่เกิน 330 ท่ีนัง่ และตอ้งมีสมาชิกทหารท่ีมาจากการคดัเลือกเสนอช่ือของผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไม่เกิน 
110 ท่ีนัง่ ส่วนสมาชิกสภาชนชาติ 224 ท่ีนัง่ ประกอบดว้ยสมาชิกพลเรือนท่ีมาจากการเลือกตั้งในรัฐและภาคทั้ง 14 
แห่ง จ านวนทั้งส้ิน 168 ท่ีนัง่ (แต่ละรัฐและภาคมีโควตาเลือกตั้งผูแ้ทน 12 ท่ีนัง่เท่ากนัหมด นัน่คือ 14 คูณ 12 เท่ากบั 
168) ส่วนอีก 56 ท่ีนัง่มาจากสมาชิกทหารท่ีไดรั้บคดัเลือกเสนอช่ือจากผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด127 ดงันั้น โครงสร้าง
นิติบญัญติัจึงพอบ่งช้ีให้เห็นถึงการผสมผสานคานก าลงักนัระหวา่งสมาชิกพลเรือนกบักองทพัหรือระหวา่งพลงั
ประชาธิปไตยกบัอ านาจนิยม 
 ในโครงสร้างรัฐบาลซ่ึงแบ่งเป็นรัฐบาลระดบัสหภาพกบัรัฐบาลระดบัมลรัฐ (รัฐชาติพนัธ์ุ 7 แห่งและภาค
พม่าแท ้7 แห่ง) พบวา่ กองทพัสามารถแทรกตวัเขา้ไปกุมอ านาจบางส่วนในการบริหารราชการแผน่ดิน ยกตวัอยา่ง
เช่น ในคณะรัฐบาลสหภาพ รัฐมนตรีประจ ากระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกิจการชายแดน
จะตอ้งถูกคดัเลือกโดยผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ส่วนคณะรัฐบาลในรัฐและภาคทั้ง 14 แห่ง ตอ้งกนัโควตาในแผนก
งานดา้นความมัน่คงใหก้บักองทพัเมียนมา ฉะนั้น แมท้หารเมียนมาจะแปลงบทบาทจากผูป้กครองบริหารประเทศ
โดยตรงในสมยัรัฐบาลทหารมาสู่สภาวะท่ียอมคลายวงอ านาจลงเพื่อใหพ้ลเรือนเขา้ควบคุมกิจการนโยบาย
สาธารณะและระเบียบบริหารรัฐกิจไดม้ากข้ึน หากแต่ทหารก็ยงักุมพลงัในกระทรวงหรือแผนกงานดา้นการเมือง
ความมัน่คงท่ีส าคญัสืบไป ในอีกแง่มุมหน่ึง ความขดัแยง้และการปะทะทางทหารท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั ได้
ส่งผลต่อการธ ารงรักษาบทบาทของกองทพัท่ีเขา้สกดัการพฒันาประชาธิปไตยไม่ใหข้ยายตวัในอตัราจงัหวะท่ี
รวดเร็วเกินไป ในพื้นท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยการสู้รบ เช่น รัฐฉาน รัฐคะฉ่ิน หรือ ในพื้นท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้ศาสนา
ชาติพนัธ์ุท่ีรุนแรงร้าวลึก เช่น รัฐยะไข่ ทหารเมียนมาท่ีเขา้เปิดยทุธการสงครามหรือต่อสู้กวาดลา้งกลุุ่มปฏิปักษ์
ต่างสามารถครองอ านาจอิทธิพลท่ีโดดเด่นในวงการเมืองต่อไป  
 ส่วนในสภาความมัน่คงและกลาโหมแห่งชาติ (National Defense and Security Council / NDSC) ท่ี
ประกอบดว้ยคณะรัฐบุคคล 11 ท่าน กองทพัยงัสามารถกุมพลงัต่อรองถ่วงดุลกบัพลเรือนไดอ้ยู ่กล่าวคือ สมาชิก 6 
ท่านในหน่วยงานดงักล่าวถือเป็นตวัแทนของพลงักองทพั ไดแ้ก่ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด รองผูบ้ญัชาการทหาร
สูงสุด รองประธานาธิบดีหน่ึงท่าน (เมียนมามีต าแหน่งรองประธานาธิบดีสองท่าน โดยกองทพัมีสิทธิเสนอช่ือรอง
ประธานาธิบดีไดห้น่ึงท่าน) รัฐมนตรีกลาโหม รัฐมนตรีมหาดไทย และรัฐมนตรีกิจการชายแดน (ทั้งสามต าแหน่ง
                                                 

127 รายละเอียดโครงสร้างนิติบญัญติัเมียนมาในปัจจุบนั โปรดดู ดุลยภาค ปรีชารัชช, "สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์,” 13-24.  
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ถูกคดัเลือกโดย ผบ.สส. แห่งกองทพัเมียนมา) ส่วนอีก 5 ท่านเป็นตวัแทนพลงัพลเรือน ไดแ้ก่ ประธานาธิบดี รอง
ประธานาธิบดีหน่ึงท่าน ประธานสภาประชาชน ประธานสภาชนชาติ และ รัฐมนตรีต่างประเทศ สภาความมัน่คง
และกลาโหมแห่งชาติ มีอ านาจหนา้ท่ีส าคญั เช่น การพิจารณาวา่ความขดัแยง้รุนแรงในระดบัใดจึงจะสามารถ
ยกระดบัใหเ้ป็นสภาวะฉุกเฉินได ้การแต่งตั้งผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดแห่งกองทพัเมียนมาใหมี้อ านาจบริหาร
ปกครองสหภาพหรือพื้นท่ีเฉพาะหากประธานาธิบดีตดัสินใจถ่ายโอนอ านาจใหท้หารเขา้มาสร้างความสงบ
เรียบร้อยจดัระเบียบบา้นเมืองทัว่ประเทศหรือเฉพาะพื้นท่ี และการพิจารณาขยายเวลาบริหารควบคุมของ ผบ.สส. 
ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีท่ีไม่สามารถน าพาประเทศหรือพื้นท่ีเฉพาะกลบัคืนสู่ภาวะปกติในหว้งเวลาท่ี
ก าหนดได ้หรือพูดอีกแง่คือสภาดงักล่าวมีพลงัในการก าหนดยทุธศาสตร์การเมืองความมัน่คงชั้นส าคญัของประเทศ 
พร้อมเป็นองคก์รท่ีเปล่ียนผา่นอ านาจจากพลเรือนไปสู่ทหารและจากทหารกลบัไปสู่พลเรือนในหว้งท่ีเกิดความระ
ส ่าระส่ายแห่งรัฐ เพราะฉะนั้น อตัราต่อรองของกองทพัท่ีมีมากกวา่พลเรือนจึงช่วยตอกย  ้าขีดก าลงัของทหารใน
โครงสร้างรัฐเมียนมาได้128 
 ส าหรับในแง่พลวตัทางการเมือง เมียนมาก าลงัอยูใ่นช่วงแห่งการดุลอ านาจระหวา่งกองทพักบัพลเรือนซ่ึง
นบัเป็นประเด็นทา้ทายท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นทางการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย ในสมยัรัฐบาลพรรคพฒันาและ
สมานฉนัทแ์ห่งชาติ (Union Solidarity and Development Party / USDP) ทั้งประธานาธิบดีเตง็เส่งหรือผูน้ าในคณะ
รัฐบาลส่วนใหญ่ลว้นมาจากนายทหารในรัฐบาลชุดเก่าท่ีตดัสินใจแปลงรูปเปล่ียนร่างมาเป็นนกัการเมืองพลเรือน 
จึงท าใหก้ลุ่มผูน้ าท่ีเป็นทหารหรือท่ีเคยเป็นทหารมาก่อนเขา้ไปกุมกลไกก าหนดนโยบายสาธารณะและการบริหาร
รัฐเมียนมา ต่อมาเม่ือนางออง ซาน ซูจี ชนะเลือกตั้งถล่มทลายเม่ือช่วงปลายปี ค.ศ. 2015 พรรคสันนิบาตแห่งชาติ
เพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy / NLD) สามารถครองเสียงขา้งมากในสภาและจดัตั้งรัฐบาลได้
ส าเร็จ ซ่ึงมีผลใหก้ลุ่มอ านาจสายพลเรือนเขา้ไปคุมกลไกปกครองรัฐ กระนั้นก็ตาม นางออง ซาน ซูจี ชนะเลือกตั้ง
ใตก้รอบรัฐธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. 2008 ซ่ึงถูกออกแบบพฒันาข้ึนโดยอดีตรัฐบาลทหารพร้อมช่วยค ้ายนัอ านาจให้
ทหารเมียนมาสามารถทรงบทบาทการเมืองต่อไป จากขอ้จ ากดัดงักล่าว ผูช้นะศึกเลือกตั้งจึงตอ้งต่อรอง
ประนีประนอมกบัทั้งรัฐบาลพรรคพฒันาและสมานฉนัทแ์ห่งชาติและกบักลุ่มผูน้ าในกองทพัเมียนมา เพื่อใหก้าร
เปล่ียนผา่นรัฐบาลเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและตกอยูใ่ตก้รอบรัฐธรรมนูญ ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ พรรคสันนิบาต
แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือพรรค NLD สามารถตั้งรัฐบาลข้ึนบริหารประเทศไดห้ากแต่ยงัมิอาจหกัโค่นหรือลด
อ านาจอิทธิพลของกองทพัลงแบบรวดเร็วฉบัพลนั129 
 ในปัจจุบนั พบเห็นตวัอยา่งของการใชย้ทุธศาสตร์ถ่วงดุลอ านาจของแต่ละฝ่ายซ่ึงมีผลต่อเส้นทางการพฒันา
ประชาธิปไตย จากมาตราท่ี 59 (f) ของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ไดร้ะบุใหบุ้คคลท่ีมีพอ่แม่ คู่สมรส บุตร หรือ คู่
สมรสของบุตรเป็นพลเมืองหรือคนในบงัคบัต่างชาติ ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีหรือรอง
ประธานาธิบดีได ้ฉะนั้น พรรค NLD จึงเลือกนายต่ินจ่อซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทของนางซูจี ข้ึนเป็นประธานาธิบดีแทน 
หากแต่ในทางปฏิบติัแลว้ถือวา่นายต่ินจ่อตอ้งรับฟังค าแนะน าจากนางซูจี ซ่ึงเป็นหวัหนา้พรรคและเป็นผูมี้อ  านาจ
                                                 

128  ดูรัฐธรรมนูญเมียนมาปัจจุบนั โดยเฉพาะส่วนท่ีวา่ดว้ยองคก์รฝ่ายบริหารและสภาความมัน่คงและกลาโหมแห่งชาติ.  
129  ขอ้มูลเชิงลึกในประเด็นน้ี โปรดดู Kyaw Sein and Nicholas Farrelly, Myanmar's Evolving Relations: The NLD in 
Government (Stockholm: Institute for Security and Development Policy (ISDP), 2016.  
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บารมีมากท่ีสุดในสภาและในรัฐบาลชุดใหม่ (ต่อมานายวินมิน ประธานสภาประชาชนจากพรรค NLD ไดข้ึ้นด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดีแทนนายต่ินจ่อ) ขณะเดียวกนั พรรค NLD ยงัคิดคน้ต าแหน่งมนตรีแห่งรัฐ (State 
Counsellor) ใหแ้ก่นางซูจีซ่ึงท าหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกบันายกรัฐมนตรีรวมถึงท่ีปรึกษาทั้งฝ่ายบริหารและนิติบญัญติั จาก
ยทุธศาสตร์การเมืองดงักล่าว รัฐบาลพลเรือนและนางซูจี จึงสามารถขยายอ านาจเขา้ไปควบคุมกลไกรัฐและถ่วงดุล
กบักองทพัไดม้ากข้ึน กระนั้นก็ตาม สถานการณ์สงครามและความไม่สงบในรัฐชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะการปะทะทาง
ทหารในรัฐฉานและรัฐคะฉ่ิน หรือ ความขดัแยง้เร่ืองชาวมุสลิมและชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ กลบัส่งผลใหผู้ ้
บญัชาการทหารสูงสุด รองผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดและแม่ทพัภาคในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง มีพลงัอ านาจอิทธิพลในการ
ต่อรองถ่วงดุลกบัพลเรือนต่อไป130 
 ในอนาคต จึงน่าพิจารณาต่อวา่การดุลอ านาจระหวา่งกองทพักบัพลเรือนจะมีพลวตัเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางใด แต่ถึงแมจ้ะมีความขดัแยง้แข่งขนักนัอยูร่ะหวา่งสองขั้วอ านาจหลกั ลกัษณะระบอบการเมืองลูกผสมท่ีมี
ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ก็ยงัคงก ากบัควบคุมเส้นทางพฒันาการเมืองของเมียนมาเพื่อให้พลงัทหารกบัพลเรือนหรือ
พลงัเผด็จการกบัประชาธิปไตยสามารถดุลก าลงัต่อรองกนัไดอ้ยูโ่ดยไม่ตอ้งผา่นการปฏิวติัเพื่อลม้ลา้งฐานก าลงั
กองทพัแบบรุนแรงถอนรากถอนโคนหรือไม่ตอ้งผา่นการรัฐประหารจากกองทพัเพื่อยดึอ านาจคืนจากพลเรือนและ
พาประเทศกลบัไปสู่เผด็จการทหารเหมือนในอดีต ทวา่ ดว้ยธรรมชาติการเปล่ียนผา่น (ท่ีอาจมีความไม่ราบร่ืนหรือ
อุปสรรคบางอยา่งก่อตวัเกิดข้ึนได)้ และความขดัแยง้ท่ีรุนแรงร้าวลึกในประเทศ อาทิ มรดกตกทอดจากสงคราม
กลางเมือง ก็นบัเป็นความทา้ทายหน่ึงท่ีอาจกระตุน้ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันข้ึนจนสร้างแรงสะเทือนต่อการเปล่ียนรูป
โฉมของระบอบการเมืองเมียนมา ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีตอ้งจบัตาเฝ้าระวงักนัต่อไป     
 
กจิกรรม 12.2.2 
 จงอธิบายลกัษณะของการพฒันาประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศก่ึงประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตม้าพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศท่ีมีการปกครองแบบก่ึงประชาธิปไตยหรือท่ีเรียกวา่ระบอบ
ลูกผสม ประกอบไปดว้ย มาเลเซีย สิงคโปร์ กมัพชูา และเมียนมา เป็นประเทศท่ีมีระบบการเมืองท่ีมีองคป์ระกอบ
ของประชาธิปไตยกบัอ านาจนิยมผสมเจือปนกนัไป ประเทศเหล่าน้ีมีการจดัการเลือกตั้งสม ่าเสมอ หากแต่มีการปิด
กั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการวพิากษว์จิารณ์รัฐบาล ผูน้ าในประเทศเหล่าน้ีมกัประสบ
ความส าเร็จในการสร้างฐานอ านาจปกครองประเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ืองผา่นการเลือกตั้งซ่ึงถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือสร้าง
ความชอบธรรมใหแ้ก่ผูน้ า โดยท่ีพรรครัฐบาลไดช้ยัชนะอยา่งต่อเน่ืองและไม่เกิดการหมุนเวยีนเปล่ียนแปลงรัฐบาล 
ขณะเดียวกนั ก็มีการละเมิดหรือคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีการปิดกั้นส่ือ และมีการควบคุมการแสดง
ความเห็นทางการเมืองอยา่งเขม้งวดโดยรัฐบาล 
 
                                                 

130  Ibid.  
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เร่ืองที ่12.2.3 

กลุ่มประเทศทีไ่ม่เป็นประชาธิปไตย (Non-Democratic Countries) 

 

 ไทย  (ในช่วงการปกครองของพลเอกประยทุธ์) บรูไน ลาวและเวยีดนามปัจจุบนั จดัอยูใ่นกลุ่มรัฐท่ีไม่เป็น
ประชาธิปไตยหรือรัฐท่ีใชร้ะบอบการเมืองแบบเผด็จการหรือเป็นอ านาจนิยมนัน่เอง ส าหรับไทยจดัเป็นรัฐอ านาจ
นิยมท่ีปกครองโดยผูน้ าทหาร ส่วนบรูไนใชร้ะบอบอ านาจนิยมกษตัริย ์ขณะท่ีลาวและเวยีดนาม เป็นเผด็จการ
คอมมิวนิสต ์จุดร่วมของระบอบการเมืองในรัฐเหล่าน้ี คือ ขอ้บกพร่องในเร่ืองการเลือกตั้ง กล่าวคือ ถึงแมบ้างรัฐ
อาจจดัใหมี้การเลือกตั้งข้ึนหากแต่ผูน้ าก็ยงัคงควบคุมกระบวนการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยไดอ้ยู ่เช่นกรณีของไทย 
หรือถึงแมจ้ะจดัการเลือกตั้งไดบ้า้งก็มกัเป็นไปในลกัษณะท่ีจ ากดัมาก เช่นบรูไนท่ีไม่มีการเลือกตั้งระดบัชาติเลยแต่
จดัใหมี้การเลือกตั้งทอ้งถ่ินไดห้ากแต่ก็ตอ้งผา่นการพิจารณารับรองจากกษตัริยอี์กทีหน่ึง หรืออาจพบเห็นการเลือก
ตั้งข้ึนในรัฐเหล่าน้ี หากแต่ไม่ถือวา่เป็นการเลือกตั้งแบบปกติทัว่ไปตามหลกัประชาธิปไตย เช่นกรณีลาวและ
เวยีดนามท่ีการเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติมีลกัษณะเป็นการเลือกผูแ้ทนท่ีถูกผกูขาดควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์
เสียมากกวา่ นัน่คือ พรรครัฐบาลจะคดัเลือกกลัน่กรองผูส้มคัรของพรรคเองเพื่อเสนอช้ีน าใหป้ระชาชนตดัสินใจ
ลงคะแนน ซ่ึงท าใหผู้ส้มคัรรับเลือกในนามพรรครัฐบาลยอ่มมีโอกาสท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้ในการไดเ้ขา้ไปท าหนา้ท่ีใน
สภาโดยไม่ตอ้งผา่นการแข่งขนัตามกฏกติกาประชาธิปไตย ขณะเดียวกนั การแสดงความเห็นวพิากษว์จิารณ์รัฐบาล
อยา่งรุนแรงโดยกลุ่มประชาชนและส่ือมวลชน ตลอดจนการจดักิจกรรมสาธารณะจ านวนมากเพื่อแสดงขอ้เรียกร้อง
ทางการเมืองในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี ยอ่มถูกตรวจสอบจากผูป้กครองซ่ึงมกัมองวา่การใหเ้สรีภาพประชาธิปไตยแก่
ปัจเจกชนท่ีมากเกินไปอาจเป็นอนัตรายต่อเสถียรภาพและความมัน่คงรัฐ นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาโครงสร้าง
สถาบนัการเมือง ก็มกัไม่พบการตรวจสอบถ่วงดุลคานอ านาจกนัระหวา่งสถาบนันิติบญัญติั บริหาร และ ตุลาการ 
ตามหลกัประชาธิปไตยพื้นฐาน โดยพบแต่การรวบอ านาจการเมืองการปกครองเอาไวท่ี้กลุ่มทหาร กษตัริยแ์ละ
พรรคคอมมิวนิสตแ์ต่เพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงสะทอ้นถึงพลงัอ านาจนิยมท่ีมีอยูเ่หนือพลงัประชาธิปไตย อน่ึง แมจ้ะมีการ
ประทว้งเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยโดยกลุุ่มมวลชนท่ีมุ่งโค่นลม้การครองอ านาจของรัฐบาลในรัฐเหล่าน้ี 
หากแต่ (ในบางรัฐ เช่น ลาว เวยีดนาม) ก็มกัเป็นไปในลกัษณะท่ีเบาบางหรือถูกตีโตป้ราบปรามจากคณะผูป้กครอง 
ลกัษณะเช่นน้ี ส่วนหน่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเสถียรภาพและภาวะคงทนแขง็แกร่งของระบอบเผด็จการในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
 
ไทย 
 
 หากจะพิจารณาไปท่ีการแข่งขนัท่ีเปิดกวา้งหลากลายในสนามเลือกตั้ง ตลอดจนการเคารพในสิทธิทาง
การเมืองและเสรีภาพพลเมือง รัฐไทยก่อนหนา้รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557) จดัเป็น
ประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาประชาธิปไตยท่ีกา้วหนา้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้131 (เม่ือเทียบกบัหลายๆรัฐใน
ช่วงเวลาเดียวกนั เช่น กมัพชูา สิงคโปร์ ลาว เวยีดนาม ฯลฯ) แต่อยา่งไรก็ตาม ในประวติัศาสตร์การเมืองท่ีผา่นๆ มา 
                                                 

131  Sorpong Peou, “The Limits and Potential,” 32.  
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ความพยายามท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยของไทยนบัแต่การเปล่ียนแปลงการเมืองเม่ือปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ.2475) รวมถึง
หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 (พ.ศ.2516) และหลงัเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1992 (พ.ศ.2535) ท่ี
น าไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปการเมืองปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ.2540) จนกระทัง่ภายหลงัการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ.2550) กลบัตอ้งประสบปัญหา “การเปล่ียนผา่นท่ีไม่ตั้งมัน่” และก็ตอ้งออกจาก
กระบวนการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยอนัเน่ืองมาจากการรัฐประหารในท่ีสุด ซ่ึงท าให้รัฐไทยไม่สามารถสร้าง
ประชาธิปไตยไดส้ าเร็จ132 ดงันั้น ประเทศไทยจึงประสบปัญหาการท าประชาธิปไตยใหต้ั้งมัน่หรือการท า
ประชาธิปไตยใหเ้ป็นปึกแผน่ (Democratic Consolidation) โดยการรัฐประหารท่ีผา่นๆ มา ส่งผลใหไ้ทยตอ้งออก
จากกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย อน่ึง การท ารัฐประหารตลอดจนการรวบอ านาจของพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ไดก่้อผลใหส้ภาพการเมืองไทยตกอยูใ่ตร้ะบอบท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยซ่ึงน าโดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ท่ีมีแกนอ านาจหลกัประกอบดว้ยผูน้ าจากกองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ
และกองก าลงัต ารวจแห่งชาติ โดยมีพลเอก ประยทุธ์ อดีตผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นผูกุ้มอ านาจรัฐสูงสุด ถึงแมว้า่
การปกครองไทยใตพ้ลงัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะไม่มีการควบคุมกล่อมเกลาหรือแมก้ระทัง่การปราบปราม
ประชาชนในลกัษณะท่ีเขม้งวดรุนแรงเทียบเท่ากบัระบอบเผด็จการในบางประเทศ เช่น เกาหลีเหนือ หรือเมียนมา
ในสมยัรัฐบาลทหาร หากแต่การปกครองรัฐไทยของ คสช. ท่ียาวนานเกินส่ีปี และการท่ีสังคมไทยถูกก ากบัควบคุม
จากกองทพัในบางแง่มุม ลว้นส่งผลใหก้ารเมืองไทยปัจจุบนัถูกจดัประเภทให้เขา้ไปอยูใ่นหมวดหมู่ของระบอบ
อ านาจนิยมมากกวา่ระบอบประชาธิปไตย จากกรณีดงักล่าว การวเิคราะห์ลกัษณะการครองอ านาจของ คสช. จึงช่วย
บ่งช้ีไดว้า่รัฐไทยในห้วงเวลาดงักล่าวมีลกัษณะของความเป็นอ านาจนิยมมากกวา่ประชาธิปไตย 
 การครองอ านาจของ คสช. มีความแตกต่างจากรัฐประหารหลายคร้ังก่อนหนา้น้ี เน่ืองจากกองทพัไม่ไดเ้ขา้
มายดึอ านาจและมีบทบาททางการเมืองเพียงระยะสั้นๆ ก่อนจะคืนอ านาจประชาชนผา่นระบบเลือกตั้ง หากแต่กลบั
มีลกัษณะของการท ารัฐประหารท่ีมุ่งควบคุมอ านาจรัฐในระยะเวลาท่ีค่อนขา้งยาวนาน พร้อมกบัมีการพยายาม
สนบัสนุนใหท้หารเขา้กุมอ านาจปกครองหรือก าหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ หลงัรัฐประหารในปี ค.ศ. 
2014 บุคลากรของกองทพัไดเ้ขา้ไปใชอ้ านาจอธิปไตยท่ีเคยเป็นของปวงชนแทบทั้งหมดและยาวนานกวา่สมยั
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งปกติ เช่น ต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ท่ีตอ้งมาจากการพิจารณาคดัเลือกของ
หวัหนา้ คสช. ขณะเดียวกนั สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีแทนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรใน
ระบบปกติ สมาชิกทั้งหมดลว้นมาจากการคดัเลือกโดยพลเอกประยทุธ์ หวัหนา้ คสช. โดย สนช. ไดก้ลายมาเป็น
องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีออกกฏหมาย พิจารณาสนธิสัญญาท่ีเก่ียวพนักบัต่างประเทศและใหค้วามเห็นชอบในการด ารง
ต าแหน่งของบุคคลบางต าแหน่ง ซ่ึงไม่มีฝ่ายคา้นคอยท าหนา้ท่ีตรวจสอบในสภา133 ดงันั้น ประชาชนจึงไม่มีส่วน
ร่วมในกระบวนการนิติบญัญติัเพราะ สนช. มาจากการพิจารณาของหวัหนา้ คสช. และขณะเดียวกนั ไม่พบเห็นการ
ถ่วงดุลคานอ านาจตามหลกัประชาธิปไตยเพราะอ านาจรัฐทั้งหมดถูกรวมศูนยไ์วท่ี้พลเอกประยทุธ์และ คสช.   
 ลกัษณะส าคญัของการบริหารรัฐของ คสช. คือ การใชว้ธีิคิดหรือหลกัปฏิบติัแบบทหารเขา้มาจดัการปัญหา

                                                 

132   จิภาภรณ์ ด าจนัทร์, ประชาธิปไตยท่ีไม่ตั้งมัน่ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2562), 307.   
133  ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, "หน่ึงปีหลงัการรัฐประหาร 2557 'กระบวนการยติุธรรมลายพรางภายใต้ คสช',” , 

https://tlhr2014.wordpress.com/2015/06/04/1yraftercoup (สืบคน้เม่ือ 26 ตุลาคม 2561). 

https://tlhr2014.wordpress.com/2015/06/04/1yraftercoup
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ความขดัแยง้ทางการเมือง โดยกองทพัอา้งตวัวา่เป็นคนกลางท่ีตดัสินใจเขา้มายดึอ านาจเพื่อแกไ้ขความขดัแยง้และ
การขาดความสามคัคีของคนในชาติ ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและจดัระเบียบข้ึนในบา้นเมือง จากกรอบ
คิดแบบทหาร จึงท าใหก้ารแสดงออกทางการเมืองแบบสงบสันติซ่ึงเป็นสิทธิเสรีของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย กลายเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อความมัน่คงรัฐ ในท านองเดียวกนั การแสดงความคิดเห็นวพิากษว์จิารณ์ผู ้
ท่ีครองอ านาจรัฐ ก็มกัถูก คสช. ตีความวา่เป็นเร่ืองของความสับสนวุน่วายไร้ระเบียบหรือการยยุงปลุกป่ันปลุก
ระดมท่ีจะก่อความเสียหายต่อประเทศ134 กระนั้นก็ตาม แนวปฏิบติัทางการปกครองของ คสช. ก็ไม่ไดรั้บการ
ต่อตา้นคดัคา้นจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากคนไทยหลายส่วนอาจตอ้งการอยากเห็นความ
สงบน่ิงของสังคมเพื่อถนอมเอกภาพชาติในช่วงระยะท่ีประเทศเขา้เผชิญกบัเหตุการณ์ขดัแยง้ในบา้นเมืองมา
ค่อนขา้งต่อเน่ืองยาวนาน ประกอบกบั คสช. ไม่ไดใ้ชก้ารปราบปรามกลุ่มคนท่ีเห็นต่างอยา่งรุนแรงตามแบบฉบบั
ของเผด็จการทหารทัว่ไป หากแต่ใชว้ธีิตกัเตือนวา่กล่าวหรือควบคุมตวัสอบปากค ากลุ่มเป้าหมายเพียงระยะสั้น แลว้
จึงปล่อยตวักลบัไปด าเนินชีวิตตามปกติ จึงท าใหไ้ม่เกิดแรงตา้นจากมวลชนมากนกั แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือหนัมา
พิจารณามิติการเมืองการปกครองในดา้นอ่ืนๆ พบวา่พลเอกประยทุธ์และ คสช. ไดข้ยายอ านาจและแผอิ่ทธิพลของ
กองทพัแทรกซึมเขา้ไปในโครงสร้างรัฐและสังคมมากข้ึนเร่ือยๆ จนส่งผลต่อการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย
แบบรวดเร็ว 
 
 คสช. ไดจ้ดัตั้งกองก าลงัรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) โครงสร้างของ กกล.รส. น้ี คือแบบจ าลอง
ของโครงสร้างกองทพัภาค โดยมีผูบ้ญัชาการทหารบก เป็น ผบ.กกล.รส. มีแม่ทพัภาคและผูบ้ญัชาการมณฑล
ทหารบกต่างๆ เป็นผูกุ้มอ านาจในส่วนงานหรือพื้นท่ีความรับผดิชอบของ กกล.รส. อน่ึง ในแง่โครงสร้าง กกล.รส. 
ยงัถือเป็นส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่อ คสช. ในฐานะส่วนงานระดบัปฏิบติัการโดยมีคสช.คอยควบคุมในระดบั
นโยบาย ผลท่ีตามมา คือ กองทพัภาคและมณฑลทหารบกใตก้รอบ กกล.รส. ไดก้ลายมาเป็นกลุ่มก าลงัหลกัท่ีเขา้มา
มีบทบาทในการใชอ้ านาจของ คสช. ครอบคลุมพื้นท่ียทุธศาสตร์ส าคญัทัว่ประเทศ ตั้งแต่การติดตามตวับุคคลท่ีเห็น
ต่างทางการเมือง เพื่อเรียกตวัเขา้มาสอบสวนพดูคุยหรือควบคุมตวัไวใ้นค่ายทหาร ตลอดจนการจบัตากิจกรรม
สาธารณะ การแจง้ความด าเนินคดีกบัผูแ้สดงออกทางการเมือง และ การประสานกบัหน่วยงานราชการในแต่ละ
พื้นท่ีโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติักฏอยัการศึก ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457) ซ่ึงประกาศใชท้ัว่ประเทศหลงั
รัฐประหารต่อเน่ืองกวา่สิบเดือนเศษ135 กฏหมายฉบบัน้ีใหอ้ านาจเจา้หนา้ท่ีทหารอยา่งกวา้งขวาง ท าใหท้หารมี
อ านาจควบคุมตวับุคคลไม่เกินเจด็วนัและเขา้ตรวจคน้สถานท่ีท่ีตอ้งสงสัยโดยไม่ตอ้งมีหมายศาล 
 ในยคุปกครองของ คสช. ไดมี้การร่างและลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 
รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดใหส้มาชิกวฒิุสภามีท่ีมาจากสองวาระ กล่าวคือ ในวาระแรกพระมหากษตัริยจ์ะทรงแต่งตั้ง
สมาชิกวฒิุสภาจ านวน 250 คน ตามค าแนะน าของ คสช. และรัฐธรรมนูญยงัไดก้ าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่ง
ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด และผูบ้ญัชาการทั้งสามเหล่าทพั เป็นสมาชิกวฒิุสภาโดย

                                                 

134  เร่ืองเดียวกัน. 
135  มีประกาศเลิกกฏอยัการศึก วนัท่ี 1 เมษายน 2558 แต่มีการใชค้  าสัง่หวัหนา้ คสช. ท่ี 3/2558 ซ่ึงใหอ้ านาจเจา้หนา้ท่ีทหารใน

ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบักฏอยัการศึกแทน 
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ต าแหน่ง136 ซ่ึงท าใหท้หารจะยงัเขา้ไปมีอิทธิพลในโครงสร้างวฒิุสภาสืบไปในอนาคต (แมป้ระเทศไทยจะเขา้สู่การ
เปล่ียนผา่นประชาธิปไตยไปซกัระยะหน่ึงแลว้ก็ตาม) ส่วนวฒิุสภาในวาระสองมีข้ึนหลงัจากวฒิุสภาชุดแรกเร่ิม
หมดวาระลง รัฐธรรมนูญก าหนดใหม้าจากการสรรหาและเลือกกนัเองจากบรรดาบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา137 รัฐธรรมนูญยงัก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีหลงัการเลือกตั้ง ตอ้งแถลงนโยบายบริหารราชการแผน่ดินต่อรัฐสภาและบริหารประเทศให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ138 โดยแผนยทุธศาสตร์ชาติจดัเป็นแผนขั้นตอนการพฒันาประเทศไทยท่ีถูกจดัท าข้ึน
โดยคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติท่ีกฏหมายก าหนดใหป้ลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผู ้
บญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรือและผูบ้ญัชาการทหารอากาศเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยต าแหน่ง 
นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญไดม้อบอ านาจใหว้ฒิุสภาคอยติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดใหค้ณะรัฐมนตรีด าเนินการหรือ
บริหารปกครองรัฐตามแผนยทุธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ139 ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ี ท าใหผู้บ้ญัชาการเหล่าทพั
และตวัแทนท่ีมาจากการแต่งตั้งของ คสช. มีบทบาททางการเมืองต่อไป  
 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562) ไดมี้การเลือกตั้งทัว่ประเทศไทย โดยพรรคพลงัประชารัฐซ่ึง
หนุนพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในช่วงเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย มีคะแนนเสียงและ
จ านวนประเมินของท่ีนัง่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรท่ีพึ่งไดรั้บ ไล่เล่ียสูสีกบัพรรคเพื่อไทย จนท าใหท้ั้งสองพรรค
และกลุ่มแนวร่วมพรรคการเมืองพนัธมิตร ต่างแข่งขนักนัรวบรวมเสียงจดัตั้งรัฐบาล หากแต่ก็มีแนวโนม้ท่ีเป็น
รัฐบาลผสม เพราะไม่มีพรรคการเมืองใดครองเสียงขา้งมากแบบเด็ดขาดในสภา กระนั้นก็ตาม (ในช่วงท่ีผูเ้ขียน
ก าลงัเขียนงานช้ินน้ีอยูน่ั้น) รัฐบาล คสช. ยงัคงบริหารปกครองประเทศต่อไปจนกวา่จะมีการจดัตั้งรัฐบาลใหม่ 
นอกจากนั้น ระหวา่งเส้นทางเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยในคร้ังล่าสุดน้ี ดูเหมือนวา่ไดเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองท่ี
เด่นชดัควบคู่กนัไป เช่น การท่ีมีกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคออกมารณรงคใ์หมี้การยกเลิกการเกณฑท์หารและตดั
ลดงบประมาณกองทพัรวมถึงใหป้ระชาชนเลือกขา้งวา่จะอยูฝ่่ายประชาธิปไตยหรืออยูฝ่่ายสืบทอดอ านาจเผด็จการ 
หรือ การท่ีกลุ่มพรรคการเมืองและนกัศึกษาออกมารณรงคล์งช่ือถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดว้ยเช่ือวา่การ
นบัคะแนนเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งไม่โปร่งใสเท่ียงธรรม จากสถานการณ์ดงักล่าว พลเอกอภิรัชต ์คงสมพงษ ์ผู ้
บญัชาการทหารบก ไดเ้ร่ิมออกมาส่งสัญญาณเตือนกลุ่มการเมืองอยูเ่ป็นระยะเพื่อให้หยดุการโจมตีกองทพัและให้
ประชาชนช่วยกนัรักษาความเหนียวแน่นของเอกภาพชาติเอาไว ้เพราะฉะนั้น เส้นทางการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย
ไทยในอนาคตจึงอาจไม่ราบร่ืนนกัและทหารอาจยงัคงมีบทบาททางการเมืองสืบต่อไป (อยา่งนอ้ยก็อีกซกัระยะ) จน
ท าใหย้งัไม่สามารถจดัประเภทรัฐไทยใหเ้ขา้ไปอยูใ่นกลุ่มระบอบก่ึงประชาธิปไตยท่ีชดัเจนได ้หรือกล่าวอีกแง่ คือ 
รัฐไทยตอนน้ีและในอนาคตอนัใกลก้ าลงัอยูใ่นช่วงพลวตัไต่อนัดบัข้ึนลงระหวา่งการเคล่ือนยา้ยสัณฐานจากรัฐ
อ านาจนิยมเขา้สู่รัฐแบบก่ึงประชาธิปไตยมากข้ึนเร่ือยๆหรือแมก้ระทัง่จากรัฐก่ึงประชาธิปไตยถอยคืนสู่รัฐอ านาจ
นิยม  

                                                 

136  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 269   
137  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 107 
138  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 162 และมาตรา 164 
139  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 270 
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บรูไน 
 
 บรูไนดารุสซาลามมีระบอบการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือใชร้ะบอบราชาธิปไตยท่ีองคสุ์ลต่าน
หรือพระราชาธิบดีทรงปกครองประเทศทั้งในฐานะประมุขแห่งรัฐและหวัหนา้คณะรัฐบาล องคสุ์ลต่านทรงมีพระ
ราชอ านาจครอบคลุมฝ่ายบริหาร นิติบญัญติั ตุลาการ รวมถึงกองทพั ตวัอยา่งส าคญั คือ การท่ีผูพ้ิพากษาทุกคนตอ้ง
ไดรั้บแต่งตั้งจากองคสุ์ลต่านหรือการท่ีองคสุ์ลต่านทรงร้ังต าแหน่งจอมทพั รัฐมนตรีกลาโหม และรัฐมนตรีการคลงั  
(ในบางช่วงสมยั) องคสุ์ลต่านทรงมีพระราชอ านาจสมบูรณ์และทรงรวมศูนยอ์  านาจเพื่อบริหารจดัการรัฐผา่น
สถาบนัการเมืองหา้ส่วนหลกั ไดแ้ก่ สภาองคมนตรี สภาราชบลัลงัก ์สภาศาสนา สภาคณะรัฐมนตรีและสภานิติ
บญัญติั ตามรัฐธรรมนูญ สภาองคมนตรีท าหนา้ท่ีถวายค าแนะน ากษตัริยเ์ก่ียวกบัการใชพ้ระราชอ านาจแกไ้ขหรือ
ยกเลิกขอ้ก าหนดในรัฐธรรมนูญ รวมถึงการมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหแ้ก่บรรดาขา้ราชการและขา้ราชบริพาร 
สภาราชบลัลงักจ์ะถวายค าแนะน าเก่ียวกบัการสืบทอดราชสมบติั สภาศาสนาท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาองคสุ์ลต่าน
เก่ียวกบัศาสนาอิสลาม ส่วนสภาคณะรัฐมนตรีจะถวายค าแนะน าในเร่ืองการบริหารปกครองรัฐ140 ในขณะท่ีสภานิติ
บญัญติัมีหนา้ท่ีเพียงแค่ใหค้  าปรึกษากษตัริยใ์นเร่ืองกฎหมายและกระบวนการนิติบญัญติั จากกรณีดงักล่าว บรูไนจึง
เป็นรัฐเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้สามารถรักษาระบอบสมบูรณาสิทธิราชยเ์อาไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น ซ่ึงท า
ใหอ้งคก์ษตัริยก์ลายเป็นจุดหลอมรวมอ านาจสูงสุดภายในรัฐและสังคม 
 
 รัฐบาลราชาธิปไตยบรูไนมีก าลงัเตม็ท่ีในการควบคุมส่ือและภาคประชาสังคม โดยถึงแมว้า่ประชาชนจะ
เขา้ถึงวทิย ุโทรทศัน์และอินเตอร์เน็ทไดก้วา้งขวาง แต่รัฐบาลก็สามารถควบคุมครอบง าส่ือไดห้ลากหลายช่องทาง 
เช่น หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัและต่ออายกุารด าเนินกิจการจากกระทรวงมหาดไทยใน
ทุกๆหน่ึงปี141 หรือการท่ีองคก์รท่ีมีสมาชิกมากกวา่สิบคนข้ึนไปตอ้งลงทะเบียนกบัรัฐบาลโดยรัฐบาลมีอ านาจ
หนา้ท่ีและดุลยพิินิจในการเพิกถอนยบุสลายองคก์ร นอกจากนั้น รัฐบาลบรูไนยงัสั่งหา้มไม่ใหข้า้ราชการเขา้ไป
พวัพนักบักลุ่มสหภาพแรงงาน กอปรกบัลูกจา้งส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมน ้ามนัและบริษทัก่อสร้าง มกัเป็นชาว
ต่างประเทศท่ีถือวซ่ีาชัว่คราว142 ดงันั้น การรวมตวัของฝงูชนขนาดใหญ่เพื่อประทว้งหนดัหยดุงานหรือการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องกดดนัรัฐบาลจากขา้ราชการและประชาชน จึงเป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดย้ากในสังคมการเมืองบรูไน 
 ถึงแมบ้รูไนจะตกอยูใ่ตร้ะบอบการเมืองเผด็จการ หากแต่ก็พบเห็นการด าเนินกลยทุธ์การเมืองของผูน้ าท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัประชาธิปไตยในบางแง่มุม บรูไนไม่มีการเลือกตั้งระดบัชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 หากแต่มีพรรค
การเมืองท่ีถูกรับรองสถานภาพแบบถูกตอ้งตามกฎหมาย อาทิ พรรคพฒันาแห่งชาติ (National Development Party)   
ท่ีใหป้ฏิญาณวา่จะสนบัสนุนการครองอ านาจขององคสุ์ลต่าน143 แต่กิจกรรมต่างๆของพรรคก็ไม่เป็นท่ีรับรู้ในหมู่

                                                 

140  จรัญ มะลูลีม, "บรูไนดารุสซาลาม,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม (กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั ดิเรก ชยั
นาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 13-15.  

141 Aurel Croissant and Philip Lorenz, Comparative Politics of Southeast Asia, 28. 
142 Ibid. 
143 จรัญ มะลูลีม, "บรูไนดารุสซาลาม,” 19.  
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สาธารณชนมากนกัเน่ืองจากมกัถูกตรวจสอบควบคุมจากฝ่ายรัฐบาลและจากสภาพความเป็นจริงท่ีวา่องคสุ์ลต่าน
ทรงไม่อนุญาตใหมี้การเลือกตั้งระดบัชาติ แต่จะทรงอนุญาติใหปั้จเจกบุคคลสามารถลงสมคัรเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน
ได้144 จากกรณีดงักล่าว พรรคการเมืองในบรูไนจึงไม่มีพลงัอ านาจท่ีแขง็แกร่งพอในกระบวนการเลือกตั้งและพฒันา
ประชาธิปไตย จนดูเหมือนวา่ พรรคการเมืองถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อเบ่ียงเบนแรงกดดนันานาชาติท่ีมีต่อระบอบราชาธิป
ไตยเสียมากกวา่145 โดยพบวา่ พรรคพฒันาแห่งชาติท่ีมียทุธศาสตร์ไม่เป็นปฏิปักษต่์อกษตัริยย์งัสามารถด ารงรักษา
ความเป็นพรรคสืบต่อไปได ้ซ่ึงผดิกบัพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติบรูไน (National Democratic Party of Brunei) ท่ี
เคยวพิากษก์ารท างานของรัฐบาลบรูไนแบบเปิดเผยโจ่งแจง้จนตอ้งถูกยติุบทบาททางการเมืองในท่ีสุด 
 ส่วนในระดบัการเมืองทอ้งถ่ิน เช่น การชิงต าแหน่งหวัหนา้หมู่บา้น รัฐบรูไนอนุญาตใหค้นในทอ้งท่ี
สามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรข้ึนมาด ารงต าแหน่งหวัหนา้หมู่บา้นพร้อมจดัใหมี้การเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน เม่ือชนะการเลือกตั้งแลว้ หวัหนา้หมู่บา้นจะถูกเสนอช่ือเขา้กระทรวงมหาดไทยและทูลเกลา้ใหอ้งค์
สุลต่านทรงมีพระราชวนิิจฉยั หากพระองคท์รงเห็นชอบก็จะไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเป็นหวัหนา้หมู่บา้น แต่หากไม่ทรง
เห็นชอบ การเลือกตั้งก็จะถูกจดัข้ึนมาใหม่146 นอกจากน้ี ในหน่วยปกครองทอ้งถ่ินบรูไนมกัมีการจดัประชุม
ปรึกษาหารือเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน โดยอนุญาตใหมี้การแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนมุมมอง ซ่ึงในบริบท
สังคมการเมืองบรูไน เรียกวงประชุมแบบน้ีวา่รากหญา้ประชาธิปไตย147 ดงันั้น บรูไนจึงมีคุณลกัษณะแบบ
ประชาธิปไตยอยูบ่า้งในเร่ืองของการเลือกตั้งและการบริหารงานทอ้งถ่ิน หากแต่ทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งไดรั้บการคดั
กรองควบคุมอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทยและองคสุ์ลต่าน กอปรกบัพรรคการเมืองไม่สามารถรณรงคห์าเสียงส่ง
ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัในสนามทอ้งถ่ินได ้จึงไม่ถือวา่เป็นกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยท่ีเปิดกวา้งเสรีอยา่งแทจ้ริง 
 
ลาว 
 
 ลาวมีระบอบการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ ใชร้ะบบพรรคการเมืองเดียว (One-Party System) ท่ี
เป็นพรรครัฐบาลท่ีมีอ านาจผกูขาดการเมืองการปกครองและการบริหารรัฐกิจแต่เพียงฝ่ายเดียว แมว้า่เหตุการณ์
พงัทลายของสหภาพโซเวยีตและค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสตใ์นยโุรปตะวนัออกจะไดส้ร้างความต่ืนตระหนกใหแ้ก่
ผูน้ าลาวพอสมควรและก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญับางประการ เช่น การเปิดกวา้งเสรีทางเศรษฐกิจ 
หากแต่การปฏิรูปการเมืองเพื่อเดินหนา้สู่กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยกลบัหยดุน่ิง จนท าใหล้าวยงัใชร้ะบอบ
การเมืองแบบเผด็จการบนรากฐานของลทัธิมาร์ก-เลนิน เช่นเดิม148 แมรั้ฐธรรมนูญลาวปัจจุบนั ไดก้ าหนดเร่ืองสิทธิ

                                                 

144  Aurel Croissant and Philip Lorenz. Comparative Politics of Southeast Asia, 25. 
145  Ibid. 
146 จรัญ มะลูลีม, "บรูไนดารุสซาลาม,”  24.  
147  เร่ืองเดียวกัน., 21. 
148  ตรีเนตร สาระพงษ,์ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม 

(กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั ดิเรก ชยันาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 95. ส่วนรายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกบัการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองลาว โปรดู Martin Stuart Fox, “Politics and Reform in the Lao People's Democratic Republic,” Asia 
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และความเสมอภาคของประชาชน ครอบคลุมทั้งภาวะเสมอภาคของพลเมืองใตก้รอบกฏหมายโดยไม่จ  าแนกเพศ 
ฐานะสังคม ระดบัการศึกษา การนบัถือศาสนาและชาติพนัธ์ุ ตลอดจนก าหนดใหก้ารเลือกตั้งเป็นสิทธิของคนท่ีมี
อายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ กระนั้นก็ตาม รัฐธรรมนูญไดใ้หอ้ านาจแก่พรรคประชาชนปฏิวติัลาวเป็นสถาบนัการเมือง
การปกครองสูงสุดซ่ึงมีอ านาจควบคุมนโยบายการพฒันาประเทศ ช้ีน าระบบความคิดและแนะแนววถีิการด าเนิน
ชีวติของพลเมืองทั้งหมดภายในรัฐ ส่วนการลงสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ กฏหมายอนุญาตใหผู้ส้มคัร
ของพรรคประชาชนปฏิวติัลาวเพียงพรรคเดียวเท่านั้นในการลงสมคัร ยกเวน้แต่กรณีผูส้มคัรอิสระท่ีสามารถลง
สมคัรรับเลือกตั้งได ้แต่อยา่งไรก็ตาม สมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่ลว้นประกอบดว้ยสมาชิกพรรคประชาชน
ปฏิวติัลาว149 นอกจากนั้น การเลือกตั้งลาวยงัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการเลือกสมาชิกใตก้ารควบคุมก ากบัดูแลของ
พรรคเพื่อใหเ้ขา้ไปท าหนา้ท่ีในสภาแห่งชาติตามธรรมเนียมทางการเมือง ดงันั้น จึงมิอาจกล่าวไดว้า่การเลือกตั้งลาว
มีลกัษณะบริสุทธ์ยติุธรรมหรือเขา้ข่ายการเลือกตั้งปกติทัว่ไปในระบอบประชาธิปไตย 
 บุนคง เพชรดาวฮุ่ง นกัวชิาการดา้นนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว อธิบายวา่อ านาจ
ปกครองรัฐลาวจะแยกไปตามองคก์รต่างๆ คือ สภาแห่งชาติท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ประธานประเทศและ
รัฐบาลท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร ส่วนอ านาจตุลาการมีศาลประชาชนและอยัการประชาชนเป็นผูใ้ชอ้  านาจ ทวา่ เม่ือ
พิเคราะห์สารัตถะของรัฐธรรมนูญและกฏหมายฉบบัต่างๆ รวมถึงแนวปฏิบติัทางการเมือง พบวา่พรรคประชาชน
ปฏิวติัผกูขาดอ านาจสูงสุดในการคดัสรรเจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้ไปในโครงสร้างการเมืองการปกครอง ดว้ยเหตุน้ีอ านาจรัฐ
ทั้งหมดจึงถูกยดึโยงไวท่ี้พรรคประชาชนปฏิวติัลาว150 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร
และอ านาจตุลาการ แมดู้ผวิเผนิจะเร่ิมถูกแบ่งแยกออกจากกนั แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นตกอยูใ่ตก้ารน าพาของพรรค
ประชาชนปฏิวติั ซ่ึงหลกัการน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของพรรคท่ีตอ้งการเป็น "พรรคก าอ านาจ” ท่ีพรรค
คอมมิวนิสตจ์ะกุมก าลงัสูงสุดเหนือสถาบนัการเมืองการปกครองทั้งหมด จึงท าใหต้ามสภาพความเป็นจริงแลว้ ยงั
ไม่มีการแยกอ านาจจากกนัอยา่งเด็ดขาดเป็นอิสระต่อกนัตามหลกัประชาธิปไตยในระบบการเมืองลาว151  
 การกุมอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวติัไดล้ดทอนพลงัประชาธิปไตยในลาว พรรคจะเขา้ไปแทรกซึม
ควบคุมทั้งรัฐบาล สภา ขา้รัฐการ และองคก์รมวลชน การออกกฏหมายและนโยบายมกัเป็นไปตามแนวทางความ
ตอ้งการของพรรคมากกวา่ความตอ้งการของประชาชน ขณะท่ีองคก์รมวลชนท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งข้ึนลว้นแต่
ตอ้งมีความเก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัพรรค เช่น แนวลาวสร้างชาติ (Lao Front for National Construction: LFNC) ซ่ึงถูก
จดัตั้งข้ึนเพื่อเสริมอ านาจการเมืองการบริหารของพรรคโดยแนวร่วมดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีปลุกระดมผลกัดนัและ
ส่งเสริมมวลชนใหร่้วมมือกบัพรรคเพื่อสร้างเอกภาพสามคัคีภายในชาติ ขณะเดียวกนั พรรคประชาชนปฏิวติัยงั
ควบคุมก าลงัทหารและต ารวจ และจะมีคนของพรรค (Party Cell) เขา้ไปแทรกตวัสร้างเครือข่ายอยูใ่นทุกสถาบนั

                                                                                                                                                                  

Research Centre Working Paper 126 (Perth: Murdoch University, 2005).   
149 เร่ืองเดียวกัน., 95-96. 
150  บุญคง เพชรดาวฮุ่ง, ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ (นครหลวงเวยีงจนัทน:์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั

แห่งชาติ, 2552).  
151 ตรีเนตร สาระพงษ,์ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,” 97.  



62 
การเมืองและในทุกระดบัของหน่วยโครงสร้างการปกครองลาว เช่น ในระดบัแขวงและในระดบัหมู่บา้น152 ผลท่ี
ตามมา คือ พลงัของระบอบเผด็จการสามารถเขา้ไปสมานตวัเกาะติดกบัโครงสร้างรัฐและสังคมไดแ้นบสนิท จนท า
ใหก้ารเคล่ือนไหวของกลุ่มการเมืองท่ีต่อตา้นพรรคหรือตอ้งการจะเห็นการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย ถูกตรวจสอบ
ปราบปรามจากพรรคไดง่้าย   
 จากการครองอ านาจท่ียาวนานของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวติั กลุ่มการเมืองท่ีประกอบดว้ยปัญญาชน 
นกัการเมืองและประชาชนบางส่วน ไดร้วมตวักนัก่อตั้งขบวนการเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยข้ึน หากแต่ยงั
ไม่มีพลงัต่อสู้ท่ีสูงเด่นพอ กอปรกบัถูกพลงัอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวติัควบคุมกดปราบอยูเ่ป็นระยะ ตวัอยา่ง
เด่นชดั คือ สันนิบาตสหภาพเพื่อประชาธิปไตยในลาว (The United League for Democracy / ULDL) ซ่ึงเป็นองคก์ร
ประชาสังคมท่ีไม่แสวงหาผลก าไร มีฐานปฏิบติัการอยูใ่นกรุงวอชิงตนั ดีซี สหรัฐอเมริกา กลุ่มดงักล่าวพยายาม
รวบรวมสมาชิกทั้งในเขตสหรัฐอเมริกา เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละลาว โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารและประณามรัฐบาลลาวในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน การกกัขงันกัโทษการเมืองและการขดัขวาง
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตย กิจกรรมท่ีโดดเด่นของกลุ่ม คือ การพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมทาง
การเมืองใหก้บัอดีตนกัศึกษาลาวท่ีเคยเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยอยา่งสงบสันติในกรุงเวยีงจนัทน์ หากแต่
ถูกทางการลาวใชก้ าลงัเขา้ปราบปรามช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 นอกจากนั้นทางกลุ่มยงัเรียกร้องให้รัฐบาลลาวยติุ
การกกัขงัใชค้วามรุนแรงต่อผูล้ี้ภยัชาวมง้ท่ีถูกส่งกลบัมาจากไทย กระนั้นก็ตาม รัฐบาลลาวก็ประสบความส าเร็จใน
การต่อสู้กบักระแสโจมตีจากกลุุ่มสันนิบาตสหภาพเพื่อประชาธิปไตย153 ซ่ึงท าใหก้ารเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยใน
ลาวกลายเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงในอนาคตอนัใกล ้    
 
เวยีดนาม 
 
 เวยีดนามมีระบอบการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยโดยจดัเป็นรัฐท่ีมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ 
พรรคคอมมิวนิสตเ์วยีดนามซ่ึงเป็นพรรคตามแบบฉบบัมาร์กซ์-เลนิน หากแต่ไดผ้สมเขา้กบัความเป็นเวยีดนามดว้ย
การใชแ้นวคิดการเมืองของท่านโฮ จิ มินห์ มาเป็นรากฐานอุดมการณ์ พรรคคอมมิวนิสตเ์วยีดนามไดด้ าเนินงาน
การเมืองในลกัษณะประชาธิปไตยแบบรวมศูนย ์(Democratic Centralism) ซ่ึงในบริบทเวยีดนาม หลกัการและ
แนวคิดน้ีสะทอ้นถึงลกัษณะท่ีกลไกการบริหารของพรรคในทุกระดบัจะไดรั้บการจดัตั้งข้ึนผา่นการเลือกตั้งและการ
ด าเนินงานบนหลกัการเป็นผูน้ าร่วม (Collective Leadership) โดยส่วนนอ้ยตอ้งเคารพส่วนใหญ่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตอ้งเคารพผูมี้ต าแหน่งสูงกวา่ ปัจเจกชนตอ้งเคารพองคก์รและองคก์รต่างๆภายในพรรคตอ้งเคารพท่ีประชุมสมชัชา

                                                 

152 เร่ืองเดียวกัน., 81. 
153  Global Nonviolent Action Database, “Laotians Campaign for Democracy and the Release of Political Prisoners, 1999-

2003,”  https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/laotians-campaign-democracy-and-release-political-prisoners-1999-2003 
(Accessed 25 October 2018); Nouamkham Khamphilavong, “Lao Students Movement for Democracy,” 
http://www.angelfire.com/hero2/lsmfd/Profile.html (Accessed 25 October 2018).   

https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/laotians-campaign-democracy-and-release-political-prisoners-1999-2003
http://www.angelfire.com/hero2/lsmfd/Profile.html
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ใหญ่และคณะกรรมการกลางของพรรค154 หรือพดูอีกนยัหน่ึง คือ ประชาชนใชอ้ านาจผา่นการเลือกผูแ้ทนเขา้ไปใน
สภาแห่งชาติ โดยจะมีการเลือกตั้งทัว่ไปในเวยีดนามทุก 5 ปี ยกเวน้ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะสงคราม หากแต่การ
เลือกตั้งในเวยีดนามไม่ไดต้ั้งอยูบ่นฐานของการแข่งขนัเน่ืองจากมีเพียงแค่พรรคคอมมิวนิสตเ์วยีดนามเท่านั้นท่ี
สามารถส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งได ้และแมว้า่นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ท่ีทางการเวยีดนามอนุญาตให้ผูส้มคัรอิสระลง
สมคัรเลือกตั้งได ้แต่ผูส้มคัรอิสระเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งเวยีดนาม
ก่อน155 ฉะนั้น การเลือกตั้งเวยีดนามจึงไม่เขา้ข่ายการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรมตามระบอบประชาธิปไตยทัว่ไป 
 พรรคคอมมิวนิสตถื์อเป็นแกนกลางสูงสุดในการควบคุมสถาบนัการเมืองการปกครองทั้งหมดภายในรัฐ 
ทั้งสถาบนันิติบญัญติั บริหารและตุลาการ พร้อมส่งตวัแทนเครือข่ายพรรคเขา้ไปบริหารกิจการรัฐครอบคลุมหน่วย
ปกครองทุกระดบัตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน นอกจากนั้น พรรคยงัท างานประสานร่วมกบั
องคก์รมวลชนอ่ืนๆ เช่น สหภาพแรงงาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็น "แขน ขา” ของพรรค156 (ศรีประภา 36) ท่ีส่งออกอ านาจ
อิทธิพลเขา้ไปในโครงสร้างรัฐและสังคมเวยีดนามอยา่งเหนียวแน่น จากแบบแผนดงักล่าว กลไกการเมืองการ
ปกครองเวยีดนามจึงถูกผกูขาดรวมศูนยไ์วท่ี้พรรคคอมมิวนิสตแ์ต่เพียงฝ่ายเดียว จนกล่าวไดว้า่ เวยีดนามคือรัฐรวม
ศูนยท่ี์ใชร้ะบบ "รัฐพรรค” หรือ "Party State”  ท่ีสถาบนัการเมืองการปกครองตั้งแต่ระดบัชาติไปจนถึงระดบัหน่วย
ท่ีเล็กท่ีสุดในการบริหารราชการ ตลอดจนแนวคิดการเมืองและวถีิการด ารงชีวิตของประชาชนโดยรวม มิสามารถ
จะด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระแยกขาดออกจากอิทธิพลครอบง าของพรรคคอมมิวนิสต์157 ผลท่ีตามมา คือ 
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัต ่าและการเปล่ียนผา่นการเมืองลว้นแต่ตอ้งอาศยัการตดัสินใจของ
กลุ่มผูน้ าระดบัสูงในพรรคคอมมิวนิสตเ์วยีดนาม 
 แมท่ี้ผา่นมา รัฐธรรมนูญเวยีดนามไดร้ะบุเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง หากแต่การ
ใชสิ้ทธิตอ้งมาพร้อมหนา้ท่ีเสมอและสิทธิเสรีภาพยอ่มมีขอบเขตจ ากดั โดยค านึงถึงเร่ืองความมัน่คงและความสงบ
เรียบร้อยของบา้นเมืองเป็นหลกั ในมาตราท่ี 67 ของรัฐธรรมนูญซ่ึงผา่นการรับรองเม่ือปี ค.ศ. 1980 ไดป้ระกนัสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน แต่ก็ถูกก ากบัไวท้นัทีดว้ยประโยคท่ีวา่ "ไม่มีใครสามารถใชเ้สรีภาพประชาธิปไตยในทางท่ี
ผดิ ในลกัษณะท่ีละเมิดหรือขดักบัผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนได”้158 ส่วนมาตราท่ี 51 ของรัฐธรรมนูญฉบบั
ปี ค.ศ. 1992 ระบุไวว้า่ สิทธิของพลเมืองไม่อาจแยกขาดจากหนา้ท่ีได ้โดยขณะท่ีรัฐรับรองสิทธิพลเมือง พลเมือง
ตอ้งท าหนา้ท่ีท่ีมีต่อรัฐและสังคมเช่นกนั159 ในปัจจุบนั แมเ้วียดนามจะมีการเปิดกวา้งทางสังคมวฒันธรรมและ
เศรษฐกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทุนนิยมและโลภาภิวฒัน์มากข้ึน กระนั้น รัฐและพรรคยงักุมอ านาจหลกัในการ
ควบคุมตรวจสอบสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยูต่่อไป 
                                                 

154  ศรีประภา เพชรมีศรี, "สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม,” ใน หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม 
(กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั ดิเรก ชยันาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 31-32.  

155  เร่ืองเดียวกัน., 15.  
156  เร่ืองเดียวกัน., 36.  
157 แนวคิดเร่ืองรัฐพรรค โปรดดู Maria Csanadi,  Party-States and Their Legacies in Post-Communist Transformation 

(Cheltenham: Edward Elgar Publisher, 1997). 
158 ศรีประภา เพชรมีศรี, "สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม,” 8. 
159  เร่ืองเดียวกัน., 9. 
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 ส าหรับแนวโนม้การเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย ไดมี้ความพยายามของกลุ่มหวักา้วหนา้ทั้งภายในและนอก
พรรคท่ีเรียกร้องใหเ้วยีดนามมีระบบการเมืองแบบหลายพรรคเพื่อลดการผกูขาดอ านาจของพรรคคอมมิวนิสต ์
หากแต่ไดรั้บการปฏิเสธและถูกตีความวา่เป็นกิจกรรมท่ีต่อตา้นพรรคพร้อมเป็นอนัตรายต่อเสถียรภาพรัฐ 
นอกจากนั้น กลุ่มหวักา้วหนา้ยงัมีจ  านวนนอ้ยและมีอ านาจต่อรองท่ีห่างไกลจากกลุ่มอนุรักษนิ์ยมอยู ่ในอีกมุมหน่ึง 
ผูน้ าในแผงอ านาจของพรรค เช่น กรมการเมืองและคณะกรรมการกลาง อาจแบ่งออกคร่าวๆ ไดเ้ป็นกลุ่มท่ี
สนบัสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเป็นขั้วผลกัดนัแผนปฏิรูปและพยายามลดบทบาทรัฐในการพฒันาประเทศลง
บางส่วนโดยเนน้ไปท่ีการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนแทน กบั พวกท่ีเนน้ป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คงซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นผูน้ าท่ีมีภูมิหลงัเป็นทหารหรือมหาดไทย-ความมัน่คงภายใน กลุ่มน้ีตอ้งการใหมี้การปฏิรูปแบบชา้ๆ 
ค่อยเป็นค่อยไป โดยมองวา่การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วยอ่มกระทบต่อเสถียรภาพและความปรองดองของประเทศ160  
แต่อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มน้ียงัรักษาเอกภาพภายในพรรคเอาไวอ้ยา่งเหนียวแน่นและมกัเนน้แต่เร่ืองการปฏิรูป
เศรษฐกิจหรือการพฒันาประเทศมากกวา่การเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย หรือไม่ไดเ้นน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการ
พฒันาประชาธิปไตยกบัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ อนัท่ีจริง กลุ่มผูน้ าระดบัสูงในเวยีดนามยงัคงมองวา่
ระบอบการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยก็สามารถพฒันาประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองไดแ้ละการเติบโตทางเศรษฐกิจก็
น ามาซ่ึงคะแนนนิยมและเสถียรภาพของพรรคคอมมิวนิสตเ์วยีดนามซ่ึงสามารถตีโตก้ระแสการเปล่ียนผา่นพฒันา
ประชาธิปไตยไดเ้ช่นกนั161     
 ส่วนในแง่การเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยภายนอกพรรค พบเห็นการรวมตวักนัของกลุ่มปัญญาชน 
นกัการเมืองและประชาชนบางส่วนโดยมีฐานเคล่ือนไหวหลกัอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา กลุ่มดงักล่าวมีเป้าหมายคือการมุ่ง
ใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยในเวยีดนาม หากแต่พลงัการต่อสู้และแนวร่วมสนบัสนุน ยงัตกเป็นรอง
ฝ่ายรัฐบาลอยูม่าก ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 2011  ทางกลุ่มชาวเวยีดนามผูเ้รียกร้องประชาธิปไตยไดใ้ชช่้องทางผา่น
โซเชียลมีเดียปลุกระดมใหมี้การเดินขบวนประทว้งต่อตา้นโจมตีรัฐบาลเวยีดนาม ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก
คล่ืนปฏิวติัประชาธิปไตยอาหรับ (Arab Spring) เช่น การเคล่ือนมวลชนเพื่อโค่นอ านาจผูน้ าในตูนิเซีย อียปิต ์ลิเบีย 
เยเมน ฯลฯ แต่อยา่งไรก็ตาม แกนน าไดถู้กทางการเวยีดนามเขา้จบักุมตวั ขณะท่ีการเดินขบวนแบบประปรายของฝงู
ชนในกรุงโฮ จิ มินห์ ซิต้ี และ ดานงั ก็แผว่เบาลงและถูกปราบปรามจากทางการเวยีดนามในท่ีสุด162 ดงันั้น การ
เปล่ียนสู่ประชาธิปไตยในเวยีดนามจึงเป็นเร่ืองท่ีมิสามารถเกิดข้ึนไดใ้นปัจจุบนัและอนาคตอนัใกล ้  
 

 

 

 

 

 

                                                 

160  เร่ืองเดียวกัน., 39. 
161  ดูเพ่ิมเติมใน  Jonathan D. London. (ed.), Politics in Contemporary Vietnam: Party, State, and Authority Relations 

(Houndmills and New York: Palgrave Macmillan, 2014).  
162  Nguyen Hung, “Government Crackdown as Calls to Rise Up are heard in Vietnam,” http://www.asianews.it/news-

en/Government-crackdown-as-calls-to-rise-up-are-heard-in-Vietnam-20906.html  (accessed 27 October 2018). 
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กจิกรรม 12.2.3 
 จงอธิบายลกัษณะของการพฒันาประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้าพอสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย ประกอบดว้ย บรูไน ลาว เวยีดนาม และ
ไทย (ภายใตช่้วงการปกครองของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา) ซ่ึงมีระบอบการปกครองแตกต่างกนัไป กล่าวคือ 
บรูไน เป็นระบอบอ านาจนิยกษตัริย ์ลาวและเวยีดนาม เป็นเผด็จการคอมมิวนิสต ์และไทยเป็นรัฐอ านาจนิยมท่ี
ปกครองโดยผูน้ าทหาร อยา่งไรก็ตาม ระดบัการควบคุมของรัฐบาลในประเทศเหล่าน้ีต่อสังคมมีความแตกต่างกนั
ไป ในบรูไน ไม่มีการเลือกตั้งระดบัชาติ มีแต่การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินท่ีตอ้งผา่นการรับรองจากกษตัริยอี์กทีหน่ึง 
กรณีของลาวและเวยีดนาม มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติท่ีควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต ์ในประเทศกลุ่มน้ี ไม่
มีการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจระหวา่งสถาบนันิติบญัญติั บริหาร และตุลาการ ตามหลกัการประชาธิปไตยพื้นฐาน มี
การควบคุมการด าเนินกิจกรรมสาธารณะเพื่อแสดงขอ้เรียกร้องทางการเมือง 
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ตอนที ่12.3 
ปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 12.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 
 

1. บทบาททหารกบัการพฒันาประชาธิปไตย 
2. ความขดัแยง้ทางการเมืองกบัการพฒันาประชาธิปไตย 

 

แนวคดิ 

 
  1. การเขา้มายุง่เก่ียวกบัการเมืองของทหารในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส่้งผลต่อการ
 ชะลอตวัของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยหรือแมก้ระทัง่การพงัทลายลงของประชาธิปไตย 
 บทบาท ทหารในทางการเมืองสามารถไล่ระดบัตั้งแต่ทหารผูถ่้วงดุลไกล่เกล่ียท่ีเขา้มาแทรกแซงการพฒันา
 ประชาธิปไตยในระดบัเบาท่ีสุด ไปจนถึงทหารผูพ้ิทกัษท่ี์เขา้มาปกครองรัฐระยะสั้นในช่วงสถานการณ์
 ฉุกเฉินและทหารผูป้กครองท่ีบริหารควบคุมรัฐระยะยาวโดยทหารประเภทน้ีถือวา่ท าการแทรกแซง
 กระบวนการพฒันาประชาธิปไตย ในระดบัท่ีรุนแรงท่ีสุด ส าหรับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบเห็นกรณี
 ศึกษาของทหารทั้งสามประเภทในรัฐต่างๆ เช่น ไทย เมียนมาและอินโดนีเซีย นอกจากนั้น ในส่วน
 ทฤษฏีเพิ่มเติม การใชแ้นวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ทหารกบัพลเรือนหรือการด าเนินยทุธศาสตร์ของ          
 รัฐบาลพลเรือนท่ีพยายามลดบทบาทกองทพัในทางการเมืองลง ก็นบัวา่เป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์เร่ือง
 ทหารกบัปัญหาพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
  2. ในบางรัฐของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น เมียนมา ไทยและกมัพชูา ขั้นตอนพฒันา
 ประชาธิปไตยอาจเดินทางไปพร้อมกบักระบวนการสร้างรัฐสร้างชาติท่ียงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ในทาง
 ประวติัศาสตร์หรือพร้อมกบัสภาพเง่ือนไขสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยความแตกแยกเปราะบางร้าวลึกจนท าให้
 ประเด็นเร่ืองเอกภาพชาติและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองกลายเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
 ประชาธิปไตย นอกจากนั้น ในบางรัฐของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้แมจ้ะไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเหตุและ
 ผลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการมีประชาธิปไตยกบัการลดระดบัความขดัแยง้ เช่น สงครามกลางเมืองและการกวาด
 ลา้งทางชาติพนัธ์ุ หากแต่ความเปล่ียนแปลงการเมืองในบางประเทศก็เร่ิมแสดงใหเ้ห็นวา่ความขดัแยง้ท่ี
 รุนแรงไดถู้กลดทอนบรรเทาลงไดใ้นช่วงท่ีรัฐมีการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย 
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วตัถุประสงค์ 
 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายและวเิคราะห์การเขา้มายุง่เก่ียวกบัการเมืองของกองทพัท่ีสัมพนัธ์กบัปัญหากระบวนการพฒันา
 ประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 2. อธิบายความหมายของความขดัแยง้ทางการเมืองและวเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งปัญหาความขดัแยง้
 การเมืองกบัปัญหากระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

ความน า 
 
 การพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ผชิญกบัปัญหาอุปสรรคนานาประการ ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองของวฒันธรรมการเมืองท่ีใหค้วามส าคญักบัระบบอุปถมัภแ์ละการขาดความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในบางประเทศ หรือการท่ีนกัการเมืองและรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งในบางรัฐขาดหลกัธรร
มาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีีโปร่งใสตรวจสอบไดจ้นประสบปัญหาเร่ือง
ทุจริตคอรัปชัน่และถูกโค่นลม้อ านาจในท่ีสุด หรือภาวะท่ีรัฐบาลพลเรือนใชก้ารเลือกตั้งเป็นช่องทางเขา้สู่อ านาจ
หากแต่ใชย้ทุธศาสตร์ยทุธวธีิการเมืองท่ีขดัฝืนกบัหลกัประชาธิปไตยทั้งน้ีก็เพื่อเขา้ท าลายคู่แข่งและครองอ านาจน า
ทางการเมืองจนท าใหเ้กิดการเลือกตั้งท่ีไม่บริสุทธ์ยติุธรรมหรือท าใหป้ระชาธิปไตยมีลกัษณะไม่เสรี 
 
 แต่อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นวา่มีปัญหาแหลมคมชนิดหน่ึงซ่ึงฝังรากลึกอยูใ่นพฒันาการการเมืองตะวนัออก
เฉียงใต ้นัน่คือ การก่อรัฐประหารและแทรกแซงการเมืองแบบรุนแรงของกองทพัซ่ึงท าใหเ้กิดความล่าชา้หรือการ
ชะงกังนัในกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย ถึงแมปั้ญหาน้ีจะไม่ไดเ้กิดข้ึนในทุกรัฐของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ท่ีกองทพัพุง่เป้าไปท่ีภารกิจป้องกนัประเทศมากกวา่การเมืองภายใน หรือลาวและ
เวยีดนามหลงัประสบความส าเร็จในการปฏิวติัคอมมิวนิสตซ่ึ์งกองทพัถือเป็นส่วนหน่ึงหรือตกอยูใ่ตก้ารควบคุม
ของพรรคคอมมิวนิสตอ์ยา่งใกลชิ้ด หากแต่ในบางรัฐ เช่น ไทยและเมียนมา การเขา้มายุง่เก่ียวกบัการเมืองของทหาร
จดัวา่มีความสัมพนัธ์อยา่งเด่นชดัต่อการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย ขณะเดียวกนั หากยอ้นดูววิฒันา
ประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา มกัพบเห็นการตั้งรัฐบาลทหารหรือการท่ีทหารสามารถกดดนัต่อรองกบัรัฐบาลพลเรือนได้
หรือแมก้ระทัง่โค่นลม้ท าลายลา้งรัฐบาลประชาธิปไตยในหลายๆประเทศของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จากกรณี
ดงักล่าว จึงท าใหก้ารวเิคราะห์บทบาททหารกบัประชาธิปไตยกลายเป็นประเด็นส าคญัท่ีจะละเลยเสียมิได้
โดยเฉพาะในบริบทการเมืองภูมิภาคซ่ึงพบเห็นการเขา้มายุง่เก่ียวการเมืองของทหารอยูบ่่อยคร้ัง ในอีกแง่มุมหน่ึง 
ส าหรับสังคมการเมืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้ การพฒันาประชาธิปไตยมกัเดินทางควบคู่ไปกบัความรุนแรง
ทางการเมืองหรือความขดัแยง้ชาติพนัธ์ุ หรือประชาธิปไตยอาจถูกตีตราจากผูป้กครองรัฐหรือประชาชนบางกลุ่มวา่
เป็นตน้ตอแห่งความสับสนวุน่วายไร้ระเบียบเพราะท าใหเ้กิดความแตกต่างหลากหลายหรือการแข่งขนัโตเ้ถียงจน
บา้นเมืองตอ้งขาดเอกภาพ ฉะนั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมินอ้ยหากจะน าขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่ง



68 
ประชาธิปไตยกบัความขดัแยง้ทางการเมืองในเชิงทฤษฏีเขา้มาอภิปรายสอบสวนพร้อมน ากรณีศึกษาจากรัฐเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้าอธิบายเสริมหรือวางน ้าหนกัเพิ่มเติมเพื่อตอบค าถามท่ีวา่ประชาธิปไตยมีผลต่อการระงบัความ
ขดัแยง้ทางการเมืองหรือไม่หรือวา่ในทางกลบักนัประชาธิปไตยอาจกระตุน้ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมือง ซ่ึง
นบัเป็นประเด็นใหญ่ท่ีกระทบต่อสารัตถะและคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยโดยรวม ตวัอยา่งเด่นชดั คือ เมียนมา 
กมัพชูา และไทย ท่ีเส้นทางพฒันาประชาธิปไตยเคล่ือนตวัควบคู่ไปกบัความรุนแรงทางการเมืองและปัญหาเร่ือง
เอกภาพชาติ  
 จากเหตุผลท่ีช้ีแจงมา ในเน้ือหาส่วนน้ี ผูเ้ขียนจึงขอหยบิยกสองปัญหาหลกัท่ีเป็นอุปสรรคทา้ทายต่อ
กระบวนการประชาธิปไตยตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงไดแ้ก่ 1. บทบาททหารกบัการพฒันาประชาธิปไตย และ 2. ความ
ขดัแยง้การเมืองกบัการพฒันาประชาธิปไตย โดยมีประเด็นน าเสนอดงัต่อไปน้ี 
 
เร่ืองที ่12.3.1 

บทบาททหารกบัการพฒันาประชาธิปไตย 

 

 ความส าเร็จและความลม้เหลวของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส่วนหน่ึง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัอ านาจอิทธิพลและระดบัการแทรกแซงการเมืองของกองทพั ตวัอยา่งเช่น การครองอ านาจท่ี
ยาวนานของระบอบเผด็จการทหารเมียนมา นบัแต่คร้ังรัฐประหารโดยนายพลเนวินเม่ือปี ค.ศ. 1962 จนถึงช่วงก่อน
ปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญ่โดยรัฐบาลก่ึงพลเรือนในปี ค.ศ. 2011 ซ่ึงท าใหเ้มียนมายคุนั้นมีการพฒันาประชาธิปไตยอยู่
ในระดบัต ่า หรือ ความถ่ีของการก่อรัฐประหารโดยทหารไทยซ่ึงอุบติัข้ึนเป็นระยะในหนา้ประวติัศาสตร์จนส่งผล
ต่อความถดถอยของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย กระนั้นก็ตาม ส าหรับวิวฒันาการการเมืองในบางประเทศ 
เช่น อินโดนีเซีย ทหารหนัมายอมรับความเหนือกวา่ของพลเรือนมากข้ึน พร้อมตดัสินใจลดบทบาททางการเมืองลง
จนท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการพฒันาประชาธิปไตย จากกรณีดงักล่าว เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งเป็นภูมิภาคท่ีมี
ความแตกต่างหลากหลายในระดบัการเขา้มาแทรกแซงการเมืองของทหารซ่ึงสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การเปล่ียนผา่น
และพฒันาประชาธิปไตย 
 ส าหรับเน้ือหาในส่วนน้ี ผูเ้ขียนจะน าเสนอกรอบแนวคิดเก่ียวกบับทบาททหารกบัการเมืองและ
ความสัมพนัธ์ทหาร-พลเรือน (Civil-Military Relations) ซ่ึงเก่ียวโยงกบัวถีิพฒันาประชาธิปไตย พร้อมยกตวัอยา่ง
กรณีศึกษาในภูมิภาคประกอบกนัไปเพื่อใหเ้ห็นภาพคมชดัทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฏีและรายละเอียดปลีกยอ่ยของแต่
ละประเทศ  
 ในแวดวงวชิาการดา้นรัฐศาสตร์การทหาร การแทรกแซง การครอบง า การท ารัฐประหารและการปกครอง
โดยรัฐบาลทหาร มิใช่ปรากฏการณ์ท่ีแปลกใหม่แต่อยา่งใด โดยเฉพาะในกลุ่มรัฐท่ีดอ้ยพฒันาและก าลงัพฒันา
ทั้งหลายทางแถบเอเชีย แอฟริกาและละตินอเมริกาซ่ึงมกัประสบปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมือง การท า
สงครามกลางเมือง การแยง่ชิงอ านาจของกลุ่มการเมืองต่างๆท่ีรุนแรงเขม้ขน้ตลอดจนความอ่อนแอหละหลวมของ
รัฐบาลพลเรือนในการบริหารประเทศจนทหารสามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งยดึอ านาจโดยมกัอา้งวา่เพื่อเป็นการรักษาไวซ่ึ้ง
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เอกภาพและความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง163 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทหารมกัออกมาแทรกแซงครอบง า
การเมืองหรือท ารัฐประหารในช่วงท่ีเกิดความร ่ าส ่าระส่ายแห่งรัฐ ตวัอยา่งส าคญั ไดแ้ก่ การก่อรัฐประหารใน
เวยีงจนัทน์ของกองแล วรีะสาน เม่ือปี ค.ศ. 1960 เพื่อลม้รัฐบาลฝ่ายขวาและผลกัดนัใหเ้จา้สุวรรณภูมาไดเ้ป็น
นายกรัฐมนตรีอีกคร้ังจนส่งผลต่อการกลบัข้ึนมาครองอ านาจของกลุ่มการเมืองสายกลาง และ การท่ีนายพลลอน
นอลท ารัฐประหารลม้รัฐบาลเจา้นโรดม สีหนุ ในปี ค.ศ. 1970 พร้อมสถาปนาระบอบเผด็จการทหารและแต่งตั้ง
ตวัเองข้ึนเป็นประธานาธิบดีและประมุขแห่งรัฐ ส่วนในเมียนมายคุหลงัเอกราช ไดป้ระสบปัญหาความไร้
เสถียรภาพทางการเมืองและการแพร่ระบาดของสงครามกลางเมืองจนท าใหก้องทพัเร่ิมเขา้มามีบทบาทครอบง า
การเมืองมากข้ึนจนในท่ีสุดไดก่้อรัฐประหารโค่นลม้รัฐบาลประชาธิปไตยเม่ือปี ค.ศ. 1962  และสถาปนาระบอบ
เผด็จการทหารเขา้ปกครองประเทศกวา่ 26 ปี 
 ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลใหท้หารยดึอ านาจรัฐบาลพลเรือนไดส้ าเร็จ มกัไดแ้ก่ ปัจจยัภายในองคก์รทหารเอง 
เช่น การท่ีทหารถือครองอาวุธท่ีทรงอานุภาพพร้อมมีทกัษะความช านาญในยทุธศาสตร์ยทุธวธีิการใชก้ าลงัและ 
ภาวะท่ีค่อนขา้งมีเอกภาพเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสถาบนัทหารจนท าใหเ้กิดความกระชบัรวดเร็วในปฏิบติัการ
ยดึอ านาจ บวกกบั ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม เช่น ความขดัแยง้แตกแยกทางสังคมการเมือง ตลอดจน ปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชัน่และการขาดความโปร่งใสในการบริหารปกครองของรัฐบาลพลเรือนซ่ึงมกัเปิดช่องใหก้องทพัมี
จงัหวะสร้างความชอบธรรมในการยดึอ านาจ การประกอบรวมตวัเขา้หากนัของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกบัปัจจยั
ดา้นองคก์รเหล่าน้ีท าใหก้องทพัตดัสินใจเขา้แทรกแซงการเมืองจนประสบความส าเร็จในการก่อรัฐประหารและ
สามารถโค่นลม้รัฐบาลท่ีมาจากวถีิการเมืองประชาธิปไตยไดส้ าเร็จ164 ตวัอยา่งเด่นชดั คือ การท ารัฐประหารของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีทหารไทยไดอ้าศยัช่องวา่งจากปัญหาเร่ืองทุจริตคอรัปชัน่ของรัฐบาลท่ีีมา
จากการเลือกตั้งบวกกบัความขดัแยง้แตกแยกของสังคมการเมืองเป็นตวัผลกัดนัใหก้องทพัท ารัฐประหาร โดยใน
กระบวนการยดึอ านาจ พบเห็นทั้งการเคล่ือนก าลงัท่ีช านาญรวดเร็วของหน่วยรบเพื่อยดึกุมจุดยทุธศาสตร์ส าคญัใน
เมืองหลวงรวมถึงความมีเอกภาพเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของกลุ่มผูน้ าทหารและก าลงัพลท่ีปฏิบติัการจนท าใหพ้ล
เอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา โค่นลม้รัฐบาลยิง่ลกัษณ์และรวบอ านาจการปกครองมาไวท่ี้ตวัพลเอกประยทุธ์และคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติไดส้ าเร็จ 
 ส าหรับขอ้ถกเถียงทฤษฏีท่ีลุ่มลึกข้ึนเก่ียวกบับทบาททหารกบัการพฒันาประชาธิปไตย พบวา่ การ
แทรกแซงการเมืองของทหารสามารถแบ่งออกไดห้ลายระดบั เร่ิมตั้งแต่ระดบัเบา ระดบักลาง ไปจนถึงระดบัหนกั 
โดยระดบัการเขา้มายุง่เก่ียวกบัการเมืองของทหารยอ่มมีผลต่อระดบัการพฒันาประชาธิปไตยกล่าวคือการแทรกแซง
การเมืองของทหารท่ีเขม้ขน้ท่ีสุดยอ่มส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในระดบัท่ีต ่าท่ีสุด นกัรัฐศาสตร์ไดแ้บ่ง
บทบาทการเมืองของกองทพัออกเป็น 3 ระดบัใหญ่ๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัระดบัการพฒันาประชาธิปไตย ไดแ้ก่ 1. ทหาร
ในฐานะ "ผูถ่้วงดุลไกล่เกล่ีย” (ระดบัเบาท่ีสุด) 2. ทหารในฐานะ "ผูพ้ิทกัษ”์ (ระดบักลาง) และ 3. ทหารในฐานะ

                                                 

163  กนลา สุขพานิช-ขนัทปราบ, “การเมืองในกลุ่มประเทศเผดจ็การทหาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบการเมืองเปรียบเทียบ 
(นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2528), 950.  

164  โปรดดู Samuel Edward Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics (New York: Praeger, 1962); 
Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968).  
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ผูป้กครอง (ระดบัท่ีรุนแรงท่ีสุด)165 
 ในกรณีทหารผูถ่้วงดุลไกล่เกล่ีย จะเห็นวา่ ผูน้  าทหารไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทปกครองประเทศโดยตรง แต่อาจ
เขา้แทรกแซงการเมืองโดยใชอ้ านาจยบัย ั้งการตดัสินใจของรัฐบาลเพื่อไม่ให้ผูน้  าพลเรือนมีอ านาจสิทธิขาดในการ
บริหารปกครองรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว166 จากกรณีดงักล่าว กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยอาจล่าชา้หรืออ านาจ
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งอาจถูกบัน่ทอนลงบา้ง เพราะทหารมีบทบาทเป็นกลุ่มกดดนัท่ีมีอิทธิพลทางการเมือง 
เช่น การต่อรองโนม้นา้วใหรั้ฐบาลพลเรือนยอมอ่อนขอ้ท าตามขอ้เรียกร้องของกองทพัซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
งบประมาณกองทพัและผลประโยชน์ของกลุ่มผูน้ าทหาร อยา่งไรก็ตาม การแทรกแซงการเมืองของทหารประเภทน้ี
อาจไม่ส่งผลร้ายแรงต่อภาวะถดถอยพงัทลายของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยนกั ทั้งน้ีเน่ืองจากทหารมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพียงแค่เป็นผูไ้กล่เกล่ียถ่วงดุล นัน่คือ การรักษาไวซ่ึ้งสถานภาพเดิม (Status Quo) โดยพยายาม
สร้างสภาวะดุลแห่งอ านาจใหเ้กิดข้ึนระหวา่งกลุ่มการเมืองต่างๆ ในลกัษณะท่ีชนชั้นน าทหารสามารถมีบทบาท
ต่อรองกบัผูน้ าพลเรือนไม่ให้ด าเนินนโยบายการเมืองท่ีก่อใหเ้กิดภยัคุกคามจนส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อ
ผลประโยชน์กองทพั 
 ในประวติัศาสตร์การเมืองฟิลิปปินส์สมยัใหม่ ทหารมกัด ารงตนเป็นผูไ้กล่เกล่ียถ่วงดุล กล่าวคือทหารมกั
ลงัเลใจท่ีจะก่อรัฐประหารโค่นลม้รัฐบาลประชาธิปไตยและไม่มีแผนยทุธศาสตร์ปกครองประเทศระยะยาว167 
หากแต่ทหารจะแสดงบทบาทเป็นผูต่้อรองถ่วงดุลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทพั กรณีศึกษาส าคญั คือ การท่ี
กองทพัร่วมสนบัสนุนการข้ึนสู่อ านาจของประธานาธิบดีกลอเรีย มาคาปากลั อาร์โรโย จนกองทพัสามารถไกล่เกล่ีย
ต่อรองกบัรัฐบาลพลเรือนในเร่ืองงบประมาณกองทพัและการคุม้กนัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่ม
ผูน้ าทหาร168 ส่วนในรัฐไทย ทหารเคยมีฐานะเป็นผูถ่้วงดุลหลายช่วงสมยั เช่น การต่อรองโนม้นา้วให้รัฐบาลทกัษิณ 
ชินวตัร คุม้ครองผลประโยชน์ของกองทพัโดยเฉพาะการไม่ลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมในสัดส่วนท่ีมาก
จนเกินไป กระนั้นก็ดี การแทรกแซงคุกคามกองทพัในรายประเด็นอ่ืนๆ อาทิ การเพิ่มอ านาจใหแ้ก่กองก าลงัต ารวจ
หรือการใหพ้วกพอ้งท่ีจงรักภกัดีต่อรัฐบาลพลเรือนเขา้ถือครองต าแหน่งระดบัสูงในกองทพั ไดค้่อยๆกระตุน้ให้
กองทพัเพิ่มระดบัแทรกแซงการเมืองจนก่อรัฐประหารลม้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยในเวลาต่อมา ส่วนรัฐอินโดนีเซีย
หลงัการพงัทลายของระบอบซูฮาร์โต กองทพัเร่ิมค่อยๆลดระดบัการแทรกแซงการเมืองลงตามล าดบัจนกลายสภาพ
เป็นทหารผูไ้กล่เกล่ียท่ีคอยเจรจาถ่วงดุลกบัรัฐบาลพลเรือนตามหว้งจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม จนสร้างภาวะสมดุล
ระหวา่งทหารกบัพลเรือน ซ่ึงการธ ารงอ านาจอิทธิพลกองทพัไวบ้างส่วน ไม่ไดส่้งผลกระทบร้ายแรงต่อภาวะ
ถดถอยของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย169 

                                                 

165  กนลา สุขพานิช-ขนัทปราบ, “การเมืองในกลุ่มประเทศเผดจ็การทหาร,” 962-975.  
166  เร่ืองเดียวกัน., 964-967.   
167  โปรดดูเพ่ิมเติมใน Alfred W. McCoy, Closer Than Brothers: Manhood at the Philippines Military Academy (New Haven: 

Yale University Press, 1999).  
168  Paul D. Hutchcroft, “The Arroyo Imbroglio in the Philippines,” Journal of Democracy, 19, no. 1 (2008), 141-155.  
169  โปรดดูเพ่ิมเติมใน Sukardi Rinakit, The Indonesian Military after the New Order (Copenhagen: Nordic Institute of Asian 

Studies, 2005).  
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 ในกรณีทหารผูพ้ิทกัษ ์พบวา่ ทหารจะก่อรัฐประหารยึดอ านาจจากรัฐบาลพลเรือนแลว้สถาปนาอ านาจ
ปกครองรัฐโดยตรง หากแต่เนน้เฉพาะแค่การปฏิรูปแกไ้ขปัญหามากกวา่การท าลายลม้ลา้งระบอบเก่าอยา่งเตม็ท่ี
รุนแรง ทหารจะครองอ านาจเพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้นแลว้จึงค่อยถ่ายโอนอ านาจกลบัคืนสู่พลเรือนเม่ือเห็นวา่
สามารถควบคุมสถานการณ์ไดแ้น่นอนแลว้ โดยอาจมีการประกาศแผนขั้นตอนพฒันาการเมืองและจดัใหมี้การ
เลือกตั้งเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย บทบาททหารผูพ้ิทกัษน์ั้นส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและเสถียรภาพทางการเมืองโดยผูน้ าทหารเห็นวา่ไม่มีทางเลือกอ่ืนเหลืออยูอี่กแลว้ในการ
แกไ้ขปัญหาของบา้นเมือง จึงตอ้งตดัสินใจยดึอ านาจปกครองประเทศ แต่กระนั้นก็ตาม ทหารอาจลงัเลใจท่ีจะเขา้มา
ปกครองรัฐระยะยาวเน่ืองจากหวาดกลวัต่อปัญหาซบัซอ้นทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมนานาประการ รวมถึง
อาจหวัน่เกรงต่อพลงัเคล่ือนไหวของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยท่ีไม่พอใจการก่อรัฐประหารของกองทพั170 ดงันั้น 
ถึงแมว้า่ทหารผูพ้ิทกัษจ์ะมีพลงัแทรกแซงการเมืองหรือสกดักั้นกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในระดบัท่ีสูงกวา่
ทหารผูไ้กล่เกล่ีย หากแต่ฐานะผูพ้ิทกัษก์็มีขอบเขตจ ากดับางประการ เช่น การไม่จดัตั้งรัฐบาลทหาร แต่จะตั้งคณะ
รัฐบาลพลเรือนท่ีผูน้ าทหารไวว้างใจข้ึนปกครองประเทศแทนโดยมีกองทพัชกัใยควบคุมอยูเ่บ้ืองหลงั หรืออาจ
สถาปนารัฐบาลเผด็จการทหารข้ึน แต่ไม่มีเป้าหมายปกครองรัฐระยะยาว 
  ในเมียนมายคุหลงัเอกราช รัฐบาลประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีอูนุ ตอ้งเผชิญกบัปัญหาสงครามกลาง
เมืองและความแตกแยกทางสังคมการเมืองอยา่งรุนแรง จนกองทพัตดัสินใจแทรกแซงการเมืองมากข้ึนเร่ือยๆเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งรัฐ ผลท่ีตามมา คือ การจดัตั้งรัฐบาลรักษาการณ์ท่ีน าโดยนายพลเนวนิ ระหวา่งช่วงปี 
ค.ศ. 1958 จนถึง ค.ศ. 1960 แต่อยา่งไรก็ตาม ทหารเมียนมาก็ยงัไม่มีแผนยทุธศาสตร์ท่ีจะปกครองรัฐระยะยาว จึง
แสดงบทบาทเป็นเพียงแค่ผูพ้ิทกัษรั์ฐเพื่อสร้างความมัน่คงเป็นปึกแผน่ใหก้บัประเทศ โดยรัฐบาลรักษาการณ์ไดจ้ดั
ใหมี้การเลือกตั้งเพื่อถ่ายโอนอ านาจกลบัคืนสู่พลเรือน171 จนท าใหน้ายกรัฐมนตรีอูนุกลบัเขา้มาบริหารประเทศบน
ฐานประชาธิปไตยแบบรัฐสภาไดอี้กคร้ัง ส าหรับประเทศไทย หลงั พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ท ารัฐประหารลม้
รัฐบาลทกัษิณในปี ค.ศ. 2006 คณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ หรือ คมช. ไดเ้ขา้ปกครองประเทศชัว่คราว หากแต่
ในเวลาไล่เล่ียกนัพลเอกสนธิไดท้าบทามเช้ือเชิญใหพ้ลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดย
สมาชิกคณะรัฐมนตรีขณะนั้นมีบางส่วนท่ีเป็นนายทหารและหลายส่วนท่ีมาจากภาคพลเรือนซ่ึงตกอยูใ่ตว้งควบคุม
ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติอีกทีหน่ึง ต่อมาจึงไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งจนนายสมคัร สุนทรเวช แห่งพรรค
พลงัประชน (ซ่ึงแตกตวัแปลงสภาพมาจากพรรคไทยรักไทย) ชนะเลือกตั้งและข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
หลงัการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย ผูน้ าทหารไดป้ระกาศยบุภารกิจของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติโดยให้
เหตุผลวา่ท่ีผา่นมาทหารสามารถควบคุมความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองเอาไวไ้ดแ้ละขณะน้ีประเทศไทยได้
กลบัคืนสู่สภาวะปกติอยา่งสมบูรณ์ตามระบอบประชาธิปไตยแลว้ กรณีดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นบทบาททหารในฐานะ
ผูพ้ิทกัษท่ี์ตดัสินใจเขา้ปกครองรัฐในช่วงระยะเวลาหน่ึง หากแต่ก็ไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าลายลา้งระบอบการเมือง
เก่าแบบรุนแรงถอนรากถอนโคน ซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยในระยะต่อมา 
 ส าหรับทหารผูป้กครอง หมายถึง ทหารไดก่้อรัฐประหารข้ึนและเขา้มามีบทบาทบริหารปกครองรัฐโดยตรง

                                                 

170  กนลา สุขพานิช-ขนัทปราบ, “การเมืองในกลุ่มประเทศเผดจ็การทหาร,” 968-970.  
171  เร่ืองเดียวกัน., 971.  
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เตม็พิกดั ทหารประเภทน้ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไวว้า่จะผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระบอบการเมืองและ
โครงสร้างการปกครองท่ีแตกต่างจากสมยัรัฐบาลพลเรือนในหลากหลายมิติ จนท าให้ผูน้  าทหารตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้วลายาวนานในการด าเนินภารกิจการเมืองใหบ้รรลุผลส าเร็จ เพราะฉะนั้น ทหารจึงตอ้งเขา้มา
ปกครองรัฐและสังคมเป็นการถาวร ลกัษณะส าคญัของทหารผูป้กครอง มกัไดแ้ก่ การประกาศแผนยทุธศาสตร์เพื่อ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างแห่งอ านาจอยา่งรุนแรง ทั้งการใชม้าตรการลิดรอนอ านาจท่ีเป็นรากเหงา้ดั้งเดิมของรัฐบาล
ชุดเก่า การท าลายลา้งฐานอ านาจของผูน้ าพรรคการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน และ การจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอยา่งเขม้งวดเพื่อป้องกนัมิใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองไดอ้ยา่งเสรี
กวา้งขวาง172 ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงของทหารประเภทน้ี คือ การจดัตั้งรัฐบาลเผด็จการท่ีมีกองทพัเป็นฐาน
อ านาจหลกัพร้อมประกาศใชน้โยบายท่ีใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากต่อเสถียรภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในบา้นเมือง รวมถึงมกัมีการโจมตีวถีิการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและเชิดชูวถีิการเมืองการ
ปกครองแบบอ านาจนิยมแทน โดยทหารผูป้กครองมองวา่ประชาธิปไตยท่ีเตม็ไปดว้ยความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิดมกัน ามาสู่ความสับสนวุน่วายไร้ระเบียบ หากแต่การปกครองแบบทหารนั้นกลบัน ามาซ่ึงเอกภาพและความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ  นอกจากนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองในฐานะผูป้กครองท่ี
ไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งตามหนทางประชาธิปไตย ทหารผูป้กครองอาจน าเอาขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบ
ปฏิบติัดั้งเดิมในทางประวติัศาสตร์กลบัเขา้มาใชอี้กคร้ังเพื่อเป็นการเพิ่มภาพลกัษณ์การเมืองใหแ้ก่สถาบนัทหาร เช่น 
การกล่าวอา้งถึงวรีกรรมอนัดีงามและการเสียสละของผูน้ าทหารในการปกป้องกอบกูบ้า้นเมืองตั้งแต่อดีต  หรือ การ
ยกยอ่งมรดกเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมในฐานะส่วนผสมหลกัของระบอบการเมืองแห่งรัฐ173  
 
 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทหารเมียนมากบัทหารไทย สะทอ้นตวัอยา่งท่ีโดดเด่นท่ีสุดของทหารผูป้กครอง 
หลงัรัฐบาลอูนุกลบัเขา้มาบริหารประเทศช่วงปี ค.ศ. 1960 เมียนมายงัคงประสบปัญหาเร่ืองการทะเลาะเบาะแวง้ใน
หมู่นกัการเมืองตลอดจนมีการเคล่ือนไหวเรียกร้องสหพนัธรัฐ (Federal Movement) ท่ีเขม้ขน้มากข้ึน ซ่ึงเช่ือมโยง
กบัการแบ่งแยกดินแดนขององคก์รการเมืองชนกลุ่มนอ้ยบางกลุ่ม จนทา้ยท่ีสุด นายพลเนวนิก่อรัฐประหารเม่ือปี 
ค.ศ 1962 และทหารเมียนมาไดเ้ขา้ปกครองรัฐเป็นระยะเวลายาวนานถึง 26 ปี โดยมีการท าลายลา้งรากฐานระบอบ
ประชาธิปไตยในรัฐบาลชุดเก่าและน าเอาระบอบเผด็จการทหารใตอุ้ดมการณ์สังคมนิยมวถีิพม่าเขา้เป็นแก่นหลกัใน
การปกครองรัฐ174 ต่อมาไดเ้กิดการลุกฮือประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 1988 จนบีบบงัคบัใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงรัฐบาล หากแต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ กองทพัก็ประสบความส าเร็จในการกระชบัอ านาจปราบปราบการ
ประทว้งเดินขบวนของฝงูชน พร้อมสถาปนาระบอบเผด็จการทหารเขา้ปกครองรัฐเมียนมายาวนานอีกกวา่ 20 ปี 
ในช่วงเวลานั้น ทหารผูป้กครองเมียนมาไดท้  าลายลา้งฐานอ านาจเก่าของกลุุ่มการเมืองคู่แข่งพร้อมจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพประชาชนในวงกวา้ง พร้อมกนันั้น รัฐบาลทหารไดย้อ้นกลบัไปหามรดกประวติัศาสตร์เพื่อสร้างความชอบ
ธรรมทางการเมืองให้แก่กองทพั เช่น การยอพระเกียรติวรีกษตัริยน์กัรบและวีรกรรมของทหารเมียนมาเก่ียวกบัการ

                                                 

172  เร่ืองเดียวกัน., 970-975.   
173  เร่ืองเดียวกัน., 990-995.   
174  Sai Aung Tun, History of the Shan State: From Its Origin to 1962 (Chiang Mai: Silkworm Books, 2009).  
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ปกป้องกอบกูบ้า้นเมืองในอดีตทั้งน้ีเพื่อใหป้ระชาชนเกิดความภาคภูมิใจในภารกิจของกองทพั175 ส่วนกรณีรัฐไทย 
การเถลิงอ านาจของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชน์ ในฐานะนายทหารผูป้กครอง ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการพยายามลม้ลา้ง
ระบอบการเมืองท่ีตกทอดมาตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ.2475) พร้อมกบัการสถาปนา
ระบอบการเมืองเผด็จการพอ่ขนุอุปถมัภ ์(Despotic Paternalism) ซ่ึง ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ มองวา่เป็นการใชล้กัษณะ
การปกครองแบบพอ่ปกครองลูกในสมยัสุโขทยัเขา้มาสร้างความชอบธรรมทางการเมืองใหแ้ก่จอมพลสฤษด์ิโดย
อาศยัฐานรากประวติัศาสตร์จารีตดั้งเดิมของสังคมไทยเขา้มาเป็นเคร่ืองค ้าย ั้นอ านาจทางการเมือง ตามกรอบคิด
ดงักล่าว ผูป้กครองควรมีทั้งพระเดชและพระคุณ กล่าวคือ ตอ้งเสียสละปกป้องดูแลคุม้ครองคนไทยหากแต่
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเด็ดขาดและสามารถลงโทษผูก้ระท าผดิอยา่งรุนแรงเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบา้นเมือง 
จอมพลสฤษด์ิ มองวา่ระบอบประชาธิปไตยท่ีเนน้การเลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองไม่เหมาะกบัสังคมไทย
เพราะจะท าใหเ้กิดความแตกแยกและความสับสนวุน่วายไร้ระเบียบ เพราะฉะนั้น จึงตอ้งเพิ่มอ านาจใหแ้ก่รัฐบาล
และกองทพัเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทางการเมือง176 
 ระดบัการแทรกแซงการเมืองของทหารในประเภทต่างๆยอ่มมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการพฒันา
ประชาธิปไตย นกัรัฐศาสตร์การทหารบางท่าน ไดเ้นน้ย  ้าถึงเร่ือง "มาตรวดัเสนาธิปัตย”์ หรือ "Scale of 
Pretorianism” ซ่ึงแสดงถึงพลวตัการไต่ระดบัของบทบาทอิทธิพลกองทพัในทางการเมืองท่ีอาจเคล่ือนยา้ยจากทหาร
ผูป้กครองแลว้ค่อยคลายตวัลงมาสู่ทหารผูพ้ิทกัษแ์ละทหารผูไ้กล่เกล่ีย หรืออาจเพิ่มความเขม้ขน้จากวถีิแทรกแซง
การเมืองในระดบัท่ีเบาบางท่ีสุด177 นัน่คือ ทหารผูไ้กล่เกล่ีย พุง่สู่การแทรกแซงขดัขวางการพฒันาประชาธิปไตยใน
ระดบัท่ีรุนแรงท่ีสุด นัน่คือ ทหารผูป้กครอง ตวัอยา่งส าคญั คือ การลดระดบัแทรกแซงการเมืองของทหาร
อินโดนีเซีย เช่นในสมยัประธานาธิบดีซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน ซ่ึงมีความพยายามน ากองทพัเขา้สู่
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยมากข้ึนโดยอาศยัการแต่งตั้งโยกยา้ยเจา้หนา้ท่ีทหารระดบัสูงใหเ้ขา้มาอยูใ่ตว้ง
ควบคุมของพลเรือน หรือ การปฏิรูประบบบริหารบงัคบับญัชาส่วนภูมิภาคของกองทพัเพื่อลดอิทธิพลกองทพัใน
การแทรกตวัเขา้ไปพวัพนัทบัซอ้นกบัองคก์รปกครองรัฐบาลพลเรือนตามเขตหมู่เกาะต่างๆ178 โดยถึงแมว้า่ทหาร
อินโดนีเซียจะยงัคงครองอิทธิพลการเมืองอยูบ่า้งแต่กระบวนการปฏิรูปดงักล่าวไดส้ะทอ้นถึงการลดระดบัของ
ทหารอินโดนีเซียเขา้สู่สถานะทหารผูไ้กล่เกล่ียถ่วงดุล ส่วนกรณีของเมียนมานบัตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญ่
เม่ือปี ค.ศ. 2011 กองทพัไดค้ลายตวัจากทหารผูป้กครองโดยตรงเขา้สู่ทหารในฐานะผูพ้ิทกัษท่ี์อาจกา้วเขา้มารักษา
ความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีท่ีมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินแลว้จึงค่อยถ่ายโอนอ านาจกลบัคืนสู่รัฐบาลพลเรือนเม่ือ
เห็นวา่ทหารสามารถควบคุมจดัระเบียบสถานการณ์ไดม้ัน่คงเรียบร้อยแลว้และในฐานะทหารผูไ้กล่เกล่ียถ่วงดุล ซ่ึง

                                                 

175  Benedict Rogers, Than Shwe: Unmasking Burma's Tyrant (Chiang Mai: Silkworm Books, 2010).  
176  Thak Chaloemtiarana, Thailand: The Politics of Despotic Paternalism (Ithaca: Cornell University Press, 2007).  
177  Eric A. Nordlinger, Soldiers in Politics: Military Coups and Governments (London: Prentice Hall, 1972); Renaud Egreteau 

and Larry Jagan, Soldiers and Diplomacy in Burma: Understanding the Foreign Policies of the Burmese Praetorian State 
(Singapore: NUS Press, 2013); Renaud Egreteau, Caretaking Democratization: The Military and Political Change in 
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178  Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia: The Challenge of Change (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005).  
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หมายถึงกลุุ่มทหารเมียนมาท่ีเขา้ไปท าหนา้ท่ีในรัฐสภาทั้งในระดบัสหภาพและระดบัมลรัฐซ่ึงกลุ่มทหารเหล่าน้ี
จะตอ้งเขา้ไปต่อรองเจรจาไกล่เกล่ียกบักลุ่มนกัการเมืองพลเรือนตามกระบวนการนิติบญัญติั แต่ในกรณีทหารไทย
นั้น อาจกล่าวไดว้า่ การท ารัฐประหารของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เม่ือปี ค.ศ. 2014 ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเพิ่ม
ระดบัแทรกแซงการเมืองของกองทพัท่ีไต่อนัดบัจากทหารผูถ่้วงดุลไกล่เกล่ียในสมยัรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เขา้สู่
ทหารผูพ้ิทกัษท่ี์เขา้มารักษาความสงบจดัระเบียบบา้นเมืองหลงัก่อรัฐประหารใหม่ๆ จนในท่ีสุด ไดก้า้วเขา้สู่ทหาร
ผูป้กครองโดยตรงผา่นกระบวนการรวบอ านาจของพลเอกประยทุธ์และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการลดระดบัหรือการถดถอยของการพฒันาประชาธิปไตย 
  กระนั้นก็ตาม แมท้หารจะกา้วเขา้มาแทรกแซงการเมืองจนไต่ระดบัไปถึงขั้นท่ีรุนแรงท่ีสุด แต่การคลายตวั
ของรัฐบาลทหารหรือแมก้ระทัง่การพงัทลายลงของระบอบเผด็จการคณาธิปไตย ยอ่มก่อเกิดข้ึนไดโ้ดยอาศยัปัจจยั
เง่ือนไขเฉพาะท่ีสามารถกดักร่อนความแขง็แกร่งของทหารผูป้กครองหรือกระตุน้การคลายตวัของเผด็จการจนช่วย
เบิกทางไปสู่การเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยไดใ้นท่ีสุด ส าหรับเง่ือนไขท่ีพอเป็นไปได ้อาทิ 1.การถูกรัฐประหารซอ้น
จากทหารกลุ่มอ่ืนซ่ึงทหารกลุ่มใหม่น้ีอาจท าหนา้ท่ีเป็นเพียงแค่ทหารผูพ้ิทกัษใ์นช่วงระยะเวลาหน่ึงจากนั้นจึงค่อย
ส่งมอบอ านาจปกครองคืนแก่ผูน้ าพลเรือนหรืออีกทางหน่ึงทหารท่ีข้ึนปกครองรัฐใหม่ๆเหล่าน้ีอาจถูกรัฐประหาร
ซอ้นจากทหารกลุ่มอ่ืนท่ีกา้วข้ึนมาทา้ทายอ านาจแทน 2. เกิดการลุกฮือของพลงัประชาชนเพื่อโค่นลม้กลุ่มผูน้ า
ทหาร เช่น การเดินขบวนประทว้งของกลุ่มนกัศึกษา ผูน้ าศาสนา และ ประชาชน ซ่ึงในบางกรณีอาจไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากกลุ่มการเมืองท่ีเป็นปฏิปักษก์บัทหารผูป้กครอง เช่น จากทหารฝ่ายตรงขา้มกบัคณะทหารท่ีก าลงั
ครองอ านาจอยูห่รือแมก้ระทัง่จากมหาอ านาจทางการเมืองโลก และ 3. ทหารอาจตระหนกัถึงความจ าเป็นในการ
สถาปนาระบอบประชาธิปไตยข้ึนบางส่วน หากแต่ก็ไดคิ้ดคน้กลยทุธ์เพื่อใหช้นชั้นน าทหารยงัสามารถมีอ านาจ
อิทธิพลในโครงสร้างรัฐสืบไป จึงตดัสินใจผอ่นคลายความเขม้งวดของระบอบเผด็จการลงหากแต่ยงัรักษาลกัษณะ
อ านาจนิยมเอาไวอ้ยู ่เช่น การร่างรัฐธรรมนูญเพื่อคงอ านาจกองทพัไวใ้นระบอบการเมือง179 
 
 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบเห็นตวัอยา่งการล่มสลายของรัฐบาลทหารหลากหลายรูปแบบ ยกตวัอยา่ง
เช่น พลวตัการท ารัฐประหารของเวยีดนามใตใ้นยคุสงครามเยน็ ซ่ึงพบเห็นการก่อรัฐประหารของทหารกลุ่มหน่ึง
เพื่อหกัโค่นท าลายลา้งอ านาจของผูน้ าทหารท่ีก าลงัปกครองรัฐอีกกลุ่มหน่ึง หรือการก่อรัฐประหารของกองทพัเพื่อ
ลม้รัฐบาลเผด็จการก่ึงพลเรือนของโง ดินห์ เดียม (Ngo Dinh Diem) ซ่ึงมีกลุ่มผูน้ าทหารท่ีเป็นขั้วอ านาจหลกัใน
กองทพัใหก้ารสนบัสนุนอยู ่โดยในกระบวนการโค่นลม้อ านาจ พบเห็นการรวมพลงักนัของกลุ่มทหารฝ่ายตรงขา้ม 
ตลอดจน กลุ่มพระสงฆ ์กลุ่มประชาชนและแมก้ระทัง่การสนบัสนุนจากสหรัฐอเมริกา หากแต่ผลลพัธ์ท่ีตามมากลบั
ไม่ใช่การเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย แต่คือการเขา้มาแทนท่ีระบอบโง ดินห์ เดียม โดยรัฐบาลเผด็จการทหาร
ชุดใหม่180 ส่วนกรณีประเทศไทย การเคล่ือนไหวลุกฮือของพลงัประชาชนและกลุ่มการเมืองต่างๆในช่วงเดือน

                                                 

179   กนลา สุขพานิช-ขนัทปราบ. อ้างแล้ว., 996-1005; Talukder Maniruzzaman, Military Withdrawal from Politics: A 
Comparative Study (Dhaka: University Press Dhaka,  1988).  

180  Edward Miller, Misalliance: Ngo Dinh Diem, the United States, and the Fate of South Vietnam (Cambridge: Harvard 
University Press, 2013).  
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พฤษภาคม ค.ศ. 1992 (พ.ศ.2535) เพื่อขบัไล่การกุมอ านาจของพลเอกสุจินดา คราประยรู สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
ต่อตา้นการสืบทอดอ านาจของชนชั้นน าทหารจนน าไปสู่การพฒันาประชาธิปไตยในเวลาต่อมา ส่วนในเมียนมา แม้
รัฐบาลทหารท่ีน าโดยพลเอกอาวโุสตานฉ่วย จะจดัใหมี้การเลือกตั้งในช่วงปลายปี ค.ศ. 2010 จนน าไปสู่การเปล่ียน
ผา่นประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญ่นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 หากแต่รัฐธรรมนูญเมียนมาซ่ึงผา่นการท า
ประชามติเม่ือปี ค.ศ. 2008 ก็ไดว้างมาตรากฏระเบียบต่างๆไวส้ าหรับค ้ายนัอ านาจกองทพัในทางการเมือง อาทิ การ
ใหอ้ านาจแก่ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดในการคดัสรรรัฐมนตรีประจ ากระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงกิจการชายแดน ซ่ึงถือเป็นกลุุ่มกระทรวงท่ีมีบทบาทหลกัในการด าเนิินนโยบายการเมืองการปกครอง
และความมัน่คงรัฐ 
 นอกเหนือจากมุมวเิคราะห์เบ้ืองตน้ท่ีวางจุดเนน้ไปท่ีพฤติกรรมทหารในทางการเมืองแลว้ การฉายภาพ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทหารกบัพลเรือนเพื่อประเมินขีดก าลงัหรือวดัน ้าหนกัพลงัการเมืองของทั้งสองฝ่ายก็นบัวา่เป็น
ประโยชน์ต่อการอธิบายระดบัการพฒันาประชาธิปไตย กล่าวคือ หากกองทพัมีพลงัเหนือวา่พลเรือนในการบริหาร
ปกครองรัฐหรือในรายประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ก็เท่ากบัวา่ เส้นทางพฒันาประชาธิปไตยอาจพบกบั
อุปสรรค แต่ในทางกลบักนั หากพลงัพลเรือนมีสูงกวา่ทหาร กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยอาจกา้วหนา้ข้ึน ต่อ
กรณีดงัล่าว อูเรล ครัวซอง และคณะ (Aurel Croissant et al.)ไดว้างกรอบวิเคราะห์พลงัอ านาจทหารกบัพลเรือนซ่ึงมี
ผลต่อเส้นทางประชาธิปไตย โดยแบ่งออกเป็นหา้ปริมณฑลหลกั ดงัน้ี181 
 1.    การระดมชนชั้นน าเขา้สู่แผงอ านาจการเมือง หมายถึง กฏเกณฑก์ติกาและกระบวนการส าหรับการกะ
เกณฑค์ดัเลือกชนชั้นน าให้เขา้ไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยควรมีการแข่งขนัท่ีเปิดกวา้งหลากหลาย ซ่ึงหาก
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดกุมสัดส่วนในการระดมชนชั้นน าไดสู้งกวา่ ก็ยอ่มมีผลต่อความเขม้ขน้ขององคป์ระกอบเผด็จการ
หรือประชาธิปไตยในระบอบการเมือง 
 2.  การก าหนดนโยบายสาธารณะ หมายถึง การมีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดและน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบติัซ่ึงครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ นโยบายมหาดไทย นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ และนโยบาย
สวสัดิการสังคม ซ่ึงหากกองทพัเขา้ไปมีอิทธิพลหรือแสดงบทบาทในงานนโยบายสาธารณะเหนือกวา่พลเรือน การ
พฒันาประชาธิปไตยยอ่มอยูใ่นระดบัต ่า 
 3. การควบคุมความมัน่คงภายใน หมายถึง การตดัสินใจและด าเนินมาตรการเฉพาะในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบั
การบงัคบัใชก้ฏหมายในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน การปราบจลาจล การต่อตา้นการก่อความไม่สงบและการก่อการ
ร้าย รวมถึงการบรรเทาสาธารณภยั ซ่ึงหากทหารสามารถครองบทบาทโดดเด่นในเร่ืองเหล่าน้ี อ านาจพลเรือนยอ่ม
ถูกแทรกแซงแทนท่ีโดยฝ่ายทหารจนท าใหก้องทพัสามารถกระชบัอ านาจและเกิดความคล่องตวัในการยึดอ านาจพล
เรือน 
 4. การป้องกนัประเทศ หมายถึง การใหผู้น้  าพลเรือนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมกบัผูน้ าทหารในการก าหนด
นโยบายป้องกนัประเทศ ตลอดจนเขา้มาตรวจสอบควบคุมกิจกรรมของกองทพั เช่น การทุ่มงบประมาณสั่งซ้ืออาวธุ
ยทุโธปกรณ์จ านวนมาก ซ่ึงแมก้องทพัจะยงัคงมีอ านาจหนา้ท่ีในการร่างแผนนโยบายกลาโหมและยทุธศาสตร์ความ
มัน่คงแห่งชาติ หากแต่การเปิดพื้นท่ีใหผู้น้  าพลเรือนไดเ้ขา้มารับรู้ปัญหาหรือมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลกองทพั
                                                 

181  Aurel Croissant et al., Democratization and Civilian Control in Asia (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), 26-36.   
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มากข้ึน ก็ยอ่มส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย 
 5. การบริหารองคก์รทหาร หมายถึง การใหอ้ านาจอิสระแก่กองทพัในการปกครองตนเองในระดบัหน่ึง 
เช่น การควบคุมบงัคบับญัชา การก าหนดอตัราก าลงัพล การซอ้มรบ การศึกษาในโรงเรียนทหารและการเล่ือนยศ
ทางทหาร แต่อยา่งไรก็ตาม หากเกิดความขดัแยง้ใดๆระหวา่งพลเรือนกบัทหารหรือระหวา่งทหารกลุุ่มต่างๆใน
รายประเด็นเหล่าน้ี การยอมรับความเหนือกวา่ของพลเรือนในการวนิิจฉยัตดัสินช้ีขาดยอ่มส่งผลเชิงบวกต่อ
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตย 
 จากท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ความกา้วหนา้และถดถอยของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยจึงข้ึนอยูก่บัพลงั
ทหารกบัพลเรือนในปริมณฑลทั้งหา้ส่วนหลกัน้ี 
 ในแง่พฒันาการการเมืองในภูมิภาค ความเหนือกวา่ของพลเรือนในปริมณฑลต่างๆหรือความเขม้แขง็ของ
กองทพัในการป้องกนัพื้นท่ีสงวนเพื่อรักษาอิทธิพลทางการเมืองยอ่มมีพลวตัข้ึนลงไปตามยคุสมยั ในฟิลิปปินส์ช่วง
ระหวา่งปี ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ. 2000 รัฐบาลประชาธิปไตยมีพลงัพอสมควรในการควบคุมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
กองทพักบัพลเรือน หากแต่ก็พบระดบัความเขม้ขน้ของอิทธิพลกองทพัท่ีแตกต่างกนับางช่วงเวลา เช่น ในช่วง
ทศวรรษ 1990 กองทพัยอมเปิดพื้นท่ีใหพ้ลเรือนมากข้ึนในแง่การระดมชนชั้นน าเขา้สู่แผงอ านาจ การก าหนด
นโยบายสาธารณะ การรักษาความมัน่คงภายในและการก าหนดแผนป้องกนัประเทศ ทวา่กองทพัก็ยงัสามารถรักษา
พื้นท่ีสงวนเอาไวส้ าหรับการบริหารองคก์รทหารไดอ้ยา่งเหนียวแน่น กระนั้นก็ตาม ราวช่วงทศวรรษ 2000 พบวา่
กองทพัไดล้ดพลงัครอบง าในการบริหารองคก์รทหารลงพร้อมเปิดทางใหรั้ฐบาลพลเรือนกา้วเขา้มามีบทบาทมาก
ข้ึน ซ่ึงสะทอ้นถึงความกา้วหนา้ของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยฟิลิปปินส์182 ส่วนกรณีอินโดนีเซียหลงัการ
ล่มสลายของระบอบซูฮาร์โตในปี ค.ศ. 1998 พบวา่ในระยะแรกๆ กองทพัยงัมีบทบาทครอบง าในส่วนของการรักษา
ความมัน่คงภายใน การป้องกนัประเทศ การบริหารองคก์รทหาร แต่เม่ือเขา้สู่ช่วงปี ค.ศ. 2011 ซ่ึงตรงกบัสมยั
ประธานาธิบดีซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน พบเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั นัน่คือ กองทพัไม่มีอิทธิพลท่ี
เขม้ขน้ใดๆเลยต่อการระดมชนชั้นน าหรือการก าหนดนโยบายสาธารณะ ขณะท่ีการรักษาความมัน่คงภายในตกเป็น
หนา้ท่ีของต ารวจ ส่วนในแง่การป้องกนัประเทศและการบริหารกองทพั พลเรือนไดก้า้วเขา้มามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน 
พฒันาการดงักล่าวจึงสะทอ้นความกา้วหนา้ของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย183 ส าหรับประเทศ
ไทยช่วงตั้งแต่การก่อรัฐประหารของคณะความมัน่คงแห่งชาติเม่ือปี ค.ศ. 2006 ทหารไทยไดเ้ขา้ยดึกุมปริมณฑลทั้ง
หา้ส่วนหลกั แต่ต่อมา เม่ือมีการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย รัฐบาลพลเรือนไดก้า้วเขา้มามีพลงัมากข้ึนในการระดม
กะเกณฑช์นชั้นน าและการก าหนดนโยบายสาธารณะ ส่วนปริมณฑลทั้งสามส่วนท่ีเหลือนั้น กองทพัยงักุมก าลงัไว้
เหนียวแน่นหรืออาจมีการแบ่งอ านาจกบัพลเรือนบางส่วน184 จนล่วงเลยสู่สมยัการปกครองของพลเอกประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา ท่ีผูน้  าทหารข้ึนมามีบทบาทครอบง าทั้งในส่วนของการคดัเลือกชนชั้นน าเขา้สู่โครงสร้างบริหารทาง
การเมือง การก าหนดนโยบายสาธารณะ การรักษาความมัน่คงภายใน การป้องกนัประเทศและการบริหารกองทพั 
ซ่ึงนบัวา่มีผลโดยตรงต่อความแขง็แกร่งของระบอบเผด็จการและการพงัทลายของระบอบประชาธิปไตย โดยถึงแม้

                                                 

182  Ibid.,136-155. 
183  Ibid., 97-117. 
184  Ibid.,156-174. 
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จะมีการคลายวงควบคุมของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยลงบางส่วนในระยะต่อมา แต่ก็ถือไดว้า่ทหารไทยยงัคงมี
ก าลงัเป็นอยา่งมากต่อการรักษาพื้นท่ีสงวนใหก้บักองทพัและยดึกุมเขตอิทธิพลของพลเรือนจนส่งผลต่อความล่าชา้
ในกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย 
 นอกเหนือจากเร่ืองปริมณฑลอ านาจระหวา่งกองทพักบัพลเรือน ยทุธศาสตร์ยทุธวธีิของผูน้ าพลเรือนใน
การควบคุมถ่วงดุลกบักองทพัก็ยอ่มส่งผลต่อระดบัการพฒันาประชาธิปไตยเช่นกนั ยทุธศาสตร์พลเรือนส าหรับ
กดดนัทอนก าลงักองทพัสามารถแบ่งออกไดห้ลายระดบั ไดแ้ก่  
 1. ยทุธศาสตร์ระดบัท่ีเบาบางท่ีสุดซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ียทุธศาสตร์ต่างตอบแทนและแลกเปล่ียนผลประโยชน์ 
อาทิ การสร้างแรงจูงใจใหท้หารถอนตวัออกจากการยุง่เก่ียวกบัการเมืองพร้อมแสดงจงรักภกัดีต่อรัฐบาล
ประชาธิปไตย ทวา่ รัฐบาลพลเรือนก็ตอ้งยอมเพิ่มงบประมาณกลาโหมหรืออนุญาตให้กองทพัยงัคงมีอภิสิทธ์ิทาง
การเมืองบางประการหรือสามารถประกอบธุรกิจทางทหารสืบไปได ้ยทุธศาสตร์ระดบัเบาน้ี แมจ้ะไม่ท าใหก้องทพั
ถูกกดดนัอยา่งรุนแรงจนตอบโตพ้ลเรือนขนานใหญ่จนถึงขั้นก่อรัฐประหารท าลายรากฐานประชาธิปไตย หากแต่ก็
ท าใหก้ารพฒันาประชาธิปไตยไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร เพราะกองทพัยงัคงมีอภิสิทธ์ิและสามารถคงก าลงัไวต่้อรอง
ถ่วงดุลกบัพลเรือน185 ตวัอยา่งเด่นชดั คือ รัฐเมียนมาในยคุเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยปัจจุบนัซ่ึงแมพ้ลเรือนจะ
มีพลงัอ านาจเพิ่มมากข้ึนในกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยหากแต่ก็มกัด าเนินยทุธศาสตร์ระดบัเบาเพื่อหลีกเล่ียง
แรงปะทะตอบโตจ้ากกองทพั ขณะเดียวกนั การคงอภิสิทธ์ิทางการเมืองของทหารเมียนมาไวก้็ท  าใหก้องทพัยงัคง
รักษาฐานอ านาจในการต่อรองถ่วงดุลกบัรัฐบาลพลเรือนไดอ้ยู ่จนกล่าวไดว้า่ แมพ้รรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย หรือ NLD (National League for Democracy) จะชนะการเลือกตั้งถล่มทลายในปลายปี ค.ศ. 2015 แต่
ผูน้ าพลเรือนก็ตอ้งยอมเจรจารอมชอมกบัผูน้ าทหารเพื่อใหก้ระบวนการเปล่ียนถ่ายอ านาจเป็นไปอยา่งราบร่ืน186 
และรัฐบาลพลเรือนเองก็ยงัไม่มีทรัพยากรการเมืองท่ีพร้อมสรรพในการบงัคบัใหก้องทพัถอนตวัออกจากวง
การเมืองแบบฉบัพลนั ซ่ึงส่งผลใหท้หารเมียนมาสามารถสกดักั้นมิใหก้ระบวนการพฒันาประชาธิปไตยมีอตัรา
จงัหวะท่ีรวดเร็วจนเกินไปนัน่เอง 
 
 2.  ยทุธศาสตร์ระดบัปานกลางซ่ึงเนน้ส่งเสริมแต่งตั้งให้เจา้หนา้ท่ีทหารท่ีมีสายสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้ าพล
เรือนหรือผูท่ี้มีความจงรักภกัดีต่อผูน้ าพลเรือนเขา้มากุมแผงอ านาจบริหารปกครองกองทพั พร้อมกบัสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองควบคู่กนัไป เช่น การจดัฝึกอบรมเร่ืองประชาธิปไตยใหแ้ก่บุคลากรในกองทพั 
หรือ การโนม้นา้วให้หลกัก าหนดยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติตอ้งค านึงถึงแนวคิดบทบาทของผูน้ าท่ีมาจากวถีิ
ประชาธิปไตยมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม แมย้ทุธศาสตร์ประเภทน้ีจะส่งผลใหท้หารไดเ้รียนรู้วถีิประชาธิปไตยแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็อาจท าใหเ้กิดการแบ่งค่ายแยกขั้วการเมืองจนท าใหท้หารถูกลากเขา้ไปอยูใ่นวงการเมืองจน
ขาดจริยธรรมในการมุ่งเนน้ไปท่ีภารกิจป้องกนัประเทศเพียงอยา่งเดียวหรืออาจท าใหเ้กิดทหารกลุ่มใหม่ท่ีไม่พอใจ
ภาวะแตกแยกทางการเมืองของกองทพัจนตอ้งตดัสินใจท ารัฐประหารตีโตอิ้ทธิพลรัฐบาลพลเรือน187 กรณีศึกษา

                                                 

185  Ibid., 45-51. 

186  Kyaw Sein and Nicholas Farrelly, Myanmar's Evolving Relations. 
187  Aurel Croissant et al., Democratization and Civilian Control in Asia, 49-50. 
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ส าคญั คือ ยทุธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ท่ีน านายทหารคนสนิทระดบัสูงเขา้มาควบคุมปกครอง
กองทพัพร้อมเรียกร้องใหท้หารหนัมายอมรับอ านาจท่ีเหนือกวา่ของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งจนท าใหเ้กิดการ
แยกขั้วการเมืองข้ึนในกองทพั188และกระตุน้ใหท้หารส่วนหน่ึงซ่ึงน าโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หนัมาสะสมพลงั
อ านาจจนก่อรัฐประหารลม้รัฐบาลทกัษิณส าเร็จ แต่อยา่งไรก็ตาม ในกมัพชูา กลบัพบเห็นการใชย้ทุธศาสตร์และ
ผลลพัธ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นไดน้ าคนสนิทใกลชิ้ดเขา้ไปควบคุมเหล่า
ทพัตามช่วงชั้นระดบัต่างๆ จนท าใหท้หารถูกลากเขา้ไปอยูใ่นวงการเมือง หากแต่ก็ไม่พบการอบรมกล่อมเกลาให้
ทหารหนัมาตระหนกัถึงคุณค่าประชาธิปไตยอยา่งเด่นชดันกัหรือไม่มีการบีบบงัคบัใหท้หารตอ้งเกิดการแยกพวก
กบัพลเรือนอยา่งโจ่งแจง้รุนแรง แต่ในทางกลบักนั ฮุนเซ็นไดใ้ชก้ลยทุธ์ประสานเครือข่ายผา่นระบบอุปถมัภจ์นท า
ใหเ้กิดการเก้ือกลูผลประโยชน์ระหวา่งทหารกบัพลเรือนท่ีแนบแน่นเป็นเน้ือเดียวกนัมากข้ึน189 ผลท่ีตามมาของการ
ใชย้ทุธศาสตร์ระดบัปานกลางผสมผสานกบัยทุธศาสตร์ระดบัเบาในบางแง่มุม ท าใหไ้ม่เกิดการก่อรัฐประหารตีโต้
จากทางกองทพัและท าใหก้องทพักมัพชูากลายเป็นขมุก าลงัหลกัในการค ้าจุนเสถียรภาพของระบอบฮุนเซ็นซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นก่ึงประชาธิปไตยก่ึงอ านาจนิยม 
 3. ยทุธศาสตร์ระดบัท่ีเขม้ขน้ท่ีสุด หมายถึงการด าเนินยทุธศาสตร์ท่ีแขง็แกร่งกระฉบักระเฉงและสร้าง
บทลงโทษรุนแรงต่อกองทพั เช่น การสร้างกลไกเฝ้าติดตามควบคุมพฤติกรรมการเมืองของทหารทั้งภายใน
โครงสร้างกองทพัและนอกโครงสร้างกองทพั โดยหากพบวา่มีทหารกลุ่มใดพยายามเขา้มาแทรกแซงการเมือง ก็จะ
มีบทลงโทษขั้นรุงแรง อาทิ การปลดออกจากราชการ นอกจากนั้น ยงัรวมถึงการปฏิรูปรัฐธรรมนูญโดยมีการเขียน
มาตราส าคญัเพื่อจ ากดัอ านาจกองทพัในทางการเมือง กระนั้นก็ตาม ความส าเร็จของยทุธศาสตร์ประเภทน้ี
ยอ่มข้ึนอยูก่บัพลงัอ านาจและฐานทรัพยากรการเมืองของรัฐบาลพลเรือน ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับรัฐบาลท่ีพึ่งไดรั้บ
เลือกตั้งเขา้มาใหม่ๆ เน่ืองจากยงัไม่มีการระดมทรัพยากรอยา่งพอเพียงในการปราบปรามลงโทษกองทพั190 ส าหรับ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มกัไม่ค่อยพบเห็นการปรับใชย้ทุธศาสตร์ขั้นน้ี แต่ก็อาจมีในบางกรณี เช่น รัฐบาล
ฟิลิปปินส์ของนางคอรอซอน อาควโินซ่ึงตดัสินใจปลดนายทหารระดบัสูงท่ีเคยเก่ียวโยงหรือมีผลประโยชน์พวัพนั
กบัอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์กอส รวมถึงมีกระบวนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อท าใหค้วามเหนือกวา่ของ
พลเรือนกลายเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งชอบธรรมตามกฎหมาย โดยแมก้ารผลกัดนัใหย้ทุธศาสตร์ชนิดน้ีบรรลุผลทางการ
เมืองจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรจ านวนมาก หากแต่รัฐบาลอาควโิน ก็สามารถอาศยัพลงัปฏิวติัประชาชนท่ีพึ่งสัมฤทธ์ิ
ผลในการโค่นลม้เผด็จการมาร์กอสลงหมาดๆ เขา้มาเป็นแรงหนุนในการด าเนินยทุธศาสตร์อนัแขง็แกร่ง
กระฉบักระเฉง ซ่ึงพบวา่ในช่วงเวลาดงักล่าว กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยฟิลิปปินส์ก าลงัถูกกระตุน้ใหลุ้ก
โชนทรงพลงัพร้อมไดรั้บแรงสนบัสนุนจากพลงัประชาชนอยา่งเตม็ท่ี จึงนบัเป็นปัจจยัท่ีหนุนน าให้รัฐบาลพลเรือน
ประสบความส าเร็จในการใชย้ทุธศาสตร์ขั้นรุนแรงกดปราบต่อสู้กบักลุ่มกองทพัจนน าไปสู่ความกา้วหนา้ของ

                                                 

188  ดูเพ่ิมเติมใน Duncan McCargo and Ukrist Pathmanand, The Thaksinization of Thailand (Copenhagen: Nordic Institute of 
Asian Studies, 2005). 

189  ดูเพ่ิมเติมใน Harish C. Metha, Strongman: The Extraordinary Life of Hun Sen: From Pagoda Boy to Prime Minister of 
Cambodia (Singapore: Marchall Cavendish International (Asia) Pte Ltd, 2013).  

190  Aurel Croissant et al., Democratization and Civilian Control in Asia , 49-52. 
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กระบวนการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย191 
 กล่าวอยา่งสรุป บทบาทและลกัษณะการแทรกแซงทางการเมืองของทหารมีผลกระทบต่อเส้นทางพฒันา
ประชาธิปไตย ทั้งน้ีแรงผลกัดนัจากปัจจยัเชิงโครงสร้าง เช่น การต่อสู้แยง่ชิงอ านาจของกลุ่มการเมืองต่างๆหรือ
ความลม้เหลวของรัฐบาลพลเรือนในการบริหารจดัการรัฐ บวกกบัแรงผลกัดนัจากปัจจยัองคก์รทหารเอง เช่น ความ
พร้อมดา้นสรรพก าลงัของผูน้ าทหารและก าลงัพลในการยดึอ านาจ ไดช่้วยเปิดโอกาสใหท้หารกา้วเขา้มายุง่เก่ียวกบั
การเมืองตั้งแต่ระดบัเบาไปจนถึงระดบัหนกั ดงัเห็นไดจ้ากมาตรวดัเสนาธิปัตยท่ี์เคล่ือนยา้ยจากทหารผูไ้กล่เกล่ีย
ถ่วงดุล ไปหาทหารผูพ้ิทกัษแ์ละทหารผูป้กครองในท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตาม ทหารก็อาจคลายวงอ านาจลงแลว้แปลง
บทบาทจากทหารท่ีแทรกแซงการเมืองในระดบัท่ีเขม้ขน้ท่ีสุดไปสู่ทหารท่ียุง่เก่ียวกบัการเมืองในระดบัท่ีเบาบาง
ท่ีสุด ซ่ึงทั้งน้ีอาจพิจารณาไดจ้ากความสัมพนัธ์ทหาร-พลเรือนในปริมณฑลส าคญั เช่น ในพื้นท่ีก าหนดนโยบาย
สาธารณะหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน โดยหากพลเรือนมีอ านาจมากกวา่ทหารในเร่ืองเหล่าน้ี ก็นบัเป็น
สัญญานบวกท่ีส่งผลดีต่อการพฒันาประชาธิปไตย ในขณะเดียวกนั การใชย้ทุธศาสตร์ของพลเรือนเพื่อควบคุม
กองทพัท่ีมีทั้งระดบัเบาไปจนถึงระดบัหนกัท่ีสุด ยอ่มสร้างแรงกระทบต่อการลดบทบาททางการเมืองของกองทพั
และการเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยไดเ้ช่นกนั ส าหรับบทบาททหารในการเมืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น 
ไทย เมียนมา อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ก็สามารถวเิคราะห์ระดบัการแทรกแซงการเมืองของกองทพัท่ีสัมพนัธ์กบั
ระดบัการพฒันาประชาธิปไตยไดต้ามกรอบแนวคิดท่ีไดส้รุปไปแลว้เบ้ืองตน้ โดยในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 
กลบัพบเห็นการถอนตวักลบัเขา้กรมกองของกองทพั ซ่ึงสวนทางกบัไทยและเมียนมาท่ีทหารยงัทรงก าลงัในวง
การเมืองอยูห่รืออาจเตรียมคลายอ านาจลงบา้งหากแต่ก็ยงัมีอิทธิพลหรืออาจหวนกลบัเขา้มายุง่เก่ียวกบัการเมืองได้
อีกในอนาคต 
 
กจิกรรม 12.3.1 
 จงยกตวัอยา่งบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้สะทอ้นแง่มุมเก่ียวกบับทบาทของทหารกบั
การพฒันาประชาธิปไตยและความขดัแยง้ทางการเมืองกบัการพฒันาประชาธิปไตย 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 ในเมียนมา ทหารไดล้ดระดบัจากทหารผูป้กครองไปสู่ภาวะท่ีทหารสามารถเป็นไดท้ั้งผูพ้ิทกัษแ์ละุูุ้
ถ่วงดุลไกล่เกล่ีย ซ่ึงแมก้องทพัจะยงัคงรักษาอิทะุิพลทางการเมืองเอาไวไ้ด ้หากแต่ก็ถือวา่เมียนมามีความกา้วหนา้
ในการพฒันาประชาธิปไตย ส่วนไทยในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลงัรัฐประหารใน ค.ศ. 2014 ช้ีใหเ้ห็นถึงการเพิ่ม
ระดบัการแทรกแซงการเมืองของทหารท่ีเร่ิมจากผูถ่้วงดุลไกล่เกล่ีย ไปสู่ผูพ้ิทกัษรั์ฐและผูป้กครองรัฐซ่ึงมีผลต่อ
ความถดถอยของกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย 
 
 

                                                 

191  Ibid., 142-144. 
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เร่ืองที ่12.3.2    
ความขัดแย้งทางการเมืองกบัการพฒันาประชาธิปไตย     
 
 ความขดัแยง้ทางการเมืองมกัเป็นประเด็นทา้ทายต่อกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในลกัษณะท่ีวา่ความ
ขดัแยง้ในบางประเทศมกัน ามาสู่ความรุนแรงจนก่อเกิดอนัตรายต่อเอกภาพชาติและเสถียรภาพแห่งรัฐ จากสภาพ
เง่ือนไขดงักล่าว กลุ่มการเมืองท่ีทรงก าลงัอ านาจตลอดจนประชากรส่วนหน่ึงภายในรัฐนั้นๆ อาจมองประชาธิปไตย
วา่เป็นตน้เหตุของความรุนแรงระส ่าระส่ายแห่งรัฐ เช่น การเดินขบวนประทว้งเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยซ่ึงอาจ
น ามาสู่ภาวะจลาจลไร้ระเบียบ หรือ การมุ่งเนน้ไปท่ีการรอรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มการเมืองหลายฝ่ายท่ีมกัไม่
ทนัต่อการจดัระเบียบประเทศช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน จนทา้ยท่ีสุดแลว้ กลุ่มคนท่ีไม่เช่ือมัน่ในระบอบ
ประชาธิปไตยเหล่าน้ีอาจขาดความอดทนอดกลั้นต่อการใชห้ลกัประชาธิปไตยเขา้ระงบัความขดัแยง้การเมืองแบบ
สันติวธีิหรืออาจตดัสินใจสนบัสนุนระบอบการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยดว้ยเช่ือวา่การรวมอ านาจไวท่ี้ผูน้ าเผด็จ
การจะน ามาซ่ึงความรวดเร็วในการสร้างความสงบเรียบร้อยเป็นปึกแผน่ภายในประเทศ ในอีกแง่มุมหน่ึง ถึงแมว้า่
ประชาธิปไตยบางรูปแบบ จะสามารถผลิตความรุนแรงทางการเมืองข้ึนมาได ้เช่น การยดึเสียงขา้งมากจนละเลย
ความตอ้งการของเสียงส่วนนอ้ยซ่ึงท าใหก้ลุ่มท่ีเสียเปรียบหนัมาใชค้วามรุนแรงเพื่อตอบโตเ้สียงส่วนใหญ่จน
กลายเป็นการต่อสู้ประหตัประหารการเมืองในวงกวา้งซ่ึงมีผลต่อเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยอีกต่อหน่ึง  
แต่ทวา่ ประชาธิปไตยบางรูปแบบก็สามารถสร้างความเป็นธรรมข้ึนในสังคมไดพ้ร้อมเตม็เป่ียมไปดว้ยคุณค่าเชิง
เหตุผลท่ีสามารถระงบัความขดัแยง้ระยะยาว เช่น การมอบสิทธิการปกครองตนเองให้แก่บางพื้นท่ีโดยอนุญาตให้
ประชาชนเลือกผูแ้ทนหรือผูบ้ริหารไดอ้ยา่งอิสระเสรีหรือการใหช้นกลุ่มนอ้ยไดรั้บการคุม้กนัดา้นสิทธิมนุษยชน
และรับความเป็นธรรมในการบริหารจดัสรรทรัพยากรทอ้งถ่ิน เพราะฉะนั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาธิปไตย
กบัความขดัแยง้ทางการเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นและตอ้งอาศยัการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นเพื่อไม่ใหป้ระชาธิปไตยถูก
ลดทอนคุณค่าในฐานะตน้ตอแห่งความขดัแยง้ทางการเมือง ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยมกัเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้ท่ีรุนแรงหลากหลายชนิด เช่น การเดินขบวนก่อ
จลาจล การท าสงครามกลางเมือง และ การกวาดลา้งทางชาติพนัธ์ุ ซ่ึงท าใหก้ารพฒันาประชาธิปไตยเกิดอาการ
สะดุดติดขดัโดยอาจถูกแทรกแซงผา่นการใชก้ าลงัทางการเมืองการทหารหรือแมก้ระทัง่ถูกแทนท่ีดว้ยระบอบ
การเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย ตวัอยา่งส าคญั คือ ความขดัแยง้และการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองในเมียนมา 
ไทย กมัพชูา และอินโดนีเซียบางยคุสมยั ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดภาวะโกลาหลไร้เสถียรภาพจนน ามาสู่การก่อตวัของ
ระบอบเผด็จการหรือระบอบก่ึงอ านาจนิยมซ่ึงน ามาสู่ความถดถอยหรือแมก้ระทัง่การพงัทลายของระบอบ
ประชาธิปไตย 
 ในเน้ือหาส่วนน้ี ผูเ้ขียนจะน าเสนอกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองซ่ึงเก่ียว
โยงกบัวถีิการพฒันาประชาธิปไตย พร้อมยกตวัอยา่งกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ระกอบกนัไปในแต่ละ
ประเด็นเพื่อให้เห็นภาพชดัทั้งในแง่ทฤษฏีและรายละเอียดปลีกยอ่ยของแต่ละรัฐ       
 "ความขดัแยง้" ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ "Conflict” มาจากรากศพัทภ์าษาละตินวา่ "Conflictus” หมายถึง 
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"การปะทะชนกนั" โดยในทางวชิาการ ความขดัแยง้อาจถูกนิยามไดห้ลากหลายลกัษณะ อาทิ รูปแบบของคู่ตรงขา้ม
ระหวา่งฝ่ายต่างๆ และการขาดความเห็นร่วมกนัของฝ่ายต่างๆ ส่วนความขดัแยง้ทางการเมือง (Political Conflict) 
คือ จุดยนืท่ีแตกต่างกนัในการตระหนกัถึงค่านิยมสังคมท่ีเป็นประเด็นสาธารณะ ความขดัแยง้ชนิดน้ีมกัเก่ียวโยงกบั
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ยสองดา้นท่ีจะน ามาสู่การตดัสินใจก าหนดทางเลือกท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มอ านาจ
หรือตวัแสดงต่างๆในพื้นท่ีทางการเมือง192 
 ส่วนความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence) หมายถึง การใชก้ าลงัโดยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยมี
เป้าหมายหรือแรงจูงใจเก่ียวกบัการเมืองเป็นส าคญั ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น ความรุนแรงเชิงโครงสร้างท่ีอธิบายวา่ความ
รุนแรงเกิดจากความไม่เป็นธรรมและความไม่เท่าเทียมกนัในรัฐและสังคม กบัความรุนแรงท่ีเนน้ก่อให้เกิดการ
บาดเจบ็ทางกายภาพและจิตภาพ นัน่คือ การกระท าท่ีมุ่งข่มขู่คุกคามท าร้ายร่างกายหรือสภาพจิตใจของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล193 จามิล ซาลมี (Jamil Salmi) ไดแ้บ่งความรุนแรงท่ีสัมพนัธ์กบัความขดัแยง้ออกเป็นสองประเภทหลกั 
ไดแ้ก่ 1. ความรุนแรงโดยการกดข่ี (Repressive Violence) ท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีประชาชนบางกลุ่มถูกกดข่ีอนั
เน่ืองมาจากความขดัแยง้เก่ียวกบัสิทธิทางการเมือง สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ และ 2. ความรุนแรงเชิง
แปลกแยก  (Alienating Violence) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชค้วามรุนแรงต่อกลุ่มชนเผา่ต่างเช้ือชาติหรือต่อชนกลุ่ม
นอ้ยภายในรัฐซ่ึงถือเป็นการใชก้ าลงัท่ีสัมพนัธ์กบัความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic Conflict)194 นอกจากนั้น ความ
รุนแรงทางการเมือง ยงัหมายถึงการกระท ารวมหมู่ (Collective Action) ท่ีเก่ียวโยงกบัการใชก้ าลงัท าลายลา้งกลุ่ม
ปรปักษเ์พื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางการเมือง โดยสามารถแสดงออกไดห้ลายแบบ เช่น 1. การก่อจลาจล (Riot) ท่ี
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเขา้ร่วมเดินขบวนประทว้งโดยมีลกัษณะของการใชค้วามรุนแรงและเป็นการแสดงออกท่ี
ไม่มีการจดัตั้งองคก์รอยา่งเป็นระบบ 2. การท าสงครามกลางเมือง (Civil War) ซ่ึงเป็นสงครามท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่ม
ท่ีมีการจดัตั้งองคก์รภายในรัฐเดียวกนัโดยฝ่ายหน่ึงมีเป้าหมายท่ีจะควบคุมยดึครองดินแดน ไม่วา่จะเป็นการแยก
ดินแดนจดัตั้งรัฐอิสระหรือการเรียกร้องกดดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการปกครองของรัฐบาลทั้งในระดบั
ทัว่ประเทศหรือในระดบัภูมิภาค/ทอ้งถ่ินซ่ึงจะมีผลต่อพื้นท่ีการเมืองหรือเขตอิทธิพลของฝ่ายตน และ 3. การกวาด
ลา้งชาติพนัธ์ุ (Ethnic Cleansing) ท่ีเนน้ไปท่ีการใชก้ าลงัเขา้บงัคบัขบัไล่กลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงๆใหพ้น้ออกไปจากพื้นท่ี 
ซ่ึงถือเป็นวธีิการหน่ึงของการท าลายลา้งเผา่พนัธ์ุ195 
 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบเห็นความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองในหลายประเทศ196 ส าหรับ
เมียนมา ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งคนกลุ่มใหญ่กบัคนกลุ่มนอ้ยเช่นในเร่ืองการแบ่งสรรแจกจ่ายทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและการเมือง คือบ่อเกิดหลกัของการใชค้วามรุนแรง ไม่วา่จะเป็น กรณีของชาวโรฮิงญาท่ีถูกปิดกั้น

                                                 

192  วรวลญัช ์โรจนพล, “ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมือง,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ (นนทบุรี: 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2560), 5-6.  

193  เร่ืองเดียวกนั., 9-10. 
194  Jamil Salmi, Violence and Democratic Society: New Approaches to Human Rights (London: Zed Nook,  1993).  
195  Stathis Kalyvas, The Logics of Violence in Civil War (New York: Cambridge University Press, 2006). 
196  งานวเิคราะห์เก่ียวกบัความขดัแยง้ในเอเชียอาคเนย ์โปรดดู Mikio Oishi (ed.), Contemporary Conflicts in Southeast Asia: 

Towards a New ASEAN Way of Conflict Management (Singapore: Springer, 2016).  
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เร่ืองสิทธิพลเมืองอยา่งเด่นชดัหรือกรณีท่ีกองก าลงัรัฐบาลทหารเมียนมาในอดีตเปิดปฏิบติัการกดข่ีจู่โจมคุกคามชน
กลุ่มนอ้ยหลายเผา่ซ่ึงมีทั้งการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองการทหารตลอดจนการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ
และการดูดกลืนครอบง าทางวฒันธรรม ส่วนในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ความขดัแยง้ท่ีซบัซอ้นระหวา่งศูนยก์ลาง
ท่ีเกาะชวากบัดินแดนชายขอบอยา่งอาเจะห์หรือระหวา่งเกาะลูซอนกบัมินดาเนา ส่งผลใหมี้การใชค้วามรุนแรงทั้ง
จากส่วนกลางท่ีเขา้ไปกดปราบฝ่ายตรงขา้มและทั้งจากกลุ่มผูก่้อความไม่สงบในเขตชายขอบท่ีเขา้ไปตอบโตห้รือไล่
รุกส่วนกลางซ่ึงเป็นปัญหาท่ีกระทบต่อเอกภาพชาติและเสถียรภาพแห่งรัฐ ในขณะเดียวกนั การก่อจลาจล การท า
สงครามกลางเมืองหรือแมก้ระทัง่การกวาดลา้งทางชาติพนัธ์ุ ยงัเป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดใ้นการเมืองเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้การเดินขบวนประทว้งต่อตา้นรัฐบาลทกัษิณ รัฐบาลสมคัร รัฐบาลสมชาย รัฐบาลอภิสิทธ์ิและรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ 
โดยแกนน าและประชาชนกลุ่มต่างๆ ไดป้รากฏการใชค้วามรุนแรงทั้งท่ีเกิดจากฝ่ายต่อตา้นรัฐบาล ฝ่ายรัฐบาล หรือ
แมก้ระทัง่ ฝ่ายมือท่ีสาม จนท าใหมี้ผูเ้สียชีวติจ านวนหน่ึงพร้อมส่งผลใหเ้กิดภาวะจลาจลไร้ระเบียบข้ึนในรัฐไทย 
ส่วนในเมียนมา สงครามกลางเมืองไดเ้คยแพร่ระบาดกระจายตวัไปตามทอ้งท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยมีการจดัตั้งกอง
ก าลงัติดอาวธุชาติพนัธ์ุเพื่อเรียกร้องอ านาจปกครองตนเองหรือแมก้ระทัง่การแบ่งแยกดินแดนออกจากสหภาพ 
ขณะท่ีสถานการณ์ในรัฐยะไข่ มีการเปิดปฏิบติัการกวาดลา้งทางชาติพนัธ์ุซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการใชก้ าลงัเขา้ขบัไล่พวก
โรฮิงญาออกไปจากแผน่ดินยะไข่ 
 ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองมีความเก่ียวโยงกบัการพฒันาประชาธิปไตยในบางแง่มุม 
ยกตวัอยา่งเช่น ในช่วงระหวา่งรณรงคห์าเสียงอาจเกิดการใชค้วามรุนแรงระหวา่งกลุ่มปรปักษท์างการเมืองหรือช่วง
ภายหลงัเลือกตั้งท่ีกลุ่มท่ีพา่ยแพอ้าจจะก่อความรุนแรงเพื่อโตแ้ยง้ผลเลือกตั้ง ซ่ึงสถานการณ์อาจถึงขั้นรุนแรงหาก
ในรัฐหรือสังคมนั้นๆ เตม็ไปดว้ยความเกลียดชดัและการสร้างความหวาดกลวัระหวา่งกลุ่มการเมืองต่างๆอยูก่่อน
แลว้ หรือ การท่ีกลุ่มการเมืองหน่ึงๆ ตอ้งการเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อลม้ลา้งการผกูขาดอ านาจของระบอบเผด็จ
การหรือเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรการเมืองระหวา่งชนกลุ่มใหญ่กบัชนกลุ่มนอ้ย โดยเม่ือใด
ก็ตามท่ีความตอ้งการของกลุ่มดงักล่าวไม่ไดรั้บการเหลียวแลตอบสนอง ก็จะมีการใชค้วามรุนแรงเพื่อต่อสู้หกัโค่น
ฝ่ายตรงขา้ม เช่น การก่อสงครามกลางเมืองและการลุกฮือปฏิวติัประชาธิปไตยซ่ึงยอ่มส่งผลสะเทือนต่อความมัน่คง
รัฐ197 จากกรณีดงักล่าว ประชาธิปไตยจึงถูกตีความวา่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัความรุนแรงในบางมิติ ไม่วา่จะ
เป็นการก่อความรุนแรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงระบอบประชาธิปไตยหรือการท่ีกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยถูก
เช่ือมต่อกบัปัญหาความไร้เสถียรภาพแห่งรัฐท่ีเตม็ไปดว้ยปมขดัแยง้ท่ีรุนแรงเประบางจนท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัคุณค่าของประชาธิปไตยหรือก่อให้เกิดความไม่ราบร่ืนบนเส้นทางประชาธิปไตย 
 ในจงัหวดัอาเจะห์ของอินโดนีเซีย การแข่งขนัแยง่ชิงฐานเสียงท่ีเขม้ขน้ระหวา่งพรรคอาเจะห์ (Partai Aceh: 
PA) กบัพรรคแผน่ดินอาเจะห์ (Partai Nanggroe Aceh : PNA) ก่อใหเ้กิดความรุนแรงทางการเมืองอยูเ่ป็นระยะ 
โดยเฉพาะในช่วงหลงัศึกเลือกตั้งเม่ือปี ค.ศ. 2014 ซ่ึงมีทั้งการข่มขู่ท  าร้ายผูส้มคัรตลอดจนการเผาท าลายบา้นเรือน
และเข่นฆ่าผูบ้ริสุทธ์ิ  พรรคอาเจะห์ไดพ้ฒันามาจากขบวนการเคล่ือนไหวเรียกร้องเอกราช หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม 
ขบวนการอาเจะห์เสรี (Gerakan Aceh Merdeka: GAM) ซ่ึงผูน้ าพรรคส่วนใหญ่มาจากแกนน าระดบัสูงโดยเฉพาะ

                                                 

197  Jack L. Snyder, From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict (New York: W.W. Norton & Company, 
2000).  
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ผูน้ าฝ่ายทหารและฝ่ายการเมืองในขบวนการดงักล่าว จนกระทัง่เกิดการแตกแยกในประเด็นการส่งผูส้มคัรเขา้ชิง
ต าแหน่งผูว้า่การอาเจะห์ในศึกเลือกตั้งปี ค.ศ. 2012 แกนน าส่วนหน่ึงจึงหนัไปจดัตั้งพรรคการเมืองใหม่ซ่ึงรู้จกักนั
ในปัจจุบนัวา่พรรคแผน่ดินอาเจะห์198 เพราะฉะนั้น การเลือกตั้งเม่ือปี ค.ศ. 2014 จึงอยูใ่นช่วงคุกรุ่นของพลงัขดัแยง้
ระหวา่งสองพรรคการเมืองหลกัจนน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงทางการเมืองซ่ึงกระทบต่อความราบร่ืนของ
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยอาเจะห์ ในประเทศไทยตอนท่ีเกิดการลุกฮือของนกัศึกษาและประชาชนคร้ังใหญ่
เพื่อโค่นลม้รัฐบาลเผด็จการช่วง 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 ท่ีถึงแมจ้ะมีการเจรจาไกล่เกล่ียระหวา่งฝ่ายประทว้งเรียกร้อง
ประชาธิปไตยกบัฝ่ายรัฐบาลทหาร แต่ดว้ยภาวะตึงเครียดท่ีเกิดจากการตรึงก าลงัเผชิญหนา้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีทหาร 
ต ารวจ กบัมวลชนท่ีรวมตวักนัเป็นจ านวนมากจนไม่อาจควบคุมดูแลไดท้ั้งหมด ก็ท าให้เกิดการใชก้ าลงัเขา้ปะทะ
กนัจนลุกลามบานปลายไปสู่ขั้นจลาจล หากแต่การเคล่ือนขบวนของฝงูชนเพื่อต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการก็ท าใหเ้กิด
การเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตยในเวลาต่อมา ซ่ึงผดิกบัเมียนมาช่วงการลุกฮือเรียกร้องประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 
1988 ท่ีมีการก่อตวัของความรุนแรงและภาวะจลาจล หากแต่ฝ่ายกองทพัก็สามารถปราบปรามกลุ่มนกัศึกษา
ประชาชน โดยกลุ่มผูน้ าทหารไดอ้อกมาโจมตีฝ่ายท่ีเรียกร้องประชาธิปไตยวา่เป็นตวัการของความโกลาหลไร้
ระเบียบจนเกือบท าให้รัฐตอ้งล่มสลาย เพราะฉะนั้น การรวบอ านาจไวท่ี้ผูน้ าทหารจึงมีความจ าเป็นส าหรับการสร้าง
เอกภาพชาติและจดัระเบียบบา้นเมืองของเมียนมา199 
 ส าหรับขอ้ถกเถียงเชิงลึกเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่งประชาธิปไตยกบัความรุนแรง อาจมองไดว้า่ ถึงแม้
ฝ่ายเผด็จการมกัจะกล่าวโทษประชาธิปไตยวา่มีความเช่ือมโยงกบัการก่อเหตุรุนแรงและภาวะจลาจล แต่เม่ือ
พิจารณาไปท่ีตวัหลกัการประชาธิปไตยแลว้ พบวา่ ความรุนแรงเป็นเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งกบัคุณค่าประชาธิปไตยใน
แง่ท่ีวา่การใชก้ าลงับีบบงัคบัทางกายภาพเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถยอมรับไดเ้พราะขดัฝืนกบัคุณค่าเชิงศีลธรรมท่ีถือวา่
พลเมืองทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนัและควรเคารพไวซ่ึ้งสิทธิความปลอดภยัในร่างกายและจิตใจของ
ปัจเจกบุคคล200 พอล คอลลิเออร์ (Paul Collier) ไดต้ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองประชาธิปไตยกบัความรุนแรง
โดยเสนอวา่มีเหตุผลพื้นฐานท่ีท าใหค้วามรุนแรงทางการเมืองสามารถลดลงไดด้ว้ยการใชร้ะบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย โดยรัฐบาลท่ีมีสภาพแวดลอ้มเป็นประชาธิปไตยจะมีความเหมาะสมในการพฒันาหลกัความชอบ
ธรรมส าหรับการบริหารประเทศไดม้ากกวา่รัฐบาลเผด็จการ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเลือกตั้งจะเปิดโอกาสใหมี้การ
ปรับปรุงนโยบายของรัฐบาลและลดส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความรุนแรงในการต่อตา้นรัฐบาลไดบ้างส่วน ซ่ึงพลเมือง
สามารถตกลงสร้างกฏเกณฑบ์างอยา่งร่วมกนัเพื่อใหก้ารส่งมอบสิทธิปกครองไปสู่รัฐบาลใหม่ท่ีมาจากการเลือกตั้ง
เป็นไปอยา่งสงบสันติ  แต่อยา่งไรก็ตาม คอลลิเออร์พบวา่ขอ้ถกเถียงน้ีอาจเกิดผลชดัเจนในกลุ่มประเทศท่ีร ่ ารวยแต่
ก็อาจไม่เกิดผลแบบเดียวกนักบักลุ่มประเทศยากจนท่ีมีปัญหาความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจสังคมท่ีรุนแรงร้าวลึก
หรือเตม็ไปดว้ยการขาดจริยธรรมของนกัการเมืองในการจดัการปกครองบา้นเมืองท่ีโปร่งใสเป็นธรรม201 

                                                 

198  พฒันาการการเมืองในอาเจะห์และอินโดนีเซียโดยเฉพาะช่วงก่อนปี ค.ศ. 2012 ทั้งในแง่มุมการเมืองชาติพนัธ์และการเลือกตั้ง 
โปรดดู Ben Hillman. ,“Ethnic Politics and Local Political Parties in Indonesia,” Asian Ethnicity, 13, no. 4 (2012), 419-440. 

199  ดู Tin Maung Maung Than. (2011). op.cit.  
200  วรวลญัช ์โรจนพล, “ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมือง,” 11.  
201  ดูเพ่ิมเติมใน Paul Collier, Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places (London: The Bodley Head,  2009) .  
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 ส่วนในแง่รูปแบบประชาธิปไตย พบวา่ ประชาธิปไตยบางรูปแบบสามารถผลิตความรุนแรงข้ึนมาได ้
โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบเสียงขา้งมาก (Majoritarian Democracy) ซ่ึงค านึงถึงการใชเ้สียงส่วนใหญ่จนท าให้
โครงสร้างพลเรือนในระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและท าใหค้นกลุ่มนอ้ยรู้สึกคบัขอ้งใจเน่ืองจากมี
สิทธิอ านาจหรือมีพื้นท่ีแสดงออกทางการเมืองท่ีนอ้ยกวา่คนกลุ่มใหญ่ นอกจากนั้น สืบเน่ืองจากปัญหาพื้นฐานใน
เร่ืองวฒันธรรมประชากรรวมไปถึงปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆในบางประเทศ ก็ท  าใหป้ระชาธิปไตยถูกเขา้ใจวา่เสียงส่วน
ใหญ่สามารถใชเ้ป็นกฏเกณฑท่ี์สามารถผลิตความรุนแรงต่อเสียงส่วนนอ้ยได ้ซ่ึง ไมเคิล มาน (Michael Mann) เรียก
ปรากฏการณ์แบบน้ีวา่ "ดา้นมืดของประชาธิปไตย” ท่ีคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงอา้งวา่เป็นเสียงส่วนใหญ่ปฏิเสธสิทธิพลเมือง
หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มอ่ืนๆท่ีเป็นเสียงส่วนนอ้ย ผลกระทบท่ีตามมา คือ คนกลุ่มนอ้ยอาจตดัสินใจ
ก่อความรุนแรง เช่น การก่อจลาจล การท าสงครามกลางเมือง สงครามกองโจร และ การก่อการร้าย เพื่อต่อสู้กดดนั
คนกลุ่มใหญ่จนน ามาสู่ปัญหาเร่ืองเอกภาพชาติและเสถียรภาพรัฐ202 ในอีกมุมหน่ึง เออเรน ไลพาร์ท (Arend 
Lijphart) ไดเ้สนอตวัแบบประชาธิปไตยแบบแบ่งอ านาจถวัเฉล่ีย (Consociational Democracy) เพื่อแกข้อ้บกพร่อง
ของประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ โดยประชาธิปไตยชนิดน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการออกแบบระบบเลือกตั้งและสถาบนั
การเมืองอ่ืนเพื่อให้เกิดการแบ่งปันไกล่เกล่ียอ านาจท่ีเป็นธรรมข้ึนระหวา่งคนกลุ่มนอ้ยกบัคนกลุ่มใหญ่ อาทิ การใช้
ระบบเลือกตั้งผูแ้ทนแบบสัดส่วน (Proportional System) เพื่อใหพ้รรคการเมืองของคนกลุ่มนอ้ยท่ีพา่ยแพก้าร
เลือกตั้งสามารถเขา้ไปกุมท่ีนัง่ในสภาไดต้ามสัดส่วนคะแนนท่ีวางตวัลดหลัน่กนัลงไปซ่ึงถือเป็นระบบเลือกตั้งท่ี
แตกต่างจากระบบเสียงส่วนใหญ่แบบผูช้นะกินรวบทั้งหมด (Winner takes all) ท่ีมีพบเห็นกนัอยูใ่นระบบ
ประชาธิปไตยเสียงขา้งมาก กล่าวคือ พรรคท่ีควา้ชยัชนะตามเขตเลือกตั้งต่างๆจะไดท่ี้นัง่ในสภาแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ส่วนพรรคท่ีพา่ยแพ ้ซ่ึงแมจ้ะมีคะแนนติดตามไล่หลงัฝ่ายท่ีชนะเพียงเล็กนอ้ย ก็จะถูกตดัสิทธิจนไม่มีโอกาสเขา้ไป
แสดงขอ้เรียกร้องทางการเมืองในสภา203 จากกรณีดงักล่าว ประชาธิปไตยจึงมีหลายรูปแบบและสามารถถูก
ออกแบบปรับปรุงพฒันาให้สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองได ้ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บั
โครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
 ส าหรับสังคมการเมืองไทย การครองเสียงขา้งมากในสภาของรัฐบาลทกัษิณและพรรคไทยรักไทย ส่งผลให้
เกิดการวพิากษว์จิารณ์คุณค่าของระบอบประชาธิปไตยในวงกวา้ง โดยขณะท่ีนายกรัฐมนตรีทกัษิณ มกักล่าวอา้งอยู่
เสมอวา่ฝ่ายตนเป็นตวัแทนของระบอบประชาธิปไตยเน่ืองจากไดรั้บเลือกตั้งมาจากเสียงขา้งมากของประชาชน 
หากแต่ฝ่ายท่ีไม่พอใจนายกรัฐมนตรีทกัษิณมกัโจมตีประเด็นดงักล่าววา่เป็นเร่ืองของเผด็จการเสียงขา้งมากในสภา 
ผลกระทบท่ีตามมา คือ พรรคการเมืองท่ีเป็นเสียงส่วนนอ้ยไม่สามารถคดัคา้นหรือต่อสู้ถ่วงดุลกบัรัฐบาลทกัษิณใน
โครงสร้างสภาไดจ้นท าให้เกิดแรงเคล่ือนไหวนอกสภาผา่นรูปแบบการประทว้งบนทอ้งถนนเพื่อต่อตา้นพลงั
ประชาธิปไตยแบบเสียงขา้งมาก กอปรกบัรัฐบาลทกัษิณไดเ้ผชิญกบัปัญหาทุจริตคอรัปชัน่อยา่งรุนแรงจนขาดความ
โปร่งใสในการจดัการปกครองบา้นเมือง ซ่ึงแรงบรรจบกนัของปัญหาเหล่าน้ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้การเมืองท่ีร้าว

                                                 

202   Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); 
วรวลญัช ์โรจนพล, “ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมือง,”. 

203  ดูเพ่ิมเติมใน Arend Lijphart, “Consociational Democracy,” World Politics, 21, no. 2 (1969), 207-225; Arend Lijphart. 
Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration (New Haven & London: Yale University Press, 1977), 207-225  
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ลึกและน ามาสู่การใชค้วามรุนแรงทางการเมืองของเสียงส่วนนอ้ยเพื่อประทว้งโค่นลม้รัฐบาลทกัษิณ จนในเวลา
ต่อมา กองทพัตดัสินใจเคล่ือนก าลงัยดึอ านาจลม้ลา้งรัฐบาลทกัษิณไดใ้นท่ีสุด 
 ส่วนอินโดนีเซียช่วงเปล่ียนผา่นพฒันาประชาธิปไตย ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาระบบเลือกตั้งแบบ
สัดส่วนจนท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการลดทอนความขดัแยง้ทางการเมืองลง (ถึงแมจ้ะเกิดความรุนแรงหลง
เหลืออยูบ่า้งในบางพื้นท่ี) การเลือกตั้งแบบสัดส่วนท าให้พรรคการเมืองท่ีไดค้ะแนนเสียงเกินกวา่ร้อยละ 2.5  
สามารถเขา้ไปครองท่ีนัง่ในสภาผูแ้ทนราษฏรไดต้ามสัดส่วนของคะแนนท่ีไดรั้บ ซ่ึงท าใหเ้กิดแนวโนม้การก่อตวั
ของรัฐบาลผสมเพื่อไม่ใหมี้การครอบง าโดยพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียว ววิฒันาการดงักล่าวถูกออกแบบ
สนบัสนุนอยา่งเด่นชดัหลงัการล่มสลายของระบอบซูฮาร์โตเพื่อแกปั้ญหาการผกูขาดอ านาจของพรรคโกลคาร์ 
(Golkar) ซ่ึงเป็นพรรการเมืองเด่นเดียวในยคุระเบียบใหม่ โดยระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนใตก้ระบวนการพฒันา
ประชาธิปไตยส่งผลใหก้ารเมืองอินโดนีเซียเกิดการประนีประนอมระหวา่งกลุ่มขั้วการเมืองจนท าใหมี้การ
ตรวจสอบถ่วงดุลกนัมากข้ึนพร้อมเปิดโอกาสใหมี้ผูแ้ทนท่ีหลากหลายตามความเป็นจริงในสังคม เช่น กลุ่มคนท่ีมี
ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม ฐานเศรษฐกิจ หรือแมก้ระทัง่เร่ืองเพศท่ีแตกต่างกนั204 อยา่งไรก็ตาม ระบบเลือกตั้งแบบ
สัดส่วนก็มิไดถู้กน ามาใชเ้พื่อแกไ้ขความขดัแยง้ในบางประเทศ เน่ืองจากอาจมีการออกแบบสถาบนัการเมืองใน
ลกัษณะอ่ืนเพื่อเขา้มาระงบัความขดัแยง้แทน ในมาเลเซียไดใ้ชร้ะบบเลือกตั้งแบบผูช้นะกินรวบทั้งหมดพร้อมมีวถีิ
การเมืองแบบก่ึงเผด็จการก่ึงประชาธิปไตยโดยมีพรรคอมัโน (UMNO) ซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มชาตินิยมมลาย ูกุม
อ านาจหลกัในการเมืองการปกครอง กระนั้นก็ดี แนวทางประนีประนอมแบ่งปันอ านาจระหวา่งชาวมลาย ูชาวจีน
และชาวอินเดียภายใตร้ะบบพนัธมิตรพรรคแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan National) และการจดัรูปปกครองแบบ
สหพนัธรัฐ (Federation) ท่ีประกอบดว้ยรัฐบาลและรัฐสภาทั้งในระดบักลางกบัระดบัมลรัฐ ไดช่้วยสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมและลดระดบัความรุนแรงทางการเมืองลงไดบ้างส่วน จนท าให้รัฐพหุสังคมมาเลเซียซ่ึงแมจ้ะไม่ใช้
ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนหรือมีระดบัพฒันาประชาธิปไตยท่ีตามหลงัอินโดนีเซีย ก็สามารถใชปั้จจยัตวัแปรอ่ืนเขา้
มาบรรเทาความขดัแยง้ของการเมืองชาติพนัธ์ุท่ีซบัซอ้นได้205 
 กระนั้นก็ตาม ในบางสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยความแตกต่างหลากหลายทางเชิ้ือชาติรวมถึงมีการแพร่ระบาดของ
กลุ่มติดอาวธุ กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยอาจถูกทา้ทายหรือถูกท าใหช้ะลอตวัดว้ยความรุนแรงจากสงคราม
กลางเมืองหรือการกวาดลา้งทางชาติพนัธ์ุ หากแต่ประเด็นน้ีกลบัเตม็ไปดว้ยขอ้สนบัสนุนและขอ้โตแ้ยง้ในเวลา
เดียวกนั ตามตรรกะพื้นฐาน ประเทศประชาธิปไตยซ่ึงมีการคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานน่าจะมีแนวโนม้ในการเกิด
สงครามกลางเมืองท่ีนอ้ยกวา่ประเทศเผด็จการ เน่ืองจากประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยไม่น่าจะเลือกปฏิบติัต่อชน
กลุ่มนอ้ยหรือถึงมีก็อาจมีในระดบัท่ีต ่ากวา่รัฐเผด็จการ หากแต่งานวจิยัของ เจมส์ เฟียรอน (James D. Fearon) และ 
เดวดิ เลทิน (David D. Laitin) กลบัไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งระบอบการปกครองกบัการเกิดสงครามกลางเมือง
แต่อยา่งใด ในทางตรงขา้ม เฟียรอนและเลทิน พบวา่ ความขดัแยง้ท่ีมีกองก าลงัติดอาวุธ จะปะทุข้ึนก็ต่อเม่ือมี

                                                 

204  พลวตัเลือกตั้งในแง่มุมท่ีหลากหลายของอินโดนีเซีย โปรดดู Edward Aspinall and Mada Sukmajati (eds.), Electoral Dynamics 
in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots (Singapore: NUS Press, 2016).  

205  โปรดดู Johan Saravanamuttu, Power Sharing in a Divided Nation: Mediated Communalism and New Politics in Six Decades 
of Malaysia's Elections (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2017).  
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เง่ือนไขอ่ืนท่ีสุกงอมเสียมากกวา่ เช่น ความอ่อนแอไร้สมรรถนะของรัฐบาลกลางในการตอบโตข้บวนการก่อความ
ไม่สงบ หรือ ภาวะไร้เสถียรภาพของการเมืองระดบัชาติท่ีเปิดช่องใหฝ่้ายต่อตา้นรัฐบาลมีจงัหวะโอกาสในการก่อ
สงครามกลางเมือง206 แต่ถึงอยา่งนั้นก็ตาม งานวิจยัของชาร์ลส์ ทิลล่ี (Charles Tilly) ช้ีใหเ้ห็นวา่เง่ือนไขของการสบ
โอกาสในการเกิดสงครามกลางเมืองจะผนัแปรไปตามเง่ือนไขของระบอบการเมืองการปกครอง โดยระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถบรรเทาความรุนแรงของสงครามกลางเมืองไดม้ากกวา่ระบอบเผด็จการ ทั้งน้ีเพราะถึงแมจ้ะมี
เง่ือนไขอ่ืนท่ีสุกงอมและองคก์รฝ่ายต่อตา้นมีความพร้อมในการท าสงคราม แต่ถา้กลุ่มต่อตา้นพบทางเลือกอ่ืน เช่น 
การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารดินแดนหรือใหอิ้สระชนกลุ่มนอ้ยในการเลือกผูแ้ทน กลุ่มก่อความไม่
สงบอาจตดัสินใจเลือกช่องทางดงักล่าวแทนการใชค้วามรุนแรงก็เป็นได ้เพราะฉะนั้น ตามมุมมองของทิลล่ี ใน
ระบอบประชาธิปไตย ลกัษณะของความขดัแยง้มกัเป็นไปในแนวทางสันติวิธีมากกวา่ในระบอบเผด็จการ เพราะ
การมีสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนจะท าใหค้วามรุนแรงทางการเมืองถูกแปลงใหเ้ขา้มาอยูใ่นรูปของ
กระบวนการทางการเมืองท่ีมีความชอบธรรมข้ึน ในขณะท่ีระบอบเผด็จการมกัเคยชินกบัการท่ีผูป้กครองใชค้วาม
รุนแรงเขา้ปราบปราบฝ่ายตรงขา้ม จนมกักระตุน้ใหเ้กิดการรบพุง่ระหวา่งกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงท าให้
กลุ่มท่ีถูกกดปราบหนัมาจบัอาวธุข้ึนต่อสู้ผา่นรูปแบบสงครามกลางเมืองหรือการปฏิวติั207 ส่วนในเร่ืองการกวาดลา้ง
ทางชาติพนัธ์ุ รัฐท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัการรบพุง่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆหรือมีการปะทะกนัระหวา่งพลงัชาตินิยมชน
กลุ่มใหญ่กบัพลงัชาตินิยมชนกลุ่มนอ้ย มกัมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการกวาดลา้งทางชาติพนัธ์ุขนานใหญ่ แต่ถา้
หากรัฐดงักล่าวก าลงัอยูใ่นช่วงการพฒันาประชาธิปไตย รัฐบาลหรือประชากรกลุ่มท่ีกุมอ านาจรัฐอาจจะกวาดไล่
ชุมชนคู่ปรปักษใ์นระดบัท่ีรุนแรงนอ้ยกวา่ในช่วงท่ีรัฐเคยตกอยูใ่ตร้ะบอบเผด็จการหรือระบอบอ านาจนิยม หรือพดู
อีกแง่คือ ถึงแมว้า่รัฐท่ีอยูใ่นช่วงพฒันาประชาธิปไตยจะมีการกวาดลา้งทางชาติพนัธ์ุหลงเหลืออยู ่หากแต่ก็อาจลด
พลงัในการใชก้องทหารเขา้กวาดลา้งผลกัดนัฝ่ายตรงขา้มแบบเขม้ขน้โจ่งแจง้หรืออาจเลือกใชว้ธีิการอ่ืนท่ีแสดงออก
ถึงความรุนแรงท่ีลดนอ้ยลง208 
 ในฟิลิปปินส์ ไม่พบความสัมพนัธ์ท่ีเด่นชดัระหวา่งประชาธิปไตยกบัสงครามกลางเมืองและการก่อความ
ไม่สงบ ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวพื้นเมืองบนเกาะมินดาเนา เช่น ชาวลูมาดและชาวโมโร ต่างด ารงชีวิตดว้ยความยากจนท่ี
หย ัง่รากลึกและยงัถูกกองทพักบักองก าลงัก่ึงทหารของฟิลิปปินส์ใชค้วามรุนแรงเขา้กดปราบโจมตี ขณะท่ีกลุ่มติด
อาวธุในพื้นท่ีก็ใชค้วามรุนแรงเขา้ก่อการร้ายและสู้รบตอบโตส่้วนกลางจนเกิดการปะทุตวัของสงครามกลางเมือง 
ความรุนแรงไดก่้อตวัอยูเ่ป็นระยะทั้งๆ ท่ีฟิลิปปินส์มีความกา้วหนา้ในการพฒันาประชาธิปไตยมากกวา่หลาย
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สาเหตุของความรุนแรง อาจมาจากนโยบายและยทุธศาสตร์ของรัฐบาล
ประชาธิปไตยและกองทพัในแต่ละช่วงสมยั รวมถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างท่ีเก่ียวพนักบัความเหล่ือมล ้าทาง

                                                 

206  James D. Fearon and David Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,” American Political Science Review, 97, no. 1 
(2003): 75-90. 

207  Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York: McGraw-Hill, 1978); วรวลญัช ์โรจนพล, “ความขดัแยง้และความ
รุนแรงทางการเมือง,” 21, 86.  

208  Clotilde Pegorier, Ethnic Cleansing: A Legal Qualification (London: Routledge, 2013); Michael Mann. (2004). op.cit.   
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เศรษฐกิจหรือความแตกต่างทางศาสนาวฒันธรรมระหวา่งศูนยก์ลางกบัชายขอบ209 ซ่ึงน่าจะถือเป็นปัจจยัท่ีก่อ
กระทบต่อการใชค้วามรุนแรงในพื้นท่ีมากกวา่ประเด็นเร่ืองรัฐบาลประชาธิปไตย แต่อยา่งไรก็ตาม ในอินโดนีเซีย 
สงครามกลางเมือง ไดค้่อยๆคลายตวัลง โดยในยคุระบอบซูฮาร์โต รัฐบาลและกองทพัไดใ้ชค้วามรุนแรงเขา้
ปราบปรามกลุ่มผูก่้อความไม่สงบจนเกิดผูเ้สียชีวติจ านวนมาก เช่นในอาเจะห์ ซุลาเวสี อิเรียนจายาร์ตะวนัตกและ
ติมอร์ตะวนัออก หากแต่กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยหลงัการล่มสลายของระบอบซูฮาร์โต ไดช่้วยเอ้ือ
ประโยชน์ต่อความพยายามบริหารจดัการความรุนแรงแบบสันติวธีิมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการลงประชามติของชาว
ติมอร์ตะวนัออก ซ่ึงแมจ้ะจบลงดว้ยการแยกประเทศเป็นเอกราชและมีการใชค้วามรุนแรงของกองทพัอินโดนีเซีย
เพื่อข่มขู่ปราบปรามชาวติมอร์ตะวนัออกในช่วงแรกๆของการประกาศเอกราช หากแต่ก็ถือเป็นกระบวนการแกไ้ข
ขอ้ขดัแยง้แบบสันติวธีิและไม่พบการใชค้วามรุนแรงทางทหารของอินโดนีเซียต่อติมอร์เลสเตในระยะต่อมา หรือ 
กระบวนการเจรจาสันติภาพระหวา่งรัฐบาลอินโดนีเซียกบักลุ่มก่อความไม่สงบในอาเจะห์ ท่ีถึงแมจ้ะมีการก่อความ
รุนแรงหลงเหลืออยู ่หากแต่ความรุนแรง โดยเฉพาะการสู้รบทางการทหาร ไดล้ดระดบัลงในช่วงท่ีอินโดนีเซียมี
ความกา้วหนา้ในการพฒันาประชาธิปไตย210  
 ส าหรับเมียนมา การเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยนบัแต่ปี ค.ศ. 2011 ไดส้ร้างบรรยากาศของการเจรจา
สันติภาพท่ีดูมีอิสระเสรีมากกวา่สมยัใตก้ารปกครองของรัฐบาลทหาร จนท าให้รัฐบาล กองทพัและกลุ่มติดอาวธุ
ชาติพนัธ์ุหนัมาเจรจาต่อรองทางการเมืองมากข้ึนเพื่อสถาปนาระบบสหพนัธรัฐประชาธิปไตย ซ่ึงเช่ือวา่จะเป็น
รูปแบบการเมืองการปกครองท่ีสามารถแกไ้ขความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ในปัจจุบนั 
แมรั้ฐเมียนมาจะมีการกวาดลา้งชาติพนัธ์ุ เช่น การขบัไล่ชาวโรฮิงญาจ านวนมากออกจากรัฐยะไข่หรือการรบพุง่ทาง
ทหารประปรายระหวา่งกองทพักบักลุ่มติดอาวธุหรือระหวา่งกลุ่มติดอาวธุชาติพนัธ์ุต่างๆ หากแต่ก็พบเห็นการ
เลือกใชว้ธีิการท่ีดูละมุนละม่อมหรือมีความรุนแรงท่ีลดนอ้ยลงจนท าใหส้งครามกลางเมืองหรือการกวาดลา้งชาติ
พนัธ์ุเริ่มคลายตวัลงบา้งหรือถูกเช่ือมโยงเขา้กบัวถีิประชาธิปไตยมากข้ึนเม่ือเทียบกบัสมยัรัฐบาลเผด็จการทหาร211 
ยกตวัอยา่งเช่น การจดัตั้งคณะกรรมการท างานสันติภาพหรือคณะกรรมการสร้างความปรองดองและแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ในยะไข่ รวมถึงการยกหลกัการเร่ืองประชาธิปไตยและสันติวธีิของนางอองซาน ซูจี เพื่ออธิบายต่อชุมชน
นานาชาติเก่ียวกบัท่าทีของรัฐบาลเมียนมาในการแกปั้ญหารัฐยะไข่ โดยถึงแมจ้ะมีการก่อเหตุรุนแรงระหวา่งชุมชน
ต่างศาสนาชาติพนัธ์ุหลงเหลืออยู ่หรือ กองทพัเมียนมายงัคงเปิดปฏิบติัการกีดกนักวาดลา้งชาวโรฮิงญาต่อไป 
หากแต่ความกา้วหนา้ของการใชว้ธีิจดัการความขดัแยง้ท่ีดูละเอียดซบัซอ้นข้ึนและมีขั้นมีตอนมากกวา่การใชก้ าลงั
                                                 

209  สมชยั เยน็สบาย, “ความขดัแยง้ทางการเมืองและความรุนแรงในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมือง
เปรียบเทียบ (นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2560), 18-19. 

210  อยา่งไรก็ตาม มีงานศึกษาบางช้ินท่ีแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ในประเด็นอ่ืนๆ เช่นเร่ือง Communal Violence ท่ีกลบัขยายตวั
เพ่ิมข้ึนในยคุท่ีอินโดนีเซียมีการเปล่ียนไปสู่ประชาธิปไตย ฉะนั้น จึงยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีช้ีขาดสมบูรณ์ในขอ้ถกเถียงท่ีวา่
ประชาธิปไตยสามารถน าไปสู่การลดลงของความขดัแยง้ได ้เพราะถึงแมค้วามขดัแยง้บางชนิดจะลดความรุนแรงลง แต่ก็อาจมี
ความรุนแรงแบบใหม่ปรากฏรูปข้ึน ส าหรับงานเก่ียวกบัอินโดนีเซียในประเด็นถกเถียงดงักล่าว โปรดดู Gerry Van Klinken, 
Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars (London and New York: Routledge, 2007). 

211  ดูเพ่ิมเติมใน Aung Naing Oo, Pathway to Peace: An Insider's Account of the Myanmar Peace Process (Yangon: Mizzima 
Media Group, 2016.  
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เขา้ขจดัท าลายฝ่ายปฏิปักษเ์พียงอยา่งเดียว ก็ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาบางส่วนในช่วงเปล่ียนผา่นพฒันา
ประชาธิปไตย (แมจ้ะยงัคงไม่สามารถขจดัปมขดัแยง้ไดช้ะงดัก็ตามที) 
 เส้นทางเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยยงัผกูติดยดึโยงกบัเร่ืองเอกภาพชาติ ซ่ึงบางประเทศอาจตอ้งเผชิญกบัความ
ขดัแยง้ทางการเมืองท่ีรุนแรงยาวนานก่อนท่ีกลุ่มชนชั้นน าหรือประชาชนจะตดัสินใจยอมรับหลกัการประชาธิปไตย 
ดงัคว์าร์ต รัสเทาว ์(Dankwart Rustow) ไดเ้สนอขั้นตอนการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยโดยแบ่งออกเป็นส่ีขั้นหลกั ใน
ขั้นแรกจะมุ่งเนน้ไปท่ีความกลมกลืนและการสร้างเอกภาพเป็นปึกแผน่ภายในชาติ (National Unity) ซ่ึงหมายถึงการ
ท่ีพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศท่ีก าลงัเปล่ียนสู่ประชาธิปไตยตอ้งไม่มีขอ้สงสัยใดๆเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกของ
ชุมชนการเมือง หรือพดูอีกแง่ คือ การยอมรับอตัลกัษณ์ชาติในฐานะจุดหลอมรวมความเป็นหน่ึงเดียวของประเทศ 
แต่อยา่งไรก็ตาม หากเอกภาพชาติถูกสงสัยหรือถูกตั้งค  าถามจากกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มประชาชนภายในรัฐ 
ววิฒันาการการเมืองจะเคล่ือนตวัเขา้สู่ขั้นท่ีสองซ่ึงเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้ทางการเมืองและการแยกขั้วประชนั
อ านาจของขั้วการเมืองฝ่ายต่างๆ รัสเทาวเ์รียกขั้นตอนน้ีวา่ขั้นเตรียมการ ซ่ึงแมแ้ต่ละรัฐอาจเผชิญกบัความขดัแยง้ใน
กรอบเวลาท่ีแตกต่างกนั แต่ก็ถือเป็นช่วงเตรียมการท่ีจะท าใหต้วัแสดงทางการเมืองเรียนรู้จุดบกพร่องของความ
ขดัแยง้ในอดีต จนเกิดความตระหนกัรับรู้ในหมู่ชนชั้นน าถึงการมีอยูข่องความหลากหลายท่ามกลางเอกภาพชาติ 
ภาวะดงักล่าว ท าใหช้นช้นัน าเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกแบบโครงสร้างสถาบนัแบบประชาธิปไตยเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างหลากหลายในสังคมหากแต่ก็ไม่ท าใหค้วามแตกต่างลุกลามบานปลายกลายเป็นความ
รุนแรงทางการเมือง การเจรจาตกลงประนีประนอมระหวา่งชนชั้นน าท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มคู่ขดัแยง้จะค่อยๆขยาย
ผลไปสู่ตวัแสดงการเมืองในระดบัอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นนกัการเมืองหรือประชาชนทัว่ไป ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่ขั้นตอน
สุดทา้ย นัน่คือ การปลูกฝังเสริมสร้างความคุน้เคยเก่ียวกบัประชาธิปไตยพร้อมพฒันาหลกัประชาธิปไตยให้
กลายเป็นวถีิปฏิบติัและวฒันธรรมการเมืองท่ีแผซ่่านครอบคลุมไปทุกส่วนภาคของสังคมจนท าใหเ้กิดพลงัศรัทธา
ในการเมืองแบบประชาธิปไตยมากข้ึน212 
 นบัตั้งแต่ไดรั้บเอกราชจากฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1954 กมัพชูาไดเ้ผชิญกบัปัญหาเร่ืองเอกภาพชาติและการแยก
ขั้วต่อสู้ทางการเมืองจนน ามาสู่สงครามกลางเมืองและความล่าชา้ในการพฒันาประชาธิปไตย ความมัน่คงและ
เสถียรภาพแห่งรัฐถูกทา้ทายขดัขวางดว้ยความรุนแรงทางการเมือง ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มการเมืองภายในประเทศ 
เช่น ฝ่ายอนุรักษนิ์ยมอยา่งนายพลลอน นอล และฝ่ายท่ีเอนเอียงไปทางสังคมนิยมอยา่งเขียว สัมพนัและเอียง สารี 
เร่ีือยมาจนกระทัง่ถึงการใชก้ าลงัสู้รบระหวา่งรัฐบาลเขมรแดงท่ีน าโดยพอล พต กบั รัฐบาลท่ีน าโดยนายเฮง สัมริน 
ขณะเดียวกนั สงครามกลางเมืองกมัพชูายงัถูกแทรกแซงจากมหาอ านาจและรัฐเพื่อนบา้น เช่น สหภาพโซเวยีต 
สหรัฐอเมริกา จีน เวยีดนามเหนือและเวยีดนามใต ้แต่ต่อมาสหประชาชาติไดเ้ขา้มาสถาปนาสันติภาพจนน ามาสู่การ
ยติุการสู้รบและจดัใหมี้การเลือกตั้งข้ึนซ่ึงท าใหเ้จา้นโรดมรณฤทธ์ิและฮุน เซน ร่วมครองอ านาจน าในช่วงเปล่ียน
ผา่นประชาธิปไตย213 กระนั้นก็ตาม ฮุน เซน ไดป้ระสบความส าเร็จในการรวบอ านาจทางการเมืองและใชล้กัษณะ
อ านาจนิยมเขา้ปกครองรัฐจนท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการพฒันาประชาธิปไตย จากกรณีดงักล่าว การเบ่งบานของ

                                                 

212  โปรดดู Dunkwart Rustow, “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model,” Comparative Politics, 2, no. 3 (1970), 
350-361; นิธิ เน่ืองจ านงค,์ “การพฒันาทางการเมืองและการเปล่ียนสู่ประชาธิปไตย,” 44-45.  

213  สมชยั เยน็สบาย, “ความขดัแยง้ทางการเมืองและความรุนแรงในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ,” 38-40.  
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ประชาธิปไตยกมัพชูาจึงมิไดร้าบร่ืนเน่ืองจากประเทศตอ้งประสบปัญหาเร่ืองเอกภาพชาติและความขดัแยง้การเมือง
มายาวนาน ซ่ึงแมจ้ะเกิดการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยหากแต่ก็เกิดพลงัอ านาจนิยมบนเส้นทางประชาธิปไตย 
 ฉะนั้น ตามกรอบวเิคราะห์ของรัสเทาว ์การพฒันาประชาธิปไตยกมัพชูาจึงอยูก่  ้าก่ึงระหวา่งช่วงผา่นพน้ขั้น
เตรียมการไปจนถึงช่วงท่ีชนชั้นน าหนัมาเจรจาต่อรองประนีประนอมกนัเพื่อให้เกิดการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย 
หากแต่ก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการผกูขาดอ านาจของฮุน เซน พร้อมๆกบัความยากล าบากในการปลูกฝัง
ประชาธิปไตยใหก้ลายเป็นวฒันธรรมการเมืองท่ีทั้งชนชั้นน าและประชาชนในวงกวา้งมีความเคารพเล่ือมใสศรัทธา 
โดยช่วงก่อนเลือกตั้งในปลายเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2018 นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ไดป้ระกาศยบุพรรคสงเคราะห์ชาติ 
(CNPP – Cambodia National Rescue Party) ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองคู่แข่ง โดยใหเ้หตุผลวา่พรรคดงักล่าวเป็น
อนัตรายต่อเอกภาพและความมัน่คงชาติเน่ืองจากพยายามติดต่อรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อโค่นลม้
รัฐบาล214 เหตุการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงการใชป้ระเด็นเร่ืองเอกภาพชาติเขา้มาลดการแข่งขนัท่ีเสรีและยติุธรรม
ตามวถีิประชาธิปไตย 
 ส่วนกรณีรัฐไทยในช่วงความขดัแยง้ท่ีคุกรุ่นตั้งแต่การขยายฐานอ านาจของขั้วการเมืองทกัษิณ ชินวตัร ไป
จนถึงการต่อสู้การเมืองระหวา่งกลุ่มคนเส้ือเหลืองกบัคนเส้ือแดง เร่ือยมาจนถึงการประทว้งต่อตา้นรัฐบาลยิง่ลกัษณ์
โดยมวลชนและกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงขา้ม ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการแยกขั้วแบ่งค่ายทางการเมืองท่ีทา้ทายต่อ
เอกภาพชาติและเสถียรภาพแห่งรัฐ ซ่ึงท าใหก้องทพัก่อรัฐประหารโค่นลม้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 
2006 และ ค.ศ. 2014 โดยใหเ้หตุผลเร่ืองการจดัระเบียบบา้นเมืองและการสร้างความมัน่คงใหก้บัประเทศ ตามกรอบ
วเิคราะห์ของรัสเทาว ์ถือไดว้า่ ประเด็นเร่ืองความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในชาติไดถู้กทา้ทายโดย
ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมือง ซ่ึงท าใหก้ารพฒันาประชาธิปไตยรัฐไทยยงัตกอยูใ่นขั้นเตรียมการท่ีกลุ่ม
การเมืองไดเ้ร่ิมเรียนรู้ขอ้ผดิพลาดของการต่อสู้และใชค้วามรุนแรงทางการเมืองในอดีต หากแต่ความขดัแยง้ทาง
การเมืองยงัไม่จางหายไปเสียทีเดียวและอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการท าใหช้นช้นัน าเห็นถึงความจ าเป็นในการ
ออกแบบโครงสร้างสถาบนัแบบประชาธิปไตยในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างหลากหลายในสังคม
หากแต่ก็ไม่ท าใหค้วามแตกต่างลุกลามบานปลายกจนกลายเป็นความรุนแรงทางการเมือง และคงใชเ้วลาเพิ่มข้ึนกวา่
จะไปถึงขั้นสุดทา้ยของเส้นทางพฒันาประชาธิปไตย นัน่คือ การท าใหช้นชั้นน าและประชาชนทุกกลุ่มเหล่ามี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประชาธิปไตยอยา่งพอเพียงและเคารพประชาธิปไตยในฐานะค่านิยมหลกัหรือวฒันธรรม
การเมืองท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางภายในรัฐและสังคมนัน่เอง      
 กล่าวโดยสรุป เส้นทางพฒันาประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความเก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัประเด็น
เร่ืองความขดัแยง้ทางการเมืองจนท าใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายเก่ียวกบัสารัตถะและคุณค่าของประชาธิปไตย ซ่ึง
ถึงแมจ้ะยงัไม่มีค  าตอบท่ีเด็ดขาดแน่ชดัวา่ประชาธิปไตยคือตวัแปรท่ีมีผลต่อการระงบัความขดัแยง้ แต่คงปฏิเสธ
มิไดว้า่ตามหลกัการพื้นฐานแลว้ ประชาธิปไตยซ่ึงเนน้เร่ืองการเคารพสิทธิเสรีภาพและการยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างหลากหลายยอ่มเอ้ือหนุนต่อการจดัการความขดัแยง้แบบสันติวธีิ เพียงแต่วา่ในหลายกรณี หลกัการ

                                                 

214  Prak Chan Thul and Amy Sawitta Lefevre, “Cambodia's Main Opposition Party dissolved by Supreme Court,”  
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics/cambodias-main-opposition-party-dissolved-by-supreme-court-
idUSKBN1DG1BO (accessed 27 October 2018).   
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ประชาธิปไตยอาจถูกเบ่ียงเบนไปหรือประชาธิปไตยบางชนิดอาจถูกปรับประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
พื้นฐานประวติัศาสตร์และสังคมวฒันธรรมในบางประเทศหรือประชาธิปไตยกลบัถูกน าไปใชใ้นกระบวนการต่อสู้
ทางการเมืองของคนบางกลุ่มท่ีอาจไม่เขา้ใจแนวคิดหรือคุณค่าประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงจนดูประหน่ึงวา่
ประชาธิปไตยมีความเก่ียวพนักบัการก่อเหตุรุนแรง ส าหรับรัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขั้นตอนพฒันา
ประชาธิปไตยอาจเดินทางไปพร้อมกบักระบวนการสร้างรัฐสร้างชาติท่ียงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ในทางประวติัศาสตร์
หรือพร้อมกบัสภาพเง่ือนไขสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยความแตกแยกเปราะบางร้าวลึกจนท าใหป้ระเด็นเร่ืองเอกภาพชาติ
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองกลายเป็นอุปสรรคส าคญัต่อความกา้วหนา้รวดเร็วของการพฒันา
ประชาธิปไตย กระนั้นก็ตาม ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้แมจ้ะไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
การมีประชาธิปไตยกบัการลดระดบัความขดัแยง้ในบางรัฐ หากแต่ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในบางประเทศก็
เร่ิมแสดงให้เห็นวา่ความขดัแยง้รุนแรงไดถู้กลดทอนบรรเทาลงบา้งในช่วงท่ีประเทศมีการเปล่ียนผา่นพฒันา
ประชาธิปไตยท่ีมากข้ึน 
   
กจิกรรม 12.3.2 
 จงยกตวัอยา่งบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้สะทอ้นแง่มุมเก่ียวกบัความขดัแยง้ทาง
การเมืองกบัการพฒันาประชาธิปไตย 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 กมัพชูาเป็นรัฐท่ีเส้นทางประชาธิปไตยถูกขดัขวางหรือถูกท าใหล่้าชา้ดว้ยปัญหาเร่ืองเอกภาพชาติและการ
แยกขั้วต่อสู้ทางการเมืองจนน าไปสู่สงครามกลางเมือง ความมัน่คงและเสียรภาพแห่งรัฐถูกทา้ทายโดยความรุนแรง
ทางการเมือง แมว้า่ในทา้ยท่ีสุด ประเทศจะประสบความส าเร็จในการเปล่ียนผา่นสู่ประชาธิปไตย แต่ก็เผชิญกบั
ปัญหาการรวบอ านาจทางการเมืองของฮุน เซน และความยากล าบากในการปลูกฝังวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย การประกาศยบุพรรคสงเคราะห์ชาติช่วงก่อนการเลือกตั้งในปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 ซ่ึงเป็น
พรรคการเมืองคู่แข่งของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน โดยอา้งวา่เป็นอนัตรายต่อเอกภาพและความมัน่คงแห่งชาติแสดง
ใหเ้ห็นถึงการใชป้ระเด็นเร่ืองเอกภาพของชาติเขา้มาลดการแข่งขนัท่ีเสรีและยติุธรรมตามวถีิประชาธิปไตย ซ่ึง
ประชาชนส่วนหน่ึงสนบัสนุนรัฐบาลท่ีมัน่คงมีเสถียรภาพเพื่อไม่ใหป้ระเทศกลบัไปสู่ยคุสงครามกลางเมืองจนท า
ใหร้ะบอบฮุนเซนสามารถปกครองรัฐไดย้าวนาน 
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