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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา ประชาธปิไตยและกระบวนการพฒันาประชาธปิไตย 
 
หน่วยท่ี 15 ประชาธปิไตยและกระบวนการพฒันาประชาธปิไตยในยโุรป 
 
ตอนท่ี 

12.1 เสน้ทางสู่ประชาธปิไตยในยโุรป 
12.2 ความถดถอยและขยายตวัของระบอบประชาธปิไตย 
12.3 ประชาธปิไตยหลายรปูแบบในยุโรป 
12.4 ความทา้ทายรว่มสมยั 

แนวคิด 

1. ประชาธปิไตยในทวปียุโรปใช้เวลาวกว่าสามศตวรรษกว่าจะหยัง่ราก ตรงขา้มกบัความเข้าใจ
ทัว่ไป การเปลีย่นผ่านสู่ประชาธปิไตยในยุโรปเป็นไปอย่างเชื่องชา้ ไรเ้สถยีรภาพ และบางครัง้
รุนแรง การเผชิญกับแรงกดดันจากทัง้ภายในและภายนอกภูมิภาคส่งผลให้สถาบัน
ประชาธปิไตยถดถอยและหลายครัง้ล่มสลาย ถูกแทนที่ด้วยระบอบการเมอืงแบบอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เผด็จการทหาร ฟาสซสิต์ และคอมมวินิสต์ กระนัน้ก็ดภีายหลงั
สงครามโลกครัง้ทีส่องประชาธปิไตยในยโุรปตะวนัตกเขม้แขง็ขึน้  

2. ปจัจยัส าคญัในการเปลีย่นผ่านสู่ประชาธปิไตยในยุโรปตะวนัตก ไดแ้ก่ 1) ระเบยีบทางการเมอืง
และเศรษฐกจิแบบดัง้เดมิ 2) วกิฤตความชอบธรรมของระเบยีบดงักล่าว 3) การสรา้งรฐัสมยัใหม่ 
พฒันาการของระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมส่งผลใหเ้กดิชนชัน้ใหม ่4) แนวคดิทางการเมอืงแบบ
เสรนีิยมซึง่แพร่หลายในช่วงศตวรรษที ่18 และ 19 สรา้ง “จติส านึกพลเมอืง” ใหม่ และ 5) การ
ปะทะระหว่างกลุ่มชนชัน้น าเก่าและใหม่ ปจัจยัเหล่าน้ีสะทอ้นพฒันาการประชาธปิไตยในยุโรป
ซึ่งเกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งสงัคมและเศรษฐกิจ อนักรุยทางให้กบัความเป็นพหุ
นิยม ระเบยีบการเมอืงแบบเก่าซึง่ไม่สามารถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกับบรบิทใหม่นี้ไดต้้องเผชญิ
กบัการต่อสูข้องกลุ่มการเมอืงใหม่ๆ ซึง่เหน็ว่าวถิทีางการเมอืงแบบเดมิไรค้วามชอบธรรม การ
ต่อสู้ดงักล่าวด าเนินมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 ในยุโรปตะวนัตก (โดยเฉพาะองักฤษและฝรัง่เศส) 
จนถงึการปฏวิตัปิระชาธปิไตยในยุโรปตะวนัออกในปลายทศวรรษที่ 1980 และล่าสุดในช่วงปี 
2000 ถึง 2010 เมื่อภาคประชาสังคมในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้โค่นล้มระบอบ เผด็จการ
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คอมมวินิสต์ การขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยในยุโรปในช่วงหลงัสงครามเย็นเกิดขึ้น
พรอ้มๆ กบัการแผ่อทิธพิลของเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่ 

3. ประชาธปิไตยในยุโรปแบ่งออกไดเ้ป็นสองรปูแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่แบบเสยีงขา้งมาก ซึง่เน้นพรรค
การเมอืงสองพรรค โดยพรรคทีไ่ดค้ะแนนเสยีงเลอืกตัง้สูงสุดครองอ านาจทัง้ในฝ่ายบรหิารและ
นิตบิญัญตั ิและแบบฉันทามต ิซึง่ส่งเสรมิใหร้ฐับาลมลีกัษณะผสม มาจากพรรคการเมอืงหลาย
พรรค ซึง่เจรจาต่อรองกนัเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายร่วมกนั แมม้คีวามต่างทางอุดมการณ์ รปูแบบ
ประชาธปิไตยทัง้สองเป็นผลจากพฒันาการทางประวตัศิาสตรใ์นยโุรปดงัทีป่ภปิรายไวใ้นแนวคดิ
ที ่3 ทัง้ยงัสะทอ้นความพยายามจดัการความขดัแยง้ทางการเมอืง รวมถงึความหลากหลายทาง
ศาสนาและชาตพินัธุข์องประชากร ซึง่ต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

4. ประชาธปิไตยในยุโรปก าลงัเผชญิความท้าทายหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ความเหลื่อมล ้าอนัเกดิจาก
นโยบายเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่ ซึง่ครอบง ายโุรปมาตัง้แต่ปลายทศวรรษที ่1980 นอกจากนี้ 
กระแสผู้อพยพก่อค าถามต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประชาธปิไตย ขนัตธิรรม และพรมแดนใน
สหภาพยุโรป ประเด็นทัง้สองเชื่อมโยงกับกระแสขวาประชานิยม ซึ่งก าลงัท้าทายระบอบ
ประชาธปิไตยในยุโรปทัง้ในประเทศที่ประชาธปิไตยหยัง่รากแล้ว และที่ยงัอยู่ในวยักระเตาะ 
ความท้าทายเหล่านี้สะท้อนวกิฤตศรทัธาต่อระบอบประชาธปิไตยของชาวยุโรป ขณะเดยีวก็
ชีใ้หเ้หน็ว่าระบอบดงักล่าวเปิดโอกาสใหป้รบัเปลีย่นแกไ้ขเมือ่เกดิความผดิพลาดได ้ 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาหน่วยที ่15 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายพฒันาการทางประวตัศิาสตรข์องประชาธปิไตยในยโุรปได้ 
2. อธบิายปจัจยัเชงิโครงสรา้งซึง่ส่งอทิธต่ิอพฒันาการประชาธปิไตยในยุโรป อนัมทีัง้ลกัษณะคลา้ยและ

ต่างจากภมูภิาคอื่นๆ 
3. อธบิายรปูแบบประชาธปิไตยอนัหลากหลายในภมูภิาคยโุรปได้ 
4. อธบิายปจัจยัซึง่ทา้ทายประชาธปิไตยในยโุรป ณ ศตวรรษที ่21 ได ้

กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่15 
2. ศกึษาเอกสารการสอนตอนที ่15.1 – 15.4 
3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละเรือ่ง 
4. ฟงัรายการวทิยกุระจายเสยีง 
5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์  
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6. รบัขอ้มลูจากแหล่งขา่วในอนิเตอรเ์น็ท 
7. เขา้รบับรกิารการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 
8. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่15 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. เทปเสยีงประกอบชุดวชิา 
3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสยีง 
4. รายการสอนทางวทิยโุทรทศัน์ 

ประเมินผล 
1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
2. ประเมนิผลจากกจิกรรมในเอกสารการสอน 
3. ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษา 

 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยท่ี 15 แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนท่ี 15.1 เส้นสู่ประชาธิปไตยในยุโรป: โครงสร้างเก่า เง่ือนไขใหม่ และการปฏิวติั
ประชาชน  

หวัเร่ือง 
15.1.1 โครงสรา้งเก่า: ศาสนจกัร ระบบศกัดนิา และสมบูรณาญาสทิธริาชย ์
15.1.2 เงือ่นไขใหม่: การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และการรวมกลุ่มทางการเมอืง 
15.1.3  การปฏวิตัปิระชาชน 

แนวคิด 

1. ในยุโรปช่วงศตวรรษที ่18 ระบบศกัดนิาของยุโรปยงัคงเขม้แขง็ แมส้งครามสามสบิปีน าไปสู่การ
ลดบทบาทศาสนจกัรในทางการเมอืงก็ตาม ขณะที่สถาบนักษัตรยิ์ทวอี านาจขึ้นมากจนสร้าง
เสถยีรภาพแก่ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์ลกัษณะทัง้สองประการนี้ส่งผลให้อ านาจทางการ
เมอืงและเศรษฐกจิกระจุกตวัอยู่ทีส่ถาบนักษตัรยิ ์ขุนนาง และเจา้ตดิทีด่นิ ขณะทีช่นชัน้ไพร่ขยบั
สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมได้ล าบาก ซึ่งสวนทางกับเงื่อนไขทางสงัคมและเศรษฐกจิใหม่ที่
ก าลงัก่อตวัในยโุรป 

2. พฒันาการระบบราชการ การปฏริูปศาสนา วทิยาศาสตร ์การศกึษา แนวคดิเรื่องสทิธ ิและการ
ปฏวิตัอุิตสาหกรรมส่งผลใหส้งัคมยโุรปมลีกัษณะพหุมากขึน้ โดยเกดิชนชัน้ใหมส่องชนชัน้ ไดแ้ก่
ชนชัน้กลางและชนชัน้แรงงาน ซึง่ตอ้งการใหร้ะบอบการเมอืงแบบเก่าตอบสนองผลประโยชน์ตน 
มากขึน้ รวมทัง้กระจายทรพัยากรและความมัง่คัง่ออกจากศูนยก์ลางอ านาจเดมิ 

3. ตวัแสดงทัง้ชนชัน้น าใหม่ ชนชัน้กลางใหม่ และชนชัน้แรงงาน ต่างช่วยผลกัดนัให้ยุโรปเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ประธปิไตย กลุ่มคนเหล่านี้ต่อสู้เพื่อให้รฐัขยายสทิธขิองตนในฐานะพลเมอืง อกีทัง้ยงั
เรยีกรอ้งความเป็นธรรมเพื่อใหต้นมชีวีติที ่“ด”ี ในสงัคมรฐั การต่อสูข้องประชาชนในยโุรปเกดิขึน้
ต่อเนื่องตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะการปฏวิตัฝิรัง่เศส ตลอดจนในองัฤษเมื่อศตวรรษที่ 19 
ในแง่น้ีปจัจยัเชงิโครงสรา้งและพลงัประชาชนชีว้่ากระบวนการพฒันาประชาธปิไตยในยุโรปเต็ม
ไปด้วยความขดัแย้ง การต่อสู้ของตัวละครต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งด าเนินไปอย่าง
เชื่องชา้ ทุกครัง้ทีเ่ดนิหน้ากลบัสะดุดและถอยหลงั เริม่นบัหนึ่งใหมไ่ดเ้สมอ  

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่15.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายปจัจยัโครงสรา้งการเมอืงแบบเก่าซึง่ผลกัดนัพฒันาการประชาธปิไตยในยโุรปช่วงศตวรรษที ่
18 ถงึ 20 ได ้
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2. อธบิายปจัจยัเชงิโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมใหมอ่นัผลกัดนัพฒันาการประชาธปิไตยในยโุรปช่วง
ศตวรรษที ่18 ถงึ 20 ได ้

3. อธบิายไดว้่าการปฏวิตัขิองประชาชนหลายระลอกในยโุรปช่วงศตวรรษที ่18 และ 19 ส่งผลต่อ
พฒันาการประชาธปิไตยในยโุรปอยา่งไร 
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เร่ืองท่ี 15.1.1 โครงสร้างเก่า: ศาสนจกัร ระบบศกัดินา และสมบรูณาญาสิทธิราชย ์ 

แมเ้ชื่อกนัว่าประชาธปิไตยก าเนิดในยุโรป (เอเธนส/์กรซี) ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงยุโรปส่วนใหญ่ถูก
ปกคลุมด้วยบรรยากาศทางการเมืองที่ห่างไกลจากระบอบประชาธิปไตยอยู่มาก ตัง้แต่ศตวรรษที่  5 
ภายหลงัการล่มสลายของจกัรวรรดโิรม อาณาจกัรส่วนใหญ่ในยุโรปยดึถอืระบอบเทวาธปิไตย ( theocracy) 
ซึง่มคีรสิตศาสนจกัรเป็นใหญ่และรบัรองการปกครองของกษตัรยิแ์ละราชวงศ ์นอกจากนี้นบัแต่ศตวรรษที ่10 
เป็นต้นมา สงัคมยุโรปอยู่ใต้ระบบศกัดนิาซึง่แบ่งคนออกเป็นสามกลุ่ม (order) หลกัๆ ไดแ้ก่บาทหลวง, ขุน
นางและเจ้าที่ดนิ และไพร่1 รูปแบบทางเมอืงล้าหลงักว่าอารยธรรมจนี อนิเดยี หรอืออตโตมนั ซึ่งรุ่งเรอืง
ขณะทีย่โุรปอยูใ่นยคุกลาง 

ในปี 1500 อาณาจกัรน้อยใหญ่ในยุโรปนับรวมกนัได้ 1,500 อาณาจกัร แมส้งัคมยุโรปในยุคอยู่ใน
ภายใต้การปกครองของชนชัน้น ากลุ่มเลก็ๆ ทว่าหลายหมู่บา้นมสีภาเพื่อจดัการทีด่นิและเกษตรกรรม สภา
หมู่บา้นเหล่านี้เป็นทุนทางสงัคมประการหนึ่งในการพฒันาการประชาธปิไตยยุโรป2 และภายหลงัโรคระบาด
ครัง้ร้ายแรงในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งคร่าประชากรยุโรปไปกว่า 1 ใน 3 ชนชัน้ไพร่ (ที่รอดชวีติจากโรค
ระบาด) มอี านาจต่อรองเจา้ทีด่นิมากขึน้เพราะแรงงานหายาก ปรากฏการณ์นี้กลายเป็น “จุดเปลีย่นส าคญั” 
(critical juncture) ประการหน่ึงทีบ่ ัน่ทอนระบบเศรษฐกจิแบบรวมศูนยอ์ยู่ทีช่นชัน้น าในยโุรปยคุกลาง3 

 ระบอบเก่าถูกท้าทายเขม้ขน้ขึน้นับแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา การค้าอนัรุ่งเรอืงในเมอืงท่าของ
องักฤษ ฝรัง่เศส เบลเยี่ยม (หรอืแฟลนเดอร์ในขณะนัน้) และดทัช์ ให้ก าเนิดชนชัน้วาณิช ซึ่งขบัเคลื่อน
พาณิชนิยมในยุโรป รวมถึงการเดินเรือไปต่างภูมิภาคเพื่อค้าขาย กระแสฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
(Renaissance) ซึง่ใหก้ าเนิดแนวคดิมนุษยนิยม (Humanism) เกดิขึน้ในบรบิทนี้ มนุษยนิยมหวนกลบัไปหา
ความรูค้ลาสสคิแห่งยุคกรกี และหนัหลงัใหค้วามรูซ้ึง่ผลติโดยศาสนจกัร4 กระแสมนุษยนิยมเป็นแรงบนัดาล
ให้แก่กลุ่มนักบวชผู้ต้องการปฏริูปศาสนาครสิต์ (reformists) ในช่วงท้ายศตวรรษที่ 16 แกนน าหลกัอย่าง
มารต์นิ ลูเธอร ์(Martin Luther) จากแควน้เลก็ๆ ในอาณาจกัรเยอรมนัวพิากษ์ความฉ้อฉลของสงัฆราชและ
เสนอให้ปฏเิสธอ านาจของบาทหลวงและศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิในการตีความพระคมัภรี์ไบเบลิ นิกาย    

                                         
1 ในยุโรปตะวนัออกช่วงศตวรรษที ่16 ไพร่จ านวนมากกลายเป็น “ทาส” (serf) เพราะเจา้ตดิทีด่นิตอ้งการใชแ้รงงานในภาค
เกษตรกรรมมากขึน้ เพื่อต่อรองอ านาจกบักษตัรยิแ์ละขนุนาง. 
2 John Merriman, A History of Modern Europe: From the Renaissance to the Present, 3rd edition (New York: W.W. 
Norton, 2010), 11. 
3 Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty 
(London: Crown, 2012), 101-102. 
4 Quentin Skinner, Renaissance Virtues: Visions of Politics, Volume II (Cambridge: Cambridge University Press, 
2007).  
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โปรแตสแตนท์แพร่สะพดัในอาณาจกัรเยอรมนัตอนเหนือ สวสิเซอรแ์ลนด์ ดทัช์ และสแกนดเินวยี ส่วนใน
องักฤษ พระเจา้เฮนรีท่ี่ 8 ประกาศนิกายใหม่ได้แก่ศาสนจกัรแองกลกินั (Anglican Church) ซึ่งก าหนดให้
กษตัรยิม์อี านาจเหนือสงัฆราช  

การต่อสูร้ะหว่างอาณาจกัรทีส่นับสนุนนิกายโปรแตสแตนทแ์ละคาทอลกิ กลายเป็นศกึชงิอ านาจใน
ภูมภิาคระหว่างฝรัง่เศสและสเปน  จนยดืเยื้อเป็นเวลา 30 ปี (1618-1648) และจบลงด้วยการลงนามใน
สนธสิญัญาสนัติภาพที่เมอืงเวสต์ฟาเลยี (ในเยอรมนีปจัจุบนั)5 เหตุการณ์นี้เปลี่ยนโครงสร้างอ านาจทาง
การเมอืงในยโุรปสองประการ 

ประการแรก ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา อ านาจศาสนจกัรลดน้อยลง ขณะที่อ านาจหน่วย
ปกครองของ “ฆราวาส” เขม้แขง็ขึน้ในยุโรปภาคพืน้ทวปี เช่นฝรัง่เศส ปรสัเซยี สแกนดเินเวยี โปแลนด ์และ
รสัเซยี ระบอบสมบรูณาสทิธริาชยน์ี้ยดึกษตัรยิเ์ป็นศูนยก์ลางการปกครอง ส่วนขนุนางซึง่เคยมอี านาจในการ
ปกครองเขตแควน้ของตนเองยอมรบัอ านาจศูนยก์ลางนี้ โดยแลกกบัการทีต่นยงัได้รบัสทิธพิเิศษ มตี าแหน่ง
ในวงั และครองครองที่ดนิรวมถงึ “ไพร่ตดิที่ดนิ” อยู่ กษตัรยิข์ยายอ านาจในการเก็บภาษีเหนือแขวงเมอืง
ต่างๆ ที่เคยมอีิสระทางการเงนิอยู่บ้าง บงัคบัชาวบ้านให้เกณฑ์ทหาร รวมถึงคดัเลอืกขุนนางและบชิอป 
(ผู้แทนศาสนจกัรซึ่งอยู่ใต้ก ากบัของกษตัรยิ์ภายหลงั 1648 เป็นต้นมา) ที่ตนไว้วางใจให้ด ารงต าแหน่งใน 
“สภา”6 การปกครองของพระเจา้หลุยส์ที่ 13 และ 14 (1610-1715) ในฝรัง่เศสสะท้อนจุดสูงสุดของระบอบ
สมบูรณาญาสทิธริาชย์นี้ กษตัรยิส์ามารถควบคุมขุนนางมใิหแ้ขง็ขนื ขณะเดยีวกนักอ็าศยัขุนนางและเจา้ตดิ
ทีด่นิปราบปรามกบฏชาวนาในพืน้ทีทุ่รกนัดาร ซึง่มกัต่อตา้นภาษจีากส่วนกลาง หรอืใหบ้งัคบัใชแ้รงงานเพื่อ
ความมัง่คัง่ของชนชัน้ปกครอง7 ในแง่นี้การรวมอ านาจสู่ส่วนกลางส่งผลให้อ านาจการเมอืงและทรพัยากร
กระจกุตวัอยูท่ีค่นกลุ่มน้อยในเมอืงหลวง นี่เป็นเงือ่นไขประการหนึ่งซึง่บบีคัน้คน “รากหญา้” ใหป้ฏวิตัลิม้ลา้ง
ระบอบเก่าในช่วงศตววรษที ่19 และ 20 

อยา่งไรกด็ ีพฒันาการทางการเมอืงบนเกาะองักฤษสวนทางกบัแนวโน้มขา้งตน้ กล่าวคอืในช่วงคาบ
เกี่ยวกบัสงคราม 30 ปีในยุโรปภาคพื้นทวปี เกดิสงครามกลางเมอืงระหว่างพระเจา้ชารล์ส์ที่หนึ่งและฝ่าย
รฐัสภา (ซึง่คุมโดยขุนนางตดิทีด่นิและชนชัน้พ่อคา้) พระเจา้ชารล์สเ์กบ็ภาษเีพิม่เพื่อท าสงคราม ทว่ารฐัสภา
ไมย่อมจงึจดัตัง้กองก าลงัขึน้สู ้สงครามจบลงในปี 1651 โดยฝา่ยรฐัสภามชียัเหนือฝ่ายกษตัรยิ ์ต่อมาพระเจา้
เจมส์ที่สองพยายามรวบอ านาจและหวนองักฤษคนืสู่ศาสนาครสิต์นิกายคาทอลคิในปี 1688 ฝ่ายรฐัสภา
รว่มมอืกบัเจา้ชายวลิเลีย่มทีส่าม จากดทัช ์(ซึง่สมรสกบัลูกสาวของพระเจา้เจมสท์ีส่อง) โค่นลม้พระเจา้เจมส์
                                         
5 Merriman, op. cit., 80-134. 
6 R. R. Palmer, The Age of Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800 (Princeton: 
Princeton University Press, 2014), 24, 36. 
7 Tilly, op. cit., 102-103. 
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ทีส่อง การปฏวิตัอินัรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) ครัง้นี้เป็นหมายหมุดส าคญัต่อพฒันาการประชาธปิไตย
ในองักฤษ เช่นในปี 1689 เกดิการออกพระราชบญัญตัสิทิธ ิ(Bill of Rights) เพื่อยนืยนัอธปิไตยของรฐัสภา
ในการออกกฎหมาย โดยสถาบนักษัตรยิ์ไม่อาจแทรกแซงหรอืยกเลกิกฎหมายที่ออกโดยสภาได้ รวมถึง
ประกนัสทิธใินทรพัยส์นิส่วนบุคคล และใหก้ าเนิด “หลกันิตธิรรม” (rule of law) อนัถอืว่ากฎหมายบงัคบัใช้
กบัทุกคนอยา่งเท่าเทยีม8 การปฏวิตัอินัรุง่โรจน์ยงัเป็นจดุจบของระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชในองักฤษ โดย
เกดิการกระจายอ านาจสู่ส่วนล่างของสงัคมมากขึ้น ขณะเดยีวกนักล็ดการผูกขาดนโยบายทางเศรษฐกจิไวท้ี่
สถาบนักษตัรยิ ์กระนัน้กด็ ีในทางปฏบิตั ิชนชัน้ขนุนางและเจา้ตดิทีด่นิยงัคงมสีทิธเิสยีงเหนือคนสามญั การ
เลอืกตัง้ในองักฤษยงัจ ากดัอยูท่ีป่ระชากรเพศชายซึง่มทีรพัยส์นิและทีด่นิเท่านัน้ นอกจากนี้ เจา้ตดิทีด่นิส่วน
ใหญ่ด ารงต าแหน่งในสภาสงูและสภาล่าง  

ประการที่สอง ควบคู่กบัระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์ โครงสรา้งรฐัสมยัใหม่พฒันาอย่างรุดหน้า
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ระบบราชการขยายใหญ่และหยัง่รากในสงัคมยุโรปมากขึ้น โดยท าหน้าที่
ส าคญัคอืบรหิารจดัการกองทพัอาชพี9 ระบบราชการน้ีส่งผลสองทศิทาง ประการแรกคอืในทางหนึ่งแมร้ะบบ
ราชการช่วยสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการรฐัใหส้อดรบักบัอ านาจรฐัซึง่แผ่ขยายมากขึน้ ทว่าระบบ
ดงักล่าวตัง้อยู่ในบรบิทสงัคมแบบเก่า ไดแ้ก่ระบบศกัดนิาซึง่แยกไม่ออกจากระบบอุปถมัภ ์(ทีเ่น้นพวกพอ้ง 
เครอืขา่ยส่วนตวั มากกว่าผลประโยชน์สาธารณะ) ดว้ยเหตุนี้การคดัเลอืกคนเขา้รบัราชการจงึไมไ่ดข้ึน้อยู่กบั
ความสามารถของบุคคล แต่ขึน้อยูก่บัชาตกิ าเนิด ตลอดจนสายสมัพนัธก์บัสถาบนักษตัรยิ ์ชนชัน้ขนุนางและ
เจา้ตดิทีด่นิจงึยงัคงมอีทิธพิลและธ ารงความมัง่คัง่ของตนได้10 ประการทีส่อง ศกัยภาพรฐัสมยัใหม่ทีเ่พิม่ขึน้
ยงัหมายถงึชาวบา้นสามญัถูกควบคุมมากขึน้ การเกบ็ภาษเีป็นไปอยา่งถีถ่ว้นจนไมส่ามารถหลบหลกีภาษไีด ้
ขณะเดยีวกนัภายใต้ระบอบสมบูรณาสทิธริาชยช์าวบา้นไม่มชี่องทางใหร้อ้งเรยีนปญัหา ความทุกขร์อ้นของ
ตน หรอืโตแ้ยง้เจา้หน้าทีซ่ึง่ขดูรดีภาษีได ้ฉะนัน้จงึก่อกบฏหลายครัง้ แต่ศกัยภาพทางทหารของรฐัทีเ่พิม่ขึน้
กส็่งผลใหก้ารปราบปรามกบฏรุนแรงและเดด็ขาดมากขึน้ ความลกัลัน่เช่นนี้เป็นชนวนความขดัแยง้ระหว่าง
ชนชัน้น าและคนธรรมดาสามญั การปฏวิตัทิีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที ่19 และ 20 จะท าลายเครอืข่ายทางสงัคม
แบบเดมิ (หรอืทีน่กัสงัคมวทิยา ชารล์ส ์ทลิลี ่(Charles Tilly) เรยีกว่า “network of trust”) ซึง่เน้นชาตติระกูล 
ความสมัพนัธ์ส่วนตวัและเครอืข่ายพวกพ้อง ขณะเดยีวกนัก็สรา้ง “พื้นที่สาธารณะ” และขยาย “สทิธ”ิ ของ 
“ประชาชน” ในการมตีวัแทนและมสี่วนรว่มในกจิการสาธารณะ11 

                                         
8 George Yerby, People and Parliament: Representative Rights and the English Revolution (Hampshire: Palgrave 
Macmillan, 2008).  
9 ก่อนหน้านี้ราชวงศย์ุโรปอาศยัทหารรบัจา้งเมื่อตอ้งออกศกึสงคราม. 
10 Palmer, op. cit., 60-65. 
11 Tilly, op. cit., 45-54; Flemming Mikkelsen, Knut Kjeldstadli and Stefan Nyzell, Popular Struggle and Democracy 
in Scandinavia (London: Palgrave Macmillan, 2018), 3. 
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กจิกรรม 15.1.1 
 อะไรคือปจัจยัจากโครงสร้างการเมอืงแบบเก่าซึ่งผลกัดนัพฒันาการประชาธิปไตยในยุโรปช่วง
ศตวรรษที ่18 ถงึ 20 แนวตอบกจิกรรม 

แนวตอบกจิกรรม 

ในยุโรปช่วงศตวรรษที ่18 ระบบศกัดนิาของยุโรปยงัคงเขม้แขง็ แมส้งครามสามสบิปีน าไปสู่การลด
บทบาทศาสนจกัรในทางการเมอืงก็ตาม ขณะที่สถาบนักษัตรยิ์ทวอี านาจขึ้นมากจนสร้างเสถียรภาพแก่
ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์ลกัษณะทัง้สองประการน้ีส่งผลใหอ้ านาจทางการเมอืงและเศรษฐกจิกระจุกตวั
อยูท่ีส่ถาบนักษตัรยิ ์ขนุนาง และเจา้ตดิทีด่นิ ขณะทีช่นชัน้ไพรข่ยบัสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมไดล้ าบาก 
ซึง่สวนทางกบัเงือ่นไขทางสงัคมและเศรษฐกจิใหมท่ีก่ าลงัก่อตวัในยโุรป 
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เร่ืองท่ี 15.1.2   เง่ือนไขใหม่: การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และการรวมกลุ่มทางการเมือง 

ศตวรรษที ่18 เป็นยุครุ่งโรจน์ทางวทิยาศาสตรซ์ึ่งสัน่คลอนอทิธพิลศาสนจกัรในชวีติประจ าวนัของ
ผู้คนในยุโรป นิกายโปรแตสแตนท์ที่ท้าทายค าสอนของนิกายคาทอลิกช่วยส่งเสริมให้องค์ความรู้ใหม่
แพรห่ลายมากขึน้ นิกายโปรแตสแตนทช์ีว้่าปจัเจกบุคคลสามารถตคีวามพระคมัภรีไ์บเบลิเองได ้โดยไม่ต้อง
พึง่บาทหลวง นี่ส่งผลใหผู้ค้นทีห่นัมานับถอืนิกายโปรแตสแตนท์ และเปิดรบัความรูว้ทิยาศาสตร์โดยไม่เหน็
ว่าขดักบัหลกัศาสนาแต่อย่างใด นักวทิยาศาสตรแ์ละนักปรชัญาซึง่ถูกคุกคามจากศาสนจกัรในประเทศทีค่น
ส่วนใหญ่นับถอืนิกายคาทอลคิต่างลีภ้ยัมายงัองักฤษ ดทัช์ ปรสัเซยี และสแกนดเินเวยี12 ส าหรบัคนทัว่ไป 
การที่นักบวชจากนิกายโปรแตสแตนท์แปลพระคมัภรี์ไบเบลิเป็นภาษาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้คนได้อ่าน
หนังสอืในภาษาทีต่นเขา้ใจได้13  ฉะนัน้จงึมโีอกาสไดร้บัการศกึษามากขึน้ จ านวนสถาบนัการศกึษาในยุโรป
ช่วงนี้เพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั พรอ้มๆ กบัจ านวนผูค้นทีไ่ดร้บัการศกึษามากขึน้14 

การปฏวิตัทิางวทิยาศาสตรซ์ึง่กลา้ทา้ทายกบัโลกทรรศน์แบบยุคกลางยงัช่วยเสรมิหนุนปรชัญาและ
แนวคดิทางการเมอืงใหม่ๆ ซึ่งในท้ายที่สุดท้าทายอ านาจเบด็เสรจ็ของระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ และ
กรยุทางใหแ้ก่หลกัการส าคญัในระบอบประชาธปิไตย ยคุรุง่โรจน์ทางปญัญา (Enlightenment) นี้เชื่อในความ
เป็นปจัเจกบุคคล (individualism) ของมนุษย์ซึ่งมปีญัญาและเหตุผล ฉะนัน้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องใหผู้ม้อี านาจมาชีแ้นะ นักปรชัญาจากเกาะองักฤษอย่างจอหน์ ลอ็ค (John Locke, 1632-
1704) เสนอแนวคดิเรื่อง “สทิธ”ิ ในทรพัยส์นิส่วนบุคคล และสทิธใินการขบถต่ออ านาจผู้น าของประชาชน 
แนวคดิประการแรกส่งเสรมิการกระจายทรพัยากรออกจากชนชัน้น าเก่าและช่วยพฒันาระบบเศรษฐกจิแบบ
เสรนีิยมในเวลาต่อมา ส่วนแนวคดิประการหลงัตคีวามความสมัพนัธ์ระหว่างชนชัน้ปกครองกบัผู้อยู่ใต้การ
ปกครองใหม่ โดยชี้ว่าทัง้สองฝ่ายม ี“สญัญาประชาคม” (social contract) ชนชัน้น าปกครองได้เพราะคน
ขา้งล่างยนิยอม ฉะนัน้เมื่อใดทีผู่ป้กครองฉ้อฉล ผูใ้ต้ปกครองกม็สีทิธถิอดถอนความยนิยอมนี้ งานเขยีนของ
ล็อคยงัเป็นรากฐานให้การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสรมิเสรภีาพสื่อ และขนัติธรรมทางศาสนา15 อีกทัง้ยงั
สนบัสนุนการแยกอ านาจการปกครองเพื่อใหเ้กดิการตรวบสอบถ่วงดุล นกัปรชัญาคนอื่นๆ จากยโุรปภูมภิาค
โดยเฉพาะมองเตสกิเออ (Montesquieu) ฟรองซวั วอลแตร์ (François Voltaire) และฌอง ฌาร์ค รุสโซ 
(Jean Jacques Rousseau) ชื่นชมความเข้มแข็งของระบบรัฐสภาอังกฤษ ขณะที่วิพากษ์ระบอบ

                                         
12 Colin Russell, Science and Social Change in Britain and Europe, 1700-1900 (New York: Macmillan Education, 
1983). 
13 ภาษาละตนิซึง่เป็นภาษาหลกัในระบบการศกึษาดัง้เดมิทีค่รอบง าโดยศาสนจกัรคาทอลกิ. 
14 Merriman, op. cit., 307-311. 
15 แนวคดิเรื่องขนัตธิรรมทางศาสนาของลอ็คไดร้บัอทิธพิลอย่างมากจากสงคราม 30 ปีในยุโรป รวมถงึสงครามกลางเมอืงใน
บา้นเกดิของเขาทีอ่งักฤษ. 
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สมบูรณาญาสทิธริาชยใ์นสงัคมตน นักคดิเหล่านี้เชื่อมัน่ในระบบกฎหมาย ความศกัดิส์ทิธิข์องรฐัธรรมนูญ 
รวมถงึเสรภีาพของปจัเจกบุคคล อมิมานูเอล็ คนัท ์(Immanuel Kant) ถงึกบัเสนอว่าเงื่อนไขส าคญัทีจ่ะช่วย
ให้ยุโรปมสีนัติภาพสถาวรได้คอืรฐัสมบูรณาญาสิทธริาชย์ทัง้หลายต้องเปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรฐั ที่
ส าคญัคือนักคิดเหล่าน้ีเห็นตรงกันว่าจะพัฒนาสงัคมให้เรอืงปญัญาได้ ต้องเผยแพร่ความรู้สู่คนสามญั 
แนวโน้มนี้ต่างออกจากไปจากยคุกลางซึง่ความรูก้ระจกุตวัอยูท่ีช่นชัน้น าเท่านัน้ 

โอกาสทางการศกึษาและการผลติความรูใ้หมส่่งผลใหป้รมิาณและคุณภาพของการศกึษาชาวยุโรปดี
ขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ประชากรชายในองักฤษ ฝรัง่เศส ดทัช ์และอาณาจกัรต่างๆในเยอรมนั กว่า
ครึง่อ่านออกเขยีนได ้(แมว้่าผูห้ญงิจะยงัรูห้นงัสอืในสดัส่วนน้อยกว่า) ววิฒันาการพมิพใ์นยโุรปซึง่พฒันาช่วง
ศตวรรษที ่15 ก้าวหน้าขึน้ และเกดิส านักพมิพเ์พิม่ขึน้ รวมทัง้ยงัมหีนังสอืพมิพ์ ปาจารยสาร และนิตยสาร
มากขึ้นด้วย ผู้คนสนใจอ่านหนังสอืหลากหลายทัง้นวนิยาย ประวตัิศาสตร์ และปรชัญา ประมาณการว่า
หนังสอือนัทรงอิทธพิล The Spirit of Laws ของมองเตสกิเออขายได้มากกว่า 35,000 เล่ม ขณะเดยีวกนั
ห้องสมุดสาธารณะซึ่งมจี านวนเพิม่ขึน้เปิดโอกาสให้ผู้คนรวมกลุ่มอ่านหนังสอืและแลกเปลี่ยนความเห็น 16 
นอกจากนี้ ยงัมกีารรวมกลุ่มพูดคุยเกีย่วกบัหนงัสอื “ตอ้งหา้ม” ในรา้นกาแฟ หรอืหอ้งส่วนตวั ผูค้นเริม่แสดง
ความเห็นทางเมอืงในที่สาธารณะมากขึ้น ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เกิดศพัท์ส าคญัอย่าง “ความเห็น
สาธารณะ” (public opinion) ถงึแมม้คีวามพยายามปิดกัน้ความเหน็ทีท่า้ทายอ านาจสถาบนักษตัรยิ์ ทว่าเมื่อ
เจอแรงกดดนัจากหลายทศิทาง ชนชัน้ปกครองในยโุรปจงึยอมประนีประนอมกบั “ความเหน็สาธารณะ”17 

การเปลีย่นแปลงในวฒันธรรมสาธารณะเกดิขึ้นพรอ้มกบัการเปลีย่นโครงสรา้งทางสงัคม ยุโรปก่อน
การปฏวิตัฝิรัง่เศสยงัยดึมัน่ในระบบศกัดนิา ไพร่ตดิทีด่นิคดิเป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 75 จากประชากรทัง้หมด
ในภูมภิาค ประชากรส่วนใหญ่นี้เป็นแหล่งรายได้หลกัของชนชัน้สูงและเจา้ตดิที่ดนิ รวมถงึราชวงศ์ หน้าที่
ของไพรต่่อชนชัน้ปกครองถูกก าหนดโดยชาตกิ าเนิดเพราะฉะนัน้การเลื่อนฐานะใหสู้งขึน้ (upward mobility) 
ยากมาก อย่างไรก็ดพีฒันาการระบบราชการ การปฏริูปศาสนา วทิยาศาสตร ์การศกึษา และแนวคดิเรื่อง
สทิธเิปิดโอกาสใหเ้กดิชนชัน้ใหมซ่ึง่อยู่ระหว่างชนชัน้สงูและไพร ่ในองักฤษ ดทัช ์และสวสิเซอรแ์ลนด ์ชนชัน้
ใหม่นี้พฒันาจากพ่อค้าและช่างฝีมอื (หรอื “Burgher”) ซึ่งโดยมากอาศัยในเมอืง ในแคว้นปรสัเซียของ
เยอรมนั คนเหล่านี้คอืกลุ่มอาชพีใหม่ซึง่ไดร้บัการศกึษาสมยัใหม่เพื่อรบัใชใ้นระบบราชการและอุตสาหกรรม
ทีก่ าลงัเตบิโต เช่นทนายความ แพทย ์และขา้ราชการ เป็นต้น “ชนชัน้กลาง” ทีม่กี าลงัทรพัยม์กัซือ้ทีด่นิและ
เปลีย่นสถานะตนใหก้ลายเป็นชนชัน้สูง เทยีบเท่าขุนนาง อย่างไรกด็ ีคนเหล่านี้มกัไม่ไดร้บัการยอมรบัจาก
ชนชัน้ปกครองดัง้เดิม เพราะขาดคุณลักษณะด้านชาติก าเนิด ฉะนัน้จึงถือว่าเป็นพวก “เศรษฐีใหม่” 

                                         
16 Rusell, op. cit. 
17 Marriman, op. cit., 346. 
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(nouveau rich) โดยรวมแล้ว ชนชัน้ใหม่นี้ถูกเรียกว่า “middling sort” ชนชัน้กลาง (middle class) หรือ
กระฎุมพ ี(bourgeois)  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนับแต่การปฏวิตัอุิตสาหกรรมช่วยให้คนชนชัน้กลางขยายตวั และ
กลายเป็นพนัธมติรส าคัญของชาวไร่ชาวนาในการปฏิวตัิประชาธิปไตยในหลายสังคม พฒันาการทาง
การเมอืงขององักฤษตัง้แต่หลงัการปฏวิตัอินุัร่งโรจน์ในปี 1688 เปิดโอกาสใหค้นทัว่ไปทีม่ใิช่ชนชัน้ปกครอง
มสี่วนร่วมทางการเมอืง เศรษฐกจิ และชวีติทางสงัคมมากขึน้ ความเปลีย่นแปลงอนัเป็นผลจากพฒันาการ
ในช่วงศตวรรษที ่17 ถงึ 18 ไดแ้ก่ การเปิดเสรทีางการเงนิ คนทัว่ไปสามารถกู้ยมืเงนิจากธนาคารแห่งชาติ
องักฤษซึง่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 1694 พ่อคา้และช่างฝีมอืจ านวนมากกู้ยมืเงนิมาพฒันาธุรกจิตน ปจัจยัดา้นแหล่งทุนน้ี
ผสานกบัปจัจยัด้านความรูท้างวทิยาศาสตร์ซึ่งเริม่แพร่หลายมากขึ้นส่งผลให้นักประดษิฐ์มทุีนรอนในการ
ค้นคว้าและทดลองเทคโนโลยใีหม่ๆ นอกจากนี้ กฎหมายซึ่งคุ้มครองสทิธใินทรพัยส์นิส่วนวบุคคล รวมถงึ
ทรพัยส์นิทางปญัญาช่วยให้นักประดษิฐเ์หล่าน้ีมัน่ใจมากขึน้ว่าสามารถหารายได้จากผลงานของตนได ้พหุ
นิยมทางการเมอืง  ได้แก่การเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายมสี่วนร่วมทางการเมอืงและคุ้มครองสทิธิส่วน
บุคคล จงึส่งผลต่อพหุนิยมทางเศรษฐกจิ (การลดการผูกขาดอ านาจทางเศรษฐกจิไว้ที่ชนชัน้น า ) โดยเปิด
โอกาสใหก้ลุ่มคนหลากหลายเขา้ถงึปจัจยัทางเศรษฐกจิและสามารถเลื่อนสถานะทางสงัคมได1้8  

ประมาณการว่าในช่วงปี 1660 ถงึ 1760 เกดิประดษิฐกรรมใหม่ๆ  ซึง่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ
ทางปญัญาถงึ 210 ประดษิฐกรรม ผลงานทีส่ าคญัอนัใหก้ าเนิดการปฏวิตัอุิตสาหกรรม ไดแ้ก่เครือ่งจกัรไอน ้า 
ซึ่งคดิค้นโดยเจมส์ วตั (James Watt) ผู้ผลติเครื่องดนตรชีาวสกอ็ต ในปี 1769 เครื่องจกัรไอน ้าขบัเคลื่อน
อุตสาหกรรมสิง่ทอซึ่งก าลงัเฟ่ืองฟูในองักฤษ โดยอาศยัวตัถุดบิจากอาณานิคมอย่างอนิเดยี ช่วงทศวรรษ 
1770 เกดิโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอเป็นทีแ่รกโดยมคีนงานราว 200 คน หลงัจากนัน้ไม่กี่ปี คนงานเพิม่ขึน้
เป็นหลายเท่าตวั นักเศรษฐศาสตร์เสรนีิยมคนส าคญัอย่างอดมั สมธิ (Adam Smith, 1723-1790) สงัเกต
ววิฒันาการของระบบเศรษฐกจิในช่วงต้นของการปฏวิตัอุิตสาหกรรม โดยชีว้่าหากคนงานแบ่งหน้าที่กนัท า 
และผลติของเดมิซ ้าๆ จะท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ บทวเิคราะหน้ี์กลายเป็นฟนัเฟืองส าคญัของระบบทุนนิยมซึ่ง
จะถูกวางคู่กบัระบอบประชาธปิไตยแบบเสรนีิยม (liberal democracy) ในเวลาต่อมา19 นอกจากองักฤษแลว้ 
อุตสาหกรรมยงัขยายตวัในฝรัง่เศส เยอรมนี และสแกนดเินเวยี (ช่วงศตวรรษที ่19) อยา่งไรกด็ใีนยโุรปกลาง
และตะวนัออก ชนชัน้น าเดมิไม่ยอมรบัการปฏวิตัทิางเทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และชนชัน้ใหม่ ดงัจะเหน็ได้

                                         
18 Acemoglu and Robinson, op. cit., 197-207; Jan de Vries, The Industrious Revolution: Consumer Behavior and 
the Household Economy, 1650 to the Present (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). 
19 Marriman, op. cit., 373. 
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จากการที่ราชวงศ์ฮบัสบวรก์ (Habsburg) แห่งจกัรวรรดอิอสเตรยีฮงัการไีม่เหน็ดว้ยกบัเทคโนโลยรีถไฟไอ
น ้าเพราะเกรงว่าจะเปลีย่นโครงสรา้งสงัคมเดมิ และบัน่ทอนอ านาจราชวงศ์20 

การปฏวิตัอุิตสาหกรรมเปลีย่นโครงสรา้งทางสงัคมและเศรษฐกจิ โดยเฉพาะในยุโรปตะวนัตกอย่าง
ถึงรากถึงโคน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ถึง 19 ชนชัน้กลางเติบโตในยุโรปตะวนัตก โดยมทีรพัย์สินมาก
พอที่จะใช้ชวีติอย่างสุขสบาย ทัง้ยงัสนใจวฒันธรรม ศลิปะ และวถิชีวีติแบบชนชัน้สูงมากขึน้ ชนชัน้กลาง
กลายเป็น “กลุ่มผู้บรโิภค” กลุ่มใหญ่ โดยไขว่คว้าสนิค้าจากอาณานิคมแดนไกล วถิีบรโิภคนิยมส่งผลให้
เศรษฐกจิในยุโรปตะวนัตกขยายตวัยิง่ขึน้ อย่างไรกด็สีภาพชวีติของประชากรอกีว่ารอ้ยละ 70 ในพืน้ทีไ่กล
ปืนเที่ยงซึ่งประชากรส่วนใหญ่เคยเป็นไพร่ตดิที่ดนิยงัไม่ดขีึน้มากนัก ชาวไร่ชาวนาในชนบทอพยพสู่เมอืง
อุตสาหกรรมเพื่อหางานท า ด้วยเหตุนี้ ขณะที่การปฏวิตัอุิตสาหกรรมสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชนชัน้กลาง 
(พ่อคา้และนายทุน เป็นต้น) ก็ใหก้ าเนิดชนชัน้ใหม่ ไดแ้ก่ชนชัน้แรงงาน21 คนงานอยู่กนัอย่างแออดัในเมอืง
และขาดสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน ทัง้ยงัไม่มรีะบบสาธารณะสุขทีด่พีอ ขณะเดยีวกนัก็ต้องเสีย่งอนัตรายใน
การท างานกับเครื่องจกัรหรอืในเหมอืงแร่ นักปรชัญาชาวเยอรมนัฟรีดิคช เองเกลส์ (Friedrich Engels, 
1820-1895) บนัทกึสภาพความเป็นอยู่อนัย ่าแย่ของคนงานในเมอืงอุตสาหกรรมส าคญัขององักฤษอย่าง
แมนเชสเตอร ์(Manchester) โดยชีว้่าอตัราการเสยีชวีติของคนงานในเมอืงใหญ่มากกว่าชาวบ้านในชนบท
ถงึสีเ่ท่า22 เองเกลสเ์ขยีนงานรว่มกบัสหายอย่างคารล์ มารก์ซ ์(Karl Marx, 1818-1883) โดยสรา้งผลงานชิน้
ส าคญัร่วมกนัคอื “แถลงการณ์พรรคคอมมวินิสต์” (Communist Manifesto) เองเกลสย์งัสนับสนุนใหม้ารก์ซ์
เขยีนผลงานเลื่องชื่อไดแ้ก่ ทุน (Das Kapital) ซึง่กลายเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่การปฏวิตัชินชัน้กรรมาชพีทัว่
โลก23 

ในแง่นี้การปฏวิตัอุิตสาหกรรมช่วยให้ระบอบประชาธปิไตยในองักฤษเข้มแขง็และกรุยทางให้ เกิด
การเปลี่ยนสู่ระบอบประชาธปิไตยในยุโรปส่วนภูมภิาค ทัง้ยงัให้ก าเนิดอุดมการณ์เศรษฐกจิการเมอืงใหม่
อย่างสงัคมนิยม ซึง่จะทัง้เป็นปฏปิกัษ์กบัประชาธปิไตย แต่ขณะเดยีวกนักส็ามารถผสานกบัระบอบดงักล่าว
จนกลายเป็นระบอบประชาธปิไตยสงัคม (social democracy) ในยุโรปหลายประเทศ กล่าวคอื ในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึตน้ศตวรรษที ่20 พรรคการเมอืงสงัคมนิยมปรากฏขึน้ในเยอรมนี (1875) เดนมารก์ (1876-
1878) เบลเยี่ยม (1885) และสวีเดน (1887) และได้รบัคะแนนเสียงจากการเลือกตัง้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน
เยอรมนี ความนิยมต่อพรรคสงัคมนิยมท าให้ออตโต วอน บิสมาร์ก (Otto von Bismarck, 1815-1898) 

                                         
20 Acemoglu and Robinson, op. cit., 229. 
21  Ivan Berend, An Economic History of Nineteenth Century Europe: Diversity and Industrialization (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013), 206-283. 
22 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England (Berlin: Ausgabe, 2017). 
23 Karl Mark, Das Kapital: Kritik der Politischen Ökonomie (Stuttgart: Kröner, 2009). 
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นายกรฐัมนตรปีรสัเซีย (เยอรมนี) ในเวลานัน้ ต้องด าเนินนโยบายให้สวสัดิการแก่แรงงานเสยีเอง เพื่อ
ป้องกันการปฏิบตัิฝ่ายซ้าย ส่วนในสแกนดิเนเวีย อิทธิพลของพรรคสังคมนิยมส่งผลให้รฐับาลด าเนิน
นโยบายให้สวสัดกิารแก่แรงงาน24 ส่วนในองักฤษ พรรคสงัคมนิยมน้อยใหญ่ รวมกบัสหภาพแรงงานตัง้
พรรคแรงงาน (Labour Party) ขึน้ช่วงปี 1900 และกลายเป็นฝา่ยตา้นพรรคอนุรกัษนิยมทีส่ าคญั  

ขณะที่พรรคการเมอืงเริม่เติบโต กลุ่มวิชาชีพโดยเฉพาะคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมรวมตวั
เรยีกร้องและรกัษาผลประโยชน์กลุ่มตน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มที่ส าคญัได้แก่
สหภาพแรงงาน สมาคมการคา้ และองคก์รช่างฝีมอื (artisan organisation) องคก์รเหล่านี้ประทว้งเรยีกรอ้ง
สวสัดกิาร และในหลายกรณีก่อการปฏวิตัเิปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ในองักฤษ กลุ่มแรงงานร่วมมอื
กบัชนชัน้กลางประท้วงและเรยีกรอ้งให้รฐับาลขยายสทิธเิลอืกตัง้ การประท้วงดงักล่าวกดดนัให้สภาผ่าน
พระราชบญัญตัิปฏิรูปในปี 1832 (Reform Bill of 1832)25 ส่วนในรฐัเยอรมนัและสแกนดิเนเวีย สหภาพ
แรงงานและพรรคประชาธปิไตยสงัคมมกัรว่มมอืกนัเพื่อเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลประกนัสทิธแิรงงาน การรวมกลุ่ม
และสรา้งเครอืข่ายพนัธมิตรขา้มกลุ่มเช่นนี้เป็นนิมติรหมายใหม่ในการเมอืงยุโรป เพราะสะทอ้นว่าเครอืข่าย
ความสมัพนัธ์เคลื่อนจากพื้นที่ส่วนตัวสู่พื้นที่สาธารณะ ความร่วมมือข้ามกลุ่มเป็นผลจากการประสาน
ประโยชน์ร่วมกนัและสรา้งความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั (solidarity) ดงัที่กล่าวไว้ในส่วนที่แล้ว การท าลาย
เครือข่ายอุปถัมภ์แบบเก่าและสร้างเครือข่ายใหม่ในพื้นที่สาธารณะเป็นเงื่อนไขส าคัญเอื้อให้กลุ่ม
ผลประโยชน์รวมตวักดดนักลุ่มชนชัน้น าให้ยอมเปลีย่นระบอบการปกครองสู่ประชาธปิไตยไดใ้นทีสุ่ด 

กจิกรรม 15.1.2 

 อะไรคือเงื่อนทางสงัคมและเศรษฐกิจใหม่ในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 18 ถึง 20 ที่ส่งผลต่อระบอบ
การเมอืง “เก่า”  

แนวตอบกจิกรรม 

พฒันาการระบบราชการ การปฏริปูศาสนา วทิยาศาสตร ์การศกึษา แนวคดิเรือ่งสทิธ ิและการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมส่งผลใหส้งัคมยุโรปมลีกัษณะพหุมากขึน้ โดยเกดิชนชัน้ใหม่สองชนชัน้ ไดแ้ก่ชนชัน้กลางและ
ชนชัน้แรงงาน ซึ่งต้องการให้ระบอบการเมอืงแบบเก่าตอบสนองผลประโยชน์ตน มากขึน้ รวมทัง้กระจาย
ทรพัยากรและความมัง่คัง่ออกจากศูนยก์ลางอ านาจเดมิ 
  

                                         
24 Berend, op. cit., 274-275. 
25 Collier, op. cit.,  
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เร่ือง 15.1.3 การปฏิวติัประชาชน 
การปฏวิตัซิึง่ลม้ลา้งระบอบการเมอืงเก่าในยุโรปตะวนัตกช่วงศตวรรษที ่18 และ 19 เป็นผลจากการ

ทีร่ะบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยใ์นยโุรปภมูภิาครวบอ านาจสู่สถาบนักษตัรยิ ์ สรา้งความไมพ่อใจต่อกลุ่มชน
ชัน้น าบางส่วน การทีช่นชัน้กดขีร่ดีไถชาวไรช่าวนา ซึง่กลายเป็นเงือ่นไขใหช้นชัน้น ากลุ่มนี้ซึง่ไมพ่อใจชนชัน้
น าอกีกลุ่มระดมมวลชนไดม้หาศาล นอกจากนี้ การปฏวิตัอุิตสาหกรรมใหก้ าเนิดชนชัน้ใหมอ่ย่างชนชัน้กลาง
และชนชัน้แรงงาน คนสองกลุ่มนี้รูส้กึตกเป็นเหยือ่ชนชัน้น าและเจา้ขุนมลูนาย จนรว่มมอืเปลีย่นโครงสรา้ง
อ านาจการเมอืงได ้ประการสุดทา้ย ชนชัน้กลาง แรงงาน และกลุ่มทางการเมอืงใหม ่(เช่นพรรคการเมอืงและ
สหภาพแรงงาน) รว่มมอืขา้มกลุ่มเพื่อประทว้ง กดดนั และคว ่าบาตรชนชัน้น าทีย่ ือ้ร ัง้มใิหค้นเหล่านี้แบ่งสรร
อ านาจทางการเมอืงใหแ้ก่กลุ่มเหล่านี้26 การปฏวิตัซิึง่หลายครัง้รนุแรง หรอืการ “ขู”่ ว่าจะเกดิการปฏวิตัทิี่
รนุแรง โน้มน้าวใหช้นชัน้น ายอมประนีนอม โดยวธิกีารประทว้งแบบใหมเ่น้นการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ การระดม
คนจ านวนมาก และมกีารจดัตัง้ การรวมตวัมกัเกดิขึน้ในสวนสาธารณะหรอืจตุรสักลางเมอืง และมกัมกีาร
ปราศรยั หรอืแจกใบปลวิ นอกจากนี้ ปฏบิตักิารประทว้งยงัมุง่ทา้ทายนโยบายรฐัและผูม้อี านาจดว้ยการ
ปฏเิสธไม่จา่ยภาษ ี รวมตวัหยดุงาน และแสรง้ท างานชา้ เป็นตน้ ลกัษณะสรา้งพลงัต่อรองแก่กลุ่มผูป้ระทว้ง
ไดม้ากขึน้ และต่างจาก “ขบถชาวนา” แบบดัง้เดมิ27 

 ระบอบการเมอืงแบบเก่าในยุโรปถูกตัง้ค าถามและท้าทายถี่มากขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ถงึ
ศตววรษที ่18 โดยเฉพาะในฝรัง่เศส ณ ปี 1789 ซึง่สถาบนักษตัรยิแ์ละขนุนางรวมอ านาจสู่ศูนยก์ลางมากขึน้ 
ฝา่ยแรกเพิม่ภาษคีนสามญัเพื่อใชจ้่ายส่วนตวัและก่อสงคราม เมือ่หนี้สนิเพิม่ขึน้เรือ่ย กข็ายต าแหน่งราชการ
ใหแ้ก่ขุนนางและเศรษฐใีหม่ ประมาณการว่าในปี 1789 กษตัรยิฝ์รัง่เศสสรา้งต าแหน่งใหม่เพื่อขายใหแ้ก่ชน
ชัน้สูงกว่า 50,000 ต าแหน่ง ในฝ่ายขุนนางเกดิความแตกแยกระหว่างฝ่ายที่มทีรพัยส์นิและฝ่ายที่ดอ้ยกว่า 
โดยฝ่ายหลงัถูกรดิรอนสทิธพิเิศษจนสัง่สมเป็นความไม่พอใจ นอกจากนี้ ภยัธรรมชาตชิ่วงปี 1787 ยิง่ท าให้
ชาวไรช่าวนายากจนลงกว่าเดมิ ขณะที่ทางการยงัคงขดูรดีแรงงานและภาษต่ีอไป ปจัจยัส าคญัอนัเป็นชนวน
ใหเ้กดิการลม้ลา้งระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยใ์นปี 1789 คอืความขดัแยง้ระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และ
ขนุนางซึง่ด ารงต าแหน่งในสภา สภาส่วนทีเ่ป็นตวัแทนไพรต่ดิทีด่นิเริม่ทา้ทายอ านาจของสถาบนักษตัรยิแ์ละ
เจา้ตดิทีด่นิ โดยแยง้ว่าชนชัน้น าเหล่านี้ไมไ่ดท้ าเพื่อผลประโยชน์ของ “ประชาชน” ฝรัง่เศสส่วนใหญ่  

แนวคดิเรือ่ง “ชาต”ิ ซึง่มนียัถงึ “ประชาชน” จงึถอืก าเนิดขึน้จากการปฏวิตัคิร ัง้นี้ “ประชาชน” ซึง่เป็น
ชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ตัง้กองก าลงัตดิอาวุธและต่อสู้กบัฝ่ายชนชัน้ปกครอง ในเดอืนสงิหาคม 1789 สภา

                                         
26 Ruth Berins Collier, Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South 
America (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Charles Tilly, Contention & Democracy in Europe, 1650-
2000 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). 
27 Tilly, op. cit., 8. 
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เสนอทางออกจากสงครามกลางเมอืงโดยให้ยกเลกิระบบศกัดนิา ทัง้ยงัออกประกาศ “สทิธขิองมนุษยแ์ละ
พลเมอืง” (Declaration of the Rights of Man and Citizen) ซึ่งระบุว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนใน
ชาต2ิ8  

ก้าวแรกของประชาธปิไตยในฝรัง่เศสสะดุดลงในปี 1793 แม้จกัรพรรดฝิรัง่เศส นโปเลยีน โบนา
ปารต์ (Napoleon Bonaparte, 1769-1821) ขยายอ านาจทางทหารของฝรัง่เศสไปทัว่ยุโรปและสรา้งรฐัสมยั
ใหม่ในดนิแดนซึ่งตนยดึครอง รวมถงึยกเลกิระบบศกัดนิา ทว่าฝรัง่เศสภายใต้การปกครองของนโปเลยีน
ไม่ได้มีประชาธิปไตยเต็มใบ ต่อมากเกิดการปฏิวัติในปี 1830 ฝ่ายเจ้าคืนสู่อ านาจอีกครัง้ในปี 1848  
เครอืข่ายชนชัน้กลาง (ฝกัใฝ่อุดมการณ์เสรนิียม) และแรงงาน (ฝกัใฝ่อุดมการณ์สงัคมนิยม) ร่วมมอืกัน
ประท้วงเรยีกร้องให้รฐับาลขยายสทิธเิลอืกตัง้ เลกิปิดกัน้เสรภีาพสื่อ รวมถึงประชาชนมสีิทธิรวมตัวท า
กิจกรรมทางการเมือง เหตุการณ์ดังกล่าวกรุยทางให้แก่การยกเลิกระบอบกษัตริย์ใต้ร ัฐธรรมนูญ 
(constitutional monarchy) และใหก้ าเนิดสาธารณรฐัฝรัง่เศสทีส่าม ความส าเรจ็ของฝา่ยปฏริปูกลายเป็นแรง
บนัดาลใจใหก้ลุ่มหวักา้วหน้าต่างๆ ในยโุรป เช่นในอาณาจกัรเยอรมนั29 เกดิการประทว้งของเครอืขา่ยชนชัน้
กลาง แรงงาน และชาวนาซึ่งเรยีกร้องให้รฐับาลน าโดยกษตัรยิ์ขยายสทิธกิารเลอืกตัง้ รวมถึงอนุญาตให้
ประชาชนตัง้กลุ่มสมาคม ใหเ้สรภีาพสื่อ และยกเลกิระบบศกัดนิา การประทว้งถูกปราบปรามอยา่งรุนแรงอนั
ส่งผลให้มผีู้เสยีชวีติกว่า 200 คน ชนชัน้น าเกรงว่าการประท้วงจะบานปลาย จงึยอมประนีประนอมรบัข้อ
เรยีกรอ้งของผูป้ระทว้งบางประการ เช่นการขยายสทิธเิลอืกตัง้ใหป้ระชากรชาย รวมถงึประกาศบทบญัญตัิ
ว่าดว้ยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของชาวเยอรมนั อย่างไรกด็ ีอาณาจกัรเยอรมนับางอาณาจกัรยงัคงกดีกัน้ประชากร
ชายซึง่ไมม่ทีรพัยส์นิ และแมว้่าสภาจะมาจากการเลอืกตัง้กต็าม แต่รฐัธรรมนูญไมร่บัรองอ านาจอธปิไตยของ
สภา30 การประทว้งยงัเกดิขึน้ในจกัรวรรดอิอสเตรยี-ฮงัการ ีและโปแลนดเ์ช่นกนั โดยขอ้เรยีกรอ้งเพื่อปฏริปู
ผสมปนเปกบัการเรยีกรอ้งเอกราชของอาณาจกัรน้อยใหญ่ซึง่อยู่ภายใต้การปกครองของจกัรวรรด ิส่วนใน
สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละสวเีดน ชนชัน้น ายอมรบัขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการขยายสทิธเิลอืกตัง้ของผูป้ระทว้ง  

อย่างไรก็ดีหลังปี 1848 ไม่นาน พัฒนาการประชาธิปไตยในยุโรปถดถอยอีกครัง้ ในฝรัง่เศส 
อาณาจกัรเยอรมนั และออสเตรยี-ฮงัการ ีชนชัน้น ารวมถงึเจา้ตดิทีด่นิรวบอ านาจคนืจากมอืประชาชน ทัง้ยงั
ปราบปรามผูเ้หน็ต่างอย่างรุนแรง กระนัน้กต็ามการปฏวิตัปีิ 1848 ส่งทอดมรดกส าคญั เครอืขา่ยแรงงานและ

                                         
28 F.A.M. Mignet, History of French Revolution from 1789-1814 (Montana: Kissinger Publishing, 2010).  
29 ณ ปี 1848 เยอรมนียงัคงแตกเป็นอาณาน้อยใหญ่ ไม่ไดร้วมเป็นประเทศเยอรมนี จนกระทัง่ปี 1871. 
30 Collier, op. cit., 102-103. 
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ชาวไร่ชาวนารวมกลุ่มจดัตัง้เพื่อเรยีกรอ้งใหช้นชัน้น าขยายพืน้ทีป่ระชาธปิไตยได ้ขณะเดยีวกนักร็่วมมอืกบั
ชนชัน้กลางในบางโอกาส31 

ในองักฤษ การปฏวิตั ิความรุนแรง และความไรเ้สถียรภาพหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ฝรัง่เศสกลายเป็นบทเรยีนแก่ชนชัน้น า ในปี 1811 ถงึ 1816, 1819 และ 1830 เกดิการประทว้งและจลาจล
ครัง้ส าคญัซึ่งน าโดยกลุ่มคนงาน ภายหลงัการประท้วงเรยีกรอ้งสทิธเิลอืกตัง้ครัง้ใหญ่ในปี 1832 ชนชัน้น า
ยอมประนีประนอมและต่อรองกับผู้ประท้วง ผลจากการต่อสู้ครัง้นี้คือพระราชบญัญัติการปฏิรูปซึ่งลด
ขอ้จ ากดัในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของประชาชน (ชาย) ผูม้สีทิธเิลือกตัง้เพิม่จากเดมิ 492,700 คน เป็น 
806,000 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 ของประชากรชายทัง้หมด ในเวลาต่อมา “พระราชบญัญตับิตัรเลอืกตัง้” 
ปี 1872 (Ballot Act) แล “พระราชบญัญตัิป้องกนัพฤตกิรรมฉ้อฉลและผดิกฎหมาย” ปี 1883 มุ่งปรบัปรุง
กระบวนการเลอืกตัง้ใหโ้ปรง่ใสและเป็นธรรมมากขึน้  

สทิธเิลอืกตัง้ในองักฤษขยายครอบคลุมประชาชนหลายกลุ่มหลงัจากการต่อสูข้อง“ขบวนการชารท์สิ” 
(Chartist Movement) กล่าวคอื ขบวนการแรงงานในตอนเหนือและตะวนัออกขององักฤษซึง่ยงัคงถูกกดีกนั
สทิธอิยูร่ว่มมอืกบัตวัแทนชนชัน้กลางสรา้งเครอืข่ายขา้มชนชัน้ทีช่ื่อว่า “สนันิบาตรปฏริปู” (Reform League) 
โดยรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นเสนอต่อสภา นอกจากนี้ยงัชุมนุมประทว้ง รวมถงึก่อจลาจลครัง้ใหญ่ในปี 1866 
ข้อเรียกร้องของกลุ่มคือให้ประชากรชายทุกคนซึ่งมีอายุมากกว่า 21 ปีมีสิทธิลงคะแนนเลือกตัง้ การ
ลงคะแนนต้องเป็นแบบลบั รวมถงึสรา้งกลไกตรวจสอบให้การเลอืกตัง้เป็นธรรมและโปร่งใส ขอ้เรยีกรอ้ง
เหล่านี้ได้รบัการสนับสนุนจากพรรคแรงงานและพรรคเสรนีิยมซึ่งต้องการขยายฐานเสยีงเลอืกตัง้เพื่อให้มี
อ านาจเหนือกลุ่มเจา้ตดิทีด่นิในสภา ในปี 1884 พระราชบญัญตักิารปฏริปูครัง้ที่สาม (Third Reform Act of 
1884) ผ่านสภา ถอืเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรย์ุโรปทีป่ระชากร (ชาย) ทุกคนมสีทิธเิลอืกตัง้โดยไม่ถูกปิด
กัน้ด้วยเกณฑช์าตกิ าเนิดและทรพัยส์นิ32 ปรากฏการณ์ดงักล่าวสะท้อนว่าการสรา้งเครอืข่ายขา้มกลุ่มของ 
“ตวัละครใหม”่ รวมถงึปฏบิตักิารประทว้งเป็นปจัจยัส าคญัอย่างยิง่ทีเ่อือ้ใหป้ระชาธปิไตยหยัง่รากในยุโรป 

แม้ว่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ระบอบการเมืองส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตกเข้าใกล้ “เสรีนิยม
ประชาธปิไตย” มากขึน้ สทิธเิลอืกตัง้ไดร้บัการขยายใหค้รอบคลุมประชากรชาย ทว่าประชากรอกีครึง่ซึง่เป็น
ผูห้ญงิไมม่สีทิธนิี้ การเรยีกรอ้งสทิธขิองผูห้ญงิในการเมอืงสาธารณะปรากฏในช่วงปลายศตวรรษที ่19 โดยมี
สมาคมและองคก์รผูห้ญงิเป็นแกนน า การเรยีกรอ้งสทิธเิลอืกตัง้สากล (universal suffrage) ของกลุ่มผูห้ญงิ
เขม้ขน้ขึน้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยปจัจยัส าคญัซึ่งขบัเคลื่อนพฒันาการดงักล่าวคอืเศรษฐกิจแบบทุน

                                         
31 Jonathan Sperber, The European Revolutions, 1848—1851 (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 157-
207. 
32 Collier, op. cit., 61-65. 
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นิยมอุตสาหกรรมซึ่งเปลี่ยนบทบาทเพศหญิงและชาย โดยเทคโนโลยกีารผลติอนัรุดหน้าส่งผลให้โรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งมุ่งจ าหน่ายผลติภณัฑโ์รงงานจ านวนมากๆ ต้องการแรงงานเพิม่ขึน้ ผู้หญงิเริม่กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของ “ตลาดแรงงาน” นี้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิง่ทอ แม้แรงงานหญิงจะได้ค่าจ้างน้อยกว่า
แรงงานชายครึง่หนึ่งและต้องทนกบัสภาพการท างานอนัหนักหน่วง แต่พวกเธอก็ภูมใิจกบับทบาทใหม่และ
การที่ตนสามารถหารายได้มาเลี้ยงครอบครวัไม่แพ้ผู้ชาย การท างานร่วมกับผู้หญิงคนอื่นในโรงงาน
อุตสาหกรรมยงัเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับปญัหาครอบครวั เศรษฐกิจ ไปจนถึง
การเมอืงระดบัชาต ิ 

ในองักฤษ พฒันาการนี้ให้ก าเนิดสมาคมและองค์กรผู้หญิงส าคญัๆ อาท ิWomen’s Trade Union 
League and Co-operative Guild กลุ่มเหล่านี้รณรงคใ์หผู้ห้ญงิมสีทิธเิลอืกตัง้ โดยใชว้ธิปีราศรยั แจกใบปลวิ 
และลอ็บบีพ้รรคการเมอืง นอกจากนี้ยงัตัง้เครอืข่ายขา้มประเทศเพื่อเรยีกรอ้งสทิธผิูห้ญงิในยุโรปและสหรฐัฯ 
เมื่อวธิกีารดงักล่าวไม่ประสบผลส าเรจ็นัก กลุ่มผูห้ญงิยกระดบัวธิกีารประทว้งโดยจู่โจมสถานทีร่าชการ เขา้
ขดัขวางขณะที่นักการเมอืงปราศรยั ขวา้งปาสิง่ของ รวมถงึอดอาหารประทว้ง เป็นต้น นักกจิกรรมจ านวน
มากถูกจบักุมและบางคนเสียชีวิตระหว่างการประท้วง ในเยอรมนีและฝรัง่เศส กลุ่มผู้หญิงไม่เพียงแต่
เรยีกรอ้งเรื่องสทิธเิลอืกตัง้เท่านัน้ แต่ยงัเรยีกรอ้งสทิธใินการควบคุมเนื้อตวัร่างกายของตน เช่นสทิธใินการ
เลอืกเพศสภาพ การเขา้ถงึยาคุมก าเนิด รวมถงึการท าแทง้ เป็นตน้  เมือ่สงครามโลกครัง้หนึ่งปะทุขึน้ ผูห้ญงิ
กลายเป็นแรงงานส าคญัในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อประชากรชายส่วนใหญ่ถูกเกณฑไ์ปรบ นี่ช่วยให้กลุ่ม
ผู้หญงิในยุโรปมอี านาจต่อรองมากขึ้นและค่อยๆ ได้รบัสทิธเิลอืกตัง้หลงัสงครามโลกครัง้ที่หนึ่งและครัง้ที่
สอง33 

กจิกรรม 15.1.3 

 จงอธบิายว่าการปฏวิตัขิองประชาชนหลายระลอกในยโุรปช่วงศตวรรษที ่ 18 และ 19 ส่งผลต่อ
พฒันาการประชาธปิไตยในยโุรปอยา่งไร 

แนวตอบกจิกรรม 

ตวัแสดงทัง้ชนชัน้น าใหม่ ชนชัน้กลางใหม่ และชนชัน้แรงงาน ต่างช่วยผลกัดนัใหยุ้โรปเปลีย่นผ่าน
ไปสู่ประธปิไตย กลุ่มคนเหล่านี้ต่อสูเ้พื่อใหร้ฐัขยายสทิธขิองตนในฐานะพลเมอืง อกีทัง้ยงัเรยีกรอ้งความเป็น
ธรรมเพื่อใหต้นมชีวีติที ่ “ด”ี ในสงัคมรฐั การต่อสูข้องประชาชนในยุโรปเกดิขึน้ต่อเนื่องตัง้แต่ศตวรรษที ่18 

                                         
33 Phiipp Blom, The Vertigo Years: Europe, 1900-1914 (New York: Basic Books, 2008), 219-248; Ruth Rubio-Marín, 
“The Achievement of female suffrage in Europe: on women’s citizenship,” International Journal of Constitutional Law 
12(1) (2014): 4-34. 
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โดยเฉพาะการปฏิวตัิฝรัง่เศส ตลอดจนในองัฤษเมื่อศตวรรษที่ 19 ในแง่น้ีปจัจยัเชิงโครงสร้างและพลงั
ประชาชนชีว้่ากระบวนการพฒันาประชาธปิไตยในยโุรปเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้ การต่อสูข้องตวัละครต่างๆ 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงซึง่ด าเนินไปอย่างเชื่องชา้ ทุกครัง้ที่เดนิหน้ากลบัสะดุดและถอยหลงั เริม่นบัหนึ่งใหม่
ไดเ้สมอ  
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ตอนท่ี 15.2 ความถดถอยและขยายตวัของระบอบประชาธิปไตย 

หวัเร่ือง 

 15.2.1 การหวนคนืสู่อ านาจนิยมและประชาธปิไตยล่มสลายในยุโรปตะวนัตก 

 15.2.2 ระบอบคอมมวินิสตใ์นยโุรปตะวนัออก อ านาจนิยมในยุโรปใต ้สงครามในยุโรปตะวนัออก
เฉียงใต ้และการเปลีย่นผ่านสู่ประชาธปิไตย 

 15.2.3 ชยัชนะของเสรนีิยมประชาธปิไตยหลงัสงครามเยน็ 

แนวคิด 

1. พฒันาการประชาธปิไตยในยุโรปมไิด้เดนิเป็นเส้นตรงแต่ก้าวหน้าและถดถอยสลบักนั ในช่วงต้น
ศตวรรษที ่20 ความสมัพนัธร์ะหว่างชนชัน้น าในยโุรปและประชาธปิไตยมสีองลกัษณะ แบบแรกคอื 
ชนชัน้น าซึง่เคยผูกตดิกบัสถาบนักษตัรยิแ์ปรสภาพเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอนุรกัษนิยม ท าใหก้าร
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธปิไตยไม่สัน่คลอนผลประโยชน์ของชนชัน้น ามากนัก ดงันัน้ชนชัน้น าจงึไม่
ขดัขวางหรอืกระทัง่ท าลายกระบวนการสรา้งประชาธปิไตย ลกัษณะที่สองคอื ในกรณีที่ชนชัน้น า
ไม่ได้ผนัตนเองให้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ในระบอบประชาธปิไตย ชนชัน้น าเหล่านี้กลายเป็นกลุ่ม
ต้านประชาธิปไตยนอกระบบ (antisystem actor) เพราะเห็นว่าประชาธิปไตยท าให้ตนเสีย
ประโยชน์ แนวโน้มเช่นนี้เกิดขึ้นช่วงหลงัสงครามโลกครัง้หนึ่ง โดยชนชัน้น าซึ่งเคยสมัพนัธ์กับ
สถาบนักษตัรยิ ์รวมถงึกองทพัและต ารวจไม่ยอมรบัคุณค่าประชาธปิไตยและใชอ้ทิธพิลแทรกแซง
การเมอืง จนกรยุทางไปสู่ระบอบเผดจ็การในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่องในทีสุ่ด 

2. ปจัจยัภายในซึง่ช่วยเปลีย่นผ่านประชาธปิไตยในยุโรปมสีองประการหลกัคอื ขอ้ตกลงระหว่างกลุ่ม
ชนชัน้น าต่างๆ (elite pact) ว่าระบอบประชาธปิไตยช่วยกอบกู้วกิฤตความชอบธรรมไดแ้ละความ
เข้มแขง็ของภาคประชาสงัคม นอกจากน้ี ปจัจยัภายนอกอาท ิบทบาทของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป (European Economic Community ซึ่งต่อมากลายเป็นสหภาพยุโรป) และวกิฤตเศรษฐกิจ
โลกโน้มน้าวใหท้ัง้ภาคประชาสงัคมและชนชัน้น าเหน็ว่าการเปลีย่นสู่ประชาธปิไตยเป็นเงื่อนไขใน
การเขา้รว่มประชาคมเศรษฐกจิยโุรป ฉะนัน้จะช่วยกูเ้ศรษฐกจิตนได้ 

3. ในปี 1980 นายกรฐัมนตรอีงักฤษ มากาเรต็ แธชเชอร์และประธานาธบิดโีรนอลด์ เรแกน (Ronald 
Raegan) แห่งพรรครพิบัลกินั สหรฐัฯ ประกาศใช้นโยบาย “เสรนีิยมใหม่” (neoliberal policy) ซึ่ง
มุ่งสนับสนุนภาคธุรกจิและควบคุมภาคแรงงาน โดยตดังบประมาณสวสัดกิารรฐั ลดบทบาทของรฐั
ในการก ากับกิจการเอกชน (deregulation) ลดภาษีแก่ภาคธุรกิจ เปลี่ยนกิจการของรฐัให้เป็น
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เอกชน (privatisation) และส่งเสรมิการค้าเสรขี้ามชาต ิแธชเชอรย์งัปราบปรามการประท้วงของ
สหภาพแรงงาน ทัง้ยงัมโีนยบายไม่ประนีประนอมต่อขอ้เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลกระจายรายไดแ้ละสรา้ง
งาน เมื่อสงครามเยน็สิ้นสุดลง นโยบายดงักล่าวกลายเป็นแฝดกับกระแสประชาธปิไตยในโลกไร้
พรมแดน องค์การระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ( International Monetary 
Fund – IMF) ธนาคารโลก (World Bank) และสหภาพยโุรปส่งเสรมิใหป้ระเทศซึง่เพิง่เปลีย่นผ่านสู่
ประชาธปิไตยด าเนินนโยบายเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่ 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาตอนที ่15.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายเงือ่นไขซึง่น าไปสู่การถดถอยของประชาธปิไตยในยโุรปช่วงทศวรรษ 1930 ถงึ 1940 ได้ 
2. อธิบายเงื่อนไขซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านจากระบอบอ านาจนิยมทหารในยุโรปใต้และ

คอมมวินิสตใ์นยโุรปตะวนัออกไปสู่ประชาธปิไตยในช่วงทศวรรษที ่1980 และ 1990 ได ้
3. อธบิายปจัจยัในการเมอืงโลกซึง่เชื่อมโยงประชาธปิไตยเขา้กบัระบบเศรษฐกจิแบบเสรนิียมใหม่

ได ้

  



23 

เร่ืองท่ี 15.2.1  การหวนคืนสู่อ านาจนิยมและประชาธิปไตยล่มสลายในยโุรปตะวนัตก  
 พฒันาการประชาธปิไตยในยุโรปมไิด้เดินเป็นเส้นตรงแต่ก้าวหน้าและถดถอยสลบักนั กล่าวคอื 
ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป ณ ต้นศตวรรษที่ 20  ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ภายใต้ร ัฐธรรมนูญ 
(constitutional monarchy) (ยกเวน้ฝรัง่เศส ซึง่เป็นสาธารณรฐั) แมห้ลายประเทศในฝ ัง่ตะวนัตกจะมสีภาซึง่
มาจากการเลอืกตัง้ ฝ่ายคา้นได้ที่นัง่ในสภามากขึน้ และประชากรชายมสีทิธเิลอืกตัง้ ทว่าสภาสูงยงัมาจาก
การ “แต่งตัง้” ผูแ้ทนในสภาสูงมไิดเ้ป็นตวัแทนประชาชน แต่มาจากชนชัน้ขุนนางและเจา้ตดิทีด่ิน ซึง่ยงัคง
อทิธพิลในองักฤษ เบลเยีย่ม ดทัช ์สวเีดน เดนมารก์ เยอรมนี อติาล ีออสเตรยี-ฮงัการ ีและโปแลนด ์เป็นต้น 
ในหา้ประเทศแรก ชนชัน้น าซึ่งเคยผูกตดิกบัสถาบนักษตัรยิแ์ปรสภาพเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอนุรกัษนิยม 
ท าให้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธปิไตยไม่สัน่คลอนผลประโยชน์ของชนชัน้น ามากนัก ดงันัน้ชนชัน้น าจงึไม่
ขดัขวางหรอืกระทัง่ท าลายกระบวนการสรา้งประชาธปิไตย ทว่าชนชัน้น าในเยอรมนี ออสเตรยี-ฮงัการ ีและ
อกีหลายประเทศในยุโรปตะวนัออกไม่มโีอกาสผนัตนเองให้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ในระบอบประชาธปิไตย 
นอกจากนี้ กองทพัและต ารวจในประเทศเหล่านี้มไิดย้อมรบัคุณค่าประชาธปิไตยโดยผ่านกระบวนการเรยีนรู้
และพฒันาการระบอบรฐัสภาเช่นในองักฤษหรอืสแกนดเินเวยี และกลายเป็นกลุ่มต้านประชาธปิไตยนอก
ระบบ (anti-system actor) โดยใช้อทิธพิลแทรกแซงการเมอืง การไม่ยดึโยงกบัระบอบประชาธปิไตยของ
ฝ่ายความมัน่คง (autonomous security forces) รวมถึงชนชัน้น าเก่ากลายเป็นกลไกส าคัญซึ่งบัน่ทอน
ประชาธปิไตยในยโุรปกลางและตะวนัออกช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีห่นึ่ง34 

โครงสรา้งการเมอืงต้านประชาธปิไตย (anti-democratic structure) ทีย่งัคงเขม้แขง็ขา้งต้นกอปรกบั
ผลกระทบจากสงครามเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ระบอบประชาธิปไตยในยุโรปล่มสลายในช่วงระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที่หนึ่งและสอง กล่าวคอืสงครามโลกครัง้ที่หนึ่ง (เริม่ปี 1914 และจบในปี 1918) ปะทุขึ้น
เพราะกระแสชาตนิิยมและการแข่งขนัอ านาจระหว่างราชวงศ์ของประเทศมหาอ านาจอย่างองักฤษ ฝรัง่เศส 
เยอรมนี และออสเตรยี-ฮงัการ ีสงครามน ามาซึ่งความสูญมหาศาลทัง้ในแง่ชีวิต (ประมาณการว่ามคีน
เสยีชวีติ 6,000 ต่อวนัในช่วงสีปี่ที่เกดิสงคราม) เศรษฐกจิ (ความสูญเสยีราว 338 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ) และ
สงัคม (ทหารซึ่งรอดชวีิตจากสงครามไม่สามารถใช้ชวีติได้อย่าง “ปกต”ิ และสงัคมยุโรปอยู่ในภาวะไร้ขื่อ
แปร)35 อยา่งไรกด็ ีผลของสงครามต่อพฒันาการประชาธปิไตยยโุรปมทีัง้แงบ่วกและลบ ในทางบวก สถาบนั
กษตัรยิล์่มสลายในออสเตรยี-ฮงัการ ีเยอรมนี และรสัเซยี เปิดทางให้ระบอบการเมอืงใหม่ เช่นในรสัเซยี 
พรรคคอมมวินิสต์ขึน้ครองอ านาจหลงัการปฏวิตัใินปี 1917 ส่วนในเยอรมนี พรรคประชาธปิไตยสงัคมน า
เครอืข่ายพนัธมติรฝ่ายซ้ายและแรงงานปฏริูประบอบการเมอืงเยอรมนั กดดนัใหก้ษตัรยิล์งจากอ านาจโดย
ร่วมมอืกบัชนชัน้กลางและกองทพั และร่างรฐัธรรมนูญประชาธปิไตยฉบบัแรกส าหรบัสาธารณรฐัใหม่ชื่อว่า 

                                         
34 Adam Bilinski, “Paths to democracy and authoritarianism in Europe before world war one,” Journal of Historical 
Sociology (2018): 1-23. 
35 Niall Ferguson, The Pity of War: Explaining World War I (Oxford: Oxford University Press, 1999). 
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“ไวมาร”์ (Weimar Republic)36 ส่วนจกัรวรรดอิอสเตรยี-ฮงัการเีผชญิกบักระแสชาตนิิยมซึง่น าไปสู่การแยก
ประเทศเป็นอสิระของอาณาจกัรน้อยใหญ่ซึ่งอยู่ใต้การปกครองตน เมื่อฮงัการแียกเป็นอสิระจากออสเตรยี 
พรรคการเมอืงและมวลชนในออสเตรยีกดดนัใหเ้ปลีย่นจากระบอบกษตัรยิเ์ป็นสาธารณรฐั  

ในดา้นลบ การเมอืงยโุรปหลงัสงครามโลกครัง้หนึ่งไรเ้สถยีรภาพมากทีสุ่ดในประวตัศิาสตรส์มยัใหม่
ของภูมภิาค สงครามท าลายความเชื่อแบบยุครุ่งโรจน์ทางปญัญาว่ายุโรปมอีารยธรรมและมนุษยซ์ึง่มอีารยะ
ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ดงันัน้จงึหลกีเลีย่งการใช้ความรุนแรงอย่างป่าเถื่อนได้ สงัคมในยุโรปตัง้ค าถาม
กบัแนวคดิเสรนิียมอนัเป็นมรดกจากยุครุ่งโรจน์ทางปญัญา ในช่วงนี้เอง อุดมการณ์ทางการเมอืงแบบเสรี
นิยมประชาธปิไตยถูกท้าทายจากสงัคมนิยม คอมมวินิสต์และต่อมาคอืฟาสซสิต์37 การผงาดขึน้ของพรรค
ประชาธปิไตยสงัคมในเยอรมนีและออสเตรยีสรา้งความกงัวลใจใหช้นชัน้น าเดมิและกองทพั ฝา่ยหลงัเกรงว่า
จะเกดิการปฏวิตัคิอมมวินิสต ์และซ่องสุมกองก าลงัเพื่อลอบโจมตฝี่ายซา้ย ส่วนฝา่ยซา้ยสุดโต่งกม็กีองก าลงั
ของตนเช่นกนั ฝ่ายตดิอาวุธของสองปีกปะทะกนับนทอ้งถนนจนผูค้นจ านวนมากรูส้กึว่าบา้นเมอืงไรข้ื่อแปร
และก าลงัเขา้สู่สงครามกลางเมอืง เช่นเหตุปะทะทีเ่กดิ ณ ใจกลางเมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยีในปี 1927 
เป็นตน้38  

ในทางเศรษฐกจิ สนธสิญัญาแวรซ์าย (Versailles Peace Treaty) ซึง่น าไปสู่การสิน้สุดของสงคราม
เยน็ ลงโทษผูแ้พอ้ย่างเยอรมนีและออสเตรยีหนักหน่วง แมเ้ศรษฐกจิเยอรมนัจะดขีึน้ช่วงปี 1924 ทว่าวกิฤต
เศรษฐกิจในปี 1929 ยิง่ท าให้สถานะทางเศรษฐกิจของเยอรมนัแย่ลง ภาวะเงนิเฟ้อเข้าขัน้รุนแรง อตัรา
ว่างงานเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 20 ขณะทีร่ฐับาลพยายามตดัลดค่าใช้จ่ายซึ่งส่งเสรมิสวสัดกิารและช่วยสรา้งงาน 
ส่วนในออสเตรยี การล่มสลายของจกัรวรรดเิก่าส่งผลให้ออสเตรยีขาดแหล่งทรพัยากรและฐานที่ม ัน่ทาง
เศรษฐกจิ ซึง่ไดก้ลายเป็นประเทศประเทศใหม่รายลอ้มตน39  

ในบรบิทเช่นนี้ พรรคฝา่ยขวาซึง่ก่อตวัขึน้ช่วงต้นทศวรรษที ่1920 เริม่ทวคีวามนิยมในหมูป่ระชาชน 
อุดมการณ์ฝ่ายขวาในยุโรปมทีัง้รฐันิยม (statism) เผดจ็การทหาร บรรษทันิยมอ านาจนิยม (authoritarian 
corporatism) กษัตริย์นิยม ( royalism) และฟาสซิสต์  (fascism) ในอิตาลี เบนิโต มุสโซลินี  (Benito 
Mussolini) หวัหน้าพรรคฟาสซสิต์อติาล ี(National Fascist Party) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรโีดย
พระมหากษตัรยิอ์ติาลใีนปี 1922 เขาเสนอใหช้าวอติาลรีวมเป็นหนึ่งเดยีวโดยยดึผลประโยชน์แห่งรฐัสูงสุด 

                                         
36 ไวมารเ์ป็นเมอืงเลก็ๆ ในตอนกลางเยอรมนี รฐับาลน าโดยพรรคประชาธปิไตยสงัคมตัง้ท าเนียบรฐับาลทีเ่มอืงนี้ เพื่อหลกี
หนีจากนครหลวงเบอรล์นิซึง่เป็นเมอืงหลวงของปรสัเซยี. 
37  Jan-Werner Müller, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe (New Haven: Yale 
University Press, 2013), 50-124. 
38 Philipp Blom, Fracture Life and Culture in the West 1918-1938 (London: Atlantic Books, 2015), 195-202. 
39 Conan Fischer, Democracy and Dictatorship, 1900-1945 (Sussex: Wiley-Blackwell, 2011), 199-208. 
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นอกจากนี้ยงัไม่เหน็ด้วยกบัการต่อสู้ทางชนชัน้ซึ่งเป็นวาระของฝ่ายซ้าย ทัง้ยงัปฏเิสธหลกัสทิธใินระบอบ
ประชาธปิไตย แนวคดิฟาสซสิตเ์ชื่อว่าประชาชนมบีทบาทในการส่งเสรมิรฐัและผูน้ ารฐั มใิช่เหน็ขดัแยง้กบัรฐั 
ขณะเดยีวกนัรฐัมหีน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชน (ที่น้อมตามเจตจ านงค์ของรฐั) 
ขณะเดียวกันอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ซึ่งเป็นหวัหน้าพรรคสงัคมนิยมแรงงานเยอรมนัแห่งชาติ 
(National Socialist German Workers’ Party หรอืพรรคนาซ)ี ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากแนวคดิฟาสซสิต ์ทว่า
เสนอไปไกลอกีขัน้ว่ารฐัซึง่เป็นศูนยร์วมจติใจสงูสุดของประชาชนควรเป็นรฐัที่มคีวามบรสิุทธิท์างเชือ้ชาต ิคอื
มคีวามเป็นเยอรมนัทัง้ร่างกาย ความคดิความเชื่อ และจติใจ ดว้ยเพราะเชือ้ชาตเิยอรมนัเหนือกว่าเชื้อชาติ
ใดๆ ฮติเลอรเ์ชีอ่ว่านี่เป็นหนทางแก้วกิฤตเิศรษฐกจิและความแตกแยกในสงัคม ส่วนพรรคสงัคมครสิเตยีน 
(Christian Social Party) ในออสเตรยีซึง่ขึน้ครองอ านาจตัง้แต่ปี 1920 มแีนวคดิต่อตา้นระบอบประชาธปิไตย
เสรนีิยมคลา้ยกบัพรรคนาซ ีในสเปนและโปรตุเกส ระบอบเผดจ็การทหารมอี านาจเหนือพรรคการเมอืง แม้
ไม่มคีวามทะเยอทะยานจะสรา้งจกัรวรรดเิหมอืนฮติเลอรแ์ละมุสโซลนิี ผู้น าทัง้สองประเทศต่อต้านระบอบ
ประชาธปิไตยและคุณค่าเสรนิียม อีกทัง้ยงัต้องการก าจดัฝ่ายซ้ายและชนกลุ่มน้อยชาวยวิซึ่งเชื่อว่าเป็น 
“ตน้เหตุ” ของปญัหาในประเทศตน40 

ตวัละครสองกลุ่มช่วยใหพ้รรคขวาขึน้สู่อ านาจในยุโรปได ้กลุ่มแรกไดแ้ก่ชนชัน้น าเดมิ กองทพั และ
ระบบราชการซึ่งตกค้างจากระบอบกษตัรยิภ์ายใต้รฐัธรรมนูญ ในเยอรมนี ออสเตรยี และหลายประเทศใน
ยุโรปตะวนัออก ตวัละคร “เก่า” เหล่านี้เผชญิกบัระบอบใหม่อย่างประชาธปิไตยแบบเสรนีิยมซึ่งปรบัลด
อภสิทิธิข์องคนเหล่านี้ รวมถงึด าเนินนโยบายเศรษฐกจิและการต่างประเทศหลายประการซึ่งชนชัน้น าเห็น
คา้น คนกลุ่มทีส่องไดแ้ก่ชนชัน้กลางซึง่เคยสนับสนุนคุณค่าเสรนีิยม ทว่าช่วงหลงัสงคราม ชนชัน้กลางเหน็
ว่ารฐับาลล้มเหลวในการกอบกู้เศรษฐกจิ ทัง้ยงัไม่สามารถสรา้งความสงบใหแ้ก่สงัคมซึ่งก าลงัเผชญิกบัภยั
คุกคามจากกระแสคอมมวินิสต์ ทัง้ยงัแตกแยกแบ่งเป็นก๊กเหล่า หลายคนเริม่โหยหาอดตีซึ่งมผีู้ปกครองที่
ตดัสนิใจไดอ้ย่างเดด็ขาด และท าใหช้วีติตนมัน่คง ชนชัน้กลางกลายเป็นฐานเสยีงส าคญัที่ช่วยใหพ้รรคฝ่าย
ขวาไดร้บัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้มากขึน้ในช่วงปลายทศวรรษที ่192041  

กระนัน้กด็ ีพรรคฟาสซสิตใ์นอติาลหีรอืนาซใีนเยอรมนีไม่เคยไดร้บัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้มากพอที่จะ
กลายเป็นพรรครฐับาล ชนชัน้น าดัง้เดมิ ไม่ว่าจะเป็นเจา้ตดิที่ดนิจากปรสัเซยี กองทพัซึ่งกระหายสงคราม 
หรอืกษตัรยิซ์ึ่งยงัมอี านาจแทรกแซงการเมอืงรฐัสภา ช่วยให้พรรคฝ่ายขวากลายเป็นรฐับาลได ้คนเหล่าน้ี
เชื่อว่าอุดมการณ์ฝ่ายขวาจะส่งเสรมิให้ประเทศตนกลบัมายิง่ใหญ่ได้อกีครัง้ ขณะเดยีวกนัก็คดิว่าจะคุมฮติ

                                         
40 Müller, op. cit., 105-108; Fischer, op. cit., 208-221. 
41 Bilinski, op. cit., 14. 
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เลอรห์รอืมสุโซลนิีมใิหท้ าอะไรเกนิเลยได้42 ทัง้ชนชัน้กลางและชนชัน้น าเก่ากลายเป็นกลุ่มตา้นประชาธปิไตย
นอกระบบ ซึง่บัน่ทอนประชาธปิไตยในยุโรป จนล่มสลายในช่วงรอยต่อสงครามโลกครัง้หนึ่งและสอง พรรค
ฝ่ายขวาซึ่งขึน้สู่อ านาจเปลี่ยนรฐัธรรมนูญเพื่อล้มล้างกระบวนการเลอืกตัง้ ท าลายระบบตรวจสอบถ่วงดุล 
ก าจดัฝ่ายคา้น และจ ากดัเสรภีาพสื่อรวมถงึประชาชนทัว่ไป ตัง้แต่ปี 1922 ถงึ 1936 ปรากฏว่า 15 ประเทศ
ในยโุรปเปลีย่นจากระบอบประชาธปิไตยเป็นระบอบอ านาจนิยมในรปูแบบต่างๆ43  

กจิกรรม 15.2.1 

 จงอธบิายเงือ่นไขซึง่น าไปสู่การถดถอยของประชาธปิไตยในยโุรปในช่วงทศวรรษ 1930 ถงึ 1940 

แนวตอบกจิกรรม 
ในช่วงตน้ศตวรรษที ่ 20 ความสมัพนัธร์ะหว่างชนชัน้น าในยโุรปและประชาธปิไตยมสีองลกัษณะ 

แบบแรกคอื ชนชัน้น าซึง่เคยผกูตดิกบัสถาบนักษตัรยิแ์ปรสภาพเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอนุรกัษนิยม ท าให้
การเปลีย่นผ่านสู่ประชาธปิไตยไมส่ัน่คลอนผลประโยชน์ของชนชัน้น ามากนกั ดงันัน้ชนชัน้น าจงึไมข่ดัขวาง
หรอืกระทัง่ท าลายกระบวนการสรา้งประชาธปิไตย ลกัษณะทีส่องคอื ในกรณทีีช่นชัน้น าไมไ่ดผ้นัตนเองให้
เป็นกลุ่มผลประโยชน์ในระบอบประชาธปิไตย ชนชัน้น าเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มตา้นประชาธปิไตยนอกระบบ 
(antisystem actor) เพราะเหน็ว่าประชาธปิไตยท าใหต้นเสยีประโยชน์ แนวโน้มเช่นน้ีเกดิขึน้ช่วงหลงั
สงครามโลกครัง้หนึ่ง โดยชนชัน้น าซึง่เคยสมัพนัธก์บัสถาบนักษตัรยิ ์ รวมถงึกองทพัและต ารวจไม่ยอมรบั
คุณค่าประชาธปิไตยและใชอ้ทิธพิลแทรกแซงการเมอืง จนกรยุทางไปสู่ระบอบเผดจ็การในช่วงก่อน
สงครามโลกครัง้ทีส่องในทีสุ่ด 

  

                                         
42 Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, How Democracies Die: What History Reveals about our Future (London: 
Random House, 2018), 14-15. 
43 James M. Lutz, “The Spread of Authoritarian Regimes in Interwar Europe,” Politics, Religion & Ideology 18(3) 
(2017): 252. 



27 

เร่ืองท่ี 15.2.2 ระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวนัออก อ านาจนิยมในยุโรปใต้ สงครามในยุโรป
ตะวนัออกเฉียงใต้ และการเปล่ียนผา่นสู่ประชาธิปไตย 
 เมื่อสงครามโลกครัง้ทีส่องจบลงในปี 1945 ยุโรปตะวนัตกเปลีย่นสู่ระบอบประชาธปิไตย ส่วนยุโรป
ตะวนัออกและยุโรปใต้อยู่ใต้ระบอบคอมมวินิสต์และเผดจ็การทหารตามล าดบั ความไม่สมดุลนี้เป็นผลจาก
บรบิทการเมอืงโลกซึ่งถูกปกคลุมด้วยสงครามเยน็ กล่าวคอืหลงัสงคราม สหรฐัฯ ให้ความช่วยเหลอืทาง
เศรษฐกจิและสนับสนุนระบอบประชาธปิไตยในยุโรปตะวนัตก ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัใหฝ้รัง่เศส ออสเตรยี และ
เยอรมนี หวนคนืสู่ระบอบประชาธปิไตย นอกจากนี้ ประเทศในยุโรปตะวนัตกซึ่งเป็นคู่กรณีในสงครามมา
หลายศตวรรษอย่างเยอรมนีและฝรัง่เศสยงัร่วมตัง้ประชาคมถ่านหนิและเหลก็กล้าแห่งยุโรป (European 
Coal and Steel Community – ECSC) เพื่อประกนัความร่วมมอืและสนัตภิาพในยุโรป ขณะเดยีวกนัรฐับาล
ในยโุรปตะวนัตกหลายประเทศด าเนินนโยบายเศรษฐกจิเชงิสงัคมนิยม โดยเชื่อว่าหากลดความเหลื่อมล ้าได ้
ประชาชนกจ็ะเชื่อมัน่ในระบอบประชาธปิไตย ขณะเดยีวกนัพรรคการเมอืงซึง่สนบัสนุนอุดมการณ์สงัคมนิยม 
อนุรกัษนิยม และเสรนีิยมต่างเห็นพ้องว่าประชาธิปไตยเป็นกติการ่วมกันซึ่งตนต้องรกัษา  นอกจากนี้
บทเรยีนจากการเมอืงช่วงก่อนสงครามโลกครัง้สองส่งผลให้หลายประเทศสร้างสถาบนัอิสระเพื่อถ่วงดุล
อ านาจรฐับาลเลอืกตัง้ รวมถงึประกนัสทิธขิองชนกลุ่มน้อย44 กล่าวอกีนยัหน่ึงคอืยโุรปตะวนัตกไดส้รา้งความ
เขม้แขง็แก่สถาบนัประชาธปิไตย (democratic consolidation) ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง45 
 อย่างไรกด็สีถานการณ์ในยุโรปตะวนัออกและยุโรปใต้ต่างออกไป กล่าวคอืในช่วงทา้ยสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง สหภาพโซเวยีตเป็นผูน้ าการสูร้บในฝ ัง่ยุโรปตะวนัออก ซึง่ทา้ยทีสุ่ดเอาชนะกองทพันาซเียอรมนี
ได ้ขณะทีส่หรฐัฯ กุมชยัในสมรภูมดิา้นตะวนัตก ความตงึเครยีดระหว่างมหาอ านาจทัง้สองเขม้ขึน้ภายหลงั
การประชุมพ็อตสดัม (Potsdam Conference) ช่วงหลังสงคราม โซเวียตยึดครองยุโรปตะวันออกเช่น
โปแลนด์ ฮงัการ ีเชโกสโลวคัเกีย รวมถึงเยอรมนีตะวนัออก และสนับสนุนพรรคคอมมวินิสต์ในประเทศ
เหล่านี้ ขณะเดยีวกนับางส่วนของยโุรปตะวนัออก (เช่นโรมาเนีย บลัแกเรยี และ (อดตี)ยโูกสลาเวยี) ยอมรบั
ระบอบคอมมวินิสต์ โดยมไิด้ถูกควบคุมจากโซเวยีตโดยตรง เริม่แรกรฐับาลคอมมวินิสต์ประกาศยดึมัน่ใน
รฐัธรรมนูญและระบอบรฐัสภา ทว่าเมื่อขึน้สู่อ านาจก็แก้รฐัธรรมนูญเพื่อเสรมิฐานอ านาจตน ท าลายพรรค
การเมอืงคู่แข่ง รวมถงึจ ากดัเสรภีาพสื่อและประชาชน ประมาณการว่าในฮงัการแีละโรมาเนีย มผีูถู้กจบัดว้ย
คดกีารเมอืงเป็นเรอืนแสน ในจ านวนนี้ หลายพนัคนถูกสงัหาร ทีเ่หลอืถูกคุมขงัหรอืส่งไปค่ายเพื่อใชแ้รงงาน
หนัก  อย่างไรกด็มีรดกส าคญัของรฐับาลคอมมวินิสต์ในยุโรปตะวนัออกคอืการเวนคนืที่ดนิจากเจา้ติดที่ดนิ
เก่า และรวมอ านาจการผลติสู่รฐัและพรรคคอมมวินิสต์ นโยบายเช่นนี้ท าลายโครงสรา้งสงัคมเดมิซึ่งเหลอื

                                         
44 Marriman, op. cit., 1119-1127. 
45 Larry Diamond, “Toward Democratic Consolidation,” Journal of Democracy 5(3) (1994): 4-17. 
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คา้งจากระบบศกัดนิา นอกจากนี้โซเวยีตยงัช่วยพฒันาอุตสาหกรรมและสรา้งงานในยโุรปตะวนัออก แมว้่าจะ
ฉวยใชท้รพัยากรและแรงงานในภูมภิาคเพื่อความก้าวหน้าของตนเองกต็าม46  

การแทรกแซงการเมอืงภายของโซเวยีต การบรหิารนโยบายรฐัที่ผดิพลาด และภาวะตกต ่าทาง
เศรษฐกจิสรา้งความไม่พอใจแก่ประชาชนในฮงัการ ีโปแลนด ์เชโกสโลวคัเกยี และเยอรมนีตะวนัออก โดย
การประทว้งเกดิขึน้ในฮงัการเีป็นทีแ่รกในปี 1956 เมื่อผูน้ ารฐับาลซึง่ตตีวัออกห่างจากโซเวยีตถูกกดดนัให้
ลาออก ประชาชนเรอืนหมื่นออกมาชุมนุมประทว้ง ทว่าถูกกองทพัฮงัการปีราบปรามอย่างรุนแรง ส่วนในปี 
1968 เกดิการประทว้งต่อต้านโซเวยีตและรฐับาลคอมมวินิสต์ในเชโกสโลวคัเกยี ทว่าถูกปราบปรามเช่นกนั 
ขณะทีใ่นโปแลนด ์เกดิการประทว้งต้านนโยบายขึน้ราคาสนิค้นของรฐับาลในปี 1976 แมจ้ะถูกปราบปราม 
แต่การประทว้งเสรมิพลงัแก่ขบวนการแรงงาน “โซรดิารโ์นส” (Solidarność) ซึง่มสีมาชกิเพิม่ขึน้อยา่งมากใน
ปี 1980 ในช่วงเวลานี้เอง ภาคประชาสงัคมในยุโรปตะวันออกอันประกอบด้วยกลุ่มแรงงาน สื่อใต้ดิน 
นักวชิาการ เป็นต้น เข้มแขง็ขึ้นโดยอาศยัจงัหวะการเปลี่ยนแปลงการเมอืงโลกขยายฐานสนับสนุนและ
ปฏบิตักิารประท้วง เช่นในทศวรรษที่ 1970 สหรฐัฯ และโซเวยีตด าเนินนโยบายผ่อนคลายความตงึเครยีด 
(Détente) และลงนามในขอ้ตกลงเฮลซงิกิ (Helsinki Accords) ในปี 1975 เพื่อพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่าง
สองมหาอ านาจ มาตราที่เจด็ในขอ้ตกลงดงักล่าวรบัรองเสรภีาพขัน้พื้นฐานในการแสดงความเหน็ รวมถงึ
สทิธมินุษยชนสากล นอกจากนี้กลุ่มภาคประชาสงัคมในยุโรปตะวนัออกยงัร่วมกบัเครอืข่ายประชาชนต้าน
สงครามในยโุรปตะวนัตก เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในภมูภิาค  

ในช่วงปี 1988-1989 นโยบายเปิดเสรขีองโซเวยีตเปิดโอกาสใหภ้าคประชาสงัคมในยุโรปตะวนัออก
กดดนัรฐับาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอกีครัง้ เกดิการประทว้งขนาดใหญ่ในเชโกสโลวคัเกยี ซึง่น าไปสู่ “การ
ปฏวิตักิ ามะหยี”่ หรอื Velvet Revolution ส่วนในโปแลนด ์ ฮงัการ ีและเยอรมนีตะวนัออก ประชาชนรวมตวั
เรยีกรอ้งให้รฐับาลลาออก เสนอให้จดัการเลอืกตัง้อย่างเสร ีและยกเลกิระบบพรรคเดี่ยว รฐับาลโปแลนด์
ยอมรบัขอ้เรยีกรอ้ง และพรรคการเมอืงน าโดยกลุ่มโซรดิาโนสชนะการเลอืกตัง้ ปรากฏการณ์คลา้ยกนัเกดิใน
ฮงัการแีละเชก็โกสโลวคัเกยี เมื่อฝ่ายคา้นชนะการเลอืกตัง้ในฮงัการ ีเกดิการเปิดพรมแดนระหว่างออสเตรยี
และฮงัการี ส่งผลให้ชาวเยอรมนัตะวนัออกหลัง่ไหลออกจากประเทศมากขึ้น ปจัจยันี้กอปรกับการเดิน
ประทว้งของชาวเยอรมนัตะวนัออกกดดนัให้รฐับาลพรรคคอมมวินิสต์ตอ้งลาออกในทา้ยทีสุ่ด ประชาชนร่วม
ทลายก าแพงเบอรล์นิอนัเป็นสญัลกัษณ์ของการกดขีโ่ดยระบอบเผดจ็การคอมมวินิสต์ ยุโรปตะวนัออก ณ 
ต้นทศวรรษที ่1990 เปลีย่นผ่านสู่ระบอบประชาธปิไตย โดยการลุกฮอืของประชาชนโดยไม่ใชค้วามรุนแรง
เป็นวถิแีห่งการเปลีย่นผ่าน (mode of transition) ทีส่ าคญั47 

                                         
46 Adrian Webb, Central and Eastern Europe since 1919 (London: Routledge, 2008), 34-35. 
47 Adam Roberts, Civil Resistance in the East European and Soviet Revolutions (MA: Albert Einstein Institution, 
1991); Michael Bernhard, “Civil Society and Democratic Transition in East Central Europe,” Political Science 
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ยุโรปใต้ในยุคสงครามเยน็อยู่ใต้ระบอบอ านาจนิยม ต่อมาระบอบดงักล่าวคลายอ านาจลงเพราะการ
เรยีกรอ้งของประชาชน บรบิทโลก และการประนีประนอมระหว่างกลุ่มชนชัน้น า กล่าวคอืสเปนอยู่ใต้ระบอบ
เผดจ็การทหารของนายพลฟรานซสิโก ฟรงัโก (Francisco Franco) ตัง้แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง ในช่วง
ปลายทศวรรษที่ 1960 ชนชัน้น าเริม่ตระเตรยีมแผนรองรบัหากฟรงัโกเสยีชวีติ ขณะเดยีวกนัภาคประชา
สงัคมสเปนเข้มแขง็ขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ช่วง 1950 เป็นต้นมา โดยเครอืข่ายภาคประชาสงัคมประกอบด้วย
สหภาพแรงงาน กลุ่มนักศกึษา นักวชิาการ และชนชัน้กลางในเมอืง กลุ่มเหล่านี้ประทว้งเรยีกรอ้งใหร้ฐับาล
ปฏริปูนโยบายทางการเมอืงและเศรษฐกจิ เมือ่ฟรงัโกเสยีชวีติในปี 1975 ฝา่ยอนุรกัษนิยมสบืถอดอ านาจซึง่
สรา้งความไม่พอใจแก่พรรคฝ่ายค้านและภาคประชาสงัคม ท้ายที่สุดกษตัรยิส์เปนองค์ใหม่ ฮวน คารล์อส 
(Juan Carlos) เป็นคนกลางไกล่เกลีย่ใหร้ฐับาลลาออกเพื่อเปิดทางให้เกดิการเลอืกตัง้  

เช่นเดยีวกบัสเปน โปรตุเกสอยู่ใต้ระบอบอ านาจนิยม แม้กองทพัจะไม่ได้เป็นผู้น ารฐับาลแต่มกั
แทรกแซงการเมอืงเสมอ ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะสหภาพแรงงาน และฝ่ายคา้น
เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลปฏริปูการเมอืงและแก้ไขวกิฤตเศรษฐกจิ ขณะเดยีวกนัความขดัแยง้ระหว่างกองทพัและ
รฐับาลเพิม่ทวขีึน้เมื่อโปรตุเกสแพ้สงครามและสูญเสยีอาณานิคมในทวปีแอฟรกิาช่วงปี 1961-1974  ในปี 
1974 กองทพัตัดสนิใจก่อรฐัประหารและล้มอ านาจรฐับาลเผด็จการ กองทพัประกาศว่าการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวจะเป็นจุดเริม่ต้นของระบอบประชาธปิไตยในโปรตุเกส ผูค้นจ านวนมากออกมาร่วมเฉลมิฉลองบน
ท้องถนน พร้อมกับเป็นสกัขพียานในค าสญัญาของกองทพั ในปี 1975 รฐับาลที่มาจากการรฐัประหาร
ประกาศจดัการเลอืกตัง้และต่อมารฐับาลใหมด่ าเนินนโยบายปฏริปู ตลอดจนด าเนินคดกีบันกัการเมอืงฉ้อฉล
ในรฐับาลเก่า  

                                         
Quarterly 108(2) (1993): 207-326; และ  Detlef Pollack and Jan Wielgohs, Dissent and Opposition in Communist 
Eastern Europe (Hants: Ashgate, 2004). กรณียกเว้นคอืโรมาเนีย ผู้ประท้วงก่อจลาจลในเดอืนธนัวาคม 1989 กองทพั
ตดัสนิใจสนับสนุนผูชุ้มนุม ต่อมาผูน้ านิโคไล ชาวเชสคุ (Nicolae Ceaușescu) และภรรยาถูกตดัสนิประหารชวีติในขอ้หา
สงัหารประชาชน. 
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ในแง่น้ี ปจัจยัภายในซึ่งช่วยเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในยุโรปมสีองประการหลกัคือ ข้อตกลง
ระหว่างกลุ่มชนชัน้น าต่างๆ (elite pact)48 และความเข้มแข็งของภาคประชาสงัคม49 นอกจากนี้  ปจัจยั
ภายนอกอาท ิบทบาทของประชาคมเศรษฐกจิยโุรป (European Economic Community ซึง่ต่อมากลายเป็น
สหภาพยุโรป) และวกิฤตเศรษฐกิจโลกโน้มน้าวให้ทัง้ภาคประชาสงัคมและชนชัน้น าเห็นว่าการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ฉะนัน้จ ะช่วยกู้เศรษฐกิจตนได้ 
ประชาธปิไตยวยักระเตาะทัง้ในยุโรปใต้และตะวนัออกเป็นจุดเริม่ต้นของ “คลื่นประชาธปิไตยลูกทีส่าม” ซึง่
จดุประกายการเปลีย่นแปลงสู่ประชาธปิไตยในอเมรกิาและเอเชยีช่วงทศวรรษที ่199050 

ประในยุโรปภาคพื้นทวปีซึง่เปลีย่นสู่ประชาธปิไตยช้าที่สุดไดแ้ก่อดตียูโกสลาเวยี ซึง่ตัง้อยู่ในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ ร ัฐยูโกสลาเวีย เกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที่หนึ่ ง  ปกครองด้วยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองพรรคคอมมวินิสต์มีชยั ยูโกสลาเวียกลายเป็น
สาธารณรฐั โดยมนีายพลโยซปิ โบรซ ตโิต (Josip Broz Tito) เป็นผูน้ ารฐับาลและศูนยร์วมจติใจของรฐัน้อย
ใหญ่ในสหพนัธรฐัยโูกสลาเวยี ซึง่มหีลายกลุ่มชาตพินัธุ์-ศาสนา เช่นในสโลวเีนียและโครเอเชยี คนส่วนใหญ่
นบัถอืศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลคิ ส่วนในเซอรเ์บยี มอนเตเนโกร และมาเซโดเนีย คนส่วนใหญ่นับถอื
ศาสนาครสิตน์ิกายออธอดอกซ ์และในบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวนีา คนส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม  

เมือ่นายพลตโิตเสยีชวีติลงในปี 1980 ความขดัแยง้ระหว่างรฐัสมาชกิอย่างเซอรเ์บยี โครเอเชยี และ
บอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวนีาปะทุขึน้ และเมื่อยุโรปตะวนัออกเปลีย่นผ่านสู่ประชาธปิไตยในปี 1989 ยโูกสลาเวยี
กลบัหวนสู่ระบอบอ านาจนิยมซึง่ชธูงชาตนิิยม พรรคชาตนิิยมในเซอรเ์บยีและโครเอเชยีชนะการเลอืกตัง้ในปี 
1989 และ 1990 ตามล าดบั ต่อมาสโลวเีนียและโครเอเชยีประกาศแยกตวัจากยโูกสลาเวยี เซอรเ์บยีส่งกอง
ก าลงัเขา้โจมตีโครเอเชยี ต่อมาในปี 1992 สงครามปะทุขึ้นในบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวนีา ผู้ก่อสงครามหลกั
อย่างประเทศเซอรเ์บยีฆ่าลา้งเผ่าพนัธุช์าวมุสลมิในบอสเนียฯ ช่วงปี 1992 ถงึ 1995 และในปี 1999 ด าเนิน
นโยบายเดยีวกนัต่อจงัหวดัโคโซโวทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลมิ องค์กร
สนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต (North Atlantic Treaty Organisation – NATO) โจมตเีซอรเ์บยีทาง

                                         
48 John Higley and Michael G. Burton, “The elite variable in democratic transitions and breakdowns,” American 
Sociological Review 54(1) (1989): 17-32; Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and economic 
reforms in Eastern Europe and Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 1991); Samuel P. 
Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press: 
1991) ; และ  Barbara Geddes, “What Do We Know about Democratization after Twenty Years?” Annual Review of 
Political Science 2 (1999): 115–144. 
49 Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America and Post-Communist Europe (Baltimore: John Hopkins University Press, 1996), 87-129. 
50 Huntington, op. cit. 
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อากาศเพื่อหยุดยัง้สงคราม ทว่าเมื่อการโจมตสีิน้สุดลง เซอรเ์บยียงัคงอยู่ใต้เงือ้มมอืของรฐับาลอ านาจนิยม
น าโดยสโลโบดาน มโิลเซวทิช (Slobodan Milosević)51 

ภาคประชาสงัคมในเซอร์เบียและแรงสนับสนุนของมหาอ านาจตะวนัตกเป็นปจัจยัส าคญัในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยใน(อดีต)ยูโกสลาเวยี ในโครเอเชีย แคมเปญเลือกตั ้งของภาคประชาสงัคม
สามารถลม้รฐับาลชาตนิิยมไดใ้นปี 1999 ส่วนภาคประชาสงัคมในเซอรเ์บยีต่อสูม้าตัง้แต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 
1990 โดยมุ่งต้านสงครามและเรยีกร้องประชาธปิไตย เกิดการประท้วงใหญ่ในนครหลวงเบลเกรดเมื่อปี 
1996 ถงึ 1997 ทว่าภายหลงัการประท้วง รฐับาลอ านาจนิยมยงัอยู่ ในอ านาจ ภายหลงัการโจมตีเซอรเ์บยี
ของนาโตในปี 1999 ขบวนการภาคประชาชนได้รบัแรงสนับสนุนทัง้ภายในและนอกประเทศมากขึ้น 
ขณะเดยีวกนัภาคประชาสงัคมเซอรเ์บยีกเ็รยีนรูบ้ทเรยีนจากอดตีและพฒันากลยุทธใ์นการประทว้งดว้ยสนัติ
วธิไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ในเดอืนตุลาคม 2000 รฐับาลมโิลเซวทิชโกงการเลอืกตัง้ ขบวนการภาค
ประชาสงัคมระดมมวลชนใหอ้อกมาประทว้งบนทอ้งถนนอย่างลน้หลาม และกดดนัใหร้ฐับาลยอมรบัผลการ
เลอืกตัง้ซึง่พรรคฝ่ายค้านชนะ52 การเปลีย่นผ่านสู่ประชาธปิไตยในเซอรเ์บยีจุดประกายใหเ้กดิการประท้วง
ต้านรฐับาลอ านาจนิยมในจอร์เจยี ยูเครน เบลารุส เลบานอน และต่อมาในโลกอาหรบั การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของ “คลื่นประชาธปิไตยลกูทีส่ ี”่53  

กจิกรรม 15.2.2 

 จงอธบิายเงือ่นไขซึง่น าไปสู่การเปลีย่นผ่านจากระบอบอ านาจนิยมทหารในยโุรปใตแ้ละคอมมวินิสต์
ในยโุรปตะวนัออกไปสู่ประชาธปิไตยในช่วงทศวรรษที ่1980 และ 1990 

แนวตอบกจิกรรม 

ปจัจยัภายในซึง่ช่วยเปลีย่นผ่านประชาธปิไตยในยโุรปมสีองประการหลกัคอื ขอ้ตกลงระหว่างกลุ่ม
ชนชัน้น าต่างๆ (elite pact) ว่าระบอบประชาธปิไตยช่วยกอบกูว้กิฤตความชอบธรรมได ้ และความเขม้แขง็

                                         
51 Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević 
(Boulder, Colorado: Westview Press, 2002). 
52 Janjira Sombatpoonsiri, Humor and Nonviolent Struggle in Serbia (New York: Syracuse University Press, 2015).  
53  Michael McFaul, “The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in the 
Postcommunist World,” World Politics 54(2) (2002): 212-244; Daniel W. Drezner, “The fourth wave of 
democratization,” Foreign Policy (March 24, 2005), http://foreignpolicy.com/2005/03/24/the-fourth-wave-of-
democratization/ (วนัที ่25 พฤษภาคม 2561). 

http://foreignpolicy.com/2005/03/24/the-fourth-wave-of-democratization/
http://foreignpolicy.com/2005/03/24/the-fourth-wave-of-democratization/
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ของภาคประชาสงัคม54 นอกจากนี้ ปจัจยัภายนอกอาท ิ บทบาทของประชาคมเศรษฐกจิยโุรป (European 
Economic Community ซึง่ต่อมากลายเป็นสหภาพยโุรป) และวกิฤตเศรษฐกจิโลกโน้มน้าวใหท้ัง้ภาคประชา
สงัคมและชนชัน้น าเหน็ว่าการเปลีย่นสู่ประชาธปิไตยเป็นเงือ่นไขในการเขา้รว่มประชาคมเศรษฐกจิยุโรป 
ฉะนัน้จะช่วยกูเ้ศรษฐกจิตนได ้

  

                                         
54 Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America and Post-Communist Europe (Baltimore: John Hopkins University Press, 1996), 87-129. 
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เร่ืองท่ี 15.2.3 ชยัชนะของเสรีนิยมประชาธิปไตยหลงัสงครามเยน็ 
 สงครามเยน็จบลงดว้ยชยัชนะของเสรนีิยมประชาธปิไตยซึง่เน้นระบอบการเมอืงแบบเปิด มสีถาบนั
อสิระตรวจสอบถ่วงดุลรฐับาลเลอืกตัง้ ขณะเดยีวกนัก็สนับสนุนระบบเศรษฐกจิเสรนีิยมใหม่ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไว้
ในส่วนที่แล้ว ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ยุโรปตะวนัตกมรีูปแบบการเมอืงระบอบประชาธปิไตยทว่า
นโยบายเศรษฐกจิเอนไปทางสงัคมนิยม (รฐัส่งเสรมิสวสัดกิารและมุง่สรา้งงาน) การประทว้งตา้นทุนนิยมและ
สงครามเวยีดนามของนกัศกึษาและสหภาพแรงงานในปี 1968 ถงึตน้ทศวรรษที ่1980 รวมถงึวกิฤตน ้ามนัใน
ปี 1974 สรา้งความระส ่าระสายใหแ้ก่รฐับาล และกระตุ้นใหช้นชัน้กลางเลอืกพรรคแบบกลางๆ ไม่ว่าจะซา้ย
หรอืขวากต็าม (centrist party) เพราะตอ้งการใหร้ฐับาลกอบกูว้กิฤตสงัคมและเศรษฐกจิ  

ในองักฤษ นายกรฐัมนตรหีญงิคนแรก มากาเรต็ แธชเชอร ์(Margaret Thatcher) ไดร้บัเลอืกตัง้ในปี 
1979 แธชเชอร์และประธานาธิบดีโรนอล์ด เรแกน (Ronald Raegan) แห่งพรรคริพับลิกัน สหรัฐฯ 
ประกาศใช้นโยบาย “เสรนีิยมใหม่” (neoliberal policy) ซึ่งมุ่งสนับสนุนภาคธุรกิจและควบคุมภาคแรงงาน 
โดยตดังบประมาณสวสัดกิารรฐั ลดบทบาทของรฐัในการก ากบักิจการเอกชน (deregulation) ลดภาษีแก่
ภาคธุรกจิ เปลี่ยนกจิการของรฐัให้เป็นเอกชน (privatisation) และส่งเสรมิการค้าเสรขีา้มชาต ิแธชเชอรย์งั
ปราบปรามการประท้วงของสหภาพแรงงาน ทัง้ยงัมโีนยบายไม่ประนีประนอมต่อข้อเรยีกร้อง ให้รฐับาล
กระจายรายไดแ้ละสรา้งงาน ส่วนในเยอรมนี ฝรัง่เศส และสแกนดเินเวยี รฐับาลใหม่มาจากปีกอนุรกัษนิยม
ของพรรคฝ่ายซ้ายรเิริม่ใชน้โยบายตดังบประมาณสวสัดกิารรฐัเช่นกนั แนวคดิเสรนีิยมใหม่ทางเศรษฐกิจ
กลายเป็นลทัธคิวามเชื่อซึ่งโน้มน้าวผู้คนว่าไม่มทีางเลอืกอื่นในการพฒันาเศรษฐกิจให้รุ่งเรอืงนอกไปจาก
แนวทางน้ี55  

เมือ่สงครามเยน็สิน้สุดลง นโยบายดงักล่าวกลายเป็นแฝดกบักระแสประชาธปิไตยในโลกไรพ้รมแดน 
องค์การระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund – IMF) 
ธนาคารโลก (World Bank) และสหภาพยุโรปส่งเสรมิให้ประเทศซึ่งเพิง่เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธปิไตยด าเนิน
นโยบายเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่ บทบาทเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมอืงระหว่างประเทศหลงัสงคราม
เยน็ซึง่เชื่อว่าความขดัแยง้เชงิอุดมการณ์ระหว่างรฐัต่างๆ จะหายไป เพราะประชาธปิไตยและเศรษฐกจิแบบ
เสรนีิยมใหมเ่อือ้ใหร้ฐัรว่มมอืกนั ดงันัน้ช่วยสรา้งสนัตภิาพระหว่างรฐั นี่ถอืเป็นจดุจบแห่งประวตัศิาสตร ์(The 
End of History) ตามความเห็นของฟรานซสิ ฟุกุยามา (Francis Fukuyama) นักรฐัศาสตร์เลื่องชื่อ56 การ
น้อมรบัระบบเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่จงึกลายเป็นเงือ่นไขของการใหทุ้นพฒันาและกู้วกิฤตเศรษฐกจิของ
องคก์ารเศรษฐกจิระหว่างประเทศ  

                                         
55 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2005), 22-30. 
56 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Avon Books, 1992).  
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ส่วนสหภาพยุโรป นโยบายดงักล่าวเป็นเงื่อนไขในการรบัสมาชกิใหม่จากยุโรปตะวนัออกซึ่งเพิง่
เปลีย่นเป็นประชาธปิไตย ประเทศในยุโรปกลางกลายเป็นแหล่งลงทุนและตลาดแรงงานราคาถูกของยุโรป
ตะวนัตก ขณะเดยีวกนังานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเคยสร้างรายได้ให้ชนชัน้กลางในยุโรปตะวนัตกก็ถูก
โอนยา้ยไปยุโรปตะวนัออก เอเชยี และแอฟรกิาเหนือซึง่ค่าแรงต ่ากว่า ขณะทีก่ฎหมายคุม้ครองแรงงานและ
สหภาพแรงงานอ่อนแอลงเรือ่ยๆ จนลดอ านาจการต่อรองของผูใ้ชแ้รงงาน  

กว่า 30 ปีหลงัจากการบงัคบัใชน้โยบายเสรนีิยมใหมแ่ละการเปิดพรมแดนเศรษฐกจิ ปรากฏว่าอตัรา
ความเหลื่อมล ้าและตวัเลขคนว่างงานในยุโรปเพิม่ขึน้57 นอกจากนี้การที่ธนาคารกลางยุโรปยดึนโยบายไม่
แทรกแซงตลาด ปล่อยให้มกีารป ัน่ค่าเงนิอียู รวมถึงไม่ควบคุมการปล่อยกู้สู่รฐับาลของประเทศสมาชิก 
น าไปสู่วกิฤตค่าเงนิยุโรปในปี 2009 ถงึ 2011 กรซี สเปน โปรตุเกส และอติาลต่ีางมหีนี้สาธารณะมหาศาล 
ทางแกว้กิฤตของสหภาพยุโรปซึ่งบงัคบัใหร้ฐับาลรดัเขม็ขดั (austerity) โดยตดัลดงบประมาณสวสัดกิารและ
ลดการลงทุนของรฐั (ซึ่งโดยทัว่ไปสรา้งงานได้จ านวนมาก) ยิง่ท าให้สภาพเศรษฐกจิของผู้คนทัว่ไปย ่าแย่ 
การผูกตดิประชาธปิไตยกบันโยบายเศรษฐกิจแบบเสรนิียมเป็นเหตุปจัจยัส าคญัให้ชาวยุโรปในประเทศที่
เผชญิวกิฤตเศรษฐกจิตัง้ค าถามกบัระบอบประชาธปิไตย และหนัไปสนบัสนุนพรรคฝ่ายขวามากขึน้ ดงัจะได้
อภปิรายเพิม่เตมิในตอนที ่4 

กจิกรรม 15.2.3 

 จงอธบิายว่าปจัจยัใดในการเมอืงโลกซึง่เชื่อมโยงประชาธปิไตยเขา้กบัระบบเศรษฐกจิแบบเสรนิียม
ใหม่ 

แนวตอบกจิกรรม 

 ในปี 1980 นายกรฐัมนตรอีงักฤษ มากาเรต็ แธชเชอรแ์ละประธานาธบิดโีรนอลด์ เรแกน (Ronald 
Raegan) แห่งพรรครพิบัลกินั สหรฐัฯ ประกาศใชน้โยบาย “เสรนีิยมใหม”่ (neoliberal policy) ซึง่มุง่สนบัสนุน
ภาคธุรกจิและควบคุมภาคแรงงาน โดยตดังบประมาณสวสัดกิารรฐั ลดบทบาทของรฐัในการก ากบักจิการ
เอกชน (deregulation) ลดภาษแีก่ภาคธุรกจิ เปลีย่นกจิการของรฐัใหเ้ป็นเอกชน (privatisation) และส่งเสรมิ
การค้าเสรีข้ามชาติ แธชเชอร์ยังปราบปรามการประท้วงของสหภาพแรงงาน ทัง้ยังมีโนยบายไม่
ประนีประนอมต่อข้อเรยีกร้องให้รฐับาลกระจายรายได้และสร้างงาน เมื่อสงครามเยน็สิ้นสุดลง นโยบาย
ดงักล่าวกลายเป็นแฝดกบักระแสประชาธปิไตยในโลกไร้พรมแดน องค์การระหว่างประเทศเช่นกองทุน

                                         
57 Thomas I. Palley, “Europe’s Crisis without End: the Consequences of Neoliberalism,” Political Economy 32 (1) 
(2013): 35-36. 
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การเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund – IMF) ธนาคารโลก (World Bank) และสหภาพ
ยโุรปส่งเสรมิใหป้ระเทศซึง่เพิง่เปลีย่นผ่านสู่ประชาธปิไตยด าเนินนโยบายเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่ 
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ตอนท่ี 15.3   ประชาธิปไตยหลายรปูแบบในยโุรป 

หวัเร่ือง 

15.3.1  ประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงขา้งมาก: สหราชอาณาจกัร 

15.3.2 ประชาธปิไตยแบบยดึฉนัทามต:ิ สวสิเซอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม และเนเธอรแ์ลนด์ 

15.3.3 ระบบประธานาธบิดกีึง่รฐัสภา: ฝรัง่เศส 

15.3.4 สรา้งสมดุลระหว่างประชาธปิไตยแบบเสยีงขา้งมากและแบบยดึฉันทมต:ิ เยอรมน ี

15.3.5 ประชาธปิไตยในรฐัสวสัดกิาร: สวเีดน เดนมารก์ นอรเ์วย ์และฟินแลนด ์

15.3.6 ความทา้ทายต่อประเทศประชาธปิไตยใหมใ่นยโุรป: ฮงัการแีละบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวนีา 

แนวคิด 

1. ประชาธิปไตยแบบยึดเสียงข้างมากส่งผลให้เกิดพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ ซึ่งมักมี
อุดมการณ์ต่างขัว้กนั พรรคซึ่งชนะการเลอืกตัง้กลายเป็นรฐับาลขอ้ดขีองระบบเช่นนี้คอืพรรค
รฐับาลมอี านาจบรหิารและมบีทบาทเหนือฝ่ายนิตบิญัญตั ิส่งผลให้สามารถด าเนินนโยบายได้
อย่างรวดเรว็และเด็ดขาดเพราะมเีสยีงข้างมากในสภา กระนัน้ก็ด ีข้อเสยีคอื พรรคที่แพ้การ
เลอืกตัง้กลายเป็นพรรคฝ่ายค้านไปโดยปรยิาย แมว้่าในหลายกรณีพรรคที่ชนะอาจได้คะแนน
เสยีงมากกว่าพรรคที่แพ้ไม่มากก็ตาม นี่ส่งผลให้เกิดค าถามต่อความเป็นตวัแทนของพรรค
รฐับาลได้ รวมถึงการแข่งขนัระหว่างสองขัว้พรรคการเมอืงสูง และความร่วมมอืข้ามขัว้ทาง
การเมอืงน้อย นอกจากนี้ระบบสองพรรคยงั ก าจดัพรรคเลก็ซึง่ไม่ไดร้บัคะแนนเสยีงเพยีงพอใน
สภา 

2. ประชาธปิไตยแบบฉนัทามตมิกัใหก้ าเนิดพรรคการเมอืงหลายพรรค ซึง่ต่างกนัทีอุ่ดมการณ์ทาง
การเมอืง ศาสนา หรอืเศรษฐกจิ เนื่องจากมหีลายพรรค จงึไม่มพีรรคใดพรรคหนึ่งได้คะแนน
เสยีงขา้งมากเพยีงพอทีจ่ะตัง้รฐับาลล าพงัได ้จงึตอ้งสรา้งพนัธมติรกบัพรรคอื่นเพื่อจดัตัง้รฐับาล
ผสม ข้อดีของรูปแบบประชาธิปไตยเช่นนี้คือช่วยสร้างกลไกเจรจาต่อรองข้ามอุดมการณ์
การเมอืงและกลุ่มผลประโยชน์ อกีทัง้ยงัลดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มในประเทศซึ่งมชีนกลุ่ม
น้อยและอุดมการณ์ทางการเมืองหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มมีตัวแทนใน
กระบวนการตดัสนิใจทางการเมอืง ทว่าขอ้เสยีคอืรฐับาลผสมมคีวามไม่มัน่คงสูงเพราะเกดิการ
เปลีย่นขัว้ของพรรครว่มรฐับาลบ่อยครัง้ รวมถงึกระบวนการนิตบิญัญตัอิาจล่าชา้เพราะตอ้งผ่าน
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การเจรจาต่อรองกนัในพรรคร่วมรฐับาล เช่นเดยีวกนัการเจรจาต่อรองเพื่อตัง้รฐับาลผสมก็อาจ
ใชเ้วลานาน 

3. ระบบประธานาธบิดกีึ่งรฐัสภามลีกัษณะเด่นคอืฝ่ายบรหิารมอี านาจเหนือฝ่ายนิตบิญัญตัิอย่าง
ชัดเจน เพราะประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้โดยตรง และมีอ านาจในการตั ้งร ัฐบาล 
โดยเฉพาะเลอืกนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีหากพรรคซึ่งตนเป็นผู้น าได้เสยีงขา้งมากใน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานาธิบดีและรฐับาลมาจากพรรคเดียวกัน ประธานาธิบดีสามารถ
ก าหนดทศิทางในการบรหิาร ออกร่างกฎหมาย จดัการลงประชามตใินประเดน็ที่ก าหนดไว้ใน
รฐัธรรมนูญ รวมถงึปกป้องบทบญัญตัิในรฐัธรรมนูญได้  อย่างไรก็ดผีู้ที่ได้รบัชยัชนะจากการ
เลอืกตัง้ในระบบนี้ต้องผ่านการเลอืกตัง้สองรอบ ในรอบแรก ผู้เขา้ชงิต้องได้รบัคะแนนเสยีงใน
การเลอืกตัง้รอบแรกมากกว่ารอ้ยละ 50 จากจ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทัง้หมดจงึจะสามารถเขา้ชงิ
ต่อไปในรอบที่สอง ในกรณีที่มผีู้สมคัรมากกว่าสองคนผ่านเกณฑ ์ให้สองคนแรกที่ได้คะแนน
สูงสุดผ่านเข้าสู่การเลอืกตัง้รอบสอง ในรอบสอง ฐานเสยีงของพรรคเลก็มกัย้ายไปสนับสนุน
ตวัแทนของพรรคพนัธมติรผูส้มคัรตน โดยผูช้นะไดค้ะแนนเสยีงมากกว่าผูเ้ขา้ชงิอกีคน แมอ้าจ
ไดค้ะแนนถงึหรอืไมถ่งึครึง่หนึ่งกไ็ด ้

4. ในระบบผสมระหว่างประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงข้างมากและฉันทามติ ระบบพรรคการเมอืง
ยงัคงเป็นแบบหลายพรรค แต่ระบบเลอืกตัง้แบบสดัส่วนซึ่งผสมแบบแบบหนึ่งเขตหนึ่งคนและ
แบบบญัชรีายชื่อเขา้ไวด้ว้ยกนั ส่งผลใหพ้รรคซึง่ไดค้ะแนนเสยีงมากพอทีจ่ะตัง้รฐับาลมมีากกว่า
หนึ่งพรรค ทว่าไมม่ากเกนิไปเช่นระบบฉันทามต ิดว้ยเหตุนี้พรรคขนาดกลางและใหญ่มบีทบาท
ในสภาและรฐับาล ทว่าพรรคเล็กเข้าสู่สภาล าบาก เพราะต้องได้รบัสดัส่วนคะแนนเสยีงของ
พรรคมากกว่ารอ้ยละหา้ในแบบบญัชรีายชื่อ หรอืชนะการเลอืกตัง้แบบหนึ่งเขตหนึ่งคนมากกว่า
สามเขต ดว้ยเหตุนี้พรรคเลก็จงึมกัจบัมอืกบัพรรคใหญ่ นอกจากนี้พรรคใหญ่ซึง่มไิดช้นะเลอืกตัง้
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากแบบเด็ดขาดต้องตัง้รฐับาลผสมกบัพรรคอื่น ฉะนัน้จงึต้องพยายาม
ประนีประนอมจดุยนืทางการเมอืงเพื่อท างานรว่มกนั 

5. ในรฐัสวสัดกิาร รฐับาลเลอืกตัง้มุง่ด าเนินนโยบายประสานระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมและทุน
นิยม โดยรฐัดูแลสงัคมโดยจดัหาสวสัดกิารซึง่เอื้อให้ประชากรเขา้ถงึโอกาสในชวีติไดอ้ย่างเท่า
เทยีมกนัทุกคน (ไม่ว่าจะรวยหรอืจน) และเพื่อให้มโีอกาสในการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกจิและ
สงัคม นอกจากนี้ยงัก ากับภาคเอกชน และเป็นคนกลางเจรจาผลประโยชน์ระหว่างสหภาพ
แรงงานและนายจา้ง ทว่ารฐับาลกส็่งเสรมิใหเ้อกชนท าธุรกจิไดโ้ดยตนไมเ่ขา้ไปเป็นเจา้ของ  

6. การอาศยัตวัแบบประชาธปิไตยจากยุโรปตะวนัตกละเลยพฒันาการเฉพาะของประเทศในยุโรป
ตะวนัออกซึง่อยู่ใตร้ะบอบอ านาจนิยมมายาวนาน ฉะนัน้องคก์รอสิระซึง่ควรท าหน้าทีต่รวจสอบ
รฐับาล และวฒันธรรมการเมอืงประชาธปิไตยจงึพฒันาไปอย่างชา้ พรรคซึง่ชนะการเลอืกตัง้ขึน้
ครองอ านาจ และด าเนินนโยบายอเสรนีิยมโดยไดร้บัการสนบัสนุนจากประชาชนซึง่ตอ้งการผูน้ า
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ที่เขม้แขง็ นอกจากนี้ ในประเทศที่เพิง่ผ่านประสบการณ์ความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ์ การใช้ตวั
แบบฉันทามตแิบบสุดโต่งยิง่ท าให้ความขดัแยง้ถล าลกึและการสรา้งความสมานฉันท์ระหว่าง
กลุ่มยากขึ้น เพราะแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีอ านาจในการบริหารปกครองตนเอง โดยไม่ต้อง
ประนีประนอมเจรจากับอีกกลุ่มเพื่อร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย ทัง้ยังส่งผลให้ระบอบ
ประชาธปิไตยระส ่าระสายและการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกจิและสงัคมหลงัสงครามล่าชา้ 

 
วตัถปุระสงค ์
เมือ่ศกึษาตอนที ่15.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายขอ้ดแีละขอ้เสยีของประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงขา้งมากได้ 
2. อธบิายขอ้ดแีละขอ้เสยีของประชาธปิไตยแบบฉนัทามตไิด ้
3. อธบิายลกัษณะเด่นของระบบประธานาธบิดกีึ่งรฐัสภาได ้
4. อธบิายลกัษณะเด่นของรปูแบบผสมระหว่างประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงขา้งมากและฉันทามตไิด้ 
5. อธบิายลกัษณะเด่นของมติทิางเศรษฐกจิของประชาธปิไตยในรฐัสวสัดกิารได้ 
6. อธบิายสาเหตุรว่มของวกิฤตสถาบนัการเมอืงซึง่ประเทศในยโุรปตะวนัออกก าลงัเผชญิได้ 
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ตอนท่ี 15.3.1 ประชาธิปไตยแบบยึดเสียงข้างมาก: สหราชอาณาจกัร 

 เสน้ทางประวตัศิาสตรซ์ึ่งอภปิรายไว้ในตอนที ่15.2 หล่อหลอมรปูแบบประชาธปิไตยอนัมลีกัษณะ
หลากหลายในยุโรป ตอนที่ 3 นี้อธิบายความต่างของกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองของสถาบนั
ประชาธปิไตยในยโุรป58 โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มทีห่นึ่งไดแ้ก่ประเทศซึง่ประชาธปิไตยหยัง่ราก โดยมี
รปูแบบประชาธปิไตยต่างกนัตามแต่พฒันาการทางประวตัศิาสตร ์ไดแ้ก่องักฤษ เบลเยีย่ม สวสิเซอรแ์ลนด์ 
และเนเธอรแ์ลนด์ เยอรมนี ฝรัง่เศส และกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินวยี59 กลุ่มที่สองได้แก่ ประเทศซึ่งเพิง่
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยหลงัทศวรรษที่ 1990 และระบอบดงักล่าวถูกท้าทางจากมรดกอ านาจนิยม 
รวมถงึประวตัศิาสตรค์วามขดัแยง้ อนัไดแ้ก่ฮงัการแีละบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวนีา ปจัจยัหา้ประการซึง่ส่งผลให้
รปูแบบประชาธปิไตยในยโุรปต่างกนัออกไปไดแ้ก่  

1) ระบบเลอืกตัง้และอ านาจบรหิาร (executive power) ว่าใหอ้ านาจกบันายกรฐัมนตรซีึง่ไดร้บัเสยีง
ข้างมากในสภา ให้อ านาจประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรง หรือแบ่งสรรอ านาจระหว่าง
ประธานาธบิดแีละนายกรฐัมนตร ี

2) อ านาจนิตบิญัญตั ิ(legislative power) ว่ายดึโยงกบัเสยีงส่วนใหญ่ (majoritarian model) หรอืใช้
อาศยัระบบฉันทามต ิ(consensus model) แบบแรกช่วยใหก้ระบวนการตดัสนิใจเชงินโยบายมปีระสทิธภิาพ
และสรา้งเสถยีรภาพแก่ฝ่ายบรหิาร เพราะพรรคที่ได้รบัคะแนนเลอืกตัง้สูงสุดเป็นรฐับาลและคุมเสยีงส่วน
ใหญ่ในสภา ทว่าแบบที่สองเอื้อกบัสงัคมพหุซึ่งมกีลุ่มผลประโยชน์และวฒันธรรมหลากหลาย โดยเน้นการ
สรา้งรฐับาลผสมจากพรรคทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มคนหลากหลายในสงัคม แมว้่าจะมไิดช้นะดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากกต็าม 

3) ความสมัพนัธ์ระหว่างอ านาจบรหิารและนิติบญัญตัิ ( legislative power) ว่าอ านาจฝ่ายบริหาร
เหนือฝา่ยนิตบิญัญตัหิรอืสองฝา่ยคะคานอ านาจกนั 

                                         
58 ขา้พเจา้ใชค้ าว่า “สถาบนั” ในตอนที ่15.3 ขณะทีใ่ชค้ าว่า “ระบอบ” ในตอนที ่15.2 ซึง่เน้นภาพรวมของพฒันาการรปูแบบ
การปกครองแบบประชาธปิไตยในยุโรป “สถาบนั” มนีัยถึงหน่วยทางการเมอืงย่อยในระบอบประชาธปิไตย ไม่ว่าจะเป็น
พรรคการเมอืง รฐับาล รฐัสภา หรอืศาลกด็ ีสถาบนัมแีบบแผนปฏบิตัแิละกฎเกณฑใ์หต้ัวละครซึง่อยู่ในสถาบนัต้องด าเนิน
ตาม สถาบนัประชาธปิไตยในแต่ละประเทศจงึไม่จ าเป็นต้องเหมอืนกนั “ในรายละเอยีด” แต่องคป์ระกอบหลกัเหมอืนกนัคอื
มกีารเลอืกตัง้ รฐัรบัประกนัเสรภีาพในการแสดงความเหน็ เป็นต้น การอภปิรายถงึสถาบนัการเมอืงประชาธปิไตยในสว่นนี้
ไม่รวมองคป์ระกอบของประชาธปิไตยซึง่มใิช่สถาบนัทางการ เช่นภาคประชาสงัคม สือ่ หรอืวฒันธรรมการเมอืง เป็นตน้. 
59 ตอนที ่15.3 มไิดอ้ภปิรายรายประเทศแต่เลอืกประเทศซึง่เป็นรูปแบบประชาธปิไตยลกัษณะต่างๆ ในยุโรป ฉะนัน้จงึมไิด้
น าเสนอรายละเอียดประชาธปิไตยในสเปน (เพราะมีระบอบประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงข้างมากและสถาบนักษัตรยิ์อยู่
ภายใต้รฐัธรรมนูญ เช่นเดยีวกบัองักฤษ) โปรตุเกส (เพราะมรีะบอบประชาธปิไตยแบบกึง่ประธานาธบิด ีคลา้ยกบัฝรัง่เศส) 
หรอือติาล ี(เพราะมรีะบอบหลายพรรคและรฐับาลผสม คลา้ยกบัเบลเยีย่มและเนเธอรแ์ลนด)์ เป็นตน้. 
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4) ระบบพรรคว่ามสีองพรรคใหญ่ (two-party system) หลายพรรค (multi-party system) หรอืกลุ่ม
พรรคพนัธมติร (allied-party system) 

5) รปูแบบรฐัว่าเป็นรฐัเดีย่ว (unitary state) หรอืสหพนัธรฐั (federal state) รวมถงึบทบาทของรฐัใน
ชวีติทางเศรษฐกจิและสงัคมของประชาชน  

สถาบนัประชาธปิไตยในสหราชอาณาจกัรยดึเสยีงขา้งมาก  โดยมรีะบบสองพรรคใหญ่ ฝา่ยบรหิารมี
อ านาจเหนือฝ่ายนิตบิญัญตั ิและเป็นรฐัเดีย่วโดยมนีายกรฐัมนตรซีึง่มาจากการเลอืกตัง้ ส่วนสถาบนักษตัรยิ์
เป็นประมุขของรฐั ทว่าอยูใ่ตร้ฐัธรรมนูญและไม่มอี านาจในกระบวนการตดัสนิใจทางการเมอืง ลกัษณะเช่นนี้
เป็นผลจากเสน้ทางประวตัศิาสตร ์กล่าวคอืนบัแต่ศตวรรษที ่19 เป็นตน้มา กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมอืงใน
องักฤษแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คอืชนชัน้น าเดมิและแรงงาน ระบบพรรคซึ่งเติบโตพร้อมกบัระบอบ
ประชาธปิไตยเป็นตวัแทนกลุ่มผลประโยชน์สองกลุ่มนี้  ไดแ้ก่พรรคอนุรกัษนิยม ซึง่เป็นตวัแทนชนชัน้น าเก่า 
กลุ่มทุน และชนชัน้กลาง60 และพรรคแรงงาน ซึง่เป็นตวัแทนผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจาก
ชนชัน้แลว้ ความนิยมต่อพรรคยงัสมัพนัธก์บัภูมศิาสตรใ์นประเทศ ส่วนเหนือและตะวนัตกของประเทศเป็น
เขตอุตสาหกรรมมกัเลอืกพรรคแรงงาน ส่วนกลุ่มทุนและชนชัน้กลางซึง่อยู่ในภาคบรกิารและการเงนิกระจุก
ตวัอยูใ่นเมอืงหลวงลอนดอนและฝ ัง่ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศมกัสนบัสนุนพรรคอนุรกัษนิยม61  

ระบบสองพรรคส่งผลให้อังกฤษยึดโยงอ านาจการบริหารไว้กับพรรคซึ่งชนะการเลือกตัง้และ
กลายเป็นรฐับาล แมว้่าในหลายกรณ ีพรรคทีช่นะอาจไดค้ะแนนเสยีงมากกว่าพรรคทีแ่พไ้ม่มากกต็าม พรรค
ทีแ่พจ้งึเป็นพรรคฝ่ายคา้น ส่วนพรรคขนาดเลก็ซึง่ไมไ่ดร้บัคะแนนเสยีงเพยีงพอไม่มทีีน่ัง่ในสภา ระบบเช่นนี้
จงึก าจดัพรรคเลก็โดยปรยิาย  

ระบบเลอืกตัง้ในองักฤษเป็นแบบหนึ่งเขตหนึ่งคน และถอืว่าผูไ้ดค้ะแนนเสยีงมากกว่าผูส้มคัรคนอื่น
ชนะการเลอืกตัง้เดด็ขาด ระบบน้ีเรยีกว่า “disproportional system” หรอื “first past the post”) ฉะนัน้ในทาง
ทฤษฎี ประชาชนซึ่งลงคะแนนให้ผู้สมคัรที่แพ้จงึไม่มตีัวแทนเสียงตนในรฐับาท พรรคใหญ่อย่างพรรค
อนุรกัษนิยมหรอืแรงงานอาจชนะการเลอืกตัง้ในหลายเขต ทว่ามไิดห้มายความว่าไดค้ะแนนเสยีงมากตามไป

                                         
60 พรรคเสรนีิยม (Liberal Party) ซึ่งเคยมบีทบาทส าคญัในการผลกัดนัการปฏริูปสถาบนัประชาธปิไตยในองักฤษในช่วง
ศตวรรษที ่19 ไดค้ะแนนเสยีงเลอืกตัง้น้อยลง จนลดควมส าคญัในการเมอืงรฐัสภาลงไป. 
61 Ian Budge, “Great Britain and Ireland: variations on dominant party government,” in Political Institutions in Europe, 
ed. Joseph M. Colomer (London: Routledge, 1996), 18-61.  
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ด้วย ระบบเลอืกตัง้เช่นนี้จงึท าให้พรรคใหญ่ได้เปรยีบกว่าพรรคเล็ก ทัง้ยงัไม่สะท้อนเสยีงของประชาชน
จ านวนมากซึง่ไมไ่ดเ้ลอืกพรรครฐับาล ขณะน้ีมคีวามพยายามใหป้ฏรปูระบบเลอืกตัง้ในองักฤษ62  

ฝา่ยนิตบิญัญตัแิบ่งออกเป็นสภาล่าง (House of Commons) และสภาสงู (House of Lords) สมาชกิ
ในสภาสูงมจี านวน 780 ที่นัง่ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 90 มาจากการแต่งตัง้และสบืทอดต าแหน่งของขุนนาง 
รวมถงึคณะบาทหลวง โดยมหีน้าที่ตรวจสอบ แก้ไข และรบัรองร่างพระราชบญัญตัซิึ่งสภาล่างใหผ้่านแลว้ 
สภาสูงไม่มอี านาจปฏเิสธจะรบัรองร่างดงักล่าว แต่สามารถถ่วงเวลาได้ ส่วนสภาล่างมาจากการเลอืกตัง้ มี
จ านวน 650 คน  

ระบบพรรคและระบบเลอืกตัง้ในองักฤษส่งผลใหฝ้่ายบรหิารมอี านาจเหนือฝ่ายนิตบิญัญตั ิโดยมาก
พรรครฐับาลคุมเสยีงส่วนใหญ่ของสภาล่าง พฒันาการพรรคการเมอืงอนัยาวนานส่งใหล้กูพรรคมวีนิัยสงู คอื
ยดึมัน่ในมตพิรรค และลงคะแนนตามทศิทางของพรรค ฉะนัน้ผูแ้ทนในสภาล่างซึง่มาจากพรรครฐับาลจงึมกั
เลอืกให้หวัหน้าพรรครฐับาลด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีอีกทัง้ยงัเลอืกคนในพรรคตนให้ด ารงต าแหน่ง
รฐัมนตร ีนอกจากตวัแบบเสยีงข้างมากและระบบสองพรรคจะรวบอ านาจไว้ที่ฝ่ายบรหิารแล้ว ยงัท าให้
ระบอบประชาธปิไตยขององักฤษมกีารแข่งขนัระหว่างสองขัว้พรรคการเมอืงสงู และความรว่มมอืขา้มขัว้ทาง
การเมอืงน้อย63 

 รฐัในองักฤษเป็นรฐัเดีย่วและรวมอ านาจสู่รฐับาลกลาง ส่งผลใหไ้มม่รีฐับาลทอ้งถิน่ซึง่ด าเนินนโยบาย
และกจิการระดบัทอ้งถิน่อย่างเป็นเอกเทศน์จากรฐับาลกลาง แมว้่าจะมกีารเลอืกตัง้รฐับาลทอ้งถิน่กต็าม ใน
แง่นี้ความสมัพนัธ์ระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นในอังกฤษเป็นแบบรฐับาลกลางโอนอ านาจให้ท้องถิ่น 
(devolution) มากกว่ากระจายอ านาจ (decentralisation) ขอ้ยกเว้นคอืไอรแ์ลนด์เหนือ (Northern Ireland) 
สก็อตแลนด์ (Scotland) และเวลช์ (Wales) ในกรณีไอรแ์ลนด์เหนือ หลงัจากความขดัแย้งระหว่างรฐับาล
อังกฤษและกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในไอร์เหนือสงบลงในปี 1997 ไอร์แลนด์เหนือกลายเป็นเขต
ปกครองตนเองและมสีมชัชา (assembly) ซึ่งออกกฎหมายและก ากบักิจการบางส่วนเอง เวลช์และสก็อต
แลนดก์ม็สีมชัชาเช่นกนั64  

                                         
62  Toby Helm, “Winner-takes-all elections are ‘artificially dividing the UK’,” The Guardian (May 31, 2015), 
https://www.theguardian.com/politics/2015/may/31/uk-voting-system-incapable-of-delivering-fair-result ( สืบ ค้น เ มื่ อ
วนัที ่30 พฤษภาคม 2561). 
63 Arend Lijphart, Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Twenty-Six Countries (New Haven: 
Yale University Press, 1999), 16-20.  
64 Budge, op. cit., 51. 

https://www.theguardian.com/politics/2015/may/31/uk-voting-system-incapable-of-delivering-fair-result
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แมอ้งักฤษยงัคงมสีถาบนักษตัรยิ ์ทว่าอยู่ภายใต้รฐัธรรมนูญ ฉะนัน้จงึมบีทบาทในเชงิสญัลกัษณ์ใน
ระบอบประชาธปิไตย แต่ไม่สามารถแสดงบทบาททางการเมอืงไดต้ามขอ้บญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ เช่นพระ
ราชนิีหรอืราชาสามารถเปิดการประชุมรฐัสภา รวมถงึอาศยัองคมนตรีใหร้บัรองกฎหมายซึง่ผ่านโดยสภาทัง้
สองได ้นอกจากนี้ยงัสามารถใหค้ าปรกึษากบันายกรฐัมนตรไีด ้ทว่าต้องแสดงความเป็นกลาง ไม่ฝกัใฝ่กลุ่ม
การเมอืงฝา่ยใด65 

กจิกรรม 15.3.1 

 จงอธบิายขอ้ดแีละขอ้เสยีของรปูแบบประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงขา้งมากมาอยา่งสงัเขป 

แนวตอบกจิกรรม 

ประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงขา้งมากส่งผลให้เกดิพรรคการเมอืงสองพรรคใหญ่ ซึ่งมกัมอุีดมการณ์
ต่างขัว้กนั พรรคซึ่งชนะการเลอืกตัง้กลายเป็นรฐับาล ขอ้ดขีองระบบเช่นนี้คอืพรรครฐับาลมอี านาจบรหิาร
และมบีทบาทเหนือฝา่ยนิตบิญัญตั ิส่งผลใหส้ามารถด าเนินนโยบายไดอ้ย่างรวดเรว็และเดด็ขาดเพราะมเีสยีง
ขา้งมากในสภา กระนัน้กด็ ีขอ้เสยีคอืพรรคทีแ่พ้การเลอืกตัง้กลายเป็นพรรคฝา่ยคา้นไปโดยปรยิาย แมว้่าใน
หลายกรณีพรรคที่ชนะอาจได้คะแนนเสยีงมากกว่าพรรคที่แพไ้ม่มากกต็าม นี่ส่งผลให้เกดิค าถามต่อความ
เป็นตวัแทนของพรรครฐับาลได ้รวมถงึการแขง่ขนัระหว่างสองขัว้พรรคการเมอืงสูง และความรว่มมอืขา้มขัว้
ทางการเมอืงน้อย นอกจากนี้ระบบสองพรรคยงั ก าจดัพรรคเลก็ซึง่ไมไ่ดร้บัคะแนนเสยีงเพยีงพอในสภา 

 

  

                                         
65 Vermon Bogdanor, Monarchy and the Constitution (Oxford: Clarendon Press, 1997). 
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ตอนท่ี 15.3.2 ประชาธิปไตยแบบยึดฉันทามติ: สวิสเซอรแ์ลนด ์เบลเย่ียม และเนเธอรแ์ลนด ์

 ขณะทีป่ระชาธปิไตยแบบยดึเสยีงขา้งมากเหมาะกบัประเทศซึง่ความแตกต่างทางวฒันธรรมภายใน
น้อย และต้องการสรา้งรฐับาลซึ่งมเีสถยีรภาพ ประชาธปิไตยแบบฉันทามตใิช้ในประเทศซึ่งมชีนกลุ่มน้อย
และอุดมการณ์ทางการเมอืงหลากหลาย และตอ้งการใหแ้ต่ละกลุ่มมตีวัแทนในกระบวนการตดัสนิใจทางการ
เมอืง เพื่อลดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม พรรคการเมอืงในสวสิเซอรแ์ลนด์ เบลเยีย่ม และเนเธอรแ์ลนดเ์ป็น
พรรคขนาดกลางและเลก็ โดยแต่พรรคต่างกนัทีอุ่ดมการณ์ทางการเมอืง ความต่างของแต่ละพรรคขึน้อยู่กบั
ความฝกัใฝ่ในนิกายทางศาสนาหรอืมติิทางศีลธรรม (เช่นโปรแตสแตนท์หรอืคาทอลคิ หรอืสนับสนุนรฐั
ฆราวาสหรอือยากให้คงบทบาทของศาสนาในรฐั เป็นต้น) หรอือุดมการณ์ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ เช่น
เสรนีิยม ซา้ย (พรรคแรงงานหรอืสงัคมนิยม) ซา้ยกลาง (พรรคประชาธปิไตยสงัคม) และขวากลาง (พรรค 
คริสเตียนประชาธิปไตย) ในสวิสเซอร์แลนด์ พรรคส าคัญได้แก่พรรคประชาธิปไตยสังคม พรรคเสรี
ประชาธปิไตย (Free Democratic Party) และประชาธปิไตยครสิเตียน (Christian Democrats, ขวากลาง)  
ส่วนในเนเธอรแ์ลนด ์พรรคส าคญัไดแ้ก่พรรคประชาชนเพื่อประชาธปิไตยและเสรภีาพ (People’s Party for 
Freedom and Democracy) พรรคประชาธปิไตยครสิเตยีน พรรคสงัคมนิยม และพรรคแรงงาน เป็นตน้ เบล
เยีย่มมสีามพรรคหลกัไดแ้ก่ประชาธปิไตยครสิเตยีน พรรคสงัคมนิยม และพรรคเสรนีิยม นอกจากนี้ พรรคใน
เบลเยีย่มและเนเธอรแ์ลนดย์งัแบ่งตามภูมภิาคซึง่พดูภาษาต่างกนั และนับแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา 
กลุ่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มกลายเป็นพรรคการเมอืงส าคญัในหลายประเทศในยุโรป รวมถงึเนเธอรแ์ลนด ์และ
ได้รบัคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 เป็นต้นมา ระบบพรรคการเมอืงในสามประเทศนี้
แบ่งเป็นหลายขัว้ (fragmented) และพรรครฐับาลมกัเป็นพรรคผสม66  

เหตุทีพ่รรคขนาดกลางและเลก็ในสามประเทศนี้ยงัอยู่ได ้(ต่างจากพรรคกลางและเลก็ในระบบสอง
พรรคอย่างในองักฤษซึง่ไม่ค่อยได้รบัเสยีงเลอืกตัง้มากเพยีงพอที่จะมทีี่นัง่ในสภา) เพราะยดึระบบตวัแทน
สดัส่วน (proportional representation) กล่าวคอื ตัง้แต่ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีห่นึ่งเป็นต้นมา สทิธใินการ
เลอืกตัง้ขยายครอบคลุมคนกลุ่มน้อยในสงัคม ระบบเลอืกตัง้แบบสดัส่วนใหโ้ควตา้ทีน่ัง่ในสภาแก่ผูส้มคัรตาม
สดัส่วนคะแนนเสยีงทีพ่รรคได ้ลกัษณะเช่นนี้ส่งผลใหค้ะแนนเสยีงเลอืกตัง้กระจายตามพรรคต่างๆ พรรคที่
ไดค้ะแนนเสยีงสูงสุดอาจไดค้ะแนนไม่ถงึเกณฑท์ีจ่ะสามารถตัง้รฐับาลเพยีงล าพงัได ้ดงันัน้ต้องหาพนัธมติร
จากพรรคอื่นเพื่อตัง้รฐับาลผสม ด้วยเหตุนี้ระบอบประชาธปิไตยแบบหลายพรรคในสวสิเซอร์แลนด์ เบล
เยีย่ม และเนเธอรแ์ลนด ์จงึอาศยักลไกเจรจาต่อรองขา้มอุดมการณ์การเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ และชุมชน
ทางอตัลกัษณ์ อนัเป็นทีม่าของชื่อตวัแบบน้ีว่าเป็นประชาธปิไตยแบบ “ยดึโยงฉนัทามต”ิ  

                                         
66 Wilfried Sweden, Marleen Brans, and Lieven De Winter, “The Politics of Belgium: Institutions and Policy Under 
Bipolar and Centrifugal Federalism,” in The Politics of Belgium: Institutions and Policy Under Bipolar and Centrifugal 
Federalism, eds. Marleen Brans, Lieven De Winter, and Wilfried Sweden (London: Routledge, 2009), 8. 
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การหลกีเลี่ยงระบบพรรคใหญ่ยงัส่งผลให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายนิตญิญตัไิม่อาจมอี านาจเหนือกนัได้
เดด็ขาด ต่างกบัระบบสองพรรคในองักฤษ ดงัที่อธบิายไว้ขา้งต้น ในสวสิเซอรแ์ลนด์ ฝ่ายบรหิาร (เรยีกว่า 
“Federal Council”) มอีายุ 4 ปี และสภาไม่สามารถอภปิรายไม่ไวว้างใจผูน้ าฝ่ายบรหิารในช่วงเวลาดงักล่าว
ได้ หรอืในกรณีที่ร่างกฎหมายซึ่งผลกัดนัโดยฝ่ายบรหิารไม่ผ่านสภา ตัวจากฝ่ายบรหิารซึ่งผลกัดนัร่าง
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องลาออก ส่วนในเบลเยีย่ม แมส้ภาล่างมสีทิธลิงมตไิม่ไวว้างใจฝ่ายบรหิาร ทว่าลกัษณะ
ผสมและแบ่งหลายขัว้ของพรรคร่วมรฐับาลท าให้เส้นแบ่งในแง่อุดมการณ์การเมอืงหรอืแนวทางในการ
ด าเนินนโยบายระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่ชัดเจนนัก การปรบัเปลี่ยนขัว้ของพรรคฝ่ายค้านเป็น
ฝ่ายรฐับาลเกดิขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ด ีปญัหาหลกัของระบบหลายพรรคคอืภาวะไร้เสถยีรภาพของรฐับาล
เพราะมกีารสลบัขัว้เปลีย่นขา้งกนับ่อย ดว้ยเหตุนี้ พรรครว่มรฐับาลไมจ่ าเป็นตอ้งออกเสยีงสนบัสนุนนโยบาย
พรรครฐับาลหลกัเสมอไป อนัส่งผลใหก้ระบวนการนิตบิญัญตัอิาจล่าช้าเพราะต้องผ่านการเจรจาต่อรองกนั
ในพรรครว่มรฐับาล เช่นเดยีวกนัการเจรจาต่อรองเพื่อตัง้รฐับาลผสมกอ็าจใชเ้วลานาน67 

ทัง้สามประเทศมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรฐัหรือมีลกัษณะกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น
ปกครองตนเอง ลกัษณะเช่นนี้สอดคลอ้งกบัความหลากหลายทางศาสนา ชาตพินัธุ ์และภาษาของประชากร 
เช่นในสวสิเซอรแ์ลนด ์มรีฐับาลกลางและรฐับาลมลรฐัทีเ่รยีกว่า “canton” ซึง่ประกอบไปดว้ย 20 หน่วย และ
อีกหกหน่วยเป็นเขตกึ่งปกครองตนเอง หน่วยเหล่านี้มีสภาของตัวเองซึ่ งตัดสินใจนโยบายทัว่ไป 
นอกเหนือจากเรื่องการเงนิ การระหว่างประเทศ และการทหาร นอกจากนี้รฐับาลท้องถิน่ยงัมทีี่นังในสภา
แห่งมลรฐั (Council of States) ซึง่สามารถออกเสยีงเพื่อเสนอเปลีย่นรฐัธรรมนูญได ้ส่วนเบลเยีย่มไดเ้ปลีย่น
จากรฐัเดีย่วและรวมศูนยเ์ป็นสหพนัธรฐัตัง้แต่ปี 1993 รฐับาลทอ้งถิน่แบ่งเขตการปกครองตามชุมชนซึ่งพูด
ภาษาฝรัง่เศส ดทัช ์และเยอรมนั ซึง่อยูต่่างภมูภิาคกนั เช่นแฟลนเดอร ์(Flanders) และวลัโลเนีย (Wallonia)  
รวมถึงกลุ่มชาติพนัธุ์อย่างเฟลมมชิ (Flemish) ซึ่งอยู่กระจายในภูมภิาคต่างๆ รฐับาลในภูมภิาคเหล่านี้
สามารถเลอืกตวัแทนในสภารวมถงึผูน้ ารฐับาล และผูน้ าในสภาสามารถออกกฎหมายใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของคนทอ้งถิน่ได6้8 ส่วนในเนเธอรแ์ลนด ์แมย้งัเป็นรฐัเดีย่ว ทว่ามกีารกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
สู่ร ัฐบาลจังหวัดและเทศบาลสูง ท าให้ท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทตนได้ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลกลางและท้องถิ่นในเนเธอรแ์ลนด์บางครัง้เรยีกว่าเป็นแบบ “รฐัเดี่ยวกระจาย
อ านาจ” (decentralised unitary state)69 
  

                                         
67 Budge, op. cit., 225-231; Lijphart, op. cit., 34-40. 
68John Fitzmaurice, The Politics of Belgium: A Unique Federalism (Boulder, CO: Westview, 1996) 
69 Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin, Governance and Politics of the Netherlands (Hampshire: Palgrave 
Macmillan, 2009), 214-220. 
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กจิกรรม 15.3.2 

จงอธบิายขอ้ดแีละขอ้เสยีของประชาธปิไตยแบบฉนัทามตอิยา่งสงัเขป 

แนวตอบกจิกรรม 

ประชาธปิไตยแบบฉันทามติมกัให้ก าเนิดพรรคการเมอืงหลายพรรค ซึ่งต่างกนัที่อุดมการณ์ทาง
การเมอืง ศาสนา หรอืเศรษฐกจิ เนื่องจากมหีลายพรรค จงึไม่มพีรรคใดพรรคหนึ่งไดค้ะแนนเสยีงขา้งมาก
เพยีงพอที่จะตัง้รฐับาลล าพงัได้ จงึต้องสรา้งพนัธมติรกบัพรรคอื่นเพื่อจดัตัง้รฐับาลผสม ขอ้ดขีองรูปแบบ
ประชาธปิไตยเช่นนี้คอืช่วยสรา้งกลไกเจรจาต่อรองขา้มอุดมการณ์การเมอืงและกลุ่มผลประโยชน์ อกีทัง้ยงั
ลดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มในประเทศซึ่งมชีนกลุ่มน้อยและอุดมการณ์ทางการเมอืงหลากหลาย โดยเปิด
โอกาสให้แต่ละกลุ่มมตีวัแทนในกระบวนการตดัสนิใจทางการเมอืง ทว่าข้อเสยีคอืรฐับาลผสมมคีวามไม่
มัน่คงสูงเพราะเกิดการเปลี่ยนขัว้ของพรรคร่วมรฐับาลบ่อยครัง้ รวมถึงกระบวนการนิติบญัญตัอิาจล่าช้า
เพราะต้องผ่านการเจรจาต่อรองกนัในพรรคร่วมรฐับาล เช่นเดยีวกนัการเจรจาต่อรองเพื่อตัง้รฐับาลผสมก็
อาจใชเ้วลานาน 
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ตอนท่ี 15.3.3  ระบบประธานาธิบดีก่ึงรฐัสภา: ฝรัง่เศส 

 ระบบประชาธปิไตยในฝรัง่เศสเคยเป็นแบบหลายพรรค แต่ประสบการณ์ในอดตีชีว้่ารปูแบบนี้ท าให้
รฐับาลขาดเสถยีรภาพ การลงประชามตริองรบัรฐัธรรมนูญส าหรบัสาธารณรฐัทีห่า้ในปี 1958 เปลีย่นฝรัง่เศส
จากระบอบรฐัสภาเป็นระบอบประธานาธิบดีกึ่งรฐัสภาเพื่อเพิ่มอ านาจให้แก่ฝ่ายบรหิารเป็นการเฉพาะ 
กล่าวคือ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้โดยตรง และมีอ านาจในการตัง้ร ัฐบาล โดยเ ฉพาะเลือก
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี หากพรรคซึ่งตนเป็นผู้น าได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานาธบิดแีละรฐับาลมาจากพรรคเดยีวกนั ประธานาธบิดสีามารถก าหนดทศิทางในการบรหิาร ออกรา่ง
กฎหมาย จดัการลงประชามตใินประเดน็ทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ รวมถงึปกป้องบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ
ได ้ในทางกลบักนัหากพรรคอื่นครองเสยีงขา้งมากในสภา อ านาจของประธานาธบิดกีจ็ ากดั เพราะตามธรรม
เนียมแล้วประธานาธบิดตี้องสนับสนุนนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรีจากพรรคซึ่งครองเสยีงข้างมากใน
สภา แมว้่าจะมาจากพรรคอื่นซึ่งถอือุดมการณ์ทางการเมอืงตรงข้ามกบัประธานาธบิดกี็ตาม ระบบเช่นนี้
เรยีกว่า “การอยูร่ว่มกนั” (cohabitation)  

ก่อนการแกก้ฎหมายในปี 2002 ประธานาธบิดดี ารงต าแหน่งไดเ้จด็ปี ส่วนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
อยู่ในต าแหน่งได้ห้าปี ฉะนัน้จงึเป็นเรื่องปกตทิี่พรรคซึ่งครองเสยีงขา้งมาในสภาเป็นคนละพรรคกบัพรรค
ของประธานาธบิด ีการเปลี่ยนกฎหมายส่งผลให้อายุงานของประธานาธิบดีเหลอืห้าปีเช่นเดียวกับสภา 
เพราะฉะนัน้แนวโน้มทีป่ระธานาธบิดจีะมาจากคนละพรรคกบัรฐับาลจงึเกดิขึน้น้อยลง ในระบบทีฝ่่ายบรหิาร
เขม้แขง็ วุตสิภาและกรรมาธกิารรฐัธรรมนูญ (Conseil d’État) ท าหน้าตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบรหิารและนิติ
บญัญตั ิ

 ระบบเลอืกตัง้ในฝรัง่เศส (สาธารณรฐัที่ห้า) แบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกปี 1958 ถงึ 1979 ยดึ
เสยีงขา้งมากและระบบสองพรรคแบบในองักฤษ โดยใชร้ะบบดงักล่าวทัง้ในการเลอืกตัง้ระดบัชาตแิละระดบั
ทอ้งถิน่ พรรคการเมอืงส าคญัในฝรัง่เศสมหีลายพรรค ทว่าระบบเลอืกตัง้สองรอบ (หรอื two-ballot system) 
บงัคบัใหพ้รรคเลก็ต้องสรา้งพนัธมติรกบัพรรคใหญ่ โดยทัว่ไปการเลอืกตัง้ประธานาธบิดรีอบแรกมผีู้สมคัร
เข้าชิงจากพรรคต่างๆ ซึ่งอาจมมีากกว่าสิบพรรค ผู้สมคัรหล่านี้ถูกตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิจาก
ผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา รวมถงึนายกสภาทอ้งถิน่จาก 30 จงัหวดัทัว่ประเทศ ผูส้มคัรผ่านการเลอืกตัง้รอบ
แรกได้ต่อเมื่อได้คะแนนมากกว่ารอ้ยละ 50 จากจ านวนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ทัง้หมด  (หรอืที่เรยีกว่า “absolute 
majority) วธิเีช่นนี้ท าให้พรรคเลก็ผ่านเขา้สู่การแข่งขนัรอบสองได้ยาก ในกรณีที่มผีู้สมคัรมากกว่าสองคน
ผ่านเกณฑ ์ใหส้องคนแรกทีไ่ดค้ะแนนสูงสุดผ่านเขา้สู่การเลอืกตัง้รอบสอง ในรอบสอง ฐานเสยีงของพรรค
เลก็มกัยา้ยไปสนับสนุนตวัแทนของพรรคพนัธมติรผูส้มคัรตน โดยผูช้นะไดค้ะแนนเสยีงมากกว่าผูเ้ขา้ชงิอกี
คน แมอ้าจไดค้ะแนนถงึหรอืไมถ่งึครึง่หนึ่งกไ็ด ้หลกัเช่นน้ีเรยีกว่า “หลกัเสยีงวขา้งมากเชงิสมัพทัธ”์ (relative 
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majority) ระบบเลอืกตัง้ขา้งต้นส่งผลใหพ้รรคซึง่มอุีดมการณ์ชดัเจนแต่ไม่สุดโต่งมกักลายเป็นพรรครฐับาล 
ขณะเดยีวกนัพรรคเลก็เสยีเปรยีบในระบบเลอืกตัง้ไปโดยปรยิาย70  

อย่างไรก็ดรีะบบนี้ถูกปรบัใหส้มดุลมากขึน้หลงัปี 1979 เมื่อเกดิการเลอืกตัง้สภายุโรป (European 
Parliament) ซึ่งท าหน้าที่นิติบญัญตัิในสหภาพยุโรป เป็นครัง้แรก พรรคขนาดเล็กและกลางฝ่ายซ้ายชี้ว่า
ระบบเลอืกตัง้ในฝรัง่เศสตอ้งปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัระบบเลอืกตัง้ส่วนใหญ่ในยุโรปซึง่เน้นตวัแบบฉนัทามติ
และสดัส่วน มากกว่าแบบเสยีงขา้งมากเพยีงอย่างเดยีว ระบบฉันทามตจิงึถูกใชใ้นการเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่
ของฝรัง่เศสตัง้แต่ปี 1985 เป็นต้นมา ส่งผลใหพ้รรคใหม่ๆ ซึง่มใิช่ “ขวา” หรอื “ซา้ย” เสยีทเีดยีว เช่นพรรค
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มโีอกาสชนะการเลอืกตัง้มากขึน้71 

 พรรคการเมอืงในฝรัง่เศสแบ่งตามอุดมการณ์ทางการเมอืงแบบซ้าย กลาง  และขวาอย่างชดัเจน 
ระบบเลอืกตัง้ที่เอื้อพรรคใหญ่ส่งผลให้พรรคกลางซ้าย (พรรคสงัคมนิยม หรอื Socialist Party) และพรรค
กลางขวา (พรรคอนุรกัษนิยม หรอืทีรู่จ้กักนัในปจัจุบนัชื่อว่าพรรครพิบัลกินั หรอื The Republicans) มกัเป็น
พรรคน ารฐับาล พรรคขวากลางหรอืพรรคอนุรกัษนิยมพฒันาจากพนัธมติรพรรคอนุรกัษนิยมสองพรรค 
ไดแ้ก่พรรครพิบัลกินัครสิเตยีนเดโมแครต (Christian Democratic Mouvement Républican Populaire หรอื 
MRP) และพรรคซึง่น าโดยอดตีประธานาธบิดชีารล์ส ์เดอ โกล (Charles de Gaulle) พรรครวมชาตฝิรัง่เศส 
(Rassemblement du Peuple Français หรอื RPF) ต่อมาเครอืข่ายพนัธมติรนี้กลายเป็นพรรคสหภาพเพื่อ
ขบวนการประชาชน (Union for a Popular Movement หรอื UPM) และกลายเป็นพรรครพิบัลกินัในปี 2015 
โดยทัว่ไปพรรคขวากลาง/อนุรกัษนิยมส่งเสรมินโยบายที่เน้นระเบยีบและเสถยีรภาพแห่งรฐั รวมถงึความ
เป็นหนึ่งเดยีวของสาธารณรฐัฝรัง่เศส นอกจากน้ียงัเน้นให้ฝ่ายบรหิารเข้มแขง็ อีกทัง้ยงัสนับสนุนระบบ
เศรษฐกจิแบบเสร ี 

ในฝากซา้ย พรรคคอมมวินิสต์ (Parti Communiste Français หรอื PCF) และพรรคซา้ยกลาง เช่น
พรรคสังคมนิยมและพรรคสหพันธประชาธิปไตยและสังคมนิยมแห่งฝ่ายซ้าย (Federation of the 
Democratic and Socialist Left หรอื FGDS) มนีโยบายสนับสนุนสหภาพแรงงาน เสรมิสรา้งสวสัดกิาร เป็น
พนัธมติรกับ(อดตี)สหภาพโซเวียต รวมถึงต่อต้านนโยบายอนุรกัษนิยมของรฐับาลขวากลาง ตลอดจน
ประท้วงสงครามและทุนนิยม แมว้่าพรรคฝ่ายซ้ายประสบความส าเรจ็ในการชงิชยัต าแหน่งประธานาธบิดี
ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้สอง แต่ประสบปญัหาความขดัแยง้ภายใน จนแตกเป็นพรรคเลก็หลายพรรคน้อย
หลายพรรค ปรากฏการณ์เช่นน้ีส่งผลต่อพรรคฝ่ายซ้ายดัง้เดมิอย่างพรรคคอมมวินิสต์ซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีง
                                         
70 Alistair Cole, “Stress, strain and stability in the French Party System,” in The French Party System, ed. Jocelyn 
Evans (Manchester: Manchester University Press, 2003), 11-14. 
71 Yves Mény, “The institutionalization of leadership,” in Political Institutions in Europe, ed. Joseph M. Colomer 
(London: Routledge, 1996), 105-106. 
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น้อยลงเรื่อยๆ ขณะที่พรรคขวากลางเช่นพรรคสงัคมนิยมได้รบัคะแนนเสียงมากขึ้นจนชนะการเลอืกตัง้
ประธานาธบิดใีนปี 1981 เป็นครัง้แรก และครัง้ล่าสุดในปี 2012 นอกจากปีกซ้าย-ขวาแล้ว ยงัมพีรรคฝ่าย
กลางที่รบันโยบายบางประการของพรรคฝ่ายซ้ายและขวามาผสมกัน รวมถึงพรรคขวาจดัอย่างพรรค 
National Front ซึ่งเข้าชิงชัยในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีฝรัง่เศสเมื่อปี 2017 เป็นครัง้แรก 72 ดังจะได้
อภปิรายในตอนที ่15.4 

 ฝรัง่เศสเป็นรัฐเดี่ยวแบบสาธารณรัฐ ยึดหลักการ “แบ่งแยกมิได้” (indivisible) โดยในอดีต มี
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่สามระดบัได้แก่คอมมูน เขต และภูมภิาค รฐับาลท้องถิน่เหล่านี้มาจากการ
แต่งตัง้จากส่วนกลาง อยา่งไรกด็นีับตัง้แต่ปี 1982 เป็นตน้มา รฐับาลส่วนภูมภิาคมาจากการเลอืกตัง้ และใน
ปี 2003 เกดิการแก้รฐัธรรมนูญใหโ้อนอ านาจการบรหิารกจิการทอ้งถิน่สู่รฐับาลทอ้งถิน่มากขึน้ เช่นคอมมนู
และภูมภิาคดูแลเรื่องการศึกษาระดบัต้นและสูงตามล าดบั นอกจากนี้การเมอืงส่วนกลางและท้องถิ่นของ
ฝรัง่เศสยงัสมัพนัธ์กับการเมอืงระดบัวุฒสิภา ซึ่งส่วนภูมภิาคสามารถส่งตัวแทนเข้ารบัการคดัสรรเป็น
วุฒสิมาชกิ แมจ้ะมคีวามพยายามในการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่ ระบบประชาธปิไตยในฝรัง่เศสถอืว่ารวม
ศูนยม์ากทีสุ่ดประเทศหนึ่งในยโุรปภาคพืน้ทวปี73 

กจิกรรม 15.3.3 

 จงอธบิายลกัษณะเด่นของระบบประธานาธบิดกีึง่รฐัสภาอยา่งสงัเขป 

แนวตอบกจิกรรม 

ระบบประธานาธบิดกีึง่รฐัสภามลีกัษณะเด่นคอืฝ่ายบรหิารมอี านาจเหนือฝ่ายนิตบิญัญตัอิย่างชดัเจน 
เพราะประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้โดยตรง และมีอ านาจในการตัง้ร ัฐบาล โดยเฉพาะเลือก
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี หากพรรคซึ่งตนเป็นผู้น าได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานาธบิดแีละรฐับาลมาจากพรรคเดยีวกนั ประธานาธบิดสีามารถก าหนดทศิทางในการบรหิาร ออกรา่ง
กฎหมาย จดัการลงประชามตใินประเดน็ทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ รวมถงึปกป้องบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ
ได ้ อยา่งไรกด็ผีูท้ ีไ่ดร้บัชยัชนะจากการเลอืกตัง้ในระบบนี้ตอ้งผ่านการเลอืกตัง้สองรอบ ในรอบแรก ผูเ้ขา้ชงิ
ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้รอบแรกมากกว่ารอ้ยละ 50 จากจ านวนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ทัง้หมดจงึจะ

                                         
72 Pierre Bréchon, “The Evolution of France’s Left and Right politics, from the 1789 French Revolution to this year’s 
election,” The Conversation (April 17, 2017), https://theconversation.com/the-evolution-of-frances-left-and-right-
politics-from-the-1789-french-revolution-to-this-years-election-76226  (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561) ; Maurice 
Duverger, Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State (New York: Wiley,1954). 
73 Mény, op. cit., 132-133. 

https://theconversation.com/profiles/pierre-brechon-210447
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สามารถเขา้ชงิต่อไปในรอบทีส่อง ในกรณีทีม่ผีูส้มคัรมากกว่าสองคนผ่านเกณฑ ์ใหส้องคนแรกทีไ่ดค้ะแนน
สูงสุดผ่านเข้าสู่การเลอืกตัง้รอบสอง ในรอบสอง ฐานเสียงของพรรคเลก็มกัย้ายไปสนับสนุนตวัแทนของ
พรรคพนัธมติรผู้สมคัรตน โดยผู้ชนะได้คะแนนเสยีงมากกว่าผูเ้ขา้ชงิอกีคน แมอ้าจได้คะแนนถงึหรอืไม่ถงึ
ครึง่หนึ่งกไ็ด ้
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ตอนท่ี 15.3.4 สร้างสมดลุระหว่างประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากและแบบยึดฉันทมติ: เยอรมนี 

เยอรมนีทดลองใช้ระบอบการเมอืงมาหลายแบบในช่วงศตวรรษที่ 20 ไม่ว่าจะเป็นระบอบกษตัรยิ์
ภายใต้รฐัธรรมนูญ ฟาสซสิต์ และคอมมวินิสต์ (เฉพาะเยอรมนีตะวนัออก) ประสบการณ์ประชาธิปไตย
ในช่วงสาธารณรฐัไวมาร์ (1933-1945) ซึ่งยดึระบบหลายพรรคและรูปแบบเสยีงข้าง กลายเป็นบทเรยีน
ส าคญัเพราะประชาธปิไตยในช่วงนี้อ่อนแอและถูกคุมโดยพรรคนาซใีนทา้ยทีสุ่ด ระบอบประชาธปิไตยในยคุ
หลงัสงครามครัง้ทีส่องจงึพยายามแก้ปญัหาของประชาธปิไตยในยุคสาธารณรฐัไวมารน์ี้ โดยผสานรูปแบบ
เสยีงขา้งมากเขา้กบัแบบฉันทามต ิกล่าวคอืระบบพรรคการเมอืงในเยอรมนียงัคงเป็นแบบหลายพรรคแต่
ระบบเลอืกตัง้แบบสดัส่วนท าให้เกดิรฐับาลผสมซึ่งมพีรรคร่วมรฐับาลจ านวนไม่มากนักและพรรคเลก็เขา้สู่
สภาล าบาก  พรรคที่ส าคญัได้แก่พรรคซึ่งมอุีดมการณ์ขวากลางอย่างประชาธปิไตยครสิเตียน (Christlich 
Demokratische Union Deutschlands หรอื CDU) พรรคอุดมการณ์ซ้ายกลางอย่างประชาธิปไตยสังคม 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands หรอื SPD) พรรคฝา่ยซา้ยหรอืคอมมวินิสต ์(Die Linke) พรรค
เสรีนิยม เสรีประชาธิปไตย (Freie Demokratische Partei หรือ FDP) พรรคอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Die 
Grüne) ซึ่งตัง้ขึ้นในช่วงปี 1980 และพรรคขวาสุดโต่งอนัได้แก่ทางเลอืกส าหรบัเยอรมนี (Alternative für 
Deutschland หรอื AfD) ซึ่งตัง้ขึ้นในปี 2013 นอกจากนี้ยงัมพีรรคเล็กระดบัภูมภิาคซึ่งมกัจบัมอืกบัพรรค
ใหญ่เช่น พรรคครสิเตียนประชาธปิไตยเป็นพรรคพนัธมติรกบัพรรคสหภาพสงัคมครสิเตยีน (Christlich-
Soziale Union หรอื CSU) ซึง่มฐีานเสยีงอยูท่างตอนใตข้องประเทศ  

พรรคขวากลางและซา้ยกลางมกัไดร้บัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ขา้งมากและเป็นพรรคร่วมจดัตัง้รฐับาล 
อนัสะทอ้นจุดยนืทางการเมอืงของชาวเยอรมนัช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องว่าต้องการใหพ้รรคการเมอืง
ลดอคติทางการเมอืงและขยบัมาอยู่อุดมการณ์แบบ “กลางๆ” เพื่อป้องกนัความขดัแย้งภายในพรรคร่วม
รฐับาล พรรคซ้ายกลางได้รบัความนิยมช่วงปี 1969 ถงึ 1982 และ 1998 ถงึ 2005 เนื่องด้วยนโยบายรฐั
สวสัดกิารและปกป้องผลประโยชน์ของแรงงาน ส่วนพรรคขวากลางชนะการเลอืกตัง้ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้
ทีส่อง ช่วงปี 1983 ถงึ 1998 และนับแต่ปี 2005 จนถงึปจัจุบนั เน่ืองดว้ยนโยบายเศรษฐกจิเสรนีิยม ขณะที่
มุง่อนุรกัษ์คุณค่าดัง้เดมิ โดยเฉพาะศาสนาครสิต7์4 

เยอรมนีใชร้ะบบสหพนัธรฐัสาธารณรฐัแบบรฐัสภา (parliamentarian federal republic) โดยแบ่งการ
ปกครองออกเป็นส่วนกลางหรอื (Federal) และระดบัรฐัซึง่ประกอบไปดว้ย 16 รฐั (Länder) การเลอืกตัง้จงึ
เกดิในสองระดบันี้ โดยแบ่งออกเป็นการเลอืกตัง้สภาผู้แทนสหพนัธรฐั (Budestag) ซึ่งประกอบด้วยอย่าง
น้อย 598 ทีน่ัง่ และการเลอืกตัง้ระดบัรฐั โดยผูว้่าการรฐัซึง่เป็นตวัแทนพรรคการเมอืงทีค่รองต าแหน่งรฐับาล
แห่งมลรฐันัน้ๆ รวมกนัเป็นสภาผูแ้ทนรฐั (Bundesrat) ตามรฐัธรรมนูญแลว้ สภาผูแ้ทนสหพนัธรฐัมอี านาจ

                                         
74 Thomas Saalfeld, “The German Party System: Continuity and Change,” German Politics 11(3) (2002): 99-130. 
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เหนือกว่าสภาผูแ้ทนรฐัในการออกกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายระดบัสหพนัธรฐักบัรฐัต่างๆ ในทางปฏบิตั ิ
สภาผูแ้ทนสหพนัธรฐัตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากสภาผูแ้ทนรฐัจงึสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายในระดบัมลรฐัได ้
หากสองสภาเหน็ไม่ตรงกนั จะตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมกนัเพื่อหาทางประนีประนอม มากกว่าจะเอาชนะกนั
ดว้ยอ านาจในทางรฐัธรรมนูญ 

ระบบเลอืกตัง้แบบสดัส่วนสองทาง (two-track proportional representation) หรอืแบบสดัส่วนผสม 
(mixed-member proportional representation) สะทอ้นความพยายามแก้ไขขอ้เสยีของตวัแบบยดึเสยีงข้าง
มากและแบบฉันทามติ ดว้ยการหาสมดุลระหว่างสองตวัแบบนี้ การเลอืกตัง้สภาผูแ้ทนสหพนัธรฐัถอืว่าใหญ่
ทีสุ่ดเพราะพรรคทีไ่ดค้ะแนนเสยีงขา้งมากน าจดัตัง้รฐับาลผสม โดยรอบทีห่นึ่งเป็นการเลอืกตวัแทนพรรคใน
เขตการเลอืกตัง้นัน้ๆ หรอืแบบแบบหนึ่งเขตหนึ่งคน (single-member seat) เช่นในรฐับาวาเรยี (Bavaria) มี
ทัง้สิน้ 40 เขต และยดึหลกัใครไดเ้สยีงมากทีสุ่ดถอืว่าชนะเขตนัน้ไป ผูแ้ทนแบบเขตนี้มจี านวน 299 คน แบบ
ที่สองได้แก่การเลอืกบญัชรีายชื่อผู้แทนของพรรค (party-list seat) และนับเขตเลอืกตัง้ตามจ านวนรฐั (16 
รฐั) จ านวนคะแนนเสียงเลอืกตัง้ในแบบที่หนึ่งและสองถูกน ามานับรวมกนัเพื่อค านวนว่า “พรรค” ใดได้
สดัส่วนคะแนนเสยีงมากทีสุ่ด (ดว้ยเหตุนี้ชยัชนะของพรรคในระบบบญัชรีายชื่อจงึเป็นตวัชีว้ดัส าคญั) ทว่า
การทีพ่รรคจะมทีีน่ัง่ในสภาผู้แทนฯ ต้องไดร้บัสดัส่วนคะแนนเสยีงของพรรคมากกว่ารอ้ยละหา้ในแบบบญัชี
รายชื่อ หรอืชนะการเลอืกตัง้แบบหนึ่งเขตหนึ่งคนมากกว่าสามเขต ในกรณีทีพ่รรคได้ที่นัง่แบบเขตหลายที่
นัง่ แต่แบบบญัชรีายชื่อไม่ถงึรอ้ยละหา้ พรรคสามารถเกบ็ทีน่ัง่ซึง่ตนชนะจากการเลอืกตัง้แบบเขตไวไ้ด ้ดัง้
นัน้จ านวนผูแ้ทนในสภาสหพนัธรฐัของเยอรมนีจงึปรบัขึน้ลงได ้ขึน้อยู่กบัการค านวนสดัส่วนคะแนนเสยีงใน
ปีการเลอืกตัง้นัน้ๆ  

ระบบเลอืกตัง้แบบผสมเช่นนี้ส่งผลให้พรรคเล็กซึ่งได้คะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์เข้าสู่สภาล าบาก 
ขณะเดยีวกนัก็กระจายคะแนนเลอืกตัง้ไปยงัพรรคขนาดกลางและใหญ่ ส่งผลให้พรรคใหญ่มิอาจชนะด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากแบบเดด็ขาด จงึตอ้งตัง้รฐับาลผสมกบัพรรคอื่น75 เช่นในการเลอืกตัง้สภาล่างปี 2017 ที่
ผ่านมา พรรคขวากลางได้คะแนนเสยีงรวมรอ้ยละ 41.5 ค านวนแล้วได้ 246 ที่นัง่ในสภาฯ ส่วนพรรคซ้าย
กลางได้คะแนนรวมรอ้ยละ 25.7 ค านวนแล้วได้ 153 ที่นัง่ในสภา ทัง้สองพรรคร่วมจดัตัง้รฐับาลผสมเสยีง
ขา้งมาก (Grand Coalition) โดยธรรมเนียมแลว้พรรคซึง่ไดค้ะแนนเสยีงมากสุดเสนอชื่อนายกรฐัมนตร ี(หรอื
ที่เรยีกว่า Chancellor) ส่วนพรรคร่วมรฐับาลสามารถต่อรองต าแหน่งในคณะรฐัมนตรไีด้ เช่นในปี 2017 

                                         
75 Manfred G. Schmidt, “Germany: The Grand Coalition State,” in Political Institutions in Europe, ed. Joseph M. 
Colomer (London: Routledge, 1996), 63-67; Steffen Ganghof, “Combing proportional and majoritarian democracy: 
An institutional design proposal,” Research and Politics (July-September 2016): 1-7.  
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หลงัจากการเจรจาหลายเดอืน พรรคประชาธปิไตยสงัคมยอมร่วมตัง้รฐับาลโดยมเีงื่อนไขว่าต้องไดต้ าแหน่ง
รฐัมนตรหีกต าแหน่ง ในกระทรวงส าคญั เช่นกระทรวงการคลงั และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตน้76 

เนื่องจากวกิฤตฝ่ายบรหิารในช่วงสาธารณรฐัไวมาร ์รฐัธรรมนูญหลงัสงครามจงึถูกออกแบบใหฝ้่าย
บรหิารม ีเสถียรภาพและให้อ านาจในการบรหิารแก่นายกรฐัมนตรี (เรยีกว่า Chancellor) เป็นหลกั แม้
เยอรมนีจะมปีระธานาธบิด ีทว่าบทบาทจ ากดัอยู่ที่งานพธิกีารในฐานะ “ผู้น ารฐั” ส่วน “ผู้น ารฐับาล” ได้แก่
นายกรฐัมนตรซีึง่มกัมาจากพรรคการเมอืงทีไ่ดส้ดัส่วนทีน่ัง่ในสภามากทีสุ่ด โดยนายกรฐัมนตรมีอี านาจเลอืก
คณะรฐัมนตร ีประธานาธบิด ีและก าหนดทศิทางการบรหิารของรฐับาล เมือ่เขา้สู่ต าแหน่งแลว้ นายกรฐัมนตรี
มแีนวโน้มจะอยู่ครบเทอมสีปี่ การยุบสภาเกดิขึน้ไดย้ากเพราะขอ้จ ากดัในรฐัธรรมนูญ แมน้ายกรฐัมนตรถีูก
อภปิรายไม่ไวว้างใจโดยสภาได ้แต่จะลาออกหรอืยุบสภาไดใ้นกรณเีดยีวคอืเมือ่สภาลงคะแนนเสยีงขา้งมาก
ใหแ้ก่นายกรฐัมนตรคีนใหม่ ดว้ยเหตุนี้ รฐับาลเยอรมนัค่อนขา้งมเีสถยีรภาพนับแต่ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้
ที่สองเป็นต้นมา โดยเกดิการอภปิรายไม่ไว้วางใจนายกรฐัมนตรแีละยุบสภาเพยีงสองครัง้เท่านัน้คอืในปี 
1972 และ 1982 ด้วยเหตุนี้ นายกรฐัมนตรมีบีทบาทเหนือฝ่ายบรหิารและบางครัง้เหนือฝ่ายนิติบญัญัติ 
เยอรมนีจงึไดช้ื่อว่าเป็น “ประชาธปิไตยแบบยดึนายกฯ” (Chancellor Democracy)77 กระนัน้กด็รีฐัธรรมนูญ
เยอรมนัออกแบบสถาบนัตรวจสอบถ่วงดุลใหเ้ขม้แขง็ เพราะบทเรยีนจากช่วงรฐับาลนาซ ีฉะนัน้จงึใหอ้ านาจ
รฐัสภาและศาลคะคานโยบายฝา่ยบรหิารได ้โดยเฉพาะดา้นต่างประเทศและการทหาร78 

เยอรมนีเป็นสหพนัธรฐั ฉะนัน้รฐับาลของมลรฐับรหิารจดัการนโยบายสาธารณะดา้นการศกึษา งาน
ต ารวจ สาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง งบประมาณทอ้งถิน่และเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และอื่นๆ 
ซึ่งไม่ใช่มติิต่างประเทศและการทหาร รฐับาลกลางและสภาสหพนัธรฐัมอี านาจจ ากดัในการควบคุมหรือ
ก าหนดทศิทางนโยบายทอ้งถิน่ โดยรฐับาลกลางสามารถออกกรอบกฎหมายและปรกึษาหารอืกบัสภาแห่ง
มลรฐัว่าดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวในระดบัทอ้งถิน่ได ้ทว่าสภาแห่งมลรฐัต้องเหน็ชอบกบักฎหมาย
หรอืนโยบายดงักล่าว รฐับาลจงึจะบงัคบัใชไ้ด ้ลกัษณะเช่นนี้เป็นไปตามหลกั “เจตจ านงคแ์ห่งมลรฐั” (federal 
will)79 โดยทัว่ไปสภาแห่งมลรฐัลงคะแนนเสยีงตามผลประโยชน์ของรฐัตนมากกว่าการทีว่่าตนสงักดัพรรคใด 
ซึง่ต่างจากสภาแห่งสหพนัธรฐั ความเป็นอสิระของมลรฐัในเยอรมนัมขีอ้ดขีอ้เสยีหลายประการ ในทางหนึ่ง
มลรฐัมอีสิระในการออกแบบนโยบายทีเ่หมาะกบัประวตัศิาสตร ์สภาพเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมเฉพาะ
                                         
76  “Germany coalition deal reached after months of wrangling,” BBC News (February 7, 2018), 
http://www.bbc.com/news/world-europe-42973419 (สบืคน้เมื่อวนัที ่5 มถุินายน 2561). 
77 Schmidt, op. cit, 74 
78 Jenny S. Martinez, “Inherent Executive Power: A Comparative Perspective,” The Yale Law Journal 115(2006); 
2489, 2495-2496. 
79 The Federal Council of the Federal Republic of Germany, The Bundesrat and the federal state system (Berlin: 
Bundesrat, 2009).  
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ของรฐัตน อย่างไรกด็คีุณภาพในการบรหิารงานของรฐับาลรวมถงึทรพัยากรของแต่ละมลรฐัต่างกนัออกไป 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างในพฒันาการทางเศรษฐกจิของหลายรฐั โดยเฉพาะเมื่อเกดิการรวมเยอรมนีตะวนัออก
ในปี 1989 มลรฐัเหล่านี้มสีภาพเศรษฐกจิทีถ่ดถอยกว่าฝ ัง่ตะวนัตกมาก80 

กจิกรรม 15.3.4 

 จงอธบิายลกัษณะเด่นของรูปแบบผสมระหว่างประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงข้างมากและฉันทามติ
อยา่งสงัเขป 

แนวตอบกจิกรรม 

ในระบบผสมระหว่างประชาธปิไตยแบบยดึเสยีงขา้งมากและฉันทามต ิระบบพรรคการเมอืงยงัคง
เป็นแบบหลายพรรค แต่ระบบเลอืกตัง้แบบสดัส่วนซึ่งผสมแบบแบบหนึ่งเขตหนึ่งคนและแบบบญัชรีายชื่อ
เขา้ไวด้ว้ยกนั ส่งผลใหพ้รรคซึง่ไดค้ะแนนเสยีงมากพอทีจ่ะตัง้รฐับาลมมีากกว่าหนึ่งพรรค ทว่าไมม่ากเกนิไป
เช่นระบบฉนัทามต ิดว้ยเหตุนี้พรรคขนาดกลางและใหญ่มบีทบาทในสภาและรฐับาล ทว่าพรรคเลก็เขา้สู่สภา
ล าบาก เพราะต้องไดร้บัสดัส่วนคะแนนเสยีงของพรรคมากกว่ารอ้ยละห้าในแบบบญัชรีายชื่อ หรอืชนะการ
เลอืกตัง้แบบหนึ่งเขตหนึ่งคนมากกว่าสามเขต ด้วยเหตุนี้พรรคเลก็จงึมกัจบัมอืกบัพรรคใหญ่ นอกจากนี้
พรรคใหญ่ซึง่มไิดช้นะเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากแบบเดด็ขาดต้องตัง้รฐับาลผสมกบัพรรคอื่น ฉะนัน้
จงึตอ้งพยายามประนีประนอมจดุยนืทางการเมอืงเพื่อท างานรว่มกนั 
  

                                         
80 Peter Katzenstein, Policy and Politics in West German: The Growth of a Semisovereign State (Philadelphia: 
Temple University Press, 1987). 
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ตอนท่ี 15.3.5 ประชาธิปไตยในรฐัสวสัดิการ: สวีเดน เดนมารก์ นอรเ์วย ์และฟินแลนด ์

คล้ายกบัเยอรมนี รูปแบบสถาบนัประชาธปิไตยในสแกนดเินเวยีผสมกนัระหว่างแบบยดึเสยีงข้าง
มากและแบบฉันทามต ิทว่าความต่างส าคญัคอืนโยบายรฐัสวสัดกิารร่วมกนัในภูมภิาค อนัเป็นผลจากความ
ขดัแย้งระหว่างพรรคฝ่ายซ้ายและฝ่ายทุน รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1929 ในบริบทเช่นนี้  สถาบัน
ประชาธปิไตยเป็นพื้นที่ปะทะ เจรจา และประนีประนอมระหว่างสองฝ่าย ขณะที่รฐับาลในสแกนดเินเวยี
ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน แต่ก็มีบทบาทสร้าง “ความมัน่คงทางสังคม” (social security) ผ่านนโยบาย
สวสัดกิารซึ่งช่วยให้ประชาชนเขา้ถงึโอกาสทางการศกึษา สาธารณสุข อาชพี และอื่นๆ อย่างเท่าเทยีมกนั  
โดยทัว่ไปสวเีดน เดนมาร์ก และนอร์เวย์มรีะบบรฐัสภาแบบสดัส่วน โดยมสีถาบนักษัตรยิ์ใต้รฐัธรรมนูญ 
ขณะทีฟิ่นแลนดเ์ป็นระบบประธานาธบิด ีทัง้สีป่ระเทศมหีลายพรรคการเมอืง ทว่าพรรคจะมทีีน่ัง่ในรฐัสภาได้
ต้องไดค้ะแนนเสยีงเกนิรอ้ยละสีใ่นสวเีดน หรอืเกนิรอ้ยละสองในเดนมารก์ เป็นต้น พรรคการเมอืงหลกัแบ่ง
ตามอุดมการณ์ทางการเมอืงซ้าย-ขวา ไดแ้ก่พรรคประชาธปิไตยสงัคมและพรรคคอมมวินิสต์ อกีฝากไดแ้ก่
พรรคอนุรักษนิยม เสรีนิยม และพรรคเกษตรกรรม ฟินแลนด์มีจ านวนพรรคการเมืองมากที่สุดใน
สแกนดเินเวยี ซีง่ส่งผลใหข้องรฐัสภาและรฐับาลค่อนขา้งไรเ้อกภาพ และบางครัง้การออกกฎหมายหรอืการ
ตัง้รฐับาลผสมล่าชา้  

พรรคประชาธปิไตยสงัคมในสแกนดเินเวยีมรีากทางประวตัศิาสตรต์ัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 
โดยก าเนิดขึน้พรอ้มกบัการขยายตวัของทุนนิยม อุตสาหกรรมและประชาธปิไตย รฐับาลภายใต้การน าของ
พรรคประชาธปิไตยสงัคมมุง่ด าเนินนโยบายประสานระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมและทุนนิยม โดยรฐัดูแล
สงัคมและใหเ้สรภีาพทุน แนวคดิทีส่ าคญัคอืการ “สรา้งบา้นส าหรบัประชาชน” (People’s Home) โดยไม่กดี
กนัคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไป ในแงน่ี้รฐัมบีทบาทจดัหาสวสัดกิารซึง่เอือ้ใหป้ระชากรเขา้ถงึโอกาสในชวีติได้
อยา่งเท่าเทยีมกนัทุกคน (ไมว่่าจะรวยหรอืจน) และเพื่อใหม้โีอกาสในการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 
เช่นรฐัสนับสนุนการศกึษาของประชาชนจนถึงระดบัสูง ให้สวสัดกิารรกัษาพยาบาลครอบคลุม ให้บ าเน็จ
ส าหรบัคนตกงาน และบ านาญส าหรบัผู้เกษียณอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัก ากบัภาคเอกชน และเป็นคน
กลางเจรจาผลประโยชน์ระหว่างสหภาพแรงงานและนายจ้าง ขณะเดียวกันก็จดัเก็บภาษี เพื่อใช้เป็น
งบประมาณจดัหาสวสัดกิาร โดยประชากรในประเทศสแกนดเินเวยีเสยีภาษรีายได้โดยถวัเฉลีย่มากกว่ารอ้ย
ละ 40 อย่างไรก็ดรีฐับาลประชาธปิไตยสงัคมส่งเสรมิให้เอกชนท าธุรกจิได้โดยตนไม่เขา้ไปเป็นเจา้ของ (มี
เพยีงนอรเ์วยท์ีร่ฐัเป็นเจา้ของกจิการบางส่วน) โดยมกีฎหมายปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิส่วนบุคคลทีเ่ขม้แขง็81  

                                         
81 Nik Brandal, Øivind Bratberg, and Dag Einar Thorsen, The Nordic Model of Social Democracy (London: Palgrave 
Macmillan, 2013), 94-108. 
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บทบาทของรฐัซึง่ดูแลทัง้คุณภาพชวีติประชากรและส่งเสรมินวตักรรมทางเศรษฐกจิของเอกชนช่วย
ลดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเพิม่ความชอบธรรมใหแ้ก่ระบอบประชาธิปไตยใน
สายตาของกลุ่มประชากรซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ต่างกนั ระบบผสานประโยชน์กลุ่มต่างๆ เช่นนี้เรยีกว่า 
“บรรษทันิยมแบบสงัคม” (social corporatism) ซึง่มลีกัษณะส าคญัหา้ประการไดแ้ก่ 

1) กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มสี่วนรว่มในกระบวนการรบัฟงัความเหน็ (hearing process) เมือ่รฐับาลจะ
ออกนโยบายหรอืกฎหมายซึง่กระทบผลประโยชน์ของกลุ่มเหล่านี้ 

2) กลุ่มเหล่านี้มสี่วนรว่มในการตรวจสอบนโยบายซึง่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มตน 
3) สามารถส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นปากเสยีงปกป้องผลประโยชน์กลุ่มตนในหน่วยงานรฐั 
4) สามารถส่งตวัแทนลูกจา้งเขา้ไปนัง่เป็นสมาชกิกรรมการในบรษิทัทีจ่า้งตน โดยมสีทิธอิอกความเหน็

ในกระบวนการตดัสนิใจเชงินโยบายของภาคเอกชนทีจ่ะกระทบกบัผลประโยชน์ของลกูจา้ง 
5) ท าหน้าทีบ่รหิารจดัการในองคก์รเอกชนหรอืหน่วยงานของรฐัเพื่ออ านวยประโยชน์แก่กลุ่มตน82 

นโยบายสวสัดกิารของพรรคประชาธปิไตยสงัคมตัง้อยู่บนฐานคดิเรื่องการมจีุดหมายร่วมกันของ
ผู้คนในสงัคม (shared destiny) อนัได้แก่การมชีวีติที่ “ด”ี ปณิธานเช่นนี้ช่วยให้พรรคการเมอืงซึ่งมจีุดยนื
ต่างกนัรว่มมอืกนัขา้มพรรคได ้กล่าวคอืระบบหลายพรรคในสแกนดเินเวยีส่งผลใหพ้รรคประชาธปิไตยสงัคม
ตอ้งแสวงหาพนัธมติรจากพรรคอื่นซึง่มจีุดยนืทางการเมอืงและเศรษฐกจิต่างจากตน เช่นพรรคเสรนีิยม หรือ
พรรคอนุรกัษนิยม ฉะนัน้จงึต้องเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้คะแนนเสยีงสองในสามเพื่อผ่านร่างกฎหมายใน
รฐัสภา คณะกรรมาธกิารรฐัสภาซึ่งประกอบไปด้วยแกนน าจากพรรคร่วมรฐับาลจงึมบีทบาทอย่างมากใน
กระบวนเจรจานี้ นอกจากนี้ ระบบรฐัสภาของสแกนดเินเวยียงัเอื้อใหก้ลุ่มผลประโยชน์ เช่นสหภาพแรงงาน 
หรอืกลุ่มภาคประชาสงัคมซึง่ต่อสูเ้รือ่งสิง่แวดลอ้มหรอืความเท่าเทยีมทางเพศ เป็นตน้ สามารถรว่มลงสมคัร
เลอืกตัง้ และมบีทบาทในรฐัสภาได8้3 รฐับาลในสแกนดเินเวยีจงึมกัเป็นรฐับาลผสม หากเป็นรฐับาลเดีย่วหรอื
สองพรรคผสมก็มกัเป็นรฐับาลเสยีงข้างน้อย ผลคือฝ่ายค้านอาจมเีสยีงมากกว่า และหากเจรจาภายใน
ระหว่างฝ่ายคา้นกบัรฐับาลไม่ส าเรจ็ กอ็าจเกดิการอภปิรายไม่ไวว้างใจได ้ดว้ยเหตุน้ีอายุงานของรฐับาลใน
สแกนดเินเวยีอาจสัน้เพยีงราวสองปี84  

อย่างไรกด็ ีระบบรฐัสวสัดกิารในสแกนดเินเวยีเริม่ประสบปญัหาตัง้แต่ช่วงทศวรรษที ่1970 เป็นต้น
มา อนัเป็นผลจากวกิฤตเศรษฐกจิ รฐับาลเริม่ตดังบประมาณสวสัดกิาร นับจากช่วงทศวรรษที ่1990 รฐับาล
สวเีดนประกาศใชน้โยบายเสรนีิยมใหม่ ส่งผลใหร้ฐับาลลดบทบาทในการก ากบัภาคเอกชนลง และใชจ้่ายใน
                                         
82 Jan-Erik Lane and Svante Ersson, “The Nordic countries: Contention, compromise and corporatism,” Political 
Institutions in Europe, ed. Joseph M. Colomer (London: Routledge, 1996), 247. 
83 Ibid., 267-269. 
84 Ibid., 272. 
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ภาคสาธารณะน้อยลง นโยบายบรรษทันิยมซึ่งเคยประสบความส าเสรจ็ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง
จนถงึทศวรรษที่ 1970 ก าลงัเผชญิความเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในภูมภิาคและในบรบิทโลก ไม่ว่าจะจ านวน
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อันส่งผลให้จดัเก็บภาษีได้น้อยลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและบ านาญกลบั
เพิม่ขึน้ รวมถงึกระแสผูอ้พยพซึง่สรา้งความไม่พอใจใหป้ระชากรทอ้งถิน่ เพราะเหน็ว่าเขา้มาฉวยประโยชน์
จากระบบสวสัดกิารและภาษตีน รฐัสวสัดกิารในแถบสแกนดเินเวยีจงึก าลงัอยูใ่นกระบวนการปฏริปูเพื่อตอบ
รบักบัความทา้ทายเหล่านี้ 

กจิกรรม 15.3.5 

 จงอธบิายลกัษณะเด่นของมติทิางเศรษฐกจิของประชาธปิไตยในรฐัสวสัดกิารอย่างสงัเขป 

แนวตอบกจิกรรม 

ในรฐัสวสัดกิาร รฐับาลเลอืกตัง้มุ่งด าเนินนโยบายประสานระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมและทุน
นิยม โดยรฐัดูแลสงัคมโดยจดัหาสวสัดกิารซึ่งเอื้อให้ประชากรเขา้ถงึโอกาสในชวีติไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัทุก
คน (ไม่ว่าจะรวยหรอืจน) และเพื่อใหม้โีอกาสในการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม นอกจากนี้ยงัก ากบั
ภาคเอกชน และเป็นคนกลางเจรจาผลประโยชน์ระหว่างสหภาพแรงงานและนายจา้ง ทว่ารฐับาลกส็่งเสรมิให้
เอกชนท าธุรกจิไดโ้ดยตนไมเ่ขา้ไปเป็นเจา้ของ  
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ตอนท่ี 15.3.6 ความท้าทายต่อประเทศประชาธิปไตยใหม่ในยโุรป: ฮงัการีและบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวี
นา 

 ขณะทีป่ระชาธปิไตยในยุโรปตะวนัตกหยัง่ราก สถาบนัประชาธปิไตยในฝ ัง่ตะวนัออกซึง่เพิง่เปลี่ยน
ผ่านเมื่อช่วงทศวรรษที ่1990 เป็นต้นมา ยงัคงอ่อนแอ โดยเผชญิกระแสอ านาจนิยมและความไรเ้สถยีรภาพ
ของฝ่ายบรหิารและนิตบิญัญตั ิฮงัการแีละบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวนีาเป็นตวัอย่างซึ่งสะท้อนปญัหาเหล่าน้ีได้
ชดัเจน ประชาธปิไตยในฮงัการีก าลงัถูกคุกคามจากผู้น าอ านาจนิยมอย่างวกิเตอร ์ออรบ์ัน (Viktor Orbán) 
ซึง่ส่งเสรมิประชาธปิไตยแบบเสยีงขา้งมาก ทว่าละเลยคุณค่าและหลกัประชาธปิไตยขอ้อื่น ขณะทีบ่อสเนียฯ 
ประสบภาวะไร้เสถียรภาพอันเป็นผลจากรูปแบบประชาธิปไตยฉันทามติซึ่งทดลองใช้หลงัสนธิสัญญา
สนัตภิาพเดยต์นั (Dayton Peace Agreement) ในปี 1995 แมป้ระชาธปิไตยในสองประเทศนี้เผชญิความท้า
ทายต่างกนั ทว่ามเีหตุปจัจยัรว่มกนัสองประการ  

ประการแรกได้แก่การอาศยัตวัแบบประชาธปิไตยจากยุโรปตะวนัตกโดยละเลยพฒันาการเฉพาะ
ของประเทศเหล่านี้ ฮงัการภีายหลงัปี 1989 ใชต้วัแบบประชาธปิไตยเช่นทีใ่ชใ้นเยอรมนี โดยนายกรฐัมนตรี
มอี านาจเหนือฝ่ายบรหิาร รวมถงึฝ่ายนิตบิญัญตัเิพราะเป็นแกนน าพรรคเสยีงขา้งมากในสภา นอกจากนี้ยงั
แต่งตัง้ประธานาธบิดไีด้ อย่างไรก็ดี สถาบนัการเมอืงและรฐัธรรมนูญถูกออกแบบให้คะคานอ านาจฝ่าย
บรหิาร โดยศาลตุลาการ และองค์กรอิสระประกันเสรีภาพชนกลุ่มน้อย องค์กรภาคประชาชน และสื่อ
พยายามตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบรหิาร กระนัน้กด็ ีระบบเลอืกตัง้ในฮงัการซีึง่เดนิรอยตามระบบผสมสดัส่วน
ของเยอรมนี ส่งผลใหพ้รรคกลางและใหญ่เขา้สู่สภาไดง้่ายกว่าพรรคเลก็ พรรคเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ตามอุดมการณ์ทางการเมอืงซ้าย-ขวา ได้แก่เครอืข่ายพรรคอนุรกัษนิยม เช่นพรรคสหภาพพลเมอืง
ฮัง ก า รี  (Magyar Polgári Szövetség หรือ  Fidesz)  พ ร รคปร ะช าชนปร ะช าธิป ไ ตยค ริส เ ตี ย น 
(Kereszténydemokrata Néppárt หรอื KDNP) และพรรคขวาจดั ยอบบคิ (Jobbik) ส่วนฝ ัง่ซา้ยประกอบดว้ย
พรรคหลักๆ อย่าง สังคมนิยม (Magyar Szocialista Párt หรือ MSZP) พรรคพันธมิตรประชาธิปไตย 
(Demokratikus Koalíció หรอื DK) และพรรคเสรนีิยม (Magyar Liberális Párt หรอื MLP)  

อย่างไรกด็ ีพรรคอนุรกัษนิยมซึง่ขึน้ครองอ านาจในปี 1998 ถงึ 2002 และในปี 2010 จนถงึปจัจุบนั 
(2018) พยายามบัน่ทอนกลไกเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแทรกแซงสื่อ ก้าวก่ายการท างานขององคก์รอสิระ และ
พยายามรวบอ านาจในรัฐสภา เป้าหมายส าคัญของพรรคอนุรักษนิยมคือเปลี่ยนรูปแบบสถาบัน
ประชาธปิไตยจากแบบฉันทามตสิู่การยดึเสยีงขา้งมาก ซึ่งส่งผลให้พรรครฐับาลและฝ่ายบรหิารได้เปรยีบ 
การรุกคบืของพรรคอนุรกัษนิยมยงัเป็นผลจากความอ่อนแอของพรรคฝ่ายซ้ายซึง่มกัขดัแยง้กนัเอง รวมถงึ
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ความไม่พรอ้มขององคก์รอสิระซึง่ควรท าหน้าที่ตรวจสอบรฐับาล เช่นศาลรฐัธรรมนูญ ตลอดจนพฒันาการ
ของวฒันธรรมการเมอืงประชาธปิไตยอนัล่าชา้ในฮงัการ8ี5  

ตัง้แต่ปี 2010 เป็นต้นมา พรรคอนุรกัษนิยมครองอ านาจ ด าเนินนโยบายรัฐก ากับภาคเอกชน 
คดัคา้นบทบาทของสหภาพยโุรปในการแทรงแซงนโยบายทางเศรษฐกจิ รวมถงึตา้นผูอ้พยพและคุณค่าแบบ
พหุวฒันธรรมซึง่ผลกัดนัโดยสหภาพยุโรป นายกรฐัมนตรอีอรบ์นัชีว้่าฮงัการคีวรเป็น “ประชาธปิไตยแบบอเส
รนีิยม” (illiberal democracy) เช่นเดยีวกบัจนีและรสัเซยี นอกจากนี้ยงักว้านซื้อสื่อ ให้ผลประโยชน์เฉพาะ
พวกพ้อง และออกกฎหมายคุกคามเอ็นจีโอ รวมถึงสถาบันการศึกษา ที่ส าคัญคือออร์บันและพรรค
อนุรกัษนิยมส่งเสรมิลทัธชิาตนิิยมและศาสนาครสิต์นิยมอยา่งออกหน้า โดยอาศยัวาทะดงักล่าวดงึดดูคะแนน
เสียงจนได้รบัการเลือกตัง้มาแล้วสองรอบ (ครัง้ล่าสุดในเดือนเมษายน 2018) ขณะนี้รฐับาลและพรรค
อนุรกัษนิยมรวบอ านาจสู่ศูนยก์ลางไดเ้กอืบเบด็เสรจ็ โดยอา้งเสยีงขา้งมากในการด าเนินนโยบายซึง่บัน่ทอน
สถาบนัเสรนีิยมของประชาธปิไตย86 

บอสเนียฯ ถอืเป็นประเทศท้ายๆ ในยุโรปซึ่งเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย สงครามช่วงปี 1992 ถงึ 
1995 จบลงด้วยการลงนามในสนธสิญัญาสนัตภิาพเดยต์นั ขอ้ตกลงประการหนึ่งระหว่างบอสเนียฯ เพื่อน
บ้านซึ่งพวัพนัในสงครามอย่างเซอร์เบยีและโครเอเชยี และชาติมหาอ านาจ (สหรฐัฯ และสหภาพยุโรป) 
ไดแ้ก่การใชร้ะบอบประชาธปิไตยแบบฉนัทามตซิีง่มุ่งใหก้ลุ่มอตัลกัษณ์คู่สงครามสามกลุ่มแบ่งอ านาจในการ
บรหิารประเทศ (consociational democracy) ดงัที่ปรากฏในเนเธอรแ์ลนด์ สวสิเซอรแ์ลนด์ และเบลเยี่ยม 
โดยหวงัว่าจะกรยุทางไปสู่สนัตภิาพอนัสถาวรระหว่างกลุ่ม87 กลุ่มอตัลกัษณ์เหล่านี้ไดแ้ก่ชาวเซริบ์ โครเอเชยี 
และบอสนียคั (บอสเนียนมสุลมิ) 

บอสเนียฯ เป็นสหพนัธรฐัแต่ต่างจากสหพนัธรฐัอยา่งเยอรมนี เพราะรฐับาลกลางไม่มอี านาจเดด็ขาด
ในประเด็นเช่นการทหารหรอืนโยบายต่างประเทศ หน่วยปกครองในบอสเนียฯ มสีองหน่วยซึ่งแทบจะ

                                         
85 Attila Ágh, “Early Consolidation and Performance Crisis: The Majoritarian-Consensus Democracy Debate in 
Hungary,” West European Politics 24(3) (2001): 89-112; Milada Anna Vachudova, Europe Undivided: Democracy, 
Leverage & Integration After Communism (Oxford: Oxford University Press, 2005), 29-37. 
86 “Hungary’s illiberal democracy,” The Week (April 22, 2018), http://theweek.com/articles/768453/hungarys-illiberal-
democracy (สบืคน้เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 2561); Freedom House, “Hungary: Country Profile,” Nations in Transit 2017, 
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/hungary (สบืคน้เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 2561); และ Human Rights 
First, “Hungary: Eroding Democratic Institutions, Closing Space for Civil Society,” 
http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Hungary-Eroding-Democratic-Institutions.pdf ( สืบ ค้น เ มื่ อ วันที่  6 
มถุินายน 2561). 
87 Arend Lijphart, “Consociational Democracy,” World Politics 21(2) (1969): 207-225. 

http://theweek.com/articles/768453/hungarys-illiberal-democracy
http://theweek.com/articles/768453/hungarys-illiberal-democracy
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/hungary
http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Hungary-Eroding-Democratic-Institutions.pdf
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แยกกนัปกครองเหมอืนเป็นสองรฐั ได้แก่สหพนัธรฐับอสเนีย-เฮอร์เซโกวนีา (Federation of Bosnia and 
Herzegovina) อนัประกอบด้วยชาวโครเอเชยีและชาวบอสเนียมุสลมิเป็นส่วนใหญ่) และสาธารณรฐัเซริบ์ 
ซกา (Republika Srpska) ซึ่งประกอบไปด้วยชาวเซริบ์ แต่ละหน่วยมรีฐัธรรมนูญเป็นของตนเอง ต าแหน่ง
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้ในหน่วยปกครองทัง้สอง แต่ละหน่วยจงึเลือกประธานาธิบดีของตน 
ตวัแทนจากพรรคทีช่นะจะเวยีนกนัด ารงต าแหน่งคนละแปดเดอืนในช่วงเวลาสี่ปี ประธานาธบิดมีอี านาจใน
การก าหนดนโยบายต่างประเทศ เสนอร่างงบประมาณ และเสนอชื่อนายกรฐัมนตร ีนอกจากนี้ยงัมกีารจดั
สดัส่วนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและวุตสิภาเพื่อใหเ้ป็นกระบอกเสยีงของกลุ่มอตัลกัษณ์แต่ละกลุ่มอย่างเท่า
เทยีมกนั สภาผู้แทนฯ สามารถลงคะแนนรบัรองหรอืไม่รบัรองนายกรฐัมนตรซีึ่งประธานาธบิดเีสนอชื่อ ได้ 
กระนัน้กด็ปีระชาธปิไตยแบบฉนัทามตกิลบัใหผ้ลตรงขา้มกบัเป้าหมายของกระบวนการสนัตภิาพในบอสเนีย
ฯ แต่ละกลุ่มอตัลกัษณ์มพีรรค “ชาตพินัธุน์ิยม” (ethnic nationalism) ของตน ซึง่ต่างจากการแบ่งพรรคตาม
อุดมการณ์ซา้ย-ขวาในประเทศอื่นๆ ของยุโรป พรรคเหล่านี้มกัอาศยัวาทะชาตพินัธุน์ิยมหาเสยีงซึง่ส่งผลให้
ความเกลยีดกลวักลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นในสงัคมตนทวขีึน้ ขณะเดยีวกนัประชาชนในแต่ละกลุ่มยงัคงไม่ไวว้างใจ
กนั ฉะนัน้จงึมกัเลอืกพรรคซึ่งสนับสนุนผลประโยชน์เฉพาะของกลุ่มชาตพินัธุ์ตน เมื่อด ารงต าแหน่งบรหิาร
หรอืท างานในสภา พรรคการเมอืงปฏเิสธจะท างานร่วมกบัพรรคตวัแทนกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น อกีทัง้ยงั “ขดัขา” 
กนัในกระบวนการร่างและผ่านกฎหมาย ส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยระส ่าระสายและการฟ้ืนฟูสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมหลงัสงครามล่าช้า นอกจากนี้นักการเมอืงซึ่งขึ้นสู่อ านาจจากการเลอืกตัง้คือคนกลุ่ม
เดยีวกบัผู้ก่อสงครามในบอสเนียฯ บางคนใช้อ านาจหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมซึ่งลงโทษอาชญากร
สงคราม ประเทศมหาอ านาจและหน่วยงานระหว่างประเทศซึง่ดูแลกระบวนสนัตภิาพในบอสเนียฯ พยายาม
เปลีย่นระบบเลอืกตัง้เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหพ้รรคการเมอืงหาฐานเสยีงขา้มกลุ่มชาตพินัธุ ์ตวัแบบบูรณาการ 
(integrative model) ถูกทดลองใชใ้นการเลอืกตัง้ปี 2000 เป็นตน้มา ทว่าโครงสรา้งรฐับอสเนียฯ และสถาบนั
ประชาธปิไตยโดยรวมซึง่ยงัคงเป็นแบบฉันทามติ ท าใหร้ะบบเลอืกตัง้ใหม่ประสบความส าเรจ็ไดย้าก รฐับาล
ผสมซึ่งมาจากกลุ่มอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ต่างกันมีวาระทางการเมืองขัดกัน ส่งผลให้ร ัฐบาลยังคงขาด
เสถยีรภาพ88 

ประการทีส่อง ความทา้ทายต่อระบอบประชาธปิไตยเป็นผลจากวถิทีางซึ่งระบอบประชาธปิไตยก่อ
ตัวในฮงัการแีละบอสเนียฯ ประสบการณ์ประชาธิปไตยในฮงัการคี่อนข้างสัน้ โดยฮงัการอียู่ในระบอบ
สมบูรณาญาสทิธริาชย์จนถึงหลงัสงครามโลกครัง้ที่หนึ่งได้แยกประเทศออกจากออสเตรยี จากนัน้อยู่ใต้
ระบอบเผดจ็การชาตนิิยม และใต้ระบอบคอมมวินิสต์โซเวยีตหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องจนถงึปี 1989 การ

                                         
88  Roberto Belloni, “Peacebuilding and consociational electoral engineering in Bosnia and Herzegovina,” 
International Peacekeeping 11(2) (2004): 334-353; Freedom House, “Bosnia and Herzegovina 2018,” Freedom in 
the World, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/bosnia-and-herzegovina (สบืคน้เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 
2561). 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/bosnia-and-herzegovina
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เปลี่ยนสู่ประชาธปิไตยในฮงัการีเป็นผลส่วนหนึ่งจากความล้มเหลวของระบอบคอมมวินิสต์ ผู้คนต่อต้าน
ระบอบดงักล่าวและเรยีกร้องการเปลี่ยนแปลง ทว่าไม่ได้เกดิจากการก่อตวัของอุดมการณ์ประชาธปิไตย
อยา่งกวา้งขวาง และขบวนการภาคประชาสงัคมทีเ่ขม้แขง็ ดงัทีเ่กดิขึน้ในยโุรปตะวนัตก89 กลุ่มทีต่า้นระบอบ
คอมมวินิสต์มทีัง้ฝ่ายซ้ายด้วยกนัเองและฝ่ายขวาจดั ขณะที่ฝ่ายแรกกลายเป็นพรรคการเมอืงกระแสหลกั
หลงัปี 1989 ฝ่ายหลงัได้รบัความนิยมในกลุ่มภาคประชาสงัคมซึ่งสนับสนุนชาตนิิยมแบบสุดโต่ง ในช่วงปี 
2000 กลุ่มเหล่านี้แทรกซมึอยู่ในพรรคการเมอืงอนุรกัษนิยม หรอืไม่เช่นนัน้กต็ัง้พรรคขวาสุดโต่ง และไดร้บั
แรงสนบัสนุนจากประชาชนซึง่คุน้ชนิกบัวฒันธรรมอ านาจนิยมมากกว่าประชาธปิไตย90  

ในบอสเนียฯ ระบอบประชาธปิไตยถูกออกแบบและบงัคบัใช้จากองค์การสหประชาชาติ รวมถึง
ประเทศมหาอ านาจซึง่ร่วมเจรจาสนัตภิาพ โดยมไิดป้รกึษาหารอืกบัภาคประชาสงัคม การบงัคบัใชต้วัแบบ
ประชาธปิไตยแบบฉันทามตติัง้อยู่บนสมมุติฐานของมหาอ านาจในยุโรปและสหรฐัฯ ว่าเหมาะสมกบัสภาพ
พหุสงัคม ฉะนัน้จงึมไิดค้ านึงว่าพหุสงัคมในบอสเนียมปีระวตัศิาสตรแ์ละประสบการณ์ความขดัแยง้ต่างจาก
พหุสงัคมในยุโรปตะวนัตก การเปลีย่นสู่ประชาธปิไตยจาก “เบือ้งบน” จงึสรา้งปรากฏการณ์ “ผดิฝาผดิตวั” 
และท าใหค้นทอ้งถิน่ไมรู่ส้กึเป็นเจา้ของกระบวนการดงักล่าว91 

กจิกรรม 15.3.6 

จงอธบิายสาเหตุร่วมของวกิฤตสถาบนัการเมอืงซึ่งประเทศในยุโรปตะวนัออกก าลงัเผชญิอย่าง
สงัเขป 

แนวตอบกจิกรรม 

การอาศยัตวัแบบประชาธปิไตยจากยุโรปตะวนัตกละเลยพฒันาการเฉพาะของประเทศในยุโรป
ตะวนัออกซึง่อยู่ใต้ระบอบอ านาจนิยมมายาวนาน ฉะนัน้องคก์รอสิระซึง่ควรท าหน้าทีต่รวจสอบรฐับาล และ
วฒันธรรมการเมอืงประชาธปิไตยจงึพฒันาไปอย่างชา้ พรรคซึง่ชนะการเลอืกตัง้ขึน้ครองอ านาจ และด าเนิน
นโยบายอเสรนีิยมโดยไดร้บัการสนับสนุนจากประชาชนซึ่งต้องการผูน้ าทีเ่ขม้แขง็ นอกจากนี้ ในประเทศที่

                                         
89 Elena Prohnitchi, “Comparative Analysis of the Modes of Transition in Hungary and Poland and their Impact on 
the Election Systems in these States,” CEU Political Science Journal 1(3) (2006), 5-10. 
90 János Simon, “Non-Participation Political Culture in Hungary – Why are the Participatory Pillars of Democratic 
Political Culture Weak in Hungary,” Central European Papers 2(1) (2014): 167-188; Peter Wilkin, Hungary’s Crisis 
of Democracy: The Road to Selfdom (Lanham: Lexington Books, 2016), 96-97. 
91 David Chander, “Bosnia: The Democracy Paradox,” Current History 100(644) (2001): 114-119; Adis Merdzanovic, 
Democracy by Decree: Prospects and Limits of Imposed Consociational Democracy (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2015), 
139-162. 
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เพิง่ผ่านประสบการณ์ความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ ์ การใชต้วัแบบฉันทามตแิบบสุดโต่งยิง่ท าใหค้วามขดัแยง้
ถล าลกึและการสรา้งความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มยากขึน้ เพราะแต่ละกลุ่มชาตพินัธุม์อี านาจในการบรหิาร
ปกครองตนเอง โดยไม่ต้องประนีประนอมเจรจากบัอกีกลุ่มเพื่อร่วมมอืขบัเคลื่อนนโยบาย ทัง้ยงัส่งผลให้
ระบอบประชาธปิไตยระส ่าระสายและการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกจิและสงัคมหลงัสงครามล่าชา้ 
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ตอนท่ี 15.4 ความท้าทายร่วมสมยั 

หวัเร่ือง 

15.4.1  นโยบายเสรนีิยมใหมแ่ละความเหลื่อมล ้า 

15.4.2  กระแสผูอ้พยพและวกิฤตอตัลกัษณ์ 

15.4.3 ขวาประชานิยมและอนาคตประชาธปิไตยในยโุรป 

แนวคิด 

แนวคิด 

1. รฐับาลในยุโรปตะวนัตก (ภายใต้การน าขององักฤษและสหรฐัฯ) รบัเอานโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมใหม่มาใช้ตัง้แต่ปลายทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา เพื่อสรา้งแรงจูงใจแก่ตลาดและภาคเอกชน 
โดยอาศยัมาตรการเปิดเสรกีจิการของรฐั ลดบทบาทของรฐัในการก ากบัภาคเอกชน รวมถงึตดัลด
งบประมาณรฐั โดยเฉพาะการลงทุนของภาครฐัและการสนับสนุนด้านสวสัดกิาร นอกจากนี้เสรนีิยม
ใหม่ภายใต้โลกาภวิฒัน์ทางเศรษฐกจิยงัส่งเสรมิการไหลเวียนของทุนและแรงงานขา้มพรมแดน อนั
ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมในยุโรปตะวนัตกยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศก าลงัพฒันาซึง่มคี่าแรงถูกกว่า 
นโยบายเสรนีิยมใหม่นี้ท าใหค้วามเหลื่อมล ้าในยุโรปย ่าแยล่ง จ านวนงานจากหน่วยงานรฐัและเอกชน
น้อยลง ผูค้นตกงานมากขึน้ ขณะทีต่อ้งแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้
เพราะกจิการซึง่รฐัเคยโอบอุ้มแปรรปูเป็นของเอกชน ผลจากภาวะเศรษฐกจินี้คอืชนชัน้กลางจ านวน
มากขยบัฐานะลงกลายเป็นชนชัน้กลางล่าง หรอืไม่กค็นจน ขณะทีค่นซึง่มรีายไดน้้อยเพิม่ขึน้ รฐับาล
มไิดเ้กบ็ภาษจีากผู้มรีายไดสู้งเพิม่เพื่อกระจายทรพัยส์นิ ความเหลื่อมล ้าระหว่างผู้มรีายได้มากที่สุด
เพยีงรอ้ยละหนึ่งและคนส่วนใหญ่ทวมีหาศาลนับแต่ปี 2009 เป็นต้นมา ความเหลื่อมล ้าส่งผลระยะ
ยาวต่อความเชื่อมัน่ในสถาบนัประชาธปิไตยเพราะประชาชนที่ประสบปญัหาทางเศรษฐกิจเห็นว่า
รฐับาลเป็นตวัแทนของคนรวยเพียงร้อยละหนึ่งมากกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศ ตลอดจนหมด
ศรทัธากบัสถาบนัการเมอืงเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ซึง่บงัคบัใชน้โยบายเสรนีิยมใหม่ ทว่าไม่ไดม้า
จากการเลอืกตัง้และเป็นตวัแทนประชาชน 

2. ยุโรปก าลงัเผชญิการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวฒันธรรม ในทางหนึ่ง ยุโรปก าลงักลายเป็น
สงัคมสูงวยั เพราะชาวยุโรปดัง้เดิม (ผวิขาว) มอีายุยนืขึ้นและอตัรการเกิดน้อยลง ขณะเดยีวกัน
สดัส่วนประชากรซึ่งเกิดนอกยุโรปหรอืเป็นลูกหลานผู้อพยพก็เพิม่สูงขึ้น โดยเฉพาะประชากรชาว
มุสลมิ แนวโน้มนี้สรา้งความกงัวลต่อการเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ในภูมภิาค ชาวยุโรปจ านวนมากยงั
เหน็ว่าศาสนาครสิต์เป็นศูนย์กลางวฒันธรรมในทวปียุโรป แมว้่าในหลายประเทศมคีวามพยายาม
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แยกรฐัออกจากศาสนากต็าม นอกจากนี้ยงัเหน็ว่าคุณค่าเช่นประชาธปิไตย สทิธมินุษยชน ความเท่า
เทยีมทางเพศ การเคารพพื้นที่สาธารณะ เป็นนวตักรรมทางอารยธรรมของยุโรป ผู้คนกงัวลว่าผู้
อพยพจากประเทศมุสลมิจะน าคุณค่าและธรรมเนียมตนมาปฏบิตัิใช้ในบรบิทยุโรป ซึ่งขดัแย้งกบั
คุณค่าดัง้เดมิทีช่าวยโุรปยดึถอื ความรูส้กึเช่นน้ีส่งผลสองประการทีส่มัพนัธก์นั ประการแรกชาวยุโรป
จ านวนมากเริม่หนัเหไปเลอืกพรรคฝ่ายขวาซึง่มนีโยบายต่อต้านผูอ้พยพและอนุรกัษ์อตัลกัษณ์ยุโรป
มากขึน้ ประการทีส่องชาวมุสลมิในสงัคมยุโรปถูกกดีกนัมากขึน้ รูส้กึแปลกแยกยิง่ขึน้ ต่อต้านสงัคม
ยุโรป และฝกัใฝ่อุดมการณ์อิสลามสุดโต่ง หรอืกระทัง่ลงมอืก่อการร้าย เมื่อเหตุการณ์ก่อการร้าย
เพิม่ขึน้ พรรคฝ่ายขวายิง่ไดค้ะแนนนิยมมากขึน้ ภยัก่อการรา้ย ความหวาดกลวัต่อภยัดงักล่าว และ
ความนิยมต่อพรรคฝ่ายขวาจงึบัน่ทอนลกัษณะส าคญัของเสรนิียมประชาธปิไตยในยุโรป นัน่คอืพหุ
วฒันธรรมและการเปิดรบัต่อความแตกต่างหลากหลาย 

3. พรรคขวาประชานิยมต่างๆ ในยุโรปมนีโยบายร่วมกนัคอืต้านสหภาพยุโรป ต้านการท ายุโรปให้เป็น
อิสลาม ต้านกระแสผู้อพยพ และปรบัมาตรการรบัมือกลุ่มก่อการร้ายให้เด็ดขาดมากขึ้น ในรฐั
สวสัดกิารอยา่งฝรัง่เศสและสวเีดน พรรคขวาประชานิยมยงัเสนอใหจ้ ากดั (หรอืไมใ่ห)้ สวสัดกิารแก่ผู้
อพยพและผูล้ ีภ้ยัผดิกฎหมาย พรรคเหล่านี้ไดค้ะแนนจากการเลอืกตัง้มากขึน้เรื่อยๆ นับแต่ปี 2009 
เป็นตน้มา ในแงน่ี้พรรคขวาประชานิยมเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธปิไตย แต่ขณะเดยีวกนัก็บัน่
ทอน “คุณภาพ” ของประชาธปิไตยแบบเสรนีิยม เพราะมนีโยบายกดีกนัคนส่วนน้อยซึง่มเีชือ้ชาต ิสี
ผวิ และศาสนาต่างจากคนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ใส่ใจความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม 
รวมถึงเมื่อขึ้นสู่อ านาจแล้ว มกัแทรกแซงองค์กรอิสระและปราบปรามกลุ่มคนที่เห็นต่าง ดงันัน้จงึ
ท าลายระบบตรวจสอบถ่วงดุล ซึง่เป็นหวัใจของเสรนีิยมประชาธปิไตยในยโุรป 

วตัถปุระสงค ์
เมือ่ศกึษาตอนที ่15.4 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธิบายผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ต่อความเหลื่อมล ้าและสถานการณ์
ประชาธปิไตยในยโุรป ณ ศตวรรษที ่21 ได ้

2. อธบิายผลของวกิฤตอตัลกัษณ์ในยโุรปต่อสถานการณ์ประชาธปิไตยในยโุรป ณ ศตวรรษที ่21 ได้ 
3. อธบิายผลของพรรคฝา่ยขวาต่อสถานการณ์ประชาธปิไตยในยโุรป ณ ศตวรรษที ่21 ได ้
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เร่ืองท่ี 15.4.1  นโยบายเสรีนิยมใหม่และความเหล่ือมล า้ 

ดงัที่อภปิรายไว้ในเรื่องที่ 2.3 รฐับาลในยุโรปตะวนัตก (ภายใต้การน าขององักฤษและสหรฐัฯ) รบั
เอานโยบายเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่มาใชต้ัง้แต่ปลายทศวรรษที ่1980 เป็นต้นมา นโยบายเช่นนึ้ แยง้กบั
นโยบายสวสัดกิารและสร้างงานซึ่งขบัเคลื่อนยุโรปช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองให้ออกจากวงัวนวกิฤต
เศรษฐกจิ นโยบายเสรนีิยมใหม่มุง่สรา้งแรงจงูใจแก่ตลาดและภาคเอกชน โดยอาศยัมาตรการเปิดเสรกีจิการ
ของรฐั ลดบทบาทของรฐัในการก ากบัภาคเอกชน รวมถงึตดัลดงบประมาณรฐั โดยเฉพาะการลงทุนของ
ภาครฐัและการสนบัสนุนดา้นสวสัดกิาร  

นโยบายขา้งต้นผสานกบัภาวะโลกาภวิฒัน์ กล่าวคอืสหภาพยโุรปกลายเป็นองคก์ารระหว่างประเทศ
ซึง่ส่งเสรมิการไหลเวยีนของทุนและแรงงานขา้มพรมแดน อุตสาหกรรมในยโุรปตะวนัตกยา้ยฐานการผลติไป
ยงัยุโรปตะวนัออก และประเทศก าลงัพฒันาซึ่งมคี่าแรงถูกกว่า นอกจากนี้ยงัเปิดรบัแรงงานขา้มชาตใิห้เข้า
มาท างานในประเทศเพื่อลดภาระต้นทุนค่าแรงของแรงงานท้องถิ่น ซึ่งเพิม่ขึ้นหลงัการต่อสู้ของสหภาพ
แรงงานในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 นอกจากนี้ การที่รฐับาล (รวมถงึสหภาพยุโรป) ไม่แทรกแซง
ภาคเอกชนส่งผลให้ธนาคารและสถาบนัการเงนิปล่อยกู้ให้บรรษัทและปจัเจกบุคคลได้ตามอ าเภอใจ ทัง้ที่
กลุ่มคนและองคก์รเหล่านี้ไม่มศีกัยภาพทางการเงนิเพยีงพอในการจ่ายหนี้คนื ผลคอืธนาคารประสบวกิฤต
หนี้เน่า จนรฐับาลต้องอดัฉีดเงนิเพื่อกนัมใิห้ธนาคารในประเทศตนล้มละลาย (bailout) อนัอาจส่งผลให้นัก
ลงทุนหมดความเชื่อมัน่ และวกิฤตเศรษฐกจิเลวรา้ยลง บางรฐับาลถงึกบัประสบภาวะหนี้สาธารณะ (public 
debts) เพราะตอ้งรบัภาระทางการเงนิจากภาคเอกชน  

วกิฤตเช่นนี้เกิดขึ้นในสหรฐัฯ เมื่อปี 2008 และในสหภาพยุโรปปี 2009 จนถึง 2011 ในช่วงแรก
ธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป (Central European Bank) ให้เงินอัดฉีดรัฐบาลซึ่งประสบปญัหาหนี้
สาธารณะ เช่นรฐับาลกรกี อติาล ีสเปน ไอรแ์ลนด ์และโปรตุเกส รวมถงึสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรา้งงาน
และกระตุ้นการบรโิภคของประชาชน เป็นต้น ทว่าในปี 2010 ทศิทางนโยบายเปลี่ยนไป โดยเน้นมาตรการ
รดัเขม็ขดั (คือใช้เงนิอย่างประหยดัเพื่อลดหนี้ ) แทน สหภาพยุโรปบงัคบัให้รฐับาลซึ่งประสบปญัหาหน้ี
สาธารณะตดัลดงบประมาณสาธารณะซึง่เคยสนับสนุนบรกิารคมนาคมขนส่ง บ านาญผูสู้งอายุ สาธารณสุข 
การศกึษา บา้นพกัส าหรบัคนยากจน เงนิช่วยเหลอืผูต้กงาน รวมถงึโครงการใหญ่ๆ ของรฐัซึง่ช่วยสรา้งงาน
ให้แก่ผู้คน ในองักฤษ รฐับาลบงัคบัใช้มาตรการดงักล่าวเขม้ขน้ขึน้เอง โดยไม่ต้องรอค าชี้แนะจากสหภาพ
ยโุรป92  
                                         
92 Engelbert Stockhammer, Collin Constantine and Severin Reissl, “Explaining the Euro Crisis: Current Account 
Imbalances, Credit Booms and Economic Policy in Different Economic Paradigms,” Post Keynesian Economics 
Study Group, Working Paper 1617 (November 2016), http://www.postkeynesian.net/downloads/working-
papers/PKWP1617.pdf (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561). 
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นโยบายรดัเข็มขดัส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าในยุโรปย ่าแย่ลง รฐับาลแทบไม่ใช้จ่ายเงนิเพื่อสร้าง 
“ความมัน่คงทางสงัคม” (social security) แก่คนส่วนใหญ่ ขณะทีม่ไิดเ้กบ็ภาษจีากผูม้รีายไดสู้งเพิม่ขึน้ เช่น
ในองักฤษ อตัราการตดัลดงบประมาณหลวงและการเกบ็ภาษผีูม้รีายไดส้งูเทยีบเป็น 85 ต่อ 15 พดูใหง้า่ยคอื
หากรฐับาลมเีงนิคงคลงัเพิม่มา 100 ปอนด์ 85 ปอนด์มาจากการลดงบประมาณที่ใช้พฒันาชวีติประชาชน
ทัว่ไป และ 15 ปอนดม์าจากภาษจีากคนรวย93 การทีร่ฐัลดการใชจ้่ายลงส่งผลต่อชวีติทางเศรษฐกจิของผูค้น
ในหลายด้าน เช่น ผู้คนตกงานมากขึน้ ในองักฤษ ต าแหน่งงานภาครฐัหายไป 1.1 ล้านต าแหน่ง  ในกรซี 
สเปน และโปรตุเกส อตัราว่างงานเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 27 25 และ 15 ตามล าดบั94 ส าหรบัผูท้ีย่งัมงีานท ากลบั
ไดค้่าจา้งลดลง ตลอดจนต าแหน่งงานไรเ้สถยีรภาพเพราะสญัญาจา้งงานลดเวลาการจา้งงานลง นอกจากนี้
งบประมาณด้านการศึกษา สวสัดิการสาธารณสุข และบ านาญลดลงมากกว่าร้อยละห้าในกรีซ ลตัเวีย 
โปรตุเกส และโรมาเรยี ส่วนกจิการรฐัซึง่จดัหาสาธารณูปโภคราคาถูกใหป้ระชาชนเช่น น ้า ไฟ พลงังาน ถูก
แปรรปูไปอยูใ่ตก้ารควบคุมของเอกชน ประชาชนจงึตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคเพิม่ขึน้ ในแงน่ี้ 
หากคนคนหน่ึงตกงานหรอืไดร้บัค่าแรงน้อย รฐับาลไมม่มีาตรการใดๆ ช่วยเหลอืเลย  

แนวโน้มขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อชนชัน้กลาง หลายคนขยบัฐานะลงกลายเป็นชนชัน้กลางล่าง หรอืไม่
กค็นจน ณ ปี 2011 ประชากรในยโุรปซึง่สุ่มเสีย่งจะกลายเป็นคนจนมจี านวน 121.2 ลา้นคน หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 24.3 ของทวปี ในประเทศทีดู่เหมอืนร ่ารวย ปรากฏว่าอตัราความเหลื่อมล ้าพุ่งสูงเป็นประวตักิารณ์ตัง้แต่
ปี 2009 เป็นต้นมา เช่นในองักฤษ ผู้ที่มรีายได้มากที่สุดรอ้ยละหนึ่งของประเทศมรีายมากกว่าชนชัน้กลาง
ทัว่ไปคดิเป็นสดัส่วน 17 ต่อ 1 ในสเปน คดิเป็น 14 ต่อ 1 ส่วนในอติาล ี11 ต่อ 1 และในเยอรมนี 10 ต่อ 1 95 
ความเหลื่อมล ้าส่งผลระยะยาวต่อความเชื่อมัน่ในสถาบนัประชาธปิไตย ความไวว้างใจในสงัคม และชุมชน 
อตัราอาชญากรรม ความเสื่อมโทรมดา้นสุขภาพ ตลอดจนความตกต ่าทางการศกึษา96  

วกิฤตการเงนิ นโยบายรดัเขม็ขดัของสหภาพยุโรป และความเหลื่อมล ้าสรา้งความไม่พอใจให้ผู้คน
ทัว่ยโุรป ในสเปน กรซี อติาล ีองักฤษ เยอรมนี และฝรัง่เศส เกดิการประทว้งครัง้ใหญ่ในปี 2011 เพื่อต่อตา้น

                                         
93 Oxfam, “A Cautionary Tale: The True Cost of Austerity and Inequality in Europe,” Oxfam Briefing Paper 174 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-
en_1.pdf (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561), 8. 
94 Atanu Ghoshray, Javier Ordóñez and Hector Sala, “Euro, crisis and unemployment: Youth patterns, youth 
policies?,” Discussion Paper 9952 (May 2016), 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316301407 (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561). 
95  Danny Dorling, “Turning the Tide on Inequality,” in Inequality in Europe: Social Europe Dossier, ed. Henning 
Meyer (Berlin: Friedrich-Ebert Stiftung and Hans Böckler Stiftung, 2017), 
https://www.socialeurope.eu/book/inequality-in-europe (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561), 39. 
96 Oxfam, op. cit., 12. 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-en_1.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-en_1.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316301407
https://www.socialeurope.eu/book/inequality-in-europeม
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นโยบายรดัเขม็ขดัและเสรนีิยมใหม่ ทัง้ยงัเรยีกรอ้งใหส้หภาพยุโรปเคารพเสยีงของประชาชน97 ขอ้เรยีกรอ้ง
นี้สะทอ้นขอ้วจิารณ์ต่อสหภาพยุโรปว่าไม่เป็นประชาธปิไตย เพราะบงัคบัใชน้โยบายซึง่ส่งผลกระทบต่อชวีติ
ผู้คน โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ ทว่าสถาบนัภายในสหภาพยุโรปมไิด้มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง 
เวน้แต่สภายุโรปเท่านัน้ คณะกรรมธกิารแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ซึง่มอี านาจ
ร่างพระราชบญัญตั ิรวมถงึออกนโยบายบางประการ และธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป มไิด้มาจากการ
เลอืกตัง้ หรอืสามารถถูกตรวจสอบถ่วงดุลโดยประชาชนได ้สถาบนัเหล่านี้บงัคบัใช้นโยบายรดัเขม็ขดัโดย
มไิดป้รกึษาหารอืหรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากชาวยโุรป ดว้ยเหตุน้ี ในสายตาของนกัคดิ พรรคการเมอืงฝ่าย
ซา้ยและขวา รวมถงึผูค้นทัว่ไป สหภาพยุโรปละเมดิอ านาจในการบรหิารจดัการกจิการภายในของรฐัและไม่
ใส่ใจเสาหลกัของประชาธิปไตย นัน่คือ “ประชาชน” ขณะนี้มคีวามพยายามปฏิรูปสหภาพยุโรปให้เป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ก็ด าเนินไปอย่างเชื่องช้า98 แนวคิดต้านสหภาพยุโรป (Euroskepticism) ซึ่ง
แพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ จนเปิดโอกาสให้พรรคขวาประชานิยมใช้วาทะต้านสหภาพยุโรปกอบโกยเสียง
สนบัสนุน 

กจิกรรม 15.4.1 

 จงอธิบายว่านโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าและสถานการณ์
ประชาธปิไตยในยโุรป ณ ศตวรรษที ่21 อยา่งไร 

แนวตอบกจิกรรม 

รฐับาลในยโุรปตะวนัตก (ภายใตก้ารน าขององักฤษและสหรฐัฯ) รบัเอานโยบายเศรษฐกจิแบบเสรี
นิยมใหม่มาใชต้ัง้แต่ปลายทศวรรษที ่1980 เป็นต้นมา เพื่อสรา้งแรงจงูใจแก่ตลาดและภาคเอกชน โดยอาศยั
มาตรการเปิดเสรกีจิการของรฐั ลดบทบาทของรฐัในการก ากบัภาคเอกชน รวมถงึตดัลดงบประมาณรฐั 
โดยเฉพาะการลงทุนของภาครฐัและการสนบัสนุนดา้นสวสัดกิาร นอกจากนี้เสรนีิยมใหมภ่ายใตโ้ลกาภวิฒัน์
ทางเศรษฐกจิยงัส่งเสรมิการไหลเวยีนของทุนและแรงงานขา้มพรมแดน อนัส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมในยโุรป
ตะวนัตกยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศก าลงัพฒันาซึง่มคี่าแรงถูกกว่า นโยบายเสรนีิยมใหมน่ี้ท าใหค้วาม

                                         
97 Mary Kaldor, Sabine Selchow and Tamsin Murray-Leach, eds. Subterranean Politics in Europe (Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 2015). 
98  Richard Youngs, “Democratizing Europe,” Foreign Affairs (August 8, 2016), 
https://carnegieeurope.eu/2016/08/08/democratizing-europe-pub-64292 (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561); Corrado 
Pirzio-Biroli, “Five ways to fix the EU’s democratic deficit,” Friends of Europe (March 28, 2018), 
https://www.friendsofeurope.org/publication/five-ways-fix-eus-democratic-deficit (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 

https://carnegieeurope.eu/2016/08/08/democratizing-europe-pub-64292
https://www.friendsofeurope.org/publication/five-ways-fix-eus-democratic-deficit


67 

เหลื่อมล ้าในยโุรปย ่าแยล่ง จ านวนงานจากหน่วยงานรฐัและเอกชนน้อยลง ผูค้นตกงานมากขึน้ ขณะทีต่อ้ง
แบกรบัภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้เพราะกจิการซึง่รฐัเคยโอบอุม้แปรรปูเป็นของ
เอกชน ผลจากภาวะเศรษฐกจินี้คอืชนชัน้กลางจ านวนมากขยบัฐานะลงกลายเป็นชนชัน้กลางล่าง หรอืไมก่็
คนจน ขณะทีค่นซึง่มรีายไดน้้อยเพิม่ขึน้ รฐับาลมไิดเ้กบ็ภาษจีากผูม้รีายไดส้งูเพิม่เพื่อกระจายทรพัยส์นิ 
ความเหลื่อมล ้าระหว่างผูม้รีายไดม้ากทีสุ่ดเพยีงรอ้ยละหนึ่งและคนส่วนใหญ่ทวมีหาศาลนบัแต่ปี 2009 เป็น
ตน้มา ความเหลื่อมล ้าส่งผลระยะยาวต่อความเชื่อมัน่ในสถาบนัประชาธปิไตยเพราะประชาชนทีป่ระสบ
ปญัหาทางเศรษฐกจิเหน็ว่ารฐับาลเป็นตวัแทนของคนรวยเพยีงรอ้ยละหนึ่งมากกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ตลอดจนหมดศรทัธากบัสถาบนัการเมอืงเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ซึง่บงัคบัใชน้โยบายเสรนีิยมใหม ่ทว่า
ไมไ่ดม้าจากการเลอืกตัง้และเป็นตวัแทนประชาชน 
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เร่ืองท่ี 15.4.2  กระแสผูอ้พยพและวิกฤตอตัลกัษณ์ 

 ยุโรปก าลงัเผชญิการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวฒันธรรม ในทางหนึ่ง ยุโรปก าลงักลายเป็น
สงัคมสูงวยั ประมาณการว่าในปี 2020 ประชากร 1 ใน 4 ของยุโรปจะมอีายุเฉลีย่ 60 ปี ในอกี 50 ปี (จาก
สถิติปี 2012) ผู้คนมอีายุยนืยาวขึ้นโดยเฉลี่ย 84.6 ปี (เพศชาย) และ 89.1 ปี (เพศหญิง) ขณะเดยีวกนั
ประชากรวนัท างานในยโุรปตะวนัตกมบีุตรน้อยลง อตัราการเกดิของประชากรในยโุรป ณ ปี 2012 อยูท่ีร่อ้ย
ละ 2.1 ต่อมารดาหนึ่งคนเท่านัน้99 อย่างไรกด็ ีสดัส่วนประชากรซึง่เกดินอกยุโรปหรอืเป็นลูกหลานผูอ้พยพ
เพิม่สูงขึ้นในลกัษณะสวนทางกับแนวโน้มข้างต้น ขณะนี้ประชากรหนุ่มสาวในยุโรปกว่าร้อยละ 20 เป็น
ลูกหลานของแรงงานอพยพ (migrant worker) ซึ่งบางส่วนได้รบัเชิญจากรฐับาลยุโรปตะวันตกในช่วง
ทศวรรษที ่1960 เพื่อทดแทนแรงงานทอ้งถิน่ เช่นในกรณชีาวตุรกใีนเยอรมนี ขณะทีบ่างส่วนมาจากประเทศ
อดตีอาณานิคม เช่นชาวโมรอ็คโกหรอือลัจเีรยีในฝรัง่เศส หรอืชาวอนิเดยีและปากีสถานในองักฤษ ช่วงปี 
1960 ถงึ 1973 แรงงานอพยพในยุโรปเพิม่ขึน้จากรอ้ยละสามเป็นรอ้ยละหก และในปี 2016 ผู้อพยพจาก
ประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรปมจี านวน 2 ล้านคนและนอกทวปียุโรป 1.3 ล้านคน โดยเยอรมนีถือว่ามผีู้
อพยพมากทีสุ่ด ณ ปี 2016 รองลงมาเป็นองักฤษ สเปน ฝรัง่เศส และอติาล ี 

กระนัน้ก็ตาม ประชากรในยุโรปตะวนัออก เช่นโครเอเชยี ลตัเวยี ลธิวัเนีย โปแลนด์ และโรมาเนีย 
อพยพออกจากประเทศตนไปยงัประเทศอื่นในสหภาพยุโรป ลกัษณะเช่นนี้สะทอ้นภาวะ “สมองไหล” (brain 
drain) ของประชากรในยุโรปตะวันออกตัง้แต่หลงัสงครามเย็นเป็นต้นมา โดยเฉลี่ยแล้วผู้อพยพมีอายุ
ประมาณ 36 ปี สดัส่วนนี้มากกว่าชาวยุโรปท้องถิ่นซึ่งมอีายุโดยเฉลี่ย 44 ปี 100 ส่วนปรมิาณผู้ขอลี้ภัย 
(asylum seeker) ในยุโรปเพิม่ขึน้ในช่วงทศวรรษที ่1990 โดยประชาชนจากประเทศทีป่ระสบสงครามกลาง
เมอืง เช่น (อดตี)ยโูกสลาเวยี อริกั และแอฟรกิาตะวนัตก มกัลีม้าภยัมายงัยุโรป โดยเพิม่จากจ านวน 65,000 
ในปี 1983 เป็น 500,000 ในปี 1991101 จ านวนผูล้ ีภ้ยัน้อยลงในช่วงต้นทศวรรษที ่2000 และเพิม่ขึน้อกีครัง้

                                         
99 “Europe’s Shrinking, Aging Population,” Stratfor (june 13, 2012), https://worldview.stratfor.com/article/europes-
shrinking-aging-population (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561); European Commission, “Population ageing in Europe: 
Facts, implications and policies” (2014), https://ec.europa.eu/research/social-
sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf  (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561). 
100 “ Migration and migrant population statistics,” Eurostat (March 2018), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_ population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants 
(สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561). 
101 Merriman, op. cit., 1122-1124. ความต่างส าคญัระหว่างผู้อพยพและผู้ลี้ภยัคอื กรณีแรกเลอืกอพยพด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจหรือสงัคม โดยเฉพาะเพื่อหางาน รบัการศึกษา หรือตัง้รกรากใหม่ในประเทศซึ่งสภาพสงัคมเศรษฐกิจดกีว่า
ประเทศดัง้เดมิของตน ส่วนผูข้อลีภ้ยัโดยทัว่ไปถูกผลกัดนัออกจากประเทศตนดว้ยภยัสงคราม ถูกข่มขู่ทางการเมอืง หรอื
ภยัธรรมชาต ิโดยจะตอ้งสมคัรขอรบัสถานะผูล้ีภ้ยั (refugee) เพื่อเขา้สูก่ระบวนการพกัอาศยัในประเทศปลายทางต่อไป. 

https://worldview.stratfor.com/article/europes-shrinking-aging-population
https://worldview.stratfor.com/article/europes-shrinking-aging-population
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_%20population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_%20population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
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นับจากปี 2011 โดยมจี านวนมากที่สุดในปี 2015 ปจัจยัส าคญัคอืสงครามกลางเมอืงในอริกัและโดยเฉพาะ
ซเีรยี ณ ปี 2017 สหภาพยุโรปใหส้ถานะผูล้ ี้ภยัแก่ผูส้มคัรจ านวนกว่าห้าแสนคน และในปีเดยีวกนัมผีู้ลี้ภยั
สมคัรขอสญัชาติในยุโรปถึง 198,000 คน โดยประเทศเยอรมนีมจี านวนมากที่สุด รองลงมาเป็นอิตาลี 
ฝรัง่เศส กรซี องักฤษ และสเปน102  

 ปจัจยัข้างต้นน้ียงัส่งให้ผู้อพยพและลี้ภยัที่เป็นชาวมุสลมิเพิม่จ านวนขึ้นในยุโรปนับแต่ทศวรรษที่ 
1990 เป็นต้นมา โดยประเทศอดตีอาณานิคมของยุโรปจ านวนหนึ่งมปีระชากรส่วนมากนับถอืศาสนาอสิลาม 
(เช่นโมรอ็คโค อลัจเีรยี ปากสีถาน เป็นต้น) ส่วนผูข้อลีภ้ยัสงครามจ านวนหนึ่งมาจากประเทศในตะวนัออก
กลางซึ่งเผชญิสงครามกลางเมอืง รวมถงึการแทรกแซงทางทหาร และคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิโดยสหรฐัฯ 
และนาโต เช่นอริกั อฟักานิสถาน โซมาเลยี ซดูาน อหิรา่น ลเิบยี และซเีรยี เป็นตน้ ผูอ้พยพและลีภ้ยัเหล่านี้
ตัง้รกรากใหม่ในยุโรป พรอ้มกบัน าวฒันธรรม ศาสนา และธรรมเนียมปฏบิตัิตนเขา้มาในยุโรป ในปี 1996 
ประชากรทีน่บัถอืศาสนาอลิามในฝรัง่เศสมจี านวน 5 ลา้นคน ส่วนจ านวนมสัยดิเพิม่จาก 130 หลงัในปี 1976 
เป็น 1,000 หลงัในปี 1996 แนวโน้มเช่นเดยีวกนัเกดิขึ้นในองักฤษและเยอรมนี103 ในปี 2010  ประชากร
มสุลมิทัว่สหภาพยโุรป นอรเ์วย ์และสวสิเซอรแ์ลนดม์จี านวนราว 19 ลา้นคน (หรอืรอ้ยละ 3.8 ของประชากร
ทัง้หมด) และในปี 2016 เพิม่เป็น 25.8 ล้านคน (หรอืร้อยละ 4.9 ของประชากรทัง้หมด)  คาดการณ์ว่า
ประชากรมุสลมิในยุโรปจะมแีนวโน้มเพิม่เป็นรอ้ยละ 7.4 ในปี 2050 (และอาจมากกว่านี้หากตวัเลขผูอ้พยพ
เพิม่ขึน้) เมือ่เทยีบกบัประชากรยโุรปดัง้เดมิ ประชากรมสุลมิมอีายุน้อยกว่าและอตัราการเกดิสงูกว่า เยอรมนี
จะกลายเป็นประเทศซึ่งมปีระชากรชาวมุสลมิมากที่สุดในยุโรป รองลงมาเป็นองักฤษ ฝรัง่เศส อติาล ีและ
สวเีดน104 

 คุณูปการของผูอ้พยพชาวมุสลมิในยุโรปปรากฏชดัทีสุ่ดในด้านเศรษฐกจิ เพราะประชากรหนุ่มสาว
ท างานในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารซึ่งแรงงานทอ้งถิน่ไมเ่พยีงพอ กระนัน้กต็ามชาวยโุรปดัง้เดมิ (ผวิขาว) 
กงัวลและกลวัการเพิม่จ านวนของประชากรมุสลมิ มติทิางอารมณ์นี้มสีามด้าน ประการแรกคอืด้านศาสนา
และวฒันธรรม ชาวยุโรปจ านวนมากยงัเหน็ว่าศาสนาครสิต์เป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมในทวปียุโรป แมว้่าใน
หลายประเทศพยายามแยกรฐัออกจากศาสนาก็ตาม นอกจากนี้ยงัเห็นว่าคุณค่าเช่นประชาธปิไตย สทิธิ
มนุษยชน ความเท่าเทยีมทางเพศ การเคารพพืน้ทีส่าธารณะ เป็นนวัตกรรมทางอารยธรรมของยุโรป ผูค้น

                                         
102  “Asylum statistics,” Eurostat (April 2018), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_statistics#Citizenship_of_first-time_applicants: _most_from_Syria_and_Iraq (สบืคน้เมื่อ
วนัที ่7 มถุินายน 2561). 
103 Merriman, op. cit., 1122. 
104  “Europe’s Growing Muslim Population,” Pew Research Center (November 29, 2017), 
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics#Citizenship_of_first-time_applicants: _most_from_Syria_and_Iraq
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics#Citizenship_of_first-time_applicants: _most_from_Syria_and_Iraq
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
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กงัวลว่ากระแสผู้อพยพจากประเทศมุสลมิจะเปลีย่นอตัลกัษณ์ของยุโรป เพราะผู้อพยพน าคุณค่าและธรรม
เนียมตนมาปฏบิตัใิชใ้นบรบิทยุโรป ซึง่ขดัแยง้กบัคุณค่าดัง้เดมิทีช่าวยุโรปยดึถอื การโต้แยง้เรื่องอตัลกัษณ์
ดุเดอืดมากขึน้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเดน็อย่างการสวมฮญิาบหรอืการคลุมผมของสตรชีาวมุสลมิใน
ฝรัง่เศสและเบลเยี่ยมถูกวจิารณ์อย่างหนักในสื่อว่าละเมดิหลกัรฐัธรรมนูญว่ าด้วยการแยกรฐัจากศาสนา 
ฉะนัน้จงึไม่อาจแสดงสญัลกัษณ์ทางศาสนาในพื้นที่สาธารณะได้ ในสแกนดเินเวยีและเยอรม นี ประเด็น
ดงักล่าวถูกตคีวามว่าเป็นการกดขี่ผูห้ญงิ105 นอกจากนี้ การลอ้เลยีนศาสนาถอืเป็นส่วนหนึ่งของสทิธใินการ
แสดงความเหน็ทางการเมอืงของชาวยุโรป ทว่าการล้อเลยีนศาสดามูฮมัหมดัในสื่อฝรัง่เศสและเดนมาร์ก
สรา้งความโกรธแก่ชาวมุสลมิ ในกรณีฝรัง่เศส เกดิการโจมตนีิตยสารชารล์ ีเอบ็โด (Charlie Hebdo) ซึง่วาด
การต์ูนลอ้เลยีนศาสดาในปี 2015 ส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 12 คน บาดเจบ็อกี 11 คน106 วฒันธรรมมหาชน (pop 
culture) ในยุโรปสะทอ้นความกงัวลทีจ่ะสูญเสยี “ความเป็นยุโรป” เช่นนิยายเรื่อง Submission (2015) ของ
นกัเขยีนชาวฝรัง่เศส มเิชล อูแอลเบค็ (Michel Houellebecq) บรรยายเหตุการณ์สมมตุถิงึพรรคมสุลมิซึ่งขึน้
ครองอ านาจในฝรัง่เศสปี 2022 และบงัคบัใชก้ฎหมายอสิลาม รวมถงึขนบทางเพศซึง่ชาวฝรัง่เศสถอืว่า “ลา้
หลงั” งานเขยีนชิน้น้ีถูกวจิารณ์ว่าตอกย า้กระแสกลวัอสิลาม (Islamophobia) ในยโุรป107 

ประการที่สองได้แก่ด้านเศรษฐกจิ ขอ้โต้แยง้ประการส าคญัของผู้เสนอให้จ ากดัจ านวนผู้อพยพใน
ยุโรปคอืผู้อพยพพึ่งพาระบบสวสัดกิาร ซึ่งจ่ายโดยภาษีของประชาชนที่ท ามาหากนิ นอกจากนี้ยงัแย่งงาน
ชาวยุโรปเพราะค่าแรงถูกกว่ามาตรฐาน ทัง้สองปจัจยัน้ีก าลงับ่อนท าลายระบบรฐัสวสัดกิารของยุโรป ขอ้
โต้แยง้เช่นนี้ปรากฏในงานวชิาการยอ้นกลบัไปยงัปี 2004 แมว้่างานศกึษาในเวลาต่อมาชี้ต่างออกไปว่าผู้
อพยพมคีุณูปการต่อเศรษฐกจิในระยะยาว ขอ้โต้แยง้ด้านเศรษฐกจินี้กลบัถูกพรรคขวาประชานิยมฉวยใช้
เพื่อสร้างคะแนนนิยมให้แก่ตน โดยชี้ว่าพลเมอืงที่มสีญัชาตติามฏหมายและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาติ
เท่านัน้จงึมสีิทธิได้สวสัดิการ วาทะเช่นนี้ช่วยขยายฐานเสียงให้พรรคขวาประชานิยมในฝรัง่เศสอย่าง 
National Front ดงัจะไดก้ล่าวเพิม่เตมิในเรือ่งที ่4.3108 ขณะเดยีวกนั พรรคฝา่ยซา้ยบางส่วนเหน็ว่าควรสรา้ง

                                         
105 Viviane Teitelbaum, “The European Veil Debate,” Israel Journal of Foreign Affairs 5(1) (2011): 89-99. 
106 Gordon Rayner, Henry Samuel and Martin Evans, “Charlie Hebdo attack: France’s worst terrorist attack in a 
generation leaves 12 dead,” The Telegraph (January 7, 2015), 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11331902/Charlie-Hebdo-attack-Frances-worst-
terrorist-attack-in-a-generation-leaves-12-dead.html (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561). 
107 Angelique Chrisafis, “Michel Houellebecq: Am I Islamophobic? Probably, yes,” The Guardian (September 6, 
2015), https://www.theguardian.com/books/ 2 0 1 5 / sep/0 6 / michel-houellebecq-submission-am-i-islamophobic-
probably-yes (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561). 
108 Luis Cornago Bonal and Delia Zollinger, “Immigration, Welfare Chauvinism and the Support for Radical Right 
Parties in Europe,” Euro Crisis in the Press (LES) (March 19, 2018), 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11331902/Charlie-Hebdo-attack-Frances-worst-terrorist-attack-in-a-generation-leaves-12-dead.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11331902/Charlie-Hebdo-attack-Frances-worst-terrorist-attack-in-a-generation-leaves-12-dead.html
https://www.theguardian.com/books/
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ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้อพยพโดยไม่กีดกันเชื้อชาติสผีวิ การปะทะระหว่างอุดมการณ์ซ้าย
(กลาง)-ขวาว่าด้วยเรื่องผู้อพยพและนโยบายสวสัดกิารถือเป็นมติิใหม่ของประชาธปิไตยในยุโรป เพราะ
พรรคฝา่ยขวาฉกฉวยวาทะเรือ่งความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิของอุดมการณ์ฝ่ายซา้ยมาใช ้ส่วนฝา่ยซ้ายถูก
ผลกัใหโ้ต้แยง้จากมุมพหุวฒันธรรมเป็นหลกั ฐานเสยีงเดมิของฝา่ยซา้ยซึง่สนับสนุนนโยบายสวสัดกิาร ทว่า
ไมแ่น่ใจเรือ่งพหุวฒันธรรม จงึหนัไปสนบัสนุนพรรคฝา่ยขวา แนวโน้มเช่นน้ีส่งผลต่อรอยแยกทางอุดมการณ์
ของพรรคการเมอืงซา้ย-ขวาอยา่งส าคญั 

 ประการสุดทา้ย ความกงัวลต่อกระแสผูอ้พยพมมีติดิา้นความมัน่คง ข่าวการก่อการรา้ยโดยกลุ่มตดิ
อาวุธมุสลิมสร้างความหวาดระแวงว่าผู้อพยพชาวมุสลิมมสีายสมัพนัธ์กับกลุ่มเหล่านี้ และแทรกซึมมา
ปฏบิตัิการในยุโรป ยุโรปเผชญิภยัก่อการร้ายในหลายรูปแบบก่อนที่การก่อร้ายจะถูกเชื่อมโยงกบัชุมชน
มุสลมิ กลุ่มฝ่ายซ้ายหวัรุนแรงและกลุ่มตดิอาวุธแบ่งแยกดนิแดนในไอรแ์ลนด์เหนือและสเปนตอนเหนือใช้
ยุทธวธิก่ีอการรา้ยในช่วงทศวรรษที่ 1970 ถงึต้น 1990 สงครามในอฟักานิสถาช่วงปี 1979 ถงึ 1989 ให้
ก าเนิดนักรบเพื่อปกป้องศาสนาอสิลาม จนพฒันาเป็นกลุ่มอลักออดิะห์ซึ่งอยู่เบื้องหลงัการโจมตีตกึเวริด์    
เทรดในสหรฐัฯ เมือ่ปี 2001 หลงัจากสหรฐัฯ ท าสงครามต่อตา้นการก่อรา้ยในอฟักานิสถาน (2001) และอริกั 
(2003) ปฏบิตักิารก่อการรา้ยเริม่ขยายมายงัยุโรป โดยเฉพาะประเทศซึ่งเป็นพนัธมติรสหรฐัฯ ในปี 2004 
เกดิเหตุโจมตใีนกรงุมาดรดิส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติเกอืบ 200 คน ต่อมาในปี 2005 เกดิเหตุโจมตรีถไฟใต้ดนิใน
กรุงลอนดอน สงครามกลางเมอืงในซเีรยีและสงครามยดืเยือ้ในอริกัให้ก าเนิดกลุ่มก่อการรา้ยใหม่ได้แก่ ไอ
เอส (IS หรอื Islamic State) พลเมอืงในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นลูกหลานผู้อพยพรุ่นที่สองเรอืนพนัร่วมรบใน
สมรภมูเิหล่านี้กบักลุ่มก่อการรา้ย109  ช่วงปี 2015 ถงึ 2016 เหตุโจมตเีกดิถีข่ ึน้ในเมอืงใหญ่ของยโุรป เช่นใน
ปารสี (มกราคมและพฤศจกิายน 2015) นีซ (2016) บรสัเซล (2016) เบอรล์นิ (2016) สตอ็กโฮมส ์(2017) 
ในปี 2016 เหตุก่อการรา้ยส่งผลให้มผีู้เสยีชวีติรวม 300 คน110 กระนัน้ก็ด ีเมื่อเทยีบกบัอตัราการเสยีชวีติ

                                         
http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2018/03/19/immigration-welfare-chauvinism-and-the-support-for-radical-right-
parties-in-europe/ (สบืคน้เมื่อวนัที ่7 มถุินายน 2561). 
109 Thomas Precht, “Home grown terrorism and Islamist radicalisation in Europe: from conversion to terrorism,” 
Danish Ministry of Justice (December 2007), 
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningspuljen/2011/2007/Ho
me_grown_terrorism_and_Islamist_radicalisation_in_Europe_-_an_assessment_of_influencing_factors__2_.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561) , 20; Bruce Riedel, “Syria’s Terror Blowback Threatens Europe and the United 
States,” Brookings (May 5, 2014), https://www.brookings.edu/opinions/syrias-terror-blowback-threatens-europe-and-
the-united-states/ (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 
110 Chris Alcantara, “46 years of terrorist attacks in Europe, visualized,” The Washington Post (July 17, 2017), 
https://www.washingtonpost.com/graphics/ world/a-history-of-terrorism-in-europe/??noredirect=on (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 
มถุินายน 2561). 

http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2018/03/19/immigration-welfare-chauvinism-and-the-support-for-radical-right-parties-in-europe/
http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2018/03/19/immigration-welfare-chauvinism-and-the-support-for-radical-right-parties-in-europe/
https://www.washingtonpost.com/graphics/%20world/a-history-of-terrorism-in-europe/??noredirect=on
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ด้วยเหตุอื่น เช่นโรคมะเรง็ หรอืโรคหวัใจ ผู้เสยีชวีติจากเหตุก่อการรา้ยในยุโรปคดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 0.03 
(สถติปีิ 2016)111  

ไมว่่าขอ้เทจ็จรงิจะเป็นอย่างไร แต่เหตุก่อการรา้ยก่อร่างความรบัรูแ้ละอารมณ์หวาดระแวงต่อชุมชน
มุสลมิ ทัง้ที่ตัง้รกรากในสงัคมตนมาหลายรุ่นและที่เพิง่อพยพเขา้มา ในยุโรปตะวนัออก ผู้อพยพถูกมองว่า
เชื่อมโยงกบักลุ่มก่อการรา้ยโดยตรง ความเหน็คลา้ยกนัปรากฏในประเทศซึง่มปีระชากรมุสลมิจ านวนมาก 
เช่นเยอรมนี เนเธอรแ์ลนด์ ฝรัง่เศส และสวเีดน แมว้่าจะคดิเป็นอตัราส่วนน้อยกว่า112 ความหวาดระแวง
เช่นนี้ส่งผลให้ชาวมุสลมิในสงัคมยุโรปถูกกดีกนัมากขึน้ รูส้กึแปลกแยกมากขึน้ ต่อต้านยุโรปมากขึน้ และ
ฝกัใฝ่อุดมการณ์อิสลามสุดโต่งมากขึ้น113 ภยัก่อการร้ายและความหวาดกลวัต่อภยัดงักล่าวจงึบัน่ทอน
ลกัษณะส าคญัของประชาธปิไตยในยุโรป นัน่คอืพหุวฒันธรรมและการเปิดรบัต่อความแตกต่างหลากหลาย 
ในหลายประเทศเช่นฝรัง่เศส เยอรมนี และสแกนดเินเวยี รฐับาลออกกฎหมายความมัน่คงซึ่งละเมดิสทิธิ
มนุษยชน โดยจ ากดัสทิธผิูอ้พยพลีภ้ยั และสอดส่องตรวจตราชุมชนมุสลมิในประเทศตน114 รฐับาลเหล่านี้มา
จากพรรคขวากลางหรอืซ้ายกลาง และด าเนินมาตรการดงักล่าวเพื่อแสดงใหป้ระชาชนเหน็ว่าตนม ี “น ้ายา” 
โดยหวงัว่าจะช่วยเพิม่เสยีงสนบัสนุนของประชาชนต่อพรรคตน 

กจิกรรม 15.4.2 

 จงอธบิายว่าวกิฤตอตัลกัษณ์ในยโุรปส่งผลต่อสถานการณ์ประชาธปิไตย ณ ศตวรรษที ่21 อยา่งไร 

แนวตอบกจิกรรม 

                                         
111  “Morality rate in the EU in 2016 from various causes,” in Terrorism in Europe, 
https://www.statista.com/statistics/722823/mortality-rate-in-the-eu-from-various-causes/ (สบืค้นเมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 
2561). 
112  Pew Research Center, “European opinions of the refugee crisis in 5 charts” (September 16, 2016), 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/ ( สืบ ค้น เ มื่ อ
วนัที ่8 มถุินายน 2561). 
113 Center for Opportunity and Equality, “Understanding the Socio-Economic Divide in Europe,” OECD and Open 
Society Foundation (January 26, 2017), https://www.oecd.org/els/soc/cope-divide-europe-2017-background-
report.pdf (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561), 22-26. 
114 Amnesty International, “EU: Orwellian counter-terrorism laws stripping rights under guise of defending them” 
(January 17, 2017), https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/eu-orwellian-counter-terrorism-laws-stripping-
rights-under-guise-of-defending-them/  (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/eu-orwellian-counter-terrorism-laws-stripping-rights-under-guise-of-defending-them/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/eu-orwellian-counter-terrorism-laws-stripping-rights-under-guise-of-defending-them/
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ยุโรปก าลงัเผชญิการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวฒันธรรม ในทางหนึ่ง ยุโรปก าลงักลายเป็น
สงัคมสูงวยั เพราะชาวยุโรปดัง้เดมิ (ผวิขาว) มอีายุยนืขึ้นและอตัรการเกิดน้อยลง ขณะเดยีวกนัสดัส่วน
ประชากรซึง่เกดินอกยุโรปหรอืเป็นลูกหลานผูอ้พยพกเ็พิม่สูงขึน้ โดยเฉพาะประชากรชาวมุสลมิ แนวโน้มนี้
สรา้งความกงัวลต่อการเปลี่ยนแปลงอตัลกัษณ์ในภูมภิาค ชาวยุโรปจ านวนมากยงัเหน็ว่าศาสนาครสิต์เป็น
ศูนย์กลางวฒันธรรมในทวีปยุโรป แม้ว่าในหลายประเทศมคีวามพยายามแยกรฐัออกจากศาสนาก็ตาม 
นอกจากนี้ยงัเห็นว่าคุณค่าเช่นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ การเคารพพื้นที่
สาธารณะ เป็นนวตักรรมทางอารยธรรมของยุโรป ผูค้นกงัวลว่าผูอ้พยพจากประเทศมุสลมิจะน าคุณค่าและ
ธรรมเนียมตนมาปฏบิตัใิชใ้นบรบิทยุโรป ซึง่ขดัแยง้กบัคุณค่าดัง้เดมิทีช่าวยุโรปยดึถอื ความรูส้กึเช่นนี้ส่งผล
สองประการที่สมัพนัธ์กนั ประการแรกชาวยุโรปจ านวนมากเริม่หนัเหไปเลอืกพรรคฝ่ายขวาซึ่งมนีโยบาย
ต่อต้านผูอ้พยพและอนุรกัษ์อตัลกัษณ์ยุโรปมากขึน้ ประการทีส่องชาวมุสลมิในสงัคมยุโรปถูกกดีกนัมากขึ้น 
รูส้กึแปลกแยกยิง่ขึน้ ต่อต้านสงัคมยุโรป และฝกัใฝ่อุดมการณ์อสิลามสุดโต่ง หรอืกระทัง่ลงมอืก่อการรา้ย 
เมือ่เหตุการณ์ก่อการรา้ยเพิม่ขึน้ พรรคฝา่ยขวายิง่ไดค้ะแนนนิยมมากขึน้ ภยัก่อการรา้ย ความหวาดกลวัต่อ
ภยัดงักล่าว และความนิยมต่อพรรคฝา่ยขวาจงึบัน่ทอนลกัษณะส าคญัของเสรนีิยมประชาธปิไตยในยโุรป นัน่
คอืพหุวฒันธรรมและการเปิดรบัต่อความแตกต่างหลากหลาย 
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เร่ืองท่ี 15.4.3 ขวาประชานิยมและอนาคตประชาธิปไตยในยโุรป 

ในปี 2017 รายงานของ Freedom House ชี้ว่าภยัคุกคามประชาธปิไตยในโลกที่อนัตรายที่สุดคอื
ประชานิยมและระบอบอ านาจนิยม115 อยา่งไรกด็ ีพฒันาการการเมอืงยโุรปในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาแสดงให้
เหน็ว่าปรากฏการณ์ “ประชานิยม” ซบัซอ้นกว่าที่คดิ ประชานิยมในยุโรปมกัถูกโยงกบัอุดมการณ์ชาตหิรอื
เชื้อชาตินิยมโดยปรยิาย เนื่องด้วยประสบการณ์ฟาสซิสต์ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที่สอง (ดูตอนที่ 
15.2.1) อย่างไรก็ด ีประชานิยมมใิช่อุดมการณ์ทางการเมอืงแต่เป็นวธิคีดิและการแสดงออกทางการเมอืง
แบบหนึ่ง ซึง่แยกประชาชนออกจากชนชัน้น า และเหน็ว่าประชาชนตอ้งต่อต้านชนชัน้น าซึง่เอารดัเอาเปรยีบ
ตน ดว้ยเหตุนี้ประชานิยมถูกผนวกเขา้กบัอุดมการณ์แบบซา้ยหรอืขวากไ็ด ้โดยฝ่ายซา้ยอาจอาศยัประเด็น
ทางเศรษฐกจิประนามชนชัน้น าว่ากดขีป่ระชาชนส่วนใหญ่ ดงัทีป่รากฏในวาทะและนโยบายของพรรคฝ่าย
ซ้ายโปเดโมส (Podemos) ในสเปน116 ส่วนฝ่ายขวา อาศยัองค์ประกอบทางวฒันธรรม (เช่นเชื้อชาต ิชาติ
พนัธุ ์ชาต ิหรอืศาสนา) อธบิายว่า “คนนอก” ซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยและมวีฒันธรรมศาสนาต่างออกไป คอืศตัรู
ของประชาชนส่วนใหญ่ 

ประชานิยมมคีวามสมัพนัธแ์บบอหิลกัอเิหลื่อกบัระบอบประชาธปิไตยไม่น้อยเพราะในทางหนึ่งผูน้ า
ประชานิยมได้รบัการเลอืกตัง้จากประชาชน ทว่าเมื่อขึน้สู่อ านาจแลว้มกัท าลายสถาบนัอสิระ สื่อ และพื้นที่
ของภาคประชาสงัคม ผูน้ าประชานิยมมกัอ้างว่าองคก์รอสิสระ สื่อ หรอื NGOs ไม่ไดม้าจากเสยีงประชาชน
เฉกเช่นตน เมื่อหน่วยงานเหล่านี้แสดงความเห็นต่างจากผู้น า มกัถูกหาว่าเป็นศตัรูต่อประชาชน ในแง่นี้ 
ประชานิยมสะทอ้นรปูแบบประชาธปิไตยซึง่ยดึเสยีงขา้งมาก ขณะเดยีวกนักม็แีนวโน้มรวบอ านาจและววิฒัน์
เป็นระบอบอ านาจนิยมอ่อนๆ117  

ตัง้แต่ช่วงทศวรรษที ่1970 พรรคการเมอืงขวาและกลุ่มนาซใีหม่ (Neo Nazi) ก่อตวัขึน้อกีครัง้ โดย
ยดึวาทะเดมิๆ ซึง่แพร่หลายในยุโรปภายใต้ระบอบฟาสซสิต์ เช่นต้านยวิ อนุรกัษ์ความบรสิุทธิท์างเชื้อชาต ิ
เป็นต้น อย่างไรก็ด ีพรรคและกลุ่มขวาจดัเหล่านี้ขยบัจากชายขอบมาอยู่ขวากลางมากขึน้ ด้วยบรบิทสาม
ประการซึ่งอภปิรายไว้ขา้งต้น ได้แก่ชยัชนะของอุดมการณ์เสรนีิยมประชาธปิไตยและกระแสโลกาภวิฒัน์ 
วกิฤตเศรษฐกจิซึ่งสร้างความเหลื่อมล ้า ตลอดจนการแทรกแซงอธปิไตยทางเศรษฐกจิของสหภาพยุโรป 
คลื่นผู้อพยพและวกิฤตอตัลกัษณ์ พรรคและกลุ่มขวาเริม่พูดภาษาประชานิยมมากขึน้ โดยชี้ไปที่ชนชัน้น า
เสรนีิยม (liberal elites) รวมถงึสื่อเสรนีิยม (liberal media) ว่าบงัคบัใหผู้ค้นต้องยอมรบัคุณค่าแบบเสรนีิยม
เหมอืนๆ กนัหมด เช่นพหุวฒันธรรม การเคารพความหลากหลายทางเพศ การไม่ใชค้ าพูดกดีกนัเชือ้ชาตสิี
                                         
115 Freedom House, “Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy” (2017) 
https://freedomhouse.org/report/freedomworld/freedomworld2017  (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 
116 Inigo Errejon and Chantal Mouffe, Podemos: In the Name of the People (London: A Sounding Publication, 2016). 
117 Jan-Werner Müller, What is Populism (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2016). 

https://freedomhouse.org/report/freedomworld/freedomworld2017
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ผวิ และเพศสภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยงักล่าวโทษชนชัน้น าเสรนีิยม ซึง่ด ารงต าแหน่งในองคก์ารระหว่าง
ประเทศ (โดยเฉพาะสหภาพยุโรป) และรฐับาล ว่านบน้อมต่อระบบทุนนิยมข้ามชาติ และน านโยบาย
เศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่มาปฏบิตั ิจนท าลายอธปิไตยทางเศรษฐกิจของชาต ิท าให้ผู้คนตกงาน และมี
สภาพความเป็นอยู่ทีย่ ่าแย่ ในแง่วฒัธรรม พรรคหรอืกลุ่มประชานิยมชีว้่าชนชัน้น าซึง่สนับสนุนนโยบายเปิด
พรมแดนและพหุวฒันธรรมก าลงัท าลายอารยธรรมยุโรป เพราะผู้อพยพลี้ภยัชาวมุสลิมก าลงัเปลี่ยนให้
ศาสนาหลกัและวฒันธรรมในยุโรปเป็นอสิลาม (Islamisation) ในอกีไมก่ีปี่ขา้ง และชาวยโุรปดัง้เดมิ (ผวิขาว) 
จะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในบ้านตัวเอง นอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ยงักลัวว่าอารยธรรมยุโรป ซึ่งส่งเสริม
ประชาธปิไตย ความเท่าเทยีม และการแยกศาสนาออกจากรฐั จะถูกบ่อนท าลายโดยอสิลาม ทัง้เหน็ว่าชุมชน
มุสลิมเป็นภัยคุกคามด้านความมัน่คง เพราะเชื่อมโยงกับกลุ่มก่ อการร้ายและเป็นสาเหตุของอัตรา
อาชญากรรมทีเ่พิม่ขึน้ กลุ่มและพรรคเหล่านี้มกัพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “อสิลามไมม่ทีีท่างในยโุรป”118 

นับแต่วิกฤตค่าเงินยูโร พรรคขวาประชานิยมได้ร ับคะแนนเสียงเลือกตัง้เพิ่มสูงขึ้นในยุโรป 
โดยเฉพาะในอังกฤษ (พรรค UK Independence Party หรือ UKIP) ออสเตรีย (พรรค Freedom Party) 
เยอรมนี (พรรค Alternative for Germany หรอื AfD) ฝรัง่เศส (พรรค National Front) เนเธอแลนด ์(พรรค 
Party for Freedom หรือวีพีพี) เบลเยี่ยม (พรรค Flemish Interest) กรีซ (พรรค Golden Dawn) อิตาลี 
(พรรค Five Star Movement) ฮงัการ ี(พรรคยอบบคิ) โปแลนด ์(พรรค Law and Justice) สโลวคัเกยี (พรรค 
People’s Party-Our Slovakia) สวเีดน (พรรค Sweden Democrats) เดนมาร์ก (Danish People’s Party) 
ฟินแลนด ์(พรรค Finns Party) และนอรเ์วย ์(พรรค Progressive Party) เป็นต้น119 พรรคเหล่านี้เริม่ประสบ
ความส าเรจ็ในแคมเปญการเมอืง มเิช่นนัน้ก็ร่วมตัง้รฐับาลกบัพรรครฐับาลขวากลาง หรอืกลายเป็นพรรค
ฝ่ายขวาที่มทีี่นัง่ในรฐัสภามากพอที่จะขดัขวางหรอืผลกัดนัร่างกฎหมายได้ เช่นพรรค UKIP ขององักฤษ
ประสบความส าเรจ็ในแคมเปญโน้มน้าวใหช้าวองักฤษลงประชามตใิหป้ระเทศตนออกจากสหภาพยุโรปในปี 
2016 ส่วนพรรค AfD ในเยอรมนีไดค้ะแนนเสยีงเลอืกตัง้ถงึรอ้ยละ 13 ในปี 2017 และขณะน้ีเป็นพรรคฝ่าย
คา้นที่ใหญ่ที่สุด ในกรณีฝรัง่เศส เมื่อปี 2017 ผู้ท้าชงิต าแหน่งประธานาธบิดีจากพรรคฝ่ายขวามารนี เลอ 
เพน (Marine Le Pen) เขา้รอบสองไปชงิต าแหน่งกบัเอม็มานูเอล็ มาครอง (Emmanuel Macron) แมจ้ะแพ้

                                         
118 Daniele Albertazzi, “The Sceptre and the Spectre,” in Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western 
European Democracy, eds. Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008), 1-
14; Giorgod Charalambous, “Introduction to the Report,” in The European Far Right: Historical and Contemporary 
Perspectives (Oslo and Nicosia: Peace Research Institute Oslo and Friedrich Ebert Stiftung, 2015), 
https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=9072  (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 
119 “Europe’s Rising Far Right: A Guide to the Most Prominent Parties,” The New York Times (December 4, 2016), 
https://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/europe-far-right-political-parties-listy.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 
มถุินายน 2561). 

https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=9072
https://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/europe-far-right-political-parties-listy.html
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การเลอืกตัง้ในที่สุด แต่ก็ได้คะแนนเสยีงมากถงึรอ้ยละ 33.9 ซึ่งถอืว่ามากเป็นประวตักิารณ์ในฐานะพรรค
ฝ่ายขวา120 ผลเลอืกตัง้สูสรีะหว่างพรรคขวาประชานิยมกบัพรรคกระแสหลกัเกดิขึน้ในเนเธอรแ์ลนดเ์มื่อปี 
2017 เช่นกนั ในนอรเ์วยพ์รรค Progressive Party ได้คะแนนเสยีงกว่ารอ้ยละ 15 ในการเลอืกตัง้ปี 2017 
และกลายเป็นพรรคร่วมรฐับาลกบัพรรคขวากลาง121 ส่วนในออสเตรยี พรรค Freedom Party ได้คะแนน
เสียงถึงร้อยละ 27 และร่วมตัง้ร ัฐบาลกับพรรคขวากลาง 122 เช่นเดียวกัน ในอิตาลี พรรค Five Star 
Movement ได้คะแนนเสยีงสูงสุดในการเลอืกตัง้เมื่อเดอืนมนีาคม 2018 และเป็นพรรคหลกัในการจดัตัง้
รฐับาล123 แมพ้รรคเหล่านี้จะมนีโยบายต่างกนัในรายละเอยีด แต่มนีโยบายรว่มกนัคอืตา้นสหภาพยโุรป ตา้น
การท ายุโรปใหเ้ป็นอสิลาม ต้านกระแสผูอ้พยพ และปรบัมาตรการรบัมอืกลุ่มก่อการรา้ยใหเ้ด็ดขาดมากขึ้น 
ในรฐัสวสัดกิารอย่างฝรัง่เศสและสวเีดน พรรคขวาประชานิยมยงัเสนอให้จ ากดั (หรอืไม่ให)้ สวสัดกิารแก่ผู้
อพยพและผูล้ ีภ้ยัผดิกฎหมาย 

นอกจากพรรคการเมืองแล้ว ขวาประชานิยมยงัแพร่สะพัดในกลุ่มภาคประชาสังคม ทัง้ ที่เป็น
ขบวนการประทว้ง สื่อและบลอ็กเกอร ์สถาบนัวจิยั และหน่วยงานผูใ้หทุ้น โดยกลุ่มเหล่านี้มกัรว่มมอืกนัขา้ม
พรมแดน เช่น หน่วยงานอย่าง International Free Press Society และ David Horowitz Freedom Centre 
ให้ทุนแก่กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อ อาทิเช่น Gates of Vienna, Politically Incorrect และ Brussels 
Journal ทัง้ยงัเชื่อมโยงกลุ่มเหล่านี้เขา้กบักลุ่มประเภทเดยีวกนัในประเทศอื่นๆ ในยโุรป รวมถงึประสานการ
ท างานของกลุ่มเขา้กบัพรรคขวาประชานิยม ตลอดจนสรา้งเครอืข่ายขา้มชาตขิพรรคขวาประชานิยม124 เช่น
ในเดอืนมกราคม 2017 หวัหน้าพรรคขวาประชานิยม เช่น National Front จากฝรัง่เศสและพรรค Party for 
Freedom จากเนเธอแลนด์  เข้าร่วมเครือข่าย Europe of Nations and Freedom (ENF) ในเยอรมนี  
นอกจากนี้  กลุ่มประท้วงยงัจดักิจกรรมเดินขบวนและปราศรยัเพื่อสนับสนุนนโยบายต้านผู้อพยพ ต้าน

                                         
120 Andre Tartar, “How the Populist Right is Redrawing the Map of Europe,” Bloomberg (December 11, 2017), 
https://www.bloomberg.com/graphics/2017-europe-populist-right/ (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 
121 Emily Schultheis, “What Right-Wing Populists Look Like in Norway,” The Atlantic (September 12, 2017), 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/09/norway-progress-party-populism-immigration/539535/ 
(สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 
122 Paul Brennan, “Austria’s Peoples Party and far-right make coalition deal,” Aljazeera (December 16, 2017) 
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/austrias-peoples-party-far-right-coalition-deal-171216170008514.html 
(สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 
123 “Italian elections 2018: full results,” The Guardian (March 5, 2018), https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2018/mar/05/italian-elections-2018-full-results-renzi-berlusconi (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 
124 Arun Kundnani, “Blind Spot: Security Narratives and Far Right Violence,” International Centre for Counter-
Terrorism Research Paper (June 2012), https://www.icct.nl/download/file/ICCT-Kundnani-Blind-Spot-June-2012.pdf 
(สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 

https://www.bloomberg.com/graphics/2017-europe-populist-right/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/09/norway-progress-party-populism-immigration/539535/
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/austrias-peoples-party-far-right-coalition-deal-171216170008514.html
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/mar/05/italian-elections-2018-full-results-renzi-berlusconi
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/mar/05/italian-elections-2018-full-results-renzi-berlusconi
https://www.icct.nl/download/file/ICCT-Kundnani-Blind-Spot-June-2012.pdf
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อิสลาม หรือวิจารณ์นโยบายรฐับาลซึ่งตนไม่เห็นด้วย 125 เช่นในโปแลนด์ ประชาชนราว 60 ,000 คน
เดนิขบวนประท้วงในกรุงวอรซ์อว์เพื่อต้านอสิลามและสหภาพยุโรป126 ตัง้แต่ปี 2007 เป็นต้นมา จ านวนผู้
ร่วมกิจกรรมประท้วงของกลุ่มฝ่ายขวาเพิม่ขึ้นในเยอรมนี ฝรัง่เศส อิตาล ีและออสเตรยี เช่นกลุ่มเพกิดา 
(Pegida) ในเยอรมนีกลายเป็นกลุ่มประท้วงซึง่มรีะบบจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ และมกัระดมมวลชนในแต่ละ
ครัง้ไดม้าก วธิกีารทีก่ลุ่มประทว้งฝา่ยขวาใชม้ทีัง้สนัตวิธิแีละรุนแรง การประทว้งบนทอ้งถนนโดยมากเกดิขึน้
โดยปราศจากความรุนแรง แมม้กีารแสดงสญัลกัษณ์ซึ่งต่อต้านชนกลุ่มน้อยหรอืเหยยีดเชื้อชาตสิผีวิกต็าม 
อย่างไรกด็ ีในกรณีทีเ่กดิเหตุรุนแรง มรีะดบัต่างกนั ตัง้แต่จลาจลจนถงึการก่อการรา้ย เช่นในปี 2011 แอน
เดอรส์ เบรวคิ (Anders Brevik) ผูฝ้กัใฝอุ่ดมการณ์ต้านอสิลามระเบดิอาคารใจกลางกรงุออสโลวข์องนอรเ์วย ์
และโจมตคี่ายเยาวชนของพรรคประชาธปิไตยสงัคม ส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติรวมกนัเกอืบ 80 ราย127  

ปรากฏการณ์ขวาประชานิยมแพรส่ะพดัในยโุรปเป็น “อาการ” (symptom) มากกว่าเป็น “สาเหตุ” ซึง่
สะทอ้นว่าสถาบนัประชาธปิไตยในยุโรปก าลงัป่วยไข ้เหตุแห่งความเสื่อมของสถาบนั (institutional decay) 
มหีลายประการ ในแงเ่ศรษฐกจิ ความเหลื่อมล ้าและทศิทางเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมใหม่ท าใหผู้ค้นหมดศรทัธา
กบัสถาบนัประชาธปิไตย โดยเห็นว่าสถาบนัดงักล่าวไม่ช่วยให้ความเป็นอยู่ของตนดขีึ้น ขณะเดยีวกันก็
สนับสนุนใหช้นชัน้น ากอบโกยผลประโยชน์จากคนส่วนมาก แมว้่าน่ีดูเหมอืนเป็นเพยีงวาทะของพรรคฝ่าย
ขวา ทว่าความนิยมต่อพรรคดงักล่าวหลงัวกิฤตค่าเงนิยูโรเป็นต้นมาชีว้่าผู้คนซึง่ได้รบัผลกระทบจากความ
เหลื่อมล ้าก าลงั “ประทว้ง” ระบอบประชาธปิไตยดว้ยการหนัไปเลอืกพรรคขวาประชานิยม  

นอกจากน้ี ปจัจยัด้านวฒันธรรมส่งผลส าคญัให้พรรคฝ่ายขวาได้รบัความนิยมมากขึน้ สงัคมยุโรป
เผชญิกบัความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ คุณค่าดัง้เดมิทีผู่ค้นยดึถอืถูกบ่อนเซาะโดยกระแสโลกาภวิฒัน์ทาง
วฒันธรรม ซึ่งพยายามรวมอตัลกัษณ์ชาตซิึ่งต่างกนัให้เป็นหนึ่งเดยีวใน “ชุมชนโลก” (global community) 
กระแสผู้อพยพยิง่ตอกย ้าว่าความเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมดงักล่าวก าลงัเกิดขึ้นจรงิ  สดัส่วนประชากร
ก าลงัเปลีย่นไป และวฒันธรรมของผูอ้พยพอาจเขา้กนัไม่ไดก้บัวฒันธรรมของพลเมอืงดัง้เดมิ เทคโนโลยซีึง่
พฒันาอย่างรวดเรว็เปลี่ยนความสมัพนัธ์ระหว่างผู้คนในสงัคม ถ่างช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 
รวมถงึช่องว่างระหว่างสงัคมเมอืงและชนบท ให้ออกห่างจากกนัยิง่ขึ้น เสยีงสนับสนุนขวาประชานิยมจงึ

                                         
125  Manuela Caiani, “Radical eight-wing movements: Who, when, how and why?,” Sociopedia 
http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/RadicalRightMovements.pdf (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561), 3-4. 
126  David Child, “Europe has to reform: How far right grew in 2017,” Aljazeera (December 22, 2017), 
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/reform-grew-2017-171220160823702.html (สืบค้นเมื่อวันที่  8 มิถุนายน 
2561). 
127 Rachel Revesz, “Anders Breivik: Norwegian far-right mass murderer changes his name to Fjotolf Hansen,” The 
Independent (June 11, 2017) https://www.independent.co.uk/news/world/europe/anders-breivik-norway-terrorist-
mass-murderer-changes-name-fjotolf-hansen-a7784186.html (สบืคน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561). 
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สะทอ้น “ความกลวั” ของชาวยโุรปท่ามกลางความเปลีย่นแปลง เพราะพรรคและกลุ่มฝา่ยขวามกัสญัญาว่าจะ
น าความมัน่คงกลบัมาดัง่เช่นวนัวาน  

ประสบการประชาธปิไตยในยุโรปชี้ว่าเส้นทางพฒันาการระบอบประชาธปิไตยยาวนาน ซบัซ้อน 
และยอกยอ้น ประชาธปิไตยแลกมาดว้ยการต่อสูเ้พื่อขยายสทิธขิองกลุ่มคนต่างๆ เขม้แขง็ไดด้ว้ยการเรยีนรู้
จากความผิดพลาดในอดีต และมัน่คงได้เมื่อผู้คนเชื่อมัน่ว่าระบอบดงักล่าวท าให้ชีวติของพวกเขาดขีึ้น 
กระนัน้กด็ ีกระทัง่ในยโุรปซึง่หลายฝา่ยเชื่อว่าระบอบประชาธปิไตยปกัหลกัหยัง่รากกย็งัประสบความทา้ทาย 
และหลายครัง้ล่มสลาย บทเรยีนส าคญัจากยุโรปคอืจะท าอย่างให้ประชาธปิไตยที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ 
และดกีว่าเดมิ ขณะน้ียโุรปก าลงัตอบโจทยเ์ช่นเดยีวกบัผูค้นในทวปีอื่นๆ 

กจิกรรม 15.4.3 

  จงอธบิายผลการผงาดขึน้ของพรรคฝ่ายขวาส่งผลต่อสถานการณ์ประชาธปิไตยในยุโรป ณ ศตวรรษ
ที ่21 อยา่งไร 

แนวตอบกจิกรรม 

พรรคขวาประชานิยมต่างๆ ในยโุรปมนีโยบายรว่มกนัคอืต้านสหภาพยุโรป ตา้นการท ายุโรปให้เป็น
อสิลาม ตา้นกระแสผูอ้พยพ และปรบัมาตรการรบัมอืกลุ่มก่อการรา้ยใหเ้ดด็ขาดมากขึน้ ในรฐัสวสัดกิารอย่าง
ฝรัง่เศสและสวเีดน พรรคขวาประชานิยมยงัเสนอให้จ ากดั (หรอืไม่ให)้ สวสัดกิารแก่ผูอ้พยพและผูล้ ี้ภยัผดิ
กฎหมาย พรรคเหล่านี้ไดค้ะแนนจากการเลอืกตัง้มากขึน้เรื่อยๆ นับแต่ปี 2009 เป็นต้นมา ในแง่นี้พรรคขวา
ประชานิยมเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธปิไตย แต่ขณะเดยีวกนักบ็ัน่ทอน “คุณภาพ” ของประชาธปิไตย
แบบเสรนีิยม เพราะมนีโยบายกีดกันคนส่วนน้อยซึ่งมเีชื้อชาติ สผีวิ และศาสนาต่างจากคนส่วนใหญ่ใน
ประเทศ ไม่ใส่ใจความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม รวมถงึเมื่อขึน้สู่อ านาจแลว้ มกัแทรกแซงองค์กร
อสิระและปราบปรามกลุ่มคนที่เหน็ต่าง ดงันัน้จงึท าลายระบบตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งเป็นหวัใจของเสรนีิยม
ประชาธปิไตยในยโุรป 
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