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ชุดวิชา ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 

หน่วยที่ 4  สาเหตุของการพัฒนาประชาธิปไตย 

ตอนที่ 

 4.1  ปัจจัยเชิงโครงสร้างของการพัฒนาประชาธิปไตย 

 4.2 บทบาทของตัวแสดงที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย  

 4.3 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

แนวคิด 

1. หนึ่งในประเด็นการศึกษาวิจัยที่ส าคัญในทางรัฐศาสตร์ และการเมืองเปรียบเทียบนับตั้งแต่ยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาคือการศึกษาสาเหตุของการพัฒนาประชาธิปไตย ในช่วงแรก
นักวิชาการให้ความส าคัญกับปัจจัยในเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และรากฐานทางวัฒนธรรมที่น่าจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย ต่อมาได้มีการให้ความส าคัญกับการศึกษาบทบาทของตัวแสดงที่มีต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของชนชั้นน า และปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน าและตัว
แสดงอื่นๆที่ส่งผลตามมาต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ล่าสุดการศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยได้
ให้ความส าคัญกับอิทธิพลจากภายนอกประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์
ของการตกเป็นอาณานิคม หรือบทบาทของประเทศมหาอ านาจในการผลักดันและส่งเสริม
ประชาธิปไตย   

2. ในส่วนของปัจจัยในเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนั้น มักจะมองว่าปัจจัย
เหล่านี้เป็นเงื่อนไขส าคัญที่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เงื่อนไขเหล่านี้สามารถจ าแนกได้เป็น
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส าหรับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  หนึ่งในข้อถกเถียง
ส าคัญคือ “ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจจะส่งผลต่อระดับการพัฒนาประชาธิปไตย” ส าหรับเงื่อนไข
ทางสังคมนั้น มีการตั้งข้อถกเถียงไว้หลายลักษณะ ที่ส าคัญคือข้อถกเถียงที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ
ชนชั้นที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยงานกระแสหนึ่งชี้ให้เห็นว่า “ไม่มีชนชั้นนายทุน ไม่มี
ประชาธิปไตย” และงานในอีกกระแสหนึ่งชี้ในมุมกลับว่า “ไม่มีชนชั้นแรงงาน ไม่มีประชาธิปไตย” 
ส าหรับเงื่อนไขประการสุดท้ายนั่นคือเงื่อนไขทางวัฒนธรรม มีการชี้ให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมการเมือง
บางลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย นั่นคือวัฒนธรรมพลเมือง ขณะเดียวกันมีข้อ
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ถกเถียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาและการพัฒนาประชาธิปไตย อาทิ ข้อถกเถียงที่ว่า
วัฒนธรรมแบบขงจื๊อ หรือศาสนาอิสลาม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นต้น   

3. ในส่วนของบทบาทตัวแสดงที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนั้น ตัวแสดงที่ได้รับความสนใจใน
ล าดับแรกคือชนชั้นน า มีการชี้ให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน าในช่วงเวลาที่ยังคงอยู่ภายใต้
การปกครองแบบอ านาจนิยมส่งผลต่อทิศทางของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมาก เช่นเดียวกับ
สถานการณ์ที่แวดล้อมชนชั้นน าในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการฟ้ืนตัวของภาคประชาสังคม วิกฤต
เศรษฐกิจ และบทบาทของมวลชน เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาบทบาทของตัวแสดงในที่นี้จึงไม่ได้
จ ากัดเฉพาะบทบาทของตัวแสดงหนึ่งเดียว หากแต่มักจะพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง
เหล่านี้ รวมทั้งผลของปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ที่มีต่อรูปแบบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย   

4. ส าหรับปัจจัยสุดท้ายนั่นคือปัจจัยภายนอก การศึกษาปัจจัยในส่วนนี้ครอบคลุมตั้งแต่กรณีของการ
พ่ายแพ้สงคราม ซึ่งท าให้ผู้ชนะเข้ามามีอิทธิพลในการวางโครงสร้างระบอบประชาธิปไตย  กรณี
ของพ้ืนเพทางประวัติศาสตร์ที่หากเคยอยู่ภายใต้ เจ้าอาณานิคมที่ ใช้การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย มักจะเอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยภายหลังจากได้รับเอกราช หรือกรณีความ
พยายามในการส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศมหาอ านาจตะวันตก โดยรูปแบบของการ
ส่งเสริมอาจอยู่ในลักษณะการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมองค์กรในภาคประชาสังคม จนไปถึงการใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองเพ่ือกดดันให้
ประเทศเผด็จการอ านาจนิยมเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางของประชาธิปไตย   
 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายที่มา และองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
2. ท าความเข้าใจในข้อถกเถียงที่แวดล้อมปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
3. อธิบายปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพลวัตของแนวคิดกระแสต่างๆได้ 

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 4.1-4.3 
3. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง 
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ 



3 
 

6. เข้ารับบริการสอนเสริม (ถ้ามี) 
7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 

 

สื่อการสอน 

1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. เทปเสียงประกอบชุดวิชา 
4. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง 
5. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 
6. การสอนเสริม 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที่ 4 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 4.1  

ปัจจัยเชิงโครงสร้างของการพัฒนาประชาธิปไตย 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ตอนที่ 4.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 

 4.1.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

 4.1.2 ปัจจัยทางสังคม 

 4.1.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

 

แนวคิด 

1. แนวคิดท่ีว่าระดับการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ถกเถียงเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย รากฐานของแนวคิดดังกล่าวมีความ
เชื่อมโยงกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย และการพัฒนาทางการเมืองที่เป็นแนวคิด
กระแสหลักในทางสังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ในช่วงทศวรรษที่ 1950 เป็นต้นมา บนฐานของ
การศึกษาประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในกลุ่มประเทศ
ตะวันตก ได้ท าให้นักวิชาการมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตย
มีลักษณะเป็นแบบเส้นตรง กล่าวคือยิ่งมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจมากเท่าใด ยิ่งมีโอกาสของการ
พัฒนาประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนมากเท่านั้น เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่ความทันสมัย ซึ่งเห็นได้จากยกระดับทางการศึกษา การขยายตัวของ
เมือง และการเกิดข้ึนของชนชั้นกลาง ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐาน
ของการพัฒนาประชาธิปไตย จากสมมติฐานดังกล่าวได้น าไปสู่ข้อถกเถียง รวมทั้งการพิสูจน์
สมมติฐานที่ตามมาอย่างกว้างขวาง 

2. ในส่วนของปัจจัยทางสังคม มีการสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนชั้นทางสังคม 
และบทบาทของบางชนชั้นเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย โดยสองชนชั้นที่ได้รับ
การศึกษาเป็นวงกว้างคือชนชั้นนายทุน และชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ส าหรับงานที่ให้ความส าคัญกับ
บทบาทของชนชั้นนายทุนมักจะศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในตะวันตก 
โดยเฉพาะอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และมองว่าการเกิดขึ้น และขยายตัวของชนชั้นนายทุน
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นอกจากจะส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และระบบทุนนิยม
แล้ว ยังส่งผลต่อการเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองที่แต่เดิมถูกผูกขาดโดยระบบศักดินา และกษัตริย์ ให้
ขยายไปสู่ชนชั้นอ่ืนๆตามมา ซึ่งทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ในท้ายที่สุด ส าหรับงานที่มุ่งเน้นบทบาทของชนชั้นผู้ใช้แรงงานมักจะสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่ม
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มักจะอยู่ในเขตเมืองเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย เนื่องจากแรงงานดังกล่าวมักจะเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากภาคเกษตรในชนบทที่
มักจะอยู่อย่างกระจัดกระจาย การที่มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนภายในเมืองที่การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันสะดวกมากขึ้นท าให้แรงงานพัฒนาโครงสร้างการรวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคมที่มีความ
ปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น และบทบาทของการรวมตัวในลักษณะนี้เองที่ เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
ทั้งในแง่ของการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น  

3. แนวคิดเรื่องปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อประชาธิปไตยมักจะอยู่บนสมมติฐานที่ว่า รากฐานของ
วัฒนธรรมและความคิดบางประการสามารถเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยได้ การศึกษาที่ส าคัญได้แก่ งานกลุ่มวัฒนธรรมทางการเมือง ที่ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรม
แบบพลเมืองที่เป็นส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้า และ
วัฒนธรรมแบบคับแคบ เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อประชาธิปไตย และงานกลุ่มที่ ศึกษา
พ้ืนเพทางศาสนาที่อาจส่งผลต่อประชาธิปไตยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยในระยะหลังศาสนา
หรือความเชื่อที่มักจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือลัทธิขงจื๊อ และศาสนาอิสลาม โดยแม้
จะมีความพยายามชี้ให้เห็นว่าศาสนาและความเชื่อเหล่านี้อาจมีรากฐานค าสอนที่ขัดแย้งกับ
หลักการของประชาธิปไตย แต่ก็มีงานที่พยายามพิสูจน์ว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศเหล่านี้เสมอไป  

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกลไกการท างานของปัจจัยเชิงโครงสร้างในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ได้ 

2. อธิบายพลวัตและข้อถกเถียงที่เก่ียวเนื่องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างในแต่ละด้านได้ 
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เรื่องท่ี 4.1.1  

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

ในการทบทวนปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในที่นี้จะจ าแนกย่อยเป็นสอง

กลุ่มปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ งานกลุ่มทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย (modernization) และงาน

กลุ่มท่ีมุ่งศึกษาประเด็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและประชาธิปไตย ส าหรับงานในกลุ่มแรกนับเป็นงานบุกเบิกที่

สร้างความตื่นตัวในการศึกษาสาเหตุของการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคต่อมา แม้ว่าในหัวเรื่องนี้จะตั้งว่า 

“ปัจจัยทางเศรษฐกิจ” แต่งานชิ้นบุกเบิกของเซย์มัวร์ มาร์ติน ลิปเซต (Seymour Martin Lipset) ที่ตีพิมพ์ใน

ปีค.ศ. 1959 เรื่อง “ปัจจัยที่จ าเป็นทางสังคมบางประการของประชาธิปไตย : การพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความชอบธรรมทางการเมือง” (Some Social Requisites of Democracy: Economic Development 

and Political Legitimacy) ครอบคลุมถึงกระบวนการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งกว้างไปกว่า

ปัจจัยทางเศรษฐกิจในมิติแบบแคบ สิ่งนี้เห็นได้จากการก าหนดตัวชี้วัดของระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้

จ ากัดเฉพาะแง่มุมของ “ความมั่งคั่ง” ที่วัดได้ผ่านดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ อาทิ รายได้ประชาชาติต่อหัว หรือ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมถึง 1) ระดับของความเป็นเมือง (urbanization) ที่

วัดจากสัดส่วนของเมืองที่ มีประชาการมากกว่าหนึ่ งแสนคน 2) ระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรม 

(industrialization) ที่วัดจากสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตร และสัดส่วนการใช้พลังงาน (ถ่านหิน) ต่อคนต่อ

ปี  3) ระดับการศึกษา ที่วัดจากจ านวนประชากรที่ได้รับการศึกษาในแต่ละระดับต่อประชากรหนึ่งพันคน และ 

4) ระดับความมั่งคั่ง (wealth) ที่ประเมินจากรายได้ประชาชาติต่อหัว จ านวนแพทย์ต่อประชากร และจ านวน

วิทยุ โทรศัพท์ และหนังสือพิมพ์ต่อประชากรหนึ่งพันคน เมื่อพิจารณาจากดัชนีเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่า

กระบวนการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ลิปเซตต้องการพิสูจน์ว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการ

พัฒนาประชาธิปไตยนั่นคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย นั่นเอง1 

 

 

 

                                                           
1 Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 

Legitimacy,” American Political Science Review 53, 1 (March 1959): 69-105. และดูการสรุปแนวคิดการเปลี่ยนสู่ความทันสมัย
ได้ใน นิธิ เนื่องจ านงค์, “หน่วยที่ 5: การพัฒนาทางการเมืองและการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย,” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการเมือง
เปรียบเทียบ บรรณาธิการโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560).  
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบดัชนีทางเศรษฐกิจของประเทศประชาธิปไตยและเผด็จการในยุโรปและลาตินอเมริกา 

 ความมั่งคั่ง การพัฒนาอุตสาหกรรม การศึกษา ความเป็นเมือง 

รายได้

ต่อหัว 

($) 

วิทยุต่อ

ประชากร  1

พันคน 

แรงงาน

ภาคเกษตร

(%) 

ดัชนกีารใช้

พลังงานต่อ

หัว 

การอ่าน

ออก

เขียนได ้

(%) 

การศึกษา

ระดับสูง

ต่อ 1 พัน

คน (%) 

เมืองที่มี

ประชากร

มากกว่า 1 

แสน (%) 

ประชาธิปไตยใน

ตะวันตก 

695 350 21 3.6 96 4.2 28 

เผด็จการใน

ตะวันตก 

308 160 41 1,4 85 3.5 16 

ประชาธิปไตยใน

ลาติน 

171 85 52 0.6 74 2.0 22 

เผด็จการในลาติน 119 43 67 0.25 46 1.3 12 

ที่มา: ประมวลและปรับปรุงจาก Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 

Legitimacy,” American Political Science Review 53, 1 (March 1959), 76-77. 

จากตารางที่ 1 ที่ศึกษาเปรียบเทียบประเทศในตะวันตก และลาตินอเมริกาทั้งหมด 48 ประเทศ (จาก

ข้อมูลในช่วงทศวรรษท่ี 1950) โดยจ าแนกย่อยเป็นสองกลุ่มได้แก่ กลุ่มประเทศประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ 

และกลุ่มประเทศประชาธิปไตยที่ขาดเสถียรภาพและเผด็จการอ านาจนิยม (ในตารางที่ 1 จะเรียกว่าเป็นเผด็จ

การ) โดยประเทศประชาธิปไตยในตะวันตกมีจ านวนทั้งหมด 13 ประเทศ อาทิ อังกฤษ ออสเตรเลีย และ

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ประเทศเผด็จการและประชาธิปไตยที่ขาดเสถียรภาพในตะวันตกมีจ านวน 15 ประเทศ 

อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ประเทศประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาจ านวน 7 ประเทศ เช่น บราซิล ชิลี และ

เม็กซิโก และประเทศเผด็จการ และประชาธิปไตยท่ีขาดเสถียรภาพในลาตินอเมริกาจ านวน 13 ประเทศ อาทิ 

คิวบา เปรู และปานามา เป็นต้น ข้อค้นพบที่ส าคัญคือประเทศประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมีโครงสร้าง

เศรษฐกิจสังคมที่มีความทันสมัยมากกว่าประเทศเผด็จการและประชาธิปไตยที่ขาดเสถียรภาพในทุกด้าน ไม่ว่า

จะเป็นในแง่ความมั่งคั่ง ระดับการศึกษา ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือระดับของความเป็นเมือง จากข้อ

ค้นพบดังกล่าวจึงน าไปสู่ข้อสรุปของลิปเซตที่ว่า “ยิ่งประเทศมีระดับการพัฒนามากเท่าไร ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่
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จะรักษาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากข้ึนเท่านั้น”2 หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยตามข้อสรุปของลิปเซตจะพบว่าปัจจัยทั้งสองประการมีความสัมพันธ์กันแบบ

เส้นตรง กล่าวคือยิ่งระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงขึ้น ระดับการพัฒนาประชาธิปไตยยิ่งสูงขึ้นตามมาดังที่แสดง

ให้เห็นตามแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์แบบเส้นตรงระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

                              การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ที่มา: Todd Landman. Issues and Methods in Comparative Politics, 3rd ed. (London: Routledge, 2008). 63.  

 

ทั้งนี้กลไกการท างานของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในทรรศนะของลิป

เซตจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ ในสังคมที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สูง แนวโน้มรายได้ของคนใน

สังคมจะสูงขึ้นตามมา เช่นเดียวกับระดับการศึกษา และระดับความเป็นเมือง เนื่องจากรากฐานของ

อุตสาหกรรมมักจะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองเป็นหลัก ขณะเดียวกันช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการ

ติดต่อสื่อสารจะมีหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรศัพท์ และการใช้รถยนต์ ทั้งหมดนี้จะ

ส่งผลตามมาต่อการเลื่อนระดับชนชั้นทางสังคมจากชนชั้นล่างขึ้นมาสู่ชนชั้นกลาง คนเหล่านี้มักจะมีทัศนคติ

และค่านิยมที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นค่านิยมของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคม ความสนใจในข้อมูล

                                                           
2 Lipset, “Some Social Requisites of Democracy,” 75. 
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ข่าวสารและการเมือง การตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของรัฐบาล ค่านิยมของการยอมรับความหลากหลายใน

สังคม และทัศนคติทางการเมืองที่ไม่นิยมความสุดโต่ง และพร้อมที่จะประนีประนอม3  

งานของลิปเซตได้จุดประกายให้กับการศึกษาในยุคหลังอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาในเชิงปริมาณ

ที่ต้องการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย งานหลายชิ้นพยายาม

ชี้ให้เห็นว่าข้อสรุปของลิปเซตเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบทหรือต าแหน่งแห่งที่ของประเทศ กล่าวคือหากประเทศอยู่

ใกล้กับศูนย์กลาง (ประเทศตะวันตก) ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจจะเอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมากกว่า

ประเทศที่อยู่ชายขอบ อาทิ ทวีปแอฟริกา และยุโรปตะวันออก เป็นต้น4 ทั้งนี้ในหมู่งานยุคหลังอาจกล่าวได้ว่า

งานของอดัม เพรซวอร์สกี้ (Adam Przeworski) และแฟร์นานโด ลิมอนก้ี (Fernando Limongi) นับได้ว่าเป็น

งานที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด จากการศึกษากว่า 135 ประเทศตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950-1990 ครอบคลุมระบอบ

การปกครองกว่า 224 ระบอบ5 (จ าแนกเป็นประชาธิปไตย 101 ระบอบและเผด็จการอ านาจนิยม 123 

ระบอบ) พบว่าระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็ จการ

อ านาจนิยมไปสู่ระบอบประชาธิปไตย หากแต่ประเทศใดก็ตามที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงภายหลังจาก

การเปลี่ยนผ่านแล้วจะมีแนวโน้มที่จะรักษาเสถียรภาพ และความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยได้ดีกว่า

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่ า อย่างไรก็ตามผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวไม่ได้

เกิดข้ึนเฉพาะกับประเทศประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยังส่งผลในลักษณะเดียวกันกับประเทศเผด็จการอ านาจนิยม

ด้วย กล่าวคือประเทศเผด็จการอ านาจนิยมที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงจะมีแนวโน้มที่จะสามารถรักษา

เสถียรภาพของการปกครองในระบอบเผด็จการได้ดีกว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่ า6 

ข้อสรุปดังกล่าวของเพรซวอร์สกี้ และคณะที่ศึกษาในช่วงเวลา 1950-1990 ยังได้รับการสนับสนุน

จากงานของยาน ทอเรลล์ (Jan Teorell) ที่ศึกษา 196 ประเทศในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1972-2006 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาของกระแสประชาธิปไตยคลื่นลูกที่สามดังที่ซามูเอล ฮันทิงตัน (Samuel Huntington) ได้ตั้งข้อสังเกต

                                                           
3 Ibid, 83-85. 
4 ดู Ross Burkhart and Michael Lewis-Beck, “Comparative Democracy: The Economic Development Thesis,” 

American Political Science Review 88, 4 (December 1994): 903-910; Joe Foweraker and Todd Landman, “Economic 
Development and Democracy Revisited: Why Dependency Theory is Not Yet Dead,” Democratization 11, 1 (February 
2004): 1-20. 

5 ท้ังนี้เน่ืองจากในช่วงเวลาดังกล่าวหลายประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงในระบอบการเมืองหลายครั้ง ดังน้ัน จ านวนของระบอบ
การเมืองจึงมีมากกว่าจ านวนของประเทศ 

6 ดู Adam Przeworski and Fernando Limongi, “Modernization: Theories and Facts,” World Politics 49, 2 
(January 1997): 155-183; Adam Przeworski et al., Democracy and Development: Political Institutions and Well-being 
in the World, 1950-1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). 
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ไว้ ทอเรลล์ชี้ว่าหากประเทศที่ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้วมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูง และมี

โครงสร้างสังคมแบบสมัยใหม่ (ตามตัวชี้วัดของลิปเซต) โอกาสที่ประเทศเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปสู่

เผด็จการอ านาจนิยมอีกครั้งจะมีน้อย ทั้งนี้ทอเรลล์ยังตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมอีกว่าปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญที่สุด

ไม่ใช่ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หากแต่เป็นการขยายตัวของ

สื่อมวลชน ซึ่งวัดจากจ านวนวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่อประชากร นั่นเอง7  

แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์รูปตัวเอสระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตย 

 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Barbara Geddes, “What Do We Know About Democratization After Twenty Years?,” Annual 

Review of Political Science 2 (1999): 118. 

 

อนึ่งในงานที่หันกลับมาทบทวนข้อเสนอเดิมของเขา ลิปเซตได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจ

อาจจะไม่ส่งผลเสมอไปในบางประเทศ” การพัฒนาเศรษฐกิจจะส่งผลเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ ดังเช่น

ประเด็นที่ว่าระบบเลือกตั้ง และโครงสร้างสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ออกแบบมาสอดคล้องกับ

โครงสร้างของประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งโครงสร้างของความแตกต่างแบ่งแยก (cleavages) ทาง

สังคมและการเมืองของประเทศนั้นๆหรือไม่ หากระบบที่ออกแบบมาไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคม

ภายในประเทศ อาจส่งผลในทางลบมาต่อระบอบประชาธิปไตยก็เป็นได้ ดังนั้นลิปเซตจึงสรุปว่าปัจจัยเหล่านี้

                                                           
7 Jan Teorell, Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World, 1972-2006 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010).  

แนวโน้มของ

ประชาธิปไตย 

สูง 

ต่ า 

ต่ า สูง  

ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ส่งผลต่อ “ความเป็นไปได้” แต่ไม่ได้ “ก าหนดผลลัพธ์” (ของการพัฒนาประชาธิปไตย)”8 ดังนั้นจากเดิมที่

แนวคิดการท าให้ทันสมัยมองความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตยในลักษณะของ

เส้นตรงดังแผนภาพที่ 1 นักวิชาการในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสองไม่ได้

เป็นเส้นตรง หากแต่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัวเอส (S curve) ที่สะท้อนให้เห็นถงึแนวโน้มของประชาธิปไตยที่

จะมากข้ึนหากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงขึ้น ตามแผนภาพที่ 2 

ส าหรับงานในกลุ่ มที่ สองนั่ นคื อ งานที่ มุ่ ง ศึ กษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งความร่ า ร วย ใน

ทรัพยากรธรรมชาติกับระบอบการปกครอง งานในกลุ่มนี้ส่วนมากชี้ไปในทิศทางที่อาจเรียกรวมได้ว่าเป็น “ค า

สาปทรัพยากร” (resource curse) กล่าวคือยิ่งประเทศมีทรัพยากรที่ร่ ารวยมากเท่าใด โอกาสที่ประเทศนั้นจะ

เป็นประชาธิปไตยยิ่งมีน้อยเท่านั้น สหสัมพันธ์ดังกล่าวได้รับการสะท้อนให้เห็นจากการศึกษาของไมเคิล รอสส์ 

(Michael Ross) ที่มุ่งศึกษาความมั่งคั่งจากน้ ามัน และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ค.ศ. 1960-2008 ผลจากการศึกษาพบว่าไม่มีประเทศใดที่พ่ึงพารายได้จากน้ ามันค่อนข้างมากจะเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่ประชาธิปไตยในช่วงเวลาดังกล่าว มีเพียงโบลิเวีย เม็กซิโก และโรมาเนียเท่านั้นที่มีรายได้จากน้ ามันใน

ระดับกลางและมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย9 ในท านองเดียวกันจากการศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการ

ค้นพบน้ ามัน และระดับของประชาธิปไตยในช่วงเวลากว่าสามทศวรรษ พบว่าประเทศเผด็จการอ านาจนิยมที่

ค้นพบน้ ามันจะมีคะแนนประชาธิปไตยในระดับที่ต่ ากว่าประเทศเผด็จการอ านาจนิยมที่ไม่ได้ค้นพบน้ ามัน10 

ไมเคิล รอสส์ ได้ชี้ให้เห็นถึงกลไกการท างานของ “ค าสาปทรัพยากร” ในสามลักษณะได้แก่ ประการ

แรก รัฐเผด็จการอ านาจนิยมที่ร่ ารวยทรัพยากร ท าให้สามารถลดการเก็บภาษีต่อประชาชนให้อยู่ในอัตราที่ต่ า

ที่สุด ขณะเดียวกันยังสามารถใช้งบประมาณในการให้บริการสาธารณะในลักษณะต่างๆกับประชาชน ทั้งหมดนี้

ท าให้ข้อเรียกร้องของประชาชนต่อรัฐบาล โดยเฉพาะในแง่มุมของการตรวจสอบการท างาน และ

วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลดน้อยลง ประการที่สอง รัฐเผด็จการอ านาจนิยมสามารถใช้ความมั่งคั่งในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของความมั่นคงภายในของรัฐบาลเอง โดยเฉพาะในการกดดัน ปราบปราม และกดทับข้อ

เรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตย ประการที่สาม ผลกระทบในแง่ของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 

กล่าวคือรัฐบาลสามารถทุ่มเทงบประมาณเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้คล้ายคลึงกับประเทศ

                                                           
8 Seymour Martin Lipset,“The Social Requisites of Democracy Revisited,” American Sociological Review 59 

(February 1994): 17.  
9 Michael Ross, “What Have We Learned about the Resource Curse?,” Annual Review of Political Science 

18 (2015): 243. 
10 Kevin Tsui, “More Oil, Less Democracy: Evidence from Worldwide Crude Oil Discoveries,” The Economic 

Journal 121 (March 2011): 96-98. 
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ที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนเป็นล าดับขั้นของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย (modernization) แบบ

ตะวันตก ในแง่นี้จะท าให้ผลกระทบที่มักจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยนั่นคือความ

เปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง โดยเฉพาะในแง่ของการตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ และ

คุณค่าของประชาธิปไตย จะลดน้อยลง11    

นอกจากข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับ “ค าสาปของทรัพยากร” แล้ว ยังมีงานในอีกกระแสหนึ่งที่พยายาม

ชี้ให้เห็นว่าความร่ ารวยของทรัพยากรยังคงสามารถส่งผลในเชิงบวกต่อการพัฒนาของประชาธิปไตยได้เช่นกัน 

ในงานของธัด ดันนิง (Thad Dunning) ได้น าเสนอว่าแม้ว่าในด้านหนึ่งการที่ประเทศหนึ่งๆมีความม่ังคั่งร่ ารวย

ในทรัพยากรธรรมชาติอาจส่งผลที่น าไปสู่การเป็นเผด็จการอ านาจนิยม แต่ในอีกด้านหนึ่งการครอบครอง

ทรัพยากรธรรมชาติอาจส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามของการเอ้ือต่อประชาธิปไตยได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขส าคัญนั่นคือ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเส้นเลือดหลักเส้นเดียวของระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆหรือไม่ 

หากรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ หรือกล่าวอีกนัย

หนึ่ งก็คื อประเทศดั งกล่ าว พ่ึ งพาทรัพยากร เป็นหลั ก  ( resource-dependent countries) ดั งกรณี

ซาอุดิอาระเบียที่น้ ามันคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เช่นเดียวกับ

ประเทศส่วนมากในอ่าวเปอร์เซีย หรือประเทศอิเควทอเรียล กินี (Equatorial Guinea) ที่น้ ามันคิดเป็นสัดส่วน

ถึงร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ประเทศเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่เป็นเผด็จการอ านาจนิยม

มากกว่าประชาธิปไตย ในทางกลับกันหากประเทศหนึ่งๆมีความรุ่มรวยในทรัพยากรธรรมชาติ แต่รายได้จาก

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ( resource-abundant 

countries) ประเทศเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการอ านาจนิยม12 

จากการศึกษาในลาตินอเมริกา และแอฟริกาของดันนิงพบว่ากลไกการอธิบายถึงผลลัพธ์ที่แตกต่าง

กันของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อระบบการปกครองอยู่ที่การคิดค านวณเชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นน า กล่าวคือ 

ในกรณีของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลัก การได้ผูกขาดอ านาจรัฐเปรียบเสมือนกับ

การผูกขาดความมั่งค่ังของชนชั้นน า นี่เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญส าหรับชนชั้นน าในการยึดอ านาจและปกครองแบบ

เผด็จการอ านาจนิยม นอกจากนี้ชนชั้นน าสามารถใช้ความมั่งคั่งเหล่านี้ในการเป็นทรัพยากรที่ใช้ทั้งส าหรับการ

กดทับ ควบคุม และปราบปรามฝ่ายตรงข้ามที่เรียกร้องประชาธิปไตย รวมถึงสร้างความม่ังคั่งให้กับประเทศ ซึ่ง

นี่จะลดกระแสความไม่พอใจในหมู่มวลชนต่อการปกครองในแบบเผด็จการได้ ส าหรับในกรณีของประเทศที่มี

                                                           
11 Michael Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics 53, 3 (April 2001): 332-337. 
12 Thad Dunning, Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008), 20-21. 
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ความรุ่มรวยในทรัพยากร แต่รายได้จากทรัพยากรไม่ได้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ ในกรณีดังกล่าวแม้ว่า

แรงจูงใจจากการครอบครองความมั่งคั่งของทรัพยากรยังคงมีอยู่ดังเช่นกรณีแรก แต่น้ าหนักและความส าคัญ

ของแรงจูงใจดังกล่าวจะลดลงไปอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศมีรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติยัง

สะท้อนว่าโอกาสที่มวลชนจะเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินนโยบาย “กระจายการจัดสรรทรัพยากร” โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าที่เพ่ิมภาระทางภาษีให้กับชนชั้นน าก็มีน้อยลง ด้วยเหตุนี้ท าให้โอกาสที่

ชนชั้นน าจะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็มีมากขึ้น เนื่องจากเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของชนชั้นน ามากท่ีสุด13 

งานของดันนิงถือเป็นงานจ านวนไม่มากนักที่พยายามชี้ให้เห็นถึงกลไกการท างานระหว่างการ

ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาประชาธิปไตย ที่ผ่านมาแม้จะมีงานจ านวนหนึ่งที่ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง แต่โดยมากมักจะชี้ให้เห็นถึงสหสัมพันธ์ระหว่างความร่ ารวยใน

ทรัพยากรธรรมชาติกับประชาธิปไตย แต่ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงกลไกการท างานในเชิงลึก ตัวอย่างของงาน

เหล่านี้อาทิงานของไมเคิล รอสส์ ที่มุ่งศึกษาเฉพาะน้ ามัน รอสส์ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญสองประการได้แก่ 

ประการแรก ในแง่ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1960-1979 โอกาสของการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยระหว่างประเทศที่ครอบครองน้ ามัน และประเทศที่ไม่ได้ครอบครองน้ ามันมีอยู่

อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามหลังจากช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 โอกาสของการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธิปไตยของรัฐที่ครอบครองน้ ามันมีน้อยกว่ารัฐที่ไม่ได้ครอบครองน้ ามันถึงสามเท่า สาเหตุที่เป็นเช่นนี้

เนื่องจากรัฐที่ครอบครองน้ ามันปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นการ “แปรรูปกิจการน้ ามันให้เป็นของชาติ” ด้วยเหตุนี้

จึงท าให้ “ผลประโยชน์” จากน้ ามันซ้อนทับกับผลประโยชน์จากการเป็นรัฐบาล ท าให้แรงจูงใจของการ

เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยจึงมีน้อยลง ประการที่สอง ในแง่ของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ

ประชาธิปไตย รอสส์ชี้ว่าน้ ามันอาจสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลประชาธิปไตยได้ อันเนื่องมาจาก

รายได้จากน้ ามันที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสวัสดิการ และบริการสาธารณะจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามเงื่อนไข

ส าคัญที่น้ ามันจะส่งผลในเชิงบวกกับระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่ “ความเข้มแข็งของสถาบันภาครัฐ” โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการของประชาชน14 

 

                                                           
13 Ibid, 16-19. 
14 Michael Ross. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations (Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press, 2012).  
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กิจกรรม 4.1.1 

 จงอธิบายกลไกการท างานของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมาโดยสังเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.1 

- การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้กับประเทศให้ไปสู่ทิศทางของความทันสมัย 
การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มักกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง จะส่งผลตามมาในล าดับแรกให้
เกิดการพัฒนาเมือง ขณะเดียวกันผลจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมักจะส่งผลท าให้ระดับ
การศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ส่งผลตามมาต่อการเลื่อนระดับชนชั้นทางสังคม ท าให้ฐานของชน
ชั้นกลางมีมากข้ึนตามมา ด้วยบทบาทของชนชั้นกลางจะท าให้เป็นรากฐานส าคัญของความ
เข้มแข็งของภาคประชาสังคม การติดตามตรวจสอบรัฐบาล การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ลักษณะต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

 

เรื่องท่ี 4.1.2  

ปัจจัยทางสังคม 

ในการศึกษาปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญกับสองปัจจัยหลัก 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องชนชั้น นั่นคือบทบาทของชนชั้นนายทุน และชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ในส่วนของปัจจัย

แรก ชนชั้นนายทุน งานชิ้นที่อาจกล่าวได้ว่าส าคัญที่สุดในการศึกษาปัจจัยดังกล่าวนั่นคืองานของแบร์ริงตัน 

มัวร์  จู เนียร์  (Barrington Moore Jr.) ในหนังสือที่มีชื่อว่า “จุดเริ่มต้นทางสังคมของเผด็จการและ

ประชาธิปไตย” (Social Origins of Dictatorship and Democracy) มัวร์ได้น าเสนอข้อสรุปที่โด่งดังที่ว่า “ไม่

มีชนชั้นนายทุน ไม่มีประชาธิปไตย” (No bourgeois, no democracy.) ก่อนจะสรุปภาพรวมค าอธิบายข้อ

ค้นพบของมัวร์ จะเริ่มต้นจากการอธิบายนิยามของ “ชนชั้นนายทุน” ในทรรศนะของมัวร์ ชนชั้นนายทุน

หมายถึง “ชนชั้นของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง ที่มีความเป็นอิสระ และมีความเป็นพลวัต” (vigorous and 
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independent class of town dwellers)15 ชนชั้นนายทุนที่ต่อมาได้ก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจ

ในยุคทุนนิยมมีความแตกต่างจากชนชั้นผู้ถือครองที่ดินในหลากลักษณะ ประการแรก ชนชั้นผู้ถือครองที่ดิน

มักจะเป็นขุนนางและชนชั้นสูง และครอบครองสิทธิ์ในการถือครองที่ดินมาอย่างยาวนาน แต่ชนชั้นนายทุนอาจ

มีที่มาที่แตกต่างหลากหลาย ประการที่สอง ชนชั้นนายทุนมักจะมีจุดเริ่มต้นในการสั่งสมความมั่งคั่งจากในเมือง 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการค้าและการพาณิชย์ แต่รากฐานความมั่งคั่งของชนชั้นผู้ ถือครองที่ดินมักจะขึ้นอยู่กับ

ที่ดินและการท าเกษตรกรรมในชนบท ประการที่สาม ชนชั้นนายทุนมีความเป็นอิสระ และมีความเป็นพลวัต

โดยเฉพาะในแง่ของการเลื่อนล าดับชั้นทางสังคม มากกว่าชนชั้นผู้ถือครองที่ดินที่มักจะสืบทอดสิทธิ์ในการถือ

ครองที่ดินจากรุ่นสู่รุ่น และมีพันธกรณีด้านการทหารและการปกครองต่อผู้ปกครองหรือกษัตริย์ที่ค่อนข้าง

ชัดเจนและตายตัว    

บทบาทของชนชั้นนายทุนที่เพ่ิมมากขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทส าคัญของการขยายตัวของการค้า

ในเมือง ขณะเดียวกับที่ผู้ปกครองรัฐพยายามขยายฐานการเก็บภาษีมากขึ้น ในการตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ปกครอง ชนชั้นขุนนางที่เป็นเจ้าผู้ครองที่ดินอาจขยายที่ดินส าหรับปลูกพืชผลทางการเกษตรเพ่ือการ

พาณิชย์ (commercialization of agriculture) เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินสดโดยตรง การด าเนินการดังกล่าวจะ

ส่งผลต่อการปลดปล่อยชาวนาที่เป็นไพร่ที่ท างานในที่ดินให้ เป็นอิสระดังที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ในด้านหนึ่งเจ้าผู้

ครองที่ดินอาจบีบบังคับชาวนาด้วยการยึดผลผลิตทางการเกษตรก่อนที่จะน าไปขายในตลาดดังที่เกิดขึ้นใน

ฝรั่งเศส หรือในหลายกรณีเจ้าผู้ครองที่ดินอาจบีบบังคับชาวนาให้เพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือส่งออก

ต่อไป ดังเช่นที่เกิดข้ึนในเยอรมนีตะวันออก16 ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าในการศึกษาของมัวร์แม้ว่าจะมุ่งเน้นที่บทบาท

ของชนชั้นนายทุน แต่ไม่ได้ละเลยบทบาทของตัวแสดงอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวนา ชนชั้นเจ้าผู้ครองที่ดิน 

และเจ้าผู้ปกครอง อีกท้ังยังพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ในทุกแง่มุมอีกด้วย 

 

 

 

 

                                                           
15 Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of 

the Modern World (Middlesex: Penguin University Books, 1974), 418.   
16 Ibid, 419-420. 
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ตารางท่ี 2 กลุ่มตัวแปรในการอธิบายจุดเริ่มต้นทางสังคมของเผด็จการและประชาธิปไตยของแบร์ริงตัน 

มัวร์ จูเนียร์ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Theda Skocpol. “A Critical Review of Barrington Moore’s Social Origin of Dictatorship and 

Democracy,” Politics and Society 4, 3 (Fall 1973): 10. 

 

จากการศึกษาพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของ 7 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย จีน และญี่ปุ่น มัวร์ได้จ าแนกเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของระบอบ

การเมืองของทั้ง 7 ประเทศนี้ในสามเส้นทางดังตารางที่ 2  ได้แก่ เส้นทางท่ีหนึ่งเส้นทางประชาธิปไตยของการ

ปฏิวัติชนชั้นนายทุน บนเส้นทางนี้เงื่อนไขส าคัญคือดุลอ านาจระหว่างสถาบันกษัตริย์และชนชั้นผู้ถือครองที่ดิน 

โดยบทบาทของชนชั้นนายทุนมีได้ในสองลักษณะ โดยทั้งสองลักษณะจะผ่านทางการขยายพ้ืนที่ของตลาดเข้าสู่

 เส้นทางแรก 

การปฏิวัติโดยกลุ่มทุน 

เส้นทางที่สอง 

ทุนนิยมแบบปฏิกิริยา 

เส้นทางที่สาม 

คอมมิวนิสต์ 

อังกฤษ/อเมริกา ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น/เยอรมน ี รัสเซีย/จีน 

ตัวแปรอื่นๆ 

- ศักยภาพของกลุ่ม

ชาวนา 

- รูปแบบการค้า

สินค้าเกษตร 

 

ต่ า 

 

ตลาด 

 

 

สูง 

 

กดขี่แรงงาน 

 

ต่ า 

 

กดขี่แรงงาน 

 

 

สูง 

 

กดขี่แรงงาน 

ตัวแปรต้น 

- แรงขับเคลื่อน

ของนายทุน 

- รูปแบบการปฏิวัต ิ

 

เข้มแข็ง 

 

ปฏิวัติโดยนายทุน 

 

ปานกลาง 

 

ปฏิวัติจากเบื้องบน 

 

ต่ า 

 

ปฏิวัติชาวนา 

ตัวแปรตาม ทุนนิยมประชาธิปไตย ฟาสซิสต์ คอมมิวนิสต์ 
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ภาคเกษตร กล่าวคือชนชั้นนายทุนอาจร่วมมือกับชนชั้นผู้ถือครองที่ดินในการค้าขายสินค้าเกษตรและ

ปลดปล่อยพันธะของเกษตรกรที่มีต่อเจ้าผู้ครองที่ดิน ก่อนจะใช้ฐานอ านาจทางเศรษฐกิจในการเปิดพ้ืนที่

ทางการเมืองโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนในรัฐสภาต่อไป หรือชนชั้นนายทุนอาจใช้การค้าขายสินค้าเกษตรเป็น

กลไกในการท าลายรากฐานทางเศรษฐกิจของชนชั้นผู้ถือครองที่ดิน และเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองให้กับสถาบัน

ทางการเมืองแบบตัวแทนต่อไป เส้นทางดังกล่าวคือภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ของอังกฤษ ฝรั่งเศส และ

สหรัฐอเมริกา 

เส้นทางที่สองคือเส้นทางของลัทธิฟาสซิสต์ (fascism) เส้นทางดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อชนชั้นผู้ถือ

ครองที่ดินร่วมมือกับกลไกของภาครัฐในการใช้ยุทธวิธีการกดทับชาวนาเพ่ือไม่ให้มีอิสระในการค้าขายสินค้า

เกษตรด้วยตัวเอง หรือกระทั่งบีบบังคับให้ชาวนาเพ่ิมผลผลิตมากขึ้นเพ่ือที่ชนชั้นผู้ถือครองที่ดินจะได้น าเอา

ผลผลิตดังกล่าวไปขายหรือส่งออกต่อไป ขณะที่ชนชั้นนายทุนยังค่อนข้างขาดความเข้มแข็ง และต้องพ่ึงพา

รัฐบาลและชนชั้นผู้ถือครองที่ดิน ภายใต้คุณลักษณะดังกล่าวโอกาสของการคลี่คลายระบบการปกครองแบบ

ศักดินาดั้งเดิมไปสู่การปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จของลัทธิฟาสซิสต์จะมีมากขึ้น ตัวอย่างของเส้นทางที่สอง

คือกรณีของเยอรมนี และญี่ปุ่น เส้นทางสุดท้ายคือเส้นทางของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ บนเส้นทางนี้บทบาท

ของชนชั้นนายทุนค่อนข้างน้อย ขณะที่ชนชั้นผู้ถือครองที่ดินพยายามยับยั้งกระบวนการขยายพ้ืนที่ของตลาด

เข้าสู่ภาคเกษตร ผ่านการกดทับให้ชาวนาไม่สามารถปลดพันธะออกจากที่ดิน และเจ้าผู้ครองที่ดิน  ยิ่งการกด

ทับมีมาก และหากชาวนาสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็ง อาจน าไปสู่ความพยายามที่ชาวนาจะท าการ

ปฏิวัติสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ต่อรัฐและชนชั้นผู้ถือครองที่ดินได้ กรณีตัวอย่างของเส้นทางนี้คือรัสเซีย และจีน 

ในงานของแกรม กิลล์ (Graeme Gill) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนายทุน รัฐ และ

ประชาธิปไตยในห้าประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และรัสเซีย ได้โต้แย้งข้อค้นพบของ

แบร์ริงตัน มัวร์ จูเนียร์ โดยเสนอข้อโต้แย้งที่ส าคัญในสองประการ ได้แก่ ประการแรก ชนชั้นนายทุนไม่เคยเป็น

อิสระจากรัฐ หากแต่มีความสัมพันธ์แนบชิดกับรัฐมาโดยตลอด โดยกิลล์ชี้ว่านับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ ชนชั้นนายทุน

ก็พยายามแสวงหาความสัมพันธ์กับภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นการ

แสวงหาช่องโหว่ของกฎระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจ การแสวงหาผลประโยชน์จ ากการด าเนินนโยบาย

ภาครัฐ หรือกระทั่งการคอร์รัปชั่น และหากชนชั้นนายทุนไม่ได้เป็นอิสระจากภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งที่เรียกว่า

การปฏิวัตินายทุนก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ประการที่สอง ชนชั้นนายทุนไม่เคยเป็นพลังส าคัญในการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตย หรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่

ระบอบอ านาจนิยม สิ่งที่เป็นเป้าหมายส าคัญของชนชั้นนายทุนคือการแสวงหาประโยชน์จากโครงสร้างอ านาจ
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ทางการเมือง ไม่ว่าจะในระบอบใดก็ตาม ด้วยเหตุนี้การเกิดขึ้น และการขยายตัวของชนชั้นนายทุนจึงไม่ได้เป็น

เงื่อนไขส าคัญส าหรับการพัฒนาประชาธิปไตย17 

ส าหรับงานที่ศึกษาปัจจัยที่สองนั่นคือบทบาทของชนชั้นผู้ใช้แรงงาน งานที่เป็นแม่แบบของ

การศึกษาในกลุ่มนี้ก็คือ งานของดีทริช รุสเชเมเยอร์ (Dietrich Rueschemeyer) เอเวอลีน ฮูเบอร์ สตีเฟนส์ 

(Everlyne Huber Stephens) และจอห์น สตีเฟนส์ (John Stephens) ที่ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และการขยายตัวของประชาธิปไตย โดยทั้งสามได้น าเสนอข้อโต้แย้งต่อ

ทฤษฎีการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีอยู่เดิมในสองประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ ประการแรก ความเชื่อมโยง

ระหว่างการพัฒนาระบบทุนนิยม และการพัฒนาประชาธิปไตย ไม่ได้อยู่ที่การขยายตัวของชนชั้นกลางดังที่

แนวคิดกระแสหลักได้น าเสนอ ประการที่สอง ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นผลลัพธ์จากการผลักดันเคลื่อนไหวของ

ชนชั้นนายทุน ในการโต้แย้งในสองประเด็นดังกล่าวทั้งสามได้ชี้ว่าตัวแสดงส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ประชาธิปไตยคือชนชั้นผู้ใช้แรงงานนั่นเอง 

ส าหรับการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาระบบทุนนิยม และการพัฒนาประชาธิปไตย 

รวมทั้งบทบาทของชนชั้นผู้ใช้แรงงานนั้น ทั้งสามได้เริ่มจากการชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยมได้ส่งผลในเชิงโครงสร้างสองประการได้แก่ ประการแรก การขยายตัวของชนชั้นผู้ใช้แรงงานในเมือง และ

การลดจ านวนลงของเกษตรกรในชนบท แนวโน้มนี้ส่งผลท าให้โอกาสในการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้ง่าย

ขึ้นเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานมักมีส านึกในผลประโยชน์ร่วมกัน ขณะเดียวกันการกระจุกตัวในเมืองของผู้ใช้

แรงงาน ประกอบกับการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้นได้เอ้ือให้การรวมตัวกันด าเนินกิจกรรมเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้น 

แตกต่างจากโครงสร้างในสังคมเกษตรกรรมที่โอกาสของชาวนาที่มักกระจายตัวในชนบทในพ้ืนที่ต่างๆจะ

สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนมักเกิดขึ้นได้ยาก ประการที่สอง การขยายตัวของชนชั้นนายทุน แม้ว่าในช่วงแรก

อาจส่งผลต่อการเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองมากขึ้นอันเนื่องมาจากการเรียกร้องและเจรจาต่อรองกับชนชั้นสูงให้มี

พ้ืนที่ให้กับกลุ่มตนในการปกครองโดยเฉพาะในรูปแบบของรัฐสภา แต่หากทิศทางของการเปลี่ยนเป็น

ประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของตน ชนชั้นนายทุนก็สามารถเปลี่ยนข้าง โดยให้ความ

สนับสนุนกับผู้น า หรือกลุ่มการเมืองแบบเผด็จการในการล้มระบอบประชาธิปไตยได้เช่นกัน ดังในกรณีที่

เกิดข้ึนในลาตินอเมริกา18 

                                                           
17 Graeme Gill, Bourgeoisie, State and Democracy: Russia, Britain, France, Germany and the USA (Oxford: 

Oxford University Press, 2008).  
18 Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens and John Stephens, Capitalist Development and 

Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 58-60. 
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ทั้งนี้กรณีศึกษาที่ทั้งสามยกมาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญของชนชั้นผู้ใช้แรงงานคือกรณีศึกษา

ของประเทศประชาธิปไตยในตะวันตก โดยมีการชี้ให้เห็นว่าในปีค.ศ. 1870 ในยุโรปมีเพียงประเทศเดียวที่เป็น

ประชาธิปไตย แต่ในปีค.ศ. 1920 ประเทศส่วนมากในยุโรปได้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย ทั้งสามพบว่าความ

แตกต่างที่ส าคัญในสองช่วงเวลาดังกล่าวก็คือการเกิดขึ้นและขยายบทบาทของกลุ่มแรงงาน ในแง่ของปริมาณ

ระหว่างปีค.ศ. 1870-1910 จ านวนแรงงานนอกภาคเกษตร ได้ขยายตัวถึงร้อยละ 35-50 และคิดเป็นสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ 60 ของแรงงานทั้งหมด  ในแง่ของการรวมกลุ่ม เดิมในปีค.ศ. 1870 ไม่มีประเทศใดในยุโรปที่มี

พรรคการเมืองของชนชั้นผู้ใช้แรงงาน แต่ในอีก 50 ปีต่อมา พรรคแรงงานครองคะแนนเสียงถึงกว่าหนึ่งในห้า 

ขณะที่สัดส่วนสมาชิกของสหภาพแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 11 ของแรงงานนอกภาคเกษตร ข้อมูลดังกล่าวสะท้อน

ให้เห็นว่าชนชั้นผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญในเรียกร้องการขยายสิทธิในการเลือกตั้ง และสิทธิใน

การรวมกลุ่มการเมือง รวมถึงตั้งพรรคการเมือง19 ส าหรับบทบาทของชนชั้นกลางในเมือง และกลุ่มเกษตรกร

รายย่อย ทั้งสามชี้ว่ามีบทบาทในฐานะของ “พันธมิตร” ของชนชั้นผู้ใช้แรงงานในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง 

อย่างไรก็ตามทั้งสามชี้ว่าจุดยืนของทั้งชนชั้นกลางในเมืองและกลุ่มเกษตรกรรายย่อยไม่ได้ยืนหยัดมั่นคงในการ

สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ในช่วงระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้งกลุ่มคนเหล่านี้ ได้หันเหไปสนับสนุนลัทธิ

ฟาสซิสต์ และผู้น าแบบเผด็จการอ านาจนิยม20  

 

กิจกรรม 4.1.2 

 จงอธิบายบทบาทของชนชั้นผู้ใช้แรงงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมาโดยสังเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.2 

- ชนชั้นผู้ใช้แรงงานส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ในหลายลักษณะ ในลักษณะแรก ชนชั้น
แรงงาน ที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และการขยายตัวของเมือง มักจะเป็นตัว
แสดงที่มีความตื่นตัว และมีธรรมชาติที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรอง 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ชนชั้นแรงงานเป็นตัวแสดงส าคัญที่มักจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ในลักษณะที่สอง ยิ่งกลุ่มแรงงานมีการรวมตัวกัน และการท ากิจกรรมทางการเมือง

                                                           
19 Ibid, Chapter 4. 
20 Ibid, 99-101. 
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มากเท่าไร ยิ่งน ามาซึ่งจิตส านึกและค่านิยมที่จ าเป็นต่อระบอบประชาธิปไตย ทั้งการปกป้องและ
เคารพสิทธิของตน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

เรื่องท่ี 4.1.3  

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

ในการน าเสนอปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในที่นี้จะจ าแนกการน าเสนอ

เป็นสองส่วนได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้อิงกับศาสนา และปัจจัยทางวัฒนธรรมที่อิงกับศาสนา ในส่วน

ของปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้อิงกับศาสนา งานบุกเบิกที่วางรากฐานให้กับงานในยุคต่อมาคืองานของ 

แกเบรียล อัลมอนด์ (Gabriel Almond) และซิดนีย์ เวอร์บา (Sidney Verba) เรื่องวัฒนธรรมพลเมือง (civic 

culture) ในงานชิ้นดังกล่าวอัลมอนด์ และเวอร์บาชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างเชิงสถาบันแบบประชาธิปไตยเพียง

อย่างเดียวไม่อาจรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ได้ สิ่งที่จ าเป็นต่อการรักษาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ

ประชาธิปไตยนั่นคือวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องต้องกัน และนี่คือปัญหาส าคัญที่ท าให้ประเทศเกิดใหม่

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่รับเอาโครงสร้างเชิงสถาบันแบบประชาธิปไตยไป แต่กลับเผชิญกับความ

ยากล าบากในการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย21 

หากพิจารณาในแง่นี้อาจมองว่าได้วัฒนธรรมพลเมืองที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยเป็น

รากฐานทางวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ (modern) ที่อาจขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรากฐานวัฒนธรรมแบบ

ดั้งเดิมของประเทศเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม  อัลมอนด์และเวอร์บาได้ชี้ให้เห็นได้ในตอนต้นว่าวัฒนธรรมพลเมือง

ไม่ใช่วัฒนธรรมสมัยใหม่ หากแต่เป็นส่วนผสมระหว่างความเป็นสมัยใหม่กับวัฒนธรรมแบบประเพณีนิยม

ดั้งเดิม โดยทั้งสองได้ยกให้เห็นถึงกรณีตัวอย่างในอังกฤษที่จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมพลเมืองเกิดจากการแยก  

ศาสนจักรออกจากอาณาจักร (secularization) ผลที่ตามมาคือวัฒนธรรมของการยอมรับความหลากหลาย

ทางศาสนา (toleration) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญต่อมาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมพลเมืองคือการ

เกิดขึ้นของชนชั้นนายทุน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนายทุนกับเจ้าผู้ปกครอง รวมถึงเจ้าที่ดิ น ซึ่งน าไปสู่

การตั้งรัฐสภา สิ่งที่ตามมาจากปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวคือวัฒนธรรมแบบพหุนิยมที่อยู่บนฐานของการพูดคุย 

ถกเถียง รอมชอม และมุ่งเน้นการแสวงหาทางออกที่สามารถประนีประนอมต่อความหลากหลายในสังคมได้ 22 

                                                           
21 Gabriel Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations 

(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1963), 3-4.  
22 Ibid, 5-6.  
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หากพิจารณาจากพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ของอังกฤษจะพบว่าวัฒนธรรมพลเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ และวัฒนธรรมแบบประเพณีนิยมดั้งเดิม จนเกิดเป็นส่วนผสมแบบ

ใหม่นั่นเอง 

นอกจากการพัฒนาแนวคิดวัฒนธรรมพลเมืองแล้ว อัลมอนด์ และเวอร์บายั งได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง

วัฒนธรรมการเมือง ซึ่งให้นิยามว่า “ความโน้มเอียงทางการเมืองซึ่งหมายรวมถึงทัศนคติที่มีต่อระบบการเมือง

ในภาพรวม และองค์ประกอบย่อยๆของระบบการเมือง และทัศนคติที่มีต่อบทบาทของตนเองที่มีต่อระบบ

การเมือง”23 หลังจากก าหนดนิยามแล้วทั้งสองยังได้จ าแนกรูปแบบวัฒนธรรมการเมืองออกมาเป็นสามตัวแบบ

ย่อยด้วยกันได้แก่ วัฒนธรรมแบบคับแคบหรือดั้งเดิม (parochial) วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้า (subject) และ

วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม (participant) ส าหรับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมักจะเกิดขึ้นในระบบการเมืองที่ไม่มี

การแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะในทางการเมือง ผู้น าของระบบการเมืองมักจะท าหน้าที่หลายบทบาททั้งในทาง

การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และสังคม ดังนั้นประชาชนในระบบดังกล่าวจึงมักไม่มีความคาดหวังใดๆต่อระบบ

การเมือง นโยบาย บทบาทที่ตนเองมีต่อระบบการเมือง เนื่องจากต้องเชื่อ ศรัทธา และปฏิบัติตามผู้น าเท่านั้น 

ส าหรับวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมือง และบทบาทที่ระบบการเมืองมี

ต่อสังคม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ประชาชนยังค่อนข้างจะขาดไปนั่นคือความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองมีต่อระบบ

การเมือง โดยเฉพาะในฐานะของผู้มีส่วนร่วมในกิจการทางการเมือง ในส่วนของวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมนั้น

ประชาชนมีความเข้าใจในการท างานของระบบการเมือง บทบาทท่ีตนเองมีต่อระบบการเมือง อีกท้ังยังมีความ

ตื่นตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการเมืองอีกด้วย24  

หากพิจารณาอย่างผิวเผินจากการจ าแนกวัฒนธรรมการเมืองเป็นสามลักษณะเช่นนี้อาจวินิจฉัยได้ว่า

วัฒนธรรมพลเมืองที่อัลมอนด์ และเวอร์บากล่าวถึงในช่วงแรกสอดคล้องกับตัวแบบวัฒนธรรมการเมืองแบบมี

ส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ดังที่ทั้งสองได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในตอนต้นว่าวัฒนธรรมพลเมืองเป็นส่วนผสมระหว่าง

วัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ไม่ใช่การแทนที่วัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

ดังนั้นวัฒนธรรมพลเมืองจึงไม่ใช่กระจกสะท้อนของตัวแบบวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยทั้งหมด หากแต่

วัฒนธรรมพลเมืองคือส่วนผสมของตัวแบบวัฒนธรรมการเมืองทั้งสามแบบที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้นแม้ว่า

พลเมืองจะมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านทางช่องทางต่างๆ แต่คุณลักษณะของการมีส่วน

ร่วมไม่ได้เป็นไปในลักษณะ “สุดโต่ง” ด้วยรากฐานของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม และไพร่ฟ้าที่ยังคงผสมผสานอยู่

ภายในจิตใจท าให้พลเมืองมีแนวโน้มที่จะยอมรับความหลากหลาย มีความเชื่อม่ันและไว้วางใจคนในสังคม และ

                                                           
23 Ibid, 12. 
24 Ibid, 16-18. 
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ผู้มีบทบาททางการเมืองในลักษณะต่างๆ และด้วยคุณลักษณะของวัฒนธรรมการเมืองเช่นนี้เองที่เอ้ือต่อความ

มั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตย25  

แม้ว่างานของอัลมอนด์และเวอร์บาจะปูรากฐานให้กับแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองในยุค

หลัง โดยเฉพาะในแง่ของระเบียบวิธีวิจัย แต่หากพิจารณาในรายละเอียด งานของทั้งสองมีจุดมุ่งเน้นที่ “ปัจจัย

ทางวัฒนธรรมที่มีต่อการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย” มากกว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย และหากจ ากัดเฉพาะแง่มุมหลัง งานที่ส่งผลต่อการปูรากฐานให้กับ

การศึกษาในแนวทางนี้คืองานของแฮร์รี เอ็คสไตน์ (Harry Eckstein) ที่ได้น าเสนอทฤษฎีความสอดคล้อง

ต้องกัน (congruence theory) ทฤษฎีดังกล่าวปรากฏในหนังสือที่มีชื่อว่า “ทฤษฏีว่าด้วยประชาธิปไตยที่มี

เสถียรภาพ” นัยส าคัญของทฤษฎีความสอดคล้องต้องกันที่เกี่ยวโยงกับชื่อหนังสือของเขาคือ เอ็คสไตน์มองว่า

ระบบการปกครองที่มีเสถียรภาพจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องต้องกันระหว่างระบบการเมือง และความคิด

ความเชื่อของพลเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการปกครอง กล่าวคือระบบเผด็จการอ านาจนิยมจะสามารถด ารง

อยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพตราบเท่าที่พลเมืองเชื่อในความชอบธรรมของการใช้อ านาจแบบเผด็จการของ

ผู้ปกครอง ขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตยจะสามารถด าเนินไปอย่างมีเสถียรภาพตราบเท่าที่ประชาชนเชื่อ

ในแนวทางการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยนั่นเอง26  

แม้ว่าทฤษฏีความสอดคล้องต้องกันของเอ็คสไตน์จะมีเป้าประสงค์ส าคัญในการอธิบายเสถียรภาพ

ของประชาธิปไตย แต่ดังที่คริสเตียน เวลเซล (Christian Welzel) และรอนัลด์ อิงเกิลฮาร์ต (Ronald 

Inglehart) ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าทฤษฎีดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงไปสู่

ประชาธิปไตยได้ กล่าวคือหากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบเผด็จการอ านาจนิยมไปสู่ประชาธิปไตยอาจ

สามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาจากความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างระบบ

การเมือง (เผด็จการอ านาจนิยม) กับความคิดความเชื่อของพลเมืองที่เกี่ยวกับระบบการปกครอง โดยพลเมือง

อาจไม่เชื่อมั่นในความชอบธรรมของผู้ปกครองแบบเผด็จการ และเชื่อมั่นว่าอ านาจอธิปไตยควรเป็นของ

ประชาชน ด้วยเหตุของความไม่สอดคล้องต้องกันนี้จึงน าไปสู่ความไร้เสถียรภาพของระบบเผด็จการอ านาจ

นิยมและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย เวลเซล และอิงเกลฮาร์ตได้พิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวผ่านข้อมูลที่ได้

จากส ารวจเปรียบเทียบระดับของประชาธิปไตย และความเปลี่ยนแปลงในความคิดของพลเมืองระหว่างปีค.ศ. 

1984-1988 และค.ศ.  2000-2004 ผลการส ารวจพบว่ากว่าครึ่ งของการเปลี่ยนแปลงในระดับของ

                                                           
25 Ibid, 30. 
26 Harry Eckstein, A Theory of Stable Democracy (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 

1966).  
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ประชาธิปไตยในสองช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลาง “ความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างระบบการเมืองที่

เป็นอยู่ในขณะนั้น และความคิดความเชื่อของพลเมือง”27 ในท านองเดียวกันอิงเกลฮาร์ต และเวลเซลยังได้ตั้ง

ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าทัศนคติของพลเมืองในประเทศเผด็จการอ านาจนิยมหลายประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการ

สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าพลเมืองเหล่านั้นจะไม่เคยอยู่ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยเลยก็

ตาม ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ หลังจากการเก็บข้อมูลทัศนคติหลายประเทศได้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธิปไตย28 

นอกจากงานที่พยายามพิสูจน์ให้เห็นถึงสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยแล้ว งานในระยะหลังที่อาศัยความก้าวหน้าของฐานข้อมูลที่ครอบคลุมไปทั่ว

โลกดังเช่นฐานข้อมูลการส ารวจค่านิยมระดับโลก (World Values Survey)  ยังมุ่งแสดงให้เห็นถึง “ทิศทาง

ของการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการเมือง” อีกด้วย งานที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางดังกล่าวมีมาให้เห็นอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันงานที่ส าคัญได้แก่งานของรอนัลด์ อิงเกลฮาร์ต ที่ตั้ง

ข้อสังเกตถึง “การปฏิวัติเงียบ” (silent revolution) ในตะวันตก ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมของคนรุ่นปัจจุบัน (ในขณะนั้น) ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน โดยอิงเกลฮาร์ตให้ค าจ ากัดความกับค่านิยม

ที่เกิดขึ้นมาใหม่ในขณะนั้นว่าเป็น “ค่านิยมหลังชนชั้นนายทุน” (post-bourgeois) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ หากแต่ให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระในทางความคิดที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน ทั้ง

แง่มุมทางสุนทรียะ และค่านิยมความเชื่อแบบใหม่ที่ไม่ได้อยู่บนฐานของศาสนา (ดังเช่นประเด็นเรื่อง

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น)29  

ในงานของรัสเซลล์ ดัลตัน (Russell Dalton) และโดชุลชิน (Doh Chull Shin) ที่หันกลับไปทบทวน

แนวคิดวัฒนธรรมพลเมืองของอัลมอนด์ และเวอร์บา ได้ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองในปัจจุบันมีความ

แตกต่างจากวัฒนธรรมทางการเมืองในช่วงทศวรรษท่ี 1950-60 ตัวอย่างของความแตกต่างได้แก่ ประการแรก 

พลเมืองในประเทศที่ก าลังพัฒนาไม่จ าเป็นว่าจะต้องไม่สนใจทางการเมือง และไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในทาง

                                                           
27 Christian Welzel and Ronald Inglehart. (2009). “Political Culture, Mass Beliefs and Value Change,” in 

Democratization, edited by Christian Haerpfer, Patrick Bernhagen, Ronald Inglehart and Christian Welzel (Oxford: 
Oxford University Press, 2009), 138-140. 

28 Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005).  

29 Ronald Inglehart, “The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies,” 
The American Political Science Review 65, 4 (December 1971): 991-992. ท้ังนี้ในช่วงเวลาต่อมาอิงเกลฮาร์ตได้ใช้ค าว่า “หลัง
วัตถุนิยม” (postmaterialist values) แทนดู Ronald Inglehart, “Post-Materialism in an Environment of Insecurity,” The 
American Political Science Review 75, (1981): 880-900.  



24 
 

กลับกันความสนใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนี้ของพลเมืองในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา

ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก ประการที่สอง การสนับสนุนระบบการเมือง และสถาบันทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นหัวใจส าคัญของวัฒนธรรมพลเมืองเสมอไป ในปัจจุบันนี้พลเมือง ใน

ประเทศประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนและไว้วางใจสถาบันทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยลดน้อยลงอย่างมาก ลักษณะความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการเมืองที่แสดงให้เห็นนี้สะท้อน

ให้เห็นถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงของรากฐาน “วัฒนธรรมพลเมือง” ที่ไม่ได้อยู่บนฐานของพลเมืองที่เชื่อมั่น

ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย และมีความไว้วางใจในสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตย (allegiant 

democrats)  หากแต่ในปัจจุบันคุณลักษณะของวัฒนธรรมพลเมืองจะอยู่บนฐานของพลเมืองที่เชื่อมั่นในการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ไม่เชื่อมั่นในการท างานของตัวแสดงหรือสถาบันทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง หรือรัฐสภา (dissatisfied democrats)30 

นอกจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยแล้ว อีกหนึ่งปัจจัย

ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ที่อาจส่งผลต่อประชาธิปไตยนั่นคือศาสนา ในความเป็นจริงแล้วข้อถกเถียง

เกี่ยวกับเงื่อนไขทางศาสนาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มีมาก่อนหน้าการถกเถียงเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ทางการเมือง โดยหนึ่งในปัจจัยทางศาสนาที่ได้รับการตั้งสมมติฐานว่าส่งผลในเชิงบวกต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยคือรากฐานความเชื่อทางศาสนาแบบคริสเตียน และฮีบรู (Hebrew) ผู้ที่ตั้งสมมติฐานดังกล่าวคือ

เออร์เนส กริฟฟิธ (Ernest Griffith) โดยเขาเชื่อว่าด้วยคุณลักษณะของศาสนาทั้งสองจะช่วยในการแก้ปัญหา

ทางสองแพร่งที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตยนั่นคือ ปัญหาปัจเจกชนนิยมสุดโต่ง และพันธกรณีในฐานะของ

พลเมืองและสมาชิกในสังคม กริฟฟิธยกตัวอย่างบางประการที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้นับถือศาสนาทั้ง

สองในการต่อต้านการปกครองของฮิตเลอร์ รวมทั้งระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นต้น31  

แม้กระทั่งงานของลิปเซตเองยังได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นทางศาสนาที่อาจเชื่อมโยง

กับประชาธิปไตยว่าในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มีข้อได้เปรียบบางประการเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย กล่าวคือ ในประเทศเหล่านี้ประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาได้ต่อสู้มาเป็นระยะเวลานับ

ศตวรรษจนมีข้อยุติและไม่เป็นประเด็นทางการเมืองอีกต่อไป ในหลายประเทศดังเช่นอังกฤษ ประ เทศแถบ

สแกนดิเนเวีย และสวิสเซอร์แลนด์ แม้ว่าจะยังคงมีศาสนจักรที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ศาสนจักร
                                                           

30 Russell Dalton and Doh Chull Shin, “Reassessing the Civic Culture Model,” in The Civic Culture 
Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens, Edited by Russell Dalton and Christian Welzel (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014), 91-115.  

31 Ernest Griffith, “Cultural Prerequisites to a Successful Functioning of Democracy,” The American Political 
Science Review 50 (1956): 104-105. 
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แทบไม่มีบทบาทใดๆในทางการเมือง อีกทั้งยังไม่เป็นตัวจุดชนวนสร้างความขัดแย้งบนฐานของศาสนาอีก

ต่อไป32 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มักจะเป็นประเทศที่ผ่านพ้น

ช่วงเวลาของความขัดแย้งทางศาสนา และมักเป็นประเทศท่ีผ่านการ “แบ่งแยกประเด็นทางศาสนจักรออกจาก

อาณาจักร” (secularization) ท าให้ประเด็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความแตกต่างทางศาสนาไม่ได้ถูกท าให้เป็น

ประเด็นทางการเมืองอีกต่อไป และเงื่อนไขดังกล่าวนี้เองที่ปูทางให้กับการสร้างเสถียรภาพทางสังคมและความ

มั่นคงให้กับประชาธิปไตย นอกจากงานที่สะท้อนตรรกะเบื้องหลังการที่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ส่งผล

ในเชิงบวกต่อการพัฒนาประชาธิปไตยแล้ว ยังมีงานที่ศึกษาในเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นถึงสหสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทั้งสองประการ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นอีกว่าในปัจจุบันนี้ประเทศที่มีประชากรส่ วนมากนับถือศาสนาคริสต์

นิกายโปรเตสแตนต์ล้วนแล้วแต่เป็นประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้น33 

งานในระยะหลังที่ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางศาสนาและประชาธิปไตยมักจะไม่ได้มุ่งหา

กลไกค าอธิบายเชิงเหตุผลระหว่างศาสนากับประชาธิปไตย หากแต่มุ่งที่จะตั้งข้อสังเกตว่าความเชื่อหรือศาสนา

บางศาสนาอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตัวอย่างเช่นข้อสังเกตของซามูเอล ฮันทิงตัน 

(Samuel Huntington) ที่มองว่าศาสนาอิสลาม พุทธ และขงจื๊ อมีแนวโน้มที่จะไม่ เ อ้ือต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย ในกรณีของอิสลาม ฮันทิงตันชี้ว่าการไม่แบ่งแยกระหว่างเรื่องของศาสนจักรและอาณาจักร เป็น

หนึ่งในอุปสรรคส าคัญส าหรับประชาธิปไตย ขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมักจะถูกมอง

จากสังคมอิสลามว่าเป็นแนวคิดต่างด้าว (alien concept) ที่มาจากภายนอกสังคมอิสลาม34 ข้อสังเกตของ

ฮันทิงตันสอดคล้องกับกระแสแนวคิดที่เรียกว่า “กรณียกเว้นของมุสลิม” (Muslim exceptionalism) ซึ่งมอง

ว่าสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่มีแนวทางและระเบียบทางสังคมที่ตายตัวภายใต้กฎหมายอิสลาม ด้วยเหตุนี้ท าให้

แนวคิดใหม่ๆจากภายนอกยากที่จะแทรกซึมเข้ามาสู่สังคมอิสลามได้35 

จากบทความในปีค.ศ. 2003 ของอัลเฟรด สเตพัน (Alfred Stepan) และแกรม รอเบิร์ตสัน 

(Graeme Robertson) ตั้งข้อสังเกตว่าหากพิจารณาภาพรวมของระบอบการปกครองของประเทศที่มีชาว

                                                           
32 Lipset, “Some Social Requisites of Democracy,” 92-93. 
33 Kenneth Bollen, “Political Democracy and the Timing of Development,” American Sociological Review 

44 (1979): 572-587. 
34 Samuel Huntington, “Will More Countries Becomes Democratic?” Political Science Quarterly 99, 2 

(Summer 1984): 208. และดูแนวคิดดังกล่าวอย่างละเอียดใน Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the 
Remaking of World Order (New York: Simon and Schuster, 1996), 114. 

35 ดูรายละเอียดแนวคิดดังกล่าวและข้อโต้แย้งได้ใน Jean Bethke Elshtain, “Religion and Democracy,” Journal of 
Democracy 20, 2 (April 2009): 12.  
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มุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ทั้งหมด 45 ประเทศ ในจ านวนนี้เป็นประเทศในแถบอาหรับ 16 ประเทศ พบว่า

ประเทศมุสลิมที่ไม่ใช่แถบอาหรับจ านวนไม่น้อยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นข้อสังเกตที่ว่า

ด้วย “กรณียกเว้นของมุสลิม” จึงไม่ถูกต้อง ทั้งสองจึงตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าปัญหาของประชาธิปไตยที่คนส่วน

ใหญ่ยึดโยงว่ามาจากศาสนาอิสลามนั้น มาจากมุมมองที่ยึดโยงศาสนาอิสลามเข้ากับประเทศในแถบอาหรับ ซ่ึง

ทุกประเทศในแถบอาหรับไม่เป็นประชาธิปไตย36 ข้อสังเกตในปีค.ศ. 2003 ของทั้งสองได้รับการสนับสนุน

เพ่ิมเติมจากบทความของอัลเฟรด สเตพัน และฮวน ลินซ์ (Juan Linz) ที่ชี้ว่าในรอบสิบปีที่ผ่านมามีชาวมุสลิม

อาศัยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่ชาวมุสลิมเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศกว่า 300 ล้าน

คน ทั้งในอินโดนีเซีย แอลแบเนีย ตุรกี เซเนกัล เป็นต้น และหากนับรวมชาวมุสลิมที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่

ชาวมุสลิมเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ ดังเช่นในอินเดียจะพบว่ามีชาวมุสลิมที่อยู่ภายใต้ประชาธิปไตย

กว่า 500 ล้านคน37  

นอกจากนี้ในการศึกษาของอาเธอร์ โกลด์สมิธ (Arthur Goldsmith) จากฐานข้อมูลของ Freedom 

House ที่ท าการจัดอับดับและประเมินสถานะของประชาธิปไตยของประเทศทั่วโลก พบว่าในจ านวนประเทศที่

มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทั้งหมด 47 ประเทศ มีประเทศที่เป็นประชาธิปไตย 9 ประเทศ 

แต่ใน 9 ประเทศนี้คิดเป็นสัดส่วนประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ขณะเดียวกันหากประเมินจากผลการ

เลือกตั้งระหว่างปีค.ศ. 1990-2006 ซึ่งเป็นการประเมินที่จะสะท้อนภาพของการแข่งขันทางการเมืองว่ามีความ

เป็นธรรม และเปิดกว้างมากน้อยเพียงใด พบว่ามีท้ังหมด 10 ประเทศ ที่พรรคฝ่ายค้านสามารถได้รับชัยชนะใน

การเลือกตั้ง ดังเช่น บังคลาเทศ มาลี เลบานอน และตุรกี เป็นต้น จากข้อมูลเหล่านี้ท าให้โกลด์สมิธสรุปว่า การ

กล่าวเป็นการทั่วไปถึงปัญหาประชาธิปไตยในประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามนับเป็นการกล่าวอ้างที่ลดทอน

ภาพความหลากหลายมากเกินไป และอาจส่งผลให้เกิดอคติได้38   

ขณะเดียวกันเหตุการณ์การลุกฮือของพลเมืองที่เรียกกันว่า “ฤดูใบไม้ผลิในอาหรับ” (Arab Spring) 

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2010 และความล้มเหลวของเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะน ามาซึ่งประชาธิปไตย ได้น ามาซึ่งทั้ง

ความหวังของการก่อตัวของคลื่นลูกที่สี่ของประชาธิปไตยในภูมิภาคอาหรับ เช่นเดียวกับความผิดหวังที่กระแส

การลุกฮือดังกล่าวไม่สามารถน ามาซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้  อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตที่

                                                           
36 Alfred Stepan and Graeme Robertson, “An Arab More Than a Muslim Democracy Gap,” Journal of 

Democracy 14 (July 2003): 30-44.  
37 Alfred Stepan and Juan Linz, “Democratization Theory and the ‘Arab Spring’,” Journal of Democracy 

24, 2 (April 2013): 17-18. 
38 Arthur Goldsmith, “Muslim Exceptionalism? Measuring the Democracy Gap,” Middle East Policy 14, 2 

(Summer 2007): 86-96. 
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น่าสนใจในสองลักษณะว่า ประการแรก การเมืองในประเทศมุสลิมก าลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ใหญ่ ด้วยปัจจัยส าคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ประชากรส่วนใหญ่มี

อายุต่ ากว่า 30 ปี การเพ่ิมขึ้นของบทบาทผู้หญิง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมไม่จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าขบวนการหรือโครงสร้างองค์กรที่เป็นทางการอีกต่อไป แต่

สามารถระดมมวลชนได้ในเวลาอันรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เอ้ือต่อการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ประการที่สอง ประเด็นส าคัญที่จะส่งผลต่อพลวัตของประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่

กับประเด็นเรื่องศาสนาอิสลาม หากแต่ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ 

โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของการตกเป็นอาณานิคม และนโยบายที่เจ้าอาณานิคมใช้ ความเข้มแข็งของกองทัพ 

ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งหมายรวมถึงความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ และการเข้ามาแทรกแซงของประเทศมหาอ านาจจากภายนอก39  

 
กิจกรรม 4.1.3 

 จงอธิบายคุณลักษณะของบริบทแวดล้อมที่วัฒนธรรมทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

มาโดยสังเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.3 

- วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นสิ่งที่มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตขึ้นอยู่กับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม จากคุณลักษณะดังกล่าวท าให้วัฒนธรรมการเมืองสามารถ
ส่งผลได้ทั้งในทิศทางของการเกื้อหนุนเสถียรภาพของระบอบการเมือง และเป็นที่มาของความไร้
เสถียรภาพทางการเมืองได้เช่นกัน ในกรณีที่ปัจจัยทางวัฒนธรรมส่งผลไปในทิศทางของการ
พัฒนาประชาธิปไตยมักจะเกิดขึ้นในบริบทที่ระบบการปกครองเป็นแบบเผด็จการอ านาจนิยมไม่
สามารถปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับความคิดและความโน้มเอียงทางการเมืองของประชาชน ที่
ปรารถนาในสิทธิ เสรีภาพ และการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
ทางการเมืองนี้มักจะมีที่มาทั้งจากอิทธิพลทางความคิดจากภายนอกประเทศ หรือทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศ ทั้งการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ความก้าวหน้าของระบบการศึกษา และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น    

                                                           
39 John Esposito, Tamara Sonn and John Voll, Islam and Democracy after the Arab Spring (Oxford: Oxford 

University Press, 2016), 238. 
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ตอนที่ 4.2 การศึกษาบทบาทของตัวแสดงทีม่ีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ตอนที่ 4.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 

 4.2.1 บทบาทของชนชั้นน า 

 4.2.2 ปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นน า และผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

  

แนวคิด 

1. การหันมาศึกษาบทบาทของตัวแสดงโดยเฉพาะชนชั้นน าในช่วงทศวรรษท่ี 1970 นับเป็นคลื่นลูก
ที่สองของการศึกษาการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย หลังจากที่คลื่นลูกแรกให้ความส าคัญกับ
การศึกษาปัจจัยในเชิงโครงสร้าง ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ทั้งนี้มีการ
ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเป็นจังหวะเวลาที่อยู่ในสภาวะของ “การเมืองที่ไม่
ปกติ” ที่กฎเกณฑ์การแข่งขันทางการเมืองแบบเดิมไม่อาจด าเนินไปตามปกติ ขณะเดียวกัน
กฎเกณฑ์แบบใหม่ยังไม่ลงตัว ในช่วงจังหวะเวลาเช่นนี้เองที่ขับเน้นบทบาทของชนชั้นน าฝ่าย
ต่างๆที่ต้องการเข้ามามีบทบาท ทั้งเพ่ือปกป้องผลประโยชน์และอภิสิทธิ์เดิมที่ตนมีอยู่ และเพ่ือ
รับรองว่าภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ของประชาธิปไตยท่ีก าลังจะเกิดข้ึนฝ่ายตนจะได้ประโยชน์สูงสุด 

2. มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในช่วงเวลาของประชาธิปไตยคลื่นลูกที่
สามในช่วงทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา รูปแบบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่พบได้
มากที่สุดสองลักษณะคือ ลักษณะแรกการเปลี่ยนผ่านแบบการเจรจาต่อรองระหว่างชนชั้นน าทั้ง
ฝ่ายที่อยู่ในอ านาจแต่เดิม และฝ่ายค้าน ลักษณะที่สองการเปลี่ยนผ่านแบบถูกก าหนดโดยชนชั้น
น าที่อยู่ในอ านาจแต่เดิม ทั้งนี้ในการเปลี่ยนผ่านทั้งสองลักษณะ ตัวแสดงที่มีบทบาทมากที่สุดคือ
ชนชั้นน า  

3. นอกจากการศึกษาที่มุ่งเน้นบทบาทของชนชั้นน าแล้ว ในระยะหลังอีกหนึ่งแนวการศึกษาที่เริ่ม
ขยายตัวอย่างมากคือการศึกษาปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างชนชั้นน ากับตัวแสดงอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลชน การศึกษาลักษณะนี้มักได้รับอิทธิพลจากแนวการศึกษาทางเลือกที่มี
เหตุผล หรือสถาบันนิยมแบบทางเลือกที่มีเหตุผล ซึ่งการศึกษาทั้งสองลักษณะนี้ให้ความส าคัญ
กับการวิเคราะห์ความต้องการของตัวแสดง และความต้องการของตัวแสดงภายใต้ข้อจ ากัดเชิง
สถาบัน ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมักวิเคราะห์ควบคู่กับตัวแปรอื่นๆ โดยเฉพาะตัวแปรเรื่องความ
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เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม และมักจะชี้ให้เห็นว่าภายใต้บริบทความเหลื่อมล้ าทางสังคม
ส่งผลกระทบต่อการคิดค านวณทางเลือกของตัวแสดงต่างๆ อีกทั้งยังส่งผลตามมาต่อทิศทางของ
การพัฒนาประชาธิปไตยอีกด้วย 
  

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษาตอนที่ 4.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบทบาทของชนชั้นน าในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้ 
2. อธิบายคุณลักษณะของปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นน ากับตัวแสดงอ่ืนๆ และผลที่ตามมา

ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
 

เรื่องท่ี 4.2.1  

บทบาทของชนชั้นน า 

หากงานที่ศึกษาปัจจัยเชิงโครงสร้างของการพัฒนาประชาธิปไตยนับเป็นคลื่นลูกแรกของการศึกษา

ประเด็นดังกล่าว งานที่ให้ความส าคัญกับบทบาทของชนชั้นน าในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยอาจกล่าวได้

ว่าเป็นงานคลื่นลูกที่สอง40 งานในกลุ่มนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1970 จากบทความของดังค์วาร์ต  

รัสเทาว์ (Dankwart Rustow) ที่มีชื่อว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย: สู่ตัวแบบที่เป็นพลวัต” (Transition 

to Democracy: Toward a Dynamic Model) ในงานชิ้นนี้รัสเทาว์ได้ตั้งค าถามต่อการศึกษาปัจจัยเชิง

โครงสร้างของการพัฒนาประชาธิปไตย และชี้ว่าเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยไม่ได้มีเส้นทางเดียว และไม่จ าเป็น

ว่าจะต้องเกิดขึ้นจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม นอกจากนี้ในการศึกษาเส้นทางการพัฒนา

ประชาธิปไตยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับบริบททั้งในแง่ของเวลาและสถานที่ด้วย ขณะเดียวกันในขั้นตอน

ของการเปลี่ยนผ่านรัสเทาว์ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นของการศึกษาบทบาทของตัวแสดงบางกลุ่ม นั่นคือชนชั้น

น า ที่มักจะเกิดความขัดแย้งแบ่งขั้วกันระหว่างชนชั้นน าเดิม และชนชั้นน าใหม่ และผลจากความขัดแย้งนี่เองที่

มักจะน าไปสู่การเจรจาหาทางออกระหว่างชนชั้นน า41 

                                                           
40 ดูไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธิ เนื่องจ านงค์, “คลื่นลูกที่สี่ของการศึกษาการท าให้เป็นประชาธิปไตย: จากลิปเซตสู่ไดมอนด์,” 

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555), หน้า 44-45. 
41 ส าหรับงานต้นฉบับในภาษาอังกฤษดู Dankwart Rustow, “Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model,” 

Comparative Politics 2:3 (April 1970): 337-363. ส าหรับการสรุปประเด็นส าคัญจากงานดังกล่าวในภาษาไทยดู ไชยวัฒน์ ค้ าชู และ
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งานที่ส าคัญอีกชุดหนึ่งหลังจากงานของรัสเทาว์คืองานที่ กิลเยโม โอดอนเนลล์ (Guillermo 

O’Donnell) ฟิลลิป ชมิตเตอร์ (Philippe Schmitter) และลอเรนซ์ ไวท์เฮด (Lawrence Whitehead) 

ร่วมกันเป็นบรรณาธิการ และรวบรวมงานที่ศึกษาการเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการอ านาจนิยมในลาตินอเมริกา 

และยุโรปใต้  ส าหรับกลไกของการเปลี่ยนผ่านและบทบาทของชนชั้นน าในการเปลี่ยนผ่านมีดังต่อไปนี้ ในชั้น

แรกระบอบเผด็จการอ านาจนิยมมักจะเผชิญกับวิกฤตการณ์ความชอบธรรม ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ 

ประเด็นเรื่องอ้ือฉาวที่เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาล ปัญหาคอร์รัปชั่น ฯลฯ วิกฤตความชอบธรรมดังกล่าวส่งผล

ตามมาท าให้ชนชั้นน าในระบอบเริ่มมีความขัดแย้งเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหา และหาทางออกจากวิกฤต

ความชอบธรรม ชนชั้นน ากลุ่มหนึ่งที่อาจเรียกว่าเป็น “ชนชั้นน าสายแข็ง” (hard-liners) ที่ยังคงเชื่อในการ

ปกครองในระบอบอ านาจนิยม อาจน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการกระชับอ านาจ และใช้มาตรการกด

ทับกลุ่มผู้ไม่พอใจ ขณะที่ชนชั้นน าอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ชนชั้นน าสายอ่อน” (soft-liners) มักจะ

เป็นผู้ที่เล็งเห็นว่าในระยะยาวการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากชนชั้นน า

สายอ่อนเป็นฝ่ายที่มีก าลังและอ านาจต่อรองมากกว่า มักจะด าเนินนโยบายเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองให้กว้างมาก

ขึ้นผ่านแนวทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เสรีภาพกับสื่อมวลชนมากขึ้น การให้สิทธิและเสรีภาพกับการแสดง

ความคิดเห็น และการรวมกลุ่ม และการอนุญาตให้องค์กรในภาคประชาสังคมแสดงบทบาททางการเมืองมาก

ขึ้น และด้วยแรงสนับสนุนจากภาคประชาสังคมที่กลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง จะท าให้ชนชั้นน าสายอ่อนสามารถ

ผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้เป็นผลส าเร็จ42 

ทั้งนี้สาเหตุส าคัญที่นักวิชาการกลุ่มนี้มองว่าชนชั้นน าเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส าคัญในจังหวะเวลา

ของการเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากคุณลักษณะส าคัญของช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยคือความไม่

แน่นอน ซึ่งเกิดจากการที่กฎเกณฑ์ ระเบียบ และโครงสร้างเชิงสถาบันทางการเมืองแบบเดิมภายใต้ระบบเผด็จ

การอ านาจนิยมถูกตั้งค าถาม และท้าทาย ท าให้เกิดวิกฤตการณ์ความชอบธรรม ขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ของ

การแข่งขันทางการเมืองแบบใหม่ภายใต้ทิศทางของประชาธิปไตยยังขาดความชัดเจน และยังไม่อาจบรรลุ

ข้อตกลงร่วมกันได้ ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวนี่เองที่เอ้ือต่อการที่ชนชั้นน าจะแสดงบทบาทส าคัญ43 เนื่องจาก

                                                           

นิธิ เน่ืองจ านงค์, “คลื่นลูกท่ีสี่ของการศึกษาการท าให้เป็นประชาธิปไตย,” หน้า 53-55. และนิธิ เน่ืองจ านงค์, “หน่วยที่ 5: การพัฒนา
การเมืองและการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย,”  

42 ส าหรับล าดับขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนผ่านดู Guillermo O’Donnell and Philippe Schmitter, Transitions 

from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 1986). 
43 Philippe Schmitter, “Democratization: The Role of Elites,” In The Palgrave Handbook of Political Elites, 

Edited by Heinrich Best and John Higley (New York: Palgrave Macmillan, 2018), 595.  
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กลุ่มชนชั้นน าเป็นกลุ่มคนที่มีความเข้าใจทั้งในสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และทิศทางที่ก าลังจะมุ่งไป

ข้างหน้า ขณะเดียวกันยังมีผลประโยชน์และอภิสิทธิ์ส าคัญที่ต้องท าการปกป้อง 

ก่อนหน้าทศวรรษท่ี 1970 ในการศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย ชมิตเตอร์ชี้ว่าผู้ท าการศึกษามักจะ

ให้ความส าคัญกับตัวแบบการเปลี่ยนผ่านในสองลักษณะ นั่นคือตัวแบบอังกฤษ และตัวแบบฝรั่งเศส ในส่วน

ของตัวแบบอังกฤษมักเรียกกันว่าเป็นตัวแบบของการปฏิรูป (reform) ที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

ด าเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในด้านหนึ่งมีการเรียกร้องสิทธิและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง

การเมืองของกลุ่มตัวแสดงที่เคยอยู่ภายนอกโครงสร้างเชิงสถาบันดังเช่นกลุ่มชนชั้นนายทุนในเมือง ในอีกด้าน

หนึ่งตัวแสดงที่อยู่ภายในสถาบันทางการเมืองเดิมอยู่แล้ว ดังเช่น กษัตริย์ และชนชั้นเจ้าผู้ครองที่ดินได้ท าการ

ประนีประนอมต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว ก่อนที่จะขยายสิทธิทางการเมืองไปสู่ชนชั้นอ่ืนๆ และมวลชนต่อไป 

ส าหรับตัวแบบฝรั่งเศสเป็นกรณีตัวอย่างของการปฏิวัติ (revolution) ที่ชนชั้นน าทางการเมืองปฏิเสธที่จะเปิด

พ้ืนที่ทางการเมืองให้กับชนชั้นอ่ืนๆและมวลชน ผลจากการสั่งสมความคับข้องใจมาอย่างยาวนานท าให้เกิดการ

ลุกฮือของมวลชนจนน าไปสู่การใช้ความรุนแรงเพ่ือโค่นล้มระบอบเก่า44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Ibid, 595-596. 
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แผนภาพที ่3 รูปแบบของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยตามแนวคิดของคาร์ล และชมิตเตอร์ 

 

       การประนีประนอม      การใช้ก าลัง 

ชนชั้นน า 

 

 

 

 

 

 

 

             มวลชน 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Terry Lynn Karl and Philippe Schmitter, “Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern 

Europe,” International Social Science Journal 43, 2 (1991): 276. โดยเพิ่มเติมข้อมูลจาก Schmitter. (2018). 

“Democratization: The Role of Elites, pp. 595-597.  

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา คุณลักษณะของการเปลี่ยนผ่านได้เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมาก การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และไม่ได้ด าเนินไปเป็นขั้นตอนที่ยาวนานดังเช่นการ

เปลี่ยนผ่านแบบการปฏิรูปในอังกฤษ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนผ่านไม่ได้เต็มไปด้วยความรุนแรง และการลุกฮือ

ของมวลชนเพ่ือโค่นล้มระบอบเก่าดังเช่นการปฏิวัติในฝรั่งเศส หากแต่คุณลักษณะของการเปลี่ยนผ่านที่พบได้

บ่อยครั้งมากในช่วงเวลานี้คือ การเปลี่ยนผ่านแบบการบรรลุข้อตกลงระหว่างชนชั้นน า (pact) ดังตัวอย่างการ

เปลี่ยนผ่านในเวเนซุเอลา โคลัมเบีย และอุรุกวัย และการเปลี่ยนผ่านแบบถูกบังคับก าหนดโดยชนชั้นน าที่อยู่ใน

อ านาจแต่เดิม (imposition) ดังการเปลี่ยนผ่านในไต้หวัน บราซิล เปรู อินโดนีเซีย และอดีตประเทศสังคมนิยม

ตัวแสดง 

ยุทธศาสตร์ 

 การเจรจาข้อตกลง 

(เวเนซุเอลา โคลมัเบีย 

อุรุกวัย) 

การบังคับก าหนด 

(บราซิล ไต้หวัน เปรู 

โรมาเนีย อินโดนีเซีย) 

การปฏิรูป 

(อังกฤษ) 

การปฏิวัติ 

(ฝรั่งเศส) 



33 
 

ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต เช่น แอลแบเนีย โรมาเนีย โครเอเชีย บัลแกเรีย และสโลเวเนีย 

เป็นต้น45 

ในระยะหลังแม้ว่างานที่มุ่งเน้นไปที่ “ชนชั้นน า” จะมีจ านวนไม่มากนัก และงานส่วนมากมักจะมุ่ง

ศึกษาท่ีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างชนชั้นน ากับตัวแสดงอื่นๆ (ดูส่วนถัดไป) แต่ยังคงมีนักวิชาการจ านวน

หนึ่งที่ให้ความส าคัญในการศึกษาชนชั้นน า ตัวอย่างงานในยุคหลังที่น่าสนใจได้แก่งานของจอห์น ฮิกเลย์ (John 

Higley) และไมเคิล เบอร์ตัน (Michael Burton) ในงานที่ศึกษาบทบาทของชนชั้นน าที่เป็นรากฐานให้กับ

ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ทั้งสองได้เริ่มต้นการศึกษาจากการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่า “ชนชั้นน า” และ 

“มวลชน” เป็นสองแง่มุมที่สามารถแยกจากกันได้ โดยในขั้นตอนของการพัฒนาประชาธิปไตยมักจะเริ่มต้นจาก

เนื่องจากการรวมกลุ่ม และการเจรจาต่อรองระหว่างชนชั้นน า จนบรรลุฉันทานุมัติที่จะใช้ระบบประชาธิปไตย 

และจากผลการตัดสินใจของชนชั้นน าจึงส่งผลท าให้มวลชนต้องเริ่มเรียนรู้และสร้างความเคยชินต่อระบบ

ประชาธิปไตย ในแง่นี้สาเหตุของการพัฒนาประชาธิปไตยคือ “การรวมตัวกันจนได้ฉันทามติในหมู่ชนชั้นน า” 

(consensually united elites) นั่นเอง46  

นอกจากนี้ทั้งสองยังได้จ าแนกสถานการณ์ในสามลักษณะของการรวมตัวในหมู่ชนชั้นน า ได้แก่ 

ลักษณะแรก บริบทของการหาข้อยุติ (settlements) ในข้อพิพาทระหว่างชนชั้นน า ในกรณีนี้ชนชั้นน ามักจะมี

การแบ่งขั้วและมีความขัดแย้งมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์บางประการท าให้ “ต้นทุน” ของความ

ขัดแย้งสูงขึ้น ส่งผลท าให้ชนชั้นน าเริ่มหันมาเจรจาระหว่างกันเพ่ือแสวงหาแนวทาง และโครงสร้างเชิงสถาบันที่

จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฮิกเลย์ และเบอร์ตันชี้ว่าประเทศประชาธิปไตยที่ชนชั้นน าสามารถแสวงหาฉันทามติ

ร่วมกันได้หลังจากการหาข้อยุติความขัดแย้งมีทั้งหมด 15 ประเทศ ตัวอย่างส าคัญของกรณีนี้นั่นคือเส้นทางการ

พัฒนาประชาธิปไตยในอังกฤษนั่นเอง นอกจากกรณีอังกฤษแล้วยังมีกรณีของสเปน สวีเดน เกาหลีใต้ เม็กซิโก 

คอสตาริกา โคลัมเบีย ฮังการี และแอฟริกาใต้  ลักษณะที่สอง โอกาสในการเรียนรู้ประชาธิปไตยในยุคอาณา

นิคม (colonial opportunities) โดยประเทศที่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคม และเจ้าอาณานิคมได้ประยุกต์ใช้

โครงสร้างเชิงสถาบันแบบประชาธิปไตย หลังจากได้รับเอกราชแล้วชนชั้นน าในประเทศเหล่านี้มักจะสามารถ

รวมตัวกันจนได้ฉันทามติในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตัวอย่างส าคัญของกรณีนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 15 

                                                           
45 ดูรูปแบบของการเปลี่ยนผ่าน (modes of transition) ในสี่ลักษณะได้ใน Terry Lynn Karl and Philippe Schmitter. 

“Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe,” International Social Science Journal 43. 2 
(1991), 275. ส าหรับการถอดความรูปแบบของการเปลี่ยนผ่านท่ีพัฒนาโดยคาร์ล และชมิตเตอร์ในภาษาไทยดู นิธิ เน่ืองจ านงค์. (2560). 
“หน่วยที่ 5: การพัฒนาทางการเมืองและการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย.” 

46 John Higley and Michael Burton, Elite Foundations of Liberal Democracy (Lanham: Rowman and 
Littlefield, 2006), 3-4. 
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ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (อาณานิคมอังกฤษ) นอร์เวย์ (ภายใต้สวีเดน) 

เป็นต้น47  

ลักษณะที่สามการหันเหของค่านิยมของชนชั้นน าไปในทิศทางเดียวกัน (convergence) นั่นคือ

ประชาธิปไตย กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นท่ามกลางเงื่อนไขที่ส าคัญสี่ประการได้แก่ ประการแรกเงื่อนไขของการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งท าให้เกิดฐานของชนชั้นกลางจ านวนมาก ซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่สนับสนุนแนว

ทางการปกครองที่สุดโต่ง ประการที่สอง การมีอยู่ของผู้น าที่ได้รับความนิยมและสามารถสร้างฐานการ

สนับสนุนได้ในวงกว้าง ประการที่สาม วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ท าให้ชนชั้นน ากลุ่มต่างๆต้องหันมาร่วมมือ

กัน ประการที่สี่ การเกิดขึ้นของกลุ่มฐานเสียงที่สามารถได้รับการสนับสนุนข้ามกลุ่ม เช่น การเกิดขึ้นของกลุ่ม

คนที่ขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถได้รับความสนับสนุนทั้งจากกลุ่มทุนและกลุ่มแรงงาน หรือ

กลุ่มทางศาสนา  กรณีตัวอย่างของการเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตยในลักษณะนี้เช่นใน เยอรมนีตะวันตก 

ญี่ปุ่น กรีซ โปรตุเกส ชิลี บราซิล โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ค เป็นต้น48 

งานของฮิกเลย์ และเบอร์ตันสะท้อนทั้งแง่มุมความต่อเนื่องของการศึกษาชนชั้นน าจากงานในช่วง

ทศวรรษที่ 1970 และ 1980 ขณะเดียวกันยังแฝงไปด้วยความแตกต่างจากงานยุคก่อนหน้า ในแง่ของความ

ต่อเนื่อง งานของฮิกเลย์ และเบอร์ตันสอดคล้องกับงานของรัสเทาว์ที่มองปรากฏการณ์ของการพัฒนา

ประชาธิปไตยในฐานะของกระบวนการระยะยาวที่ครอบคลุมทั้งเงื่อนไขพ้ืนฐาน ช่วงเวลาก่อนการเปลี่ยนผ่าน 

จังหวะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน และกระบวนการปลูกฝังและเรียนรู้ประชาธิปไตย นอกจากนี้งานของฮิกเลย์ 

และเบอร์ตันยังมองในทิศทางเดียวกันกับงานของโอดอนเนลล์ ชมิตเตอร์ และไวท์เฮด ที่ชี้ว่าในจังหวะเวลาของ

การเปลี่ยนผ่านมักจะเก่ียวข้องกับวิกฤตการณ์ภายในระบอบเดิม ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน า และการเจรจา

ต่อรองระหว่างชนชั้นน า ในแง่ของความแตกต่าง งานของฮิกเลย์  และเบอร์ตันพยายามชี้ให้เห็นถึงความ

หลากหลายของเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตย และในการอธิบายดังกล่าวทั้งสองได้ผสมผสานและเชื่อมโยง

ปัจจัยในเชิงโครงสร้าง นั่นคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการอยู่ภายใต้

อาณานิคม เข้ากับปัจจัยของชนชั้นน า 

 

 

                                                           
47 Ibid, Chapter 3 and 4. 
48 Ibid, Chapter 5.  
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กิจกรรม 4.2.1 

 จงอธิบายบริบทและสภาวการณ์ที่ท าให้ชนชั้นน าเข้าไปมีบทบาทในทิศทางที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยมาโดยสังเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.1 

ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการอ านาจนิยมไปสู่ประชาธิปไตยมักเป็นกระบวนการที่

เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ดังนั้นตัวแสดงที่มักจะเข้าไปมีบทบาทในช่วงเวลาลักษณะนี้จึงต้องเป็นตัว

แสดงที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง อีกทั้งเป็นตัวแสดงที่มี

ความพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาท นั่นก็คือชนชั้นน า บทบาทของชนชั้นน าเริ่มตั้งแต่ความแตกแยก

ในทางความคิดภายในหมู่ชนชั้นน าที่อยู่ในอ านาจในระบอบเผด็จการอ านาจนิยม ในด้านหนึ่งชนชั้น

น ากลุ่มหนึ่งยังเชื่อในศักยภาพของระบอบเผด็จการอ านาจนิยม แต่ในอีกด้านหนึ่งชนชั้นน า อีกกลุ่ม

หนึ่งมองว่าระบอบเผด็จการอ านาจนิยมในระยะยาวแล้วไม่มีความยั่งยืน และมีความจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ภายใต้สภาวการณ์บางลักษณะดังเช่น วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤต

การเมือง จะท าให้อ านาจต่อรองของชนชั้นน าฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยมีมากขึ้น ขณะเดียวกันการ

ฟ้ืนคืนขึ้นมาของภาคประชาสังคม และแรงกดดันจากภายนอกก็เป็นอีกสภาวการณ์หนึ่งที่เกื้อหนุน

บทบาทของชนชั้นน าที่ผลักดันประชาธิปไตย  

 
เรื่องท่ี 4.2.2  

ปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นน า และผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

จากงานในยุคทศวรรษที่ 1970-80 ที่ให้ความส าคัญกับบทบาทของชนชั้นน าในกระบวนการเปลี่ยน

ผ่าน โดยมุ่งเน้นที่แง่มุมของความแตกแยกระหว่างชนชั้นน าในระบอบเผด็จการอ านาจนิยม และกระบวนการ

เจรจาต่อรองที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านระหว่างชนชั้นน ากลุ่มต่างๆ งานในยุคต่อมาที่ศึกษาบทบาทของชนชั้น

น าได้ขยายแง่มุมของการศึกษาชนชั้นน าผ่านทางการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับปัจจัยในระดับต่างๆ และปฏิสัมพันธ์

ระหว่างชนชั้นน ากับตัวแสดงอ่ืนๆท่ามกลางสภาวการณ์และเงื่อนไขแวดล้อมบางประการ โดยงานชิ้นแรกๆที่

ศึกษาในแนวทางดังกล่าวคืองานของสเตฟาน แฮกการ์ด (Stephan Haggard) และโรเบิร์ต คอฟมัน (Robert 

Kaufman) ที่ศึกษาปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นน าในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านท่ามกลางสภาวการณ์ของ
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วิกฤตเศรษฐกิจ โดยทั้งสองมองว่าวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อการก าหนดทางเลือกและยุทธศาสตร์ของตัวแสดง 

ซึ่งตัวแสดงในที่นี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะชนชั้นน าที่อยู่ในรัฐบาลเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงชนชั้นน าในภาคธุรกิจ

และภาคสังคม รวมทั้งบทบาทขององค์กรสมาคมและหน่วยงานต่างๆที่ส าคัญ อาทิ กองทัพ และพรรคการเมือง 

เป็นต้น จนถึงบทบาทของมวลชนและภาคประชาสังคม กล่าวโดยสรุปก็คือวิกฤตเศรษฐกิจท าให้ตัวแสดงต่างๆ

ที่ได้กล่าวไปแล้วหันไปสนับสนุนกลุ่มชนชั้นน าที่เสนอให้เปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตย และท าให้ในกระบวนการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย กลุ่มชนชั้นน าเดิมที่สนับสนุนระบอบเผด็จการอ านาจนิยมสามารถเข้าไปมี

อิทธิพลในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้ค่อนข้างน้อยกว่าประเทศที่ไม่ได้ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ49 

นอกจากปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นน ากับตัวแสดงอ่ืนๆท่ามกลางสภาวการณ์ของวิกฤต

เศรษฐกิจแล้ว งานในยุคต่อมายังได้ขยายการวิเคราะห์ไปสู่เงื่อนไขอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขของความ

เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม งานที่ศึกษาเงื่อนไขข้อนี้สามารถจัดกลุ่มย่อยได้เป็นสองกลุ่ม ในงานกลุ่มที่

หนึ่งได้เสนอว่าในประเทศเผด็จการอ านาจนิยมที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ ามาก โอกาสที่จะเปลี่ยนเป็น

ประชาธิปไตยจะมีน้อย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากชนชั้นน าในระบอบเผด็จการอ านาจนิยมในประเทศที่เต็ม

ไปด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ าจะไม่ปรารถนาที่จะผ่องถ่ายอ านาจไปสู่มวลชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 

เพราะการกระท าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตนถือครองอยู่ ที่จะถูกจัดสรรออกไป

ตามการเรียกร้องของมวลชนภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ดังนั้นในประเทศเหล่านี้หากมี

การเรียกร้องของมวลชนให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย รัฐบาลเผด็จการมักจะตอบโต้ด้วยการปราบปราม

และกดทับอย่างเต็มที่เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนไว้50  

นอกจากประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ าแล้ว คาร์เลส บอร์ซ (Carles Boix) ยังชี้ให้เห็นถึงประเด็นเรื่อง

ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ (asset mobility) ที่ส่งผลต่อการคิดค านวณเชิงยุทธศาสตร์ของตัว

แสดง โดยเฉพาะชนชั้นน าอีกด้วย กล่าวคือ หากชนชั้นน าถือครองสินทรัพย์ที่ไม่คล่องตัวในการเคลื่อนย้าย 

ดังเช่นที่ดิน ไว้เป็นจ านวนมาก โอกาสที่ชนชั้นน าจะยอมกระจายอ านาจไปสู่มวลชนตามแนวทางของระบอบ

ประชาธิปไตยก็จะยิ่งมีน้อยตามมา เนื่องจากชนชั้นน าเหล่านี้จะคาดคะเนแล้วว่าการด าเนินการดังกล่าวอาจ

ส่งผลเสียต่อสินทรัพย์ของตนเอง เนื่องจากหากภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยแล้วมีการ

ด าเนินนโยบายกระจายการถือครองทรัพยากร สินทรัพย์ของตนอาจได้รับผลกระทบในทางลบ ในทางกลับกัน 

                                                           
49 Stephan Haggard and Robert Kaufman, “The Political Economy of Democratic Transitions,” Comparative 

Politics 29:3 (April 1997): 263-283. และดูการสรุปงานดังกล่าวในภาษาไทยได้ในนิธิ เน่ืองจ านงค์. (2560). “หน่วยที่ 5: การพัฒนา
ทางการเมืองและการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย.” 

50 Carles Boix, Democracy and Redistribution (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 37. 
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หากชนชั้นน าถือครองสินทรัพย์ที่คล่องตัวสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายดังเช่นเงิน พันธบัตร หรือตราสารหุ้น 

โอกาสที่ชนชั้นน าจะยินยอมประนีประนอมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยก็มีมาก เนื่องจากแม้ว่า

หลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย รัฐบาลใหม่จะด าเนินนโยบายกระจายกา รถือครองทรัพยากร

ภายในประเทศ เหล่าชนชั้นน าย่อมไม่ได้รับผลกระทบมากนัก51 

ส าหรับงานในกลุ่มที่สองที่มีงานชิ้นส าคัญของดารอน อเซโมกลู (Daron Acemoglu) และเจมส์  

โรบินสัน (James Robinson) ได้น าเสนอปฏิสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างชนชั้นน าและมวลชนในประเด็น

เรื่องความเหลื่อมล้ าและการกระจายทรัพยากรในแนวทางที่แตกต่างกันออกไป กล่ าวคือ ทั้งสองจ าแนก

สถานการณ์ไว้เป็นสามลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรก กรณีประเทศเผด็จการอ านาจนิยมที่ไม่มีปัญหาความ

เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ กรณีดังกล่าวทั้งสองชี้ว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างน้อย เนื่องจาก

มวลชนไม่ได้ถูกบีบคั้นจากปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจให้ด าเนินการเรียกร้องเพ่ือเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองไปสู่ประชาธิปไตย ลักษณะที่สอง กรณีประเทศเผด็จการอ านาจนิยมที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง

เศรษฐกิจในระดับปานกลาง กรณีดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยมากที่สุด

เนื่องจาก 1) มวลชนมีแรงจูงใจที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย เพราะเล็งเห็นปัญหาของ

ความเหลื่อมล้ า และมองว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจะตอบสนองผ่านการด าเนินนโยบายกระจายทรัพยากร

มากกว่ารัฐบาลเผด็จการอ านาจนิยม 2) ชนชั้นน ามองว่าต้นทุนของการปราบปรามประชาชนนั้นสูงกว่าต้นทุน

ของการด าเนินนโยบายกระจายทรัพยากร ดังนั้นจึงยอมประนีประนอมกับประชาชนผ่านการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธิปไตย ลักษณะสุดท้าย กรณีประเทศเผด็จการอ านาจนิยมที่เผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าที่รุนแรง ใน

กรณีดังกล่าวชนชั้นน าซึ่งเป็นผู้ถือครองทรัพยากรในสังคมจ านวนมากจะมีแนวโน้มที่ต้องการรักษา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนมากกว่าที่จะยินยอมเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลกระทบใน

เชิงลบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตน ภายใต้การคาดคะเนดังกล่าว แม้ว่ากระแสเรียกร้องประชาธิปไตย

ในหมู่มวลชนจะมีสูงที่สุด แต่ด้วยความต้องการรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นน าท าให้ชนชั้นน ามีแนวโน้มที่จะ

เลือกวิธีการปราบปรามประชาชน ดังนั้นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยจึงมีค่อนข้างน้อย52 

แม้ว่าในรายละเอียดงานทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน แต่ตรรกะในงานทั้งสองมีลักษณะ

เดียวกันกล่าวคือมุมมองที่ว่าความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการคิดค านวณผลได้และผลเสีย รวมถึงการ

ก าหนดยุทธศาสตร์ของทั้งฝั่งชนชั้นน า และมวลชน ส าหรับชนชั้นน า ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เพ่ิม

                                                           
51 Ibid, 12.  
52 Daron Acemoglu and James Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006).  
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ต้นทุนให้กับชนชั้นน าในการยินยอมประนีประนอมเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตย เนื่องจากผลประโยชน์

ที่จะเสียไปของชนชั้นน า (จากนโยบายกระจายการจัดสรรทรัพยากรที่จะตามมา) จะสูงขึ้นตามระดับความ

เหลื่อมล้ าที่มีมากขึ้น ดังนั้นหากความเหลื่อมล้ ายิ่งมาก โอกาสที่ชนชั้นน าจะยินยอมประนีประนอมยิ่งมีน้อย 

ในทางกลับกัน โอกาสที่ชนชั้นน าจะด าเนินนโยบายปราบปรามและกดทับมวลชนยิ่งมีสูงขึ้น ส าหรับมวลชน ยิ่ง

ความเหลื่อมล้ ามีมากเท่าใด ต้นทุนของมวลชนจะยิ่งสูงขึ้น และท าให้มวลชนยิ่งด าเนินการเรียกร้องให้เกิดการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมากข้ึนเท่านั้น   

อย่างไรก็ตามความพยายามพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวจากงานในระยะหลังได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจ ากัดของ

ทฤษฎีนี้ในการอธิบาย โดยจากการศึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยระหว่างปีค.ศ. 1980-2000 รวม

ทั้งหมด 65 กรณีของสเตฟาน แฮกการ์ด และโรเบิร์ต คอฟมัน พบว่า มีเพียงราวร้อยละ 55-58 ของการเปลี่ยน

ผ่านทั้งหมดที่เป็นการเปลี่ยนผ่านภายใต้บริบทของการรวมตัวของมวลชนเพ่ือเรียกร้องให้แก้ปัญหาความ

เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ (distributive conflict) ในหลายกรณีของการเปลี่ยนผ่าน แม้ว่าภายในประเทศจะ

เผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่มีการรวมกลุ่มเรียกร้องของมวลชนให้แก้ปัญหาดังกล่าว

และส่งผลกระทบตามมาต่อการเปลี่ยนผ่าน (แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนผ่านแต่ก็เกิดขึ้นด้วยสาเหตุอ่ืนๆไม่ใ ช่มา

จากสาเหตุของการเรียกร้องให้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า) ขณะเดียวกันเมื่อจ าแนกระดับปัญหาของความ

เหลื่อมล้ าเป็นสูง กลาง ต่ า จะพบว่าการเปลี่ยนผ่านสามารถเกิดขึ้นได้ในแทบทุกระดับปัญหาของความเหลื่อม

ล้ า แม้ว่าในบริบทของความเหลื่อมล้ าต่ า โอกาสของการเปลี่ยนผ่านจะมีน้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบกับบริบท

ของความเหลื่อมล้ าปานกลางและสูง แต่สัดส่วนของการเปลี่ยนผ่านบนฐานของการรวมตัวของมวลชนเพ่ือ

เรียกร้องให้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจยังค่อนข้างอยู่ในระดับสูงที่ระหว่างร้อยละ 45-5253  

งานชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นข้อจ ากัดของทฤษฏีบทดังกล่าวคืองานของคริสเตียน ฮูเล (Christian Houle) 

จากการศึกษาฐานข้อมูลประชาธิปไตยระหว่างปีค.ศ. 1950-2002 ที่ครอบคลุมประเทศเกือบทั้งหมดในโลก 

ประกอบกับฐานข้อมูลด้านความเหลื่อมล้ าระหว่างปีค.ศ. 1960-2000 ที่ครอบคลุมกว่า 116 ประเทศทั่วโลก 

เพ่ือหาสหสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ ากับการพัฒนาประชาธิปไตย ฮูเลได้ข้อสรุปว่าความเหลื่อมล้ าไม่ได้

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ผลของความเหลื่อมล้ าจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีประเทศหนึ่งๆได้เปลี่ยน

ผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้ าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกระบวนการสร้าง

                                                           
53 Stephan Haggard and Robert Kaufman, “Inequality and Regime Change: Democratic Transitions and the 

Stability of Democratic Rule,” American Political Science Review 106, 3 (2012): 495-516. 
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ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยอย่างมาก  แต่ไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธิปไตย54 

นอกจากการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างชนชั้นน าและมวลชน บนฐานของบริบท

ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในกรณีต่างๆแล้ว ยังมีความพยายามในการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์

ลักษณะเดียวกันนี้ในบริบทอ่ืนๆที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยงานที่ศึกษาประเด็นนี้ครอบคลุมมากที่สุดคืองาน

ของอเซโมกลู และโรบินสันในชิ้นที่ได้กล่าวไปแล้ว ทั้งสองได้ทดสอบปัจจัยอ่ืนๆรวม 7 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 

ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม วิกฤตเศรษฐกิจ ที่มาของรายได้และองค์ประกอบด้านความมั่งคั่งของ

ประเทศ สถาบันการเมือง ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ชนชั้นกลาง และโลกาภิวัตน์  นอกเหนือจาก

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างชนชั้นน าและตัวแสดงอ่ืนๆแล้ว งานของอเซโมกลู และโรบิน

สันยังได้วิเคราะห์ผลที่ตามมาของปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางบริบทเชิงโครงสร้างในลักษณะต่างๆอีกด้วย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผลที่มีทั้งต่อกระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย และต่อความล้มเหลวในการ

สร้างความม่ันคงและยัง่ยืนให้กับประชาธิปไตย  

ในกรณีของปัญหาความเหลื่อมล้ า อเซโมกลู และโรบินสันตั้งสมมติฐานไว้ว่าภายหลังจากการเปลี่ยน

ผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้ว หากประเทศหนึ่งๆยังคงเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าที่สูง และรัฐบาล

ประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะด าเนินนโยบายกระจายการจัดสรรทรัพยากรในสังคมใหม่ ภายใต้บริบทดังกล่าว

ชนชั้นน าที่มีแนวโน้มว่าจะเสียผลประโยชน์อย่างมากจากการด าเนินนโยบายเช่นนี้ จะมีแนวโน้มที่จะสนับสนุน

การรัฐประหารเพ่ือโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตย55  อีกกรณีหนึ่งที่สะท้อนผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน า

และตัวแสดงอ่ืนๆที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยคือ กรณีชนชั้นกลาง หากประเทศหนึ่งๆมีฐานชนชั้นกลาง

จ านวนมาก โอกาสที่คนกลุ่มนี้จะสนับสนุนนโยบายกระจายการจัดสรรทรัพยากรในสังคมใหม่จะมีค่อนข้าง

น้อยเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเสียประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว และเม่ือขาดแรงสนับสนุนจากชนชั้น

กลาง โอกาสที่รัฐบาลประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายก็จะน้อยลงตามมา ผลที่

ตามมาก็คือชนชั้นน าจะไม่รู้สึกถึงภัยคุกคามที่มีต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน ดังนั้นจึงยังคงสนับสนุนระบอบ

ประชาธิปไตย ซึ่งนี่จะท าให้โอกาสของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยจะมีสูงขึ้น56 

                                                           
54 Christian Houle, “Inequality and Democracy: Why Inequality Harms Consolidation but Does Not Affect 

Democratization,” World Politics 61, 4 (2009): 589-622. 
55 Acemoglu and Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, 37-38. 
56 Ibid, 40 
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ในภาพรวม สิ่งที่น่าสนใจในแนวการศึกษาที่วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างชนชั้นน า

และตัวแสดงอื่นๆก็คือ แนวการศึกษานี้มักจะได้รับอิทธิพลจากแนวการศึกษาแบบ “สถาบันนิยมแบบทางเลือก

ที่มีเหตุผล” (rational choice institutionalism) สิ่งนี้เห็นได้จากสมมติฐานที่นักวิชาการกลุ่มนี้มักจะมีร่วมกัน

ในการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นน ากับตัวแสดงอ่ืนๆคือ ประการแรก มุมมองที่ว่าตัวแสดง

ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นน า ชนชั้นกลาง หรือมวลชน ต่างเป็นตัวแสดงที่มีเหตุมีผล มีความตระหนักในผลประโยชน์

ของตน และมีการคิดค านวณผลได้ผลเสียจากการตัดสินใจในลักษณะต่างๆ ประการที่สอง ธรรมชาติของ

ผลประโยชน์ในสังคมมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ดังนั้นในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

ในการด าเนินงานของชนชั้นต่างๆจ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นดังกล่าว รวมทั้งคาดคะเนถึงปฏิสัมพันธ์ขอ งตัว

แสดงฝั่งตรงข้ามด้วย ประการที่สาม นอกจากความตระหนักในผลประโยชน์ของตนเอง รวมถึงปฏิสัมพันธ์เชิง

ยุทธศาสตร์ของตัวแสดงฝั่งตรงข้ามแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่อยู่ใน “สมการ” การคิดค านวณยุทธศาสตร์ของตัว

แสดงนั่นคือสถาบันการเมือง โดยสถาบันทางการเมืองมักจะส่งผลต่อ “ทางเลือกของตัวแสดง” ดังเช่น สถาบัน

การเมืองแบบเผด็จการอ านาจนิยม ทางเลือกของมวลชนจะค่อนข้างน้อยกว่าสถาบันการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย  เป็นต้น57 

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการผสมผสานการวิเคราะห์ระหว่างปัจจัยในระดับตัวแสดง และ

ปัจจัยในเชิงโครงสร้างดังจะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานปัจจัยในเชิงโครงสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลาง 

ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ฐานทรัพยากรและความมั่งคั่งของประเทศ โลกาภิวัตน์ ภาคประชาสังคม 

ฯลฯ ในการก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของตัวแสดงกลุ่มต่างๆ แทนที่จะมองปัจจัยทั้งสองระดับแยกส่วน

กันดังเช่นการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต โดยนักวิชาการกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมองว่าปัจจัยในเชิงโครงสร้างใน

ลักษณะต่างๆส่งผลต่อการก าหนดทางเลือก และยุทธศาสตร์ของตัวแสดงในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น

การศึกษาการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยจึงต้องผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งสองระดับเข้าไว้ด้วยกัน   

 

 

 

 

                                                           
57 Ibid, xii. 
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กิจกรรม 4.2.2 

 จงอธิบายปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างชนชั้นน ากับตัวแสดงอื่นๆท่ามกลางเงื่อนไขความเหลื่อม

ล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูง และผลที่ตามมาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมาโดยสังเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.2 

ในระบอบเผด็จการอ านาจนิยมที่เผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่ค่อนข้างสูง สภาวการณ์

ดังกล่าวจะส่งผลต่อการก าหนดทางเลือกและยุทธศาสตร์ของตัวแสดงต่างๆดังต่อไปนี้ ส าหรับมวลชน

ยิ่งปัญหาความเหลื่อมล้ ามีมากเท่าไร ผลประโยชน์จากนโยบายการกระจายการจัดสรรทรัพยากรที่จะ

ตามมาจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ท าให้แนวโน้มที่มวลชนจะ

เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยจากชนชั้นน าจะมีสูงขึ้นตามมา  ในทางกลับกันส าหรับชนชั้นน า ยิ่ง

ปัญหาความเหลื่อมล้ ามีสูงเท่าใด ผลประโยชน์ที่จะเสียไปภายหลังจากการเปลี่ยนผ่ านไปสู่

ประชาธิปไตย (จากแนวโน้มที่รัฐบาลประชาธิปไตยจะท าตามข้อเรียกร้องของมวลชนในการกระจาย

การจัดสรรทรัพยากร) ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นชนชั้นน าจึงมีแนวโน้มที่จะก าหนดยุทธศาสตร์ที่

มุ่งเน้นการปราบปรามและกดทับข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยของมวลชน นี่จึงท าให้

โอกาสของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในสังคมเผด็จการอ านาจนิยมที่มีระดับความเหลื่อมล้ า

ค่อนข้างสูง มีค่อนข้างน้อย 
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ตอนที่ 4.3 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ตอนที่ 4.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 

 4.3.1 การตกเป็นอาณานิคมและการพัฒนาประชาธิปไตย 

 4.3.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย: แง่มุมเชิงโครงสร้าง และตัวแสดง 

  

แนวคิด 

1. เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาปัจจัยเชิงโครงสร้าง และปัจจัยตัวแสดงดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายนอกนับได้ว่าเป็นแง่มุมที่ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยกว่าในเชิง
เปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามในระยะหลังปัจจัยภายนอกเริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัย
ส าคัญที่ได้รับความสนใจในการศึกษาเป็นวงกว้างมีด้วยกันสองปัจจัยได้แก่ ประวัติศาสตร์ของการ
เคยตกเป็นอาณานิคม โดยเฉพาะอาณานิคมของอังกฤษ และการส่งเสริมประชาธิปไตยจากทั้ง
ประเทศมหาอ านาจ และองค์การระหว่างประเทศ 

2. ในส่วนของการศึกษาประวัติศาสตร์ของการตกเป็นอาณานิคมและการพัฒนาประชาธิปไตยนั้น ที่
ผ่านมามักจะชี้ให้เห็นว่าหลังจากได้รับเอกราชแล้ว อดีตประเทศอาณานิคมของอังกฤษ มักจะ
ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยมากกว่าอดีตประเทศอาณานิคมของ
ประเทศอ่ืนๆในยุโรป สาเหตุที่เป็นเช่นนี้มีการชี้ให้เห็นในหลายลักษณะ อาทิ 1) การที่อังกฤษได้
เตรียมความพร้อมในแง่ของโครงสร้างเชิงสถาบันแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้ง 
และพรรคการเมือง รวมถึงเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้สร้างความคุ้นเคยกับแนวทางการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยก่อนได้รับเอกราช 2) การที่อังกฤษวางรากฐานในเชิงโครงสร้างที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา ระบบราชการ และ
ระบบกฎหมาย 3) ภายใต้การปกครองของอังกฤษได้จ ากัดบทบาทของกลุ่มตัวแสดงหรือชนชั้นที่มี
แนวโน้มจะต่อต้านประชาธิปไตย (เจ้าผู้ครองที่ดิน) โดยเฉพาะบทบาทในการกดขี่และกดทับตัว
แสดงที่มีแนวโน้มจะสนับสนุนประชาธิปไตย (แรงงาน กลุ่มชนชั้นผู้ประกอบการ) 
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3. การส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นแนวคิด และนโยบายที่มีมาอย่างยาวนาน แม้ว่าจะเริ่มได้รับความ
สนใจอย่างเป็นระบบตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาก็ตาม ในแง่มุมของตัวแสดง การส่งเสริม
ประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับทั้งประเทศมหาอ านาจ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับภูมิภาค 
รวมทั้งตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ในแง่มุมเชิงโครงสร้าง การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยมักจะยึดโยง
กับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป้าหมาย กับประเทศหรือตัวแสดงที่ต้องการส่งเสริม 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแง่มุมเชิงโครงสร้างและตัวแสดงนี้จะส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ซึ่งมีได้หลากหลายแนวทาง ตั้งแต่แนวทางที่ใช้การแทรกแซงค่อนข้างมาก ดังเช่น 
การกดดันผ่านการคว่ าบาตร การก าหนดเงื่อนไขที่ยึดโยงกับผลประโยชน์บางประการ ไปจนถึง
แนวทางที่ใช้การแทรกแซงค่อนข้างน้อย อาทิ การสนับสนุนตัวแสดงภายในประเทศที่มีบทบาท
ส่งเสริมประชาธิปไตย และการด าเนินโครงสร้างด้านการพัฒนาโดยเฉพาะในแง่มุมที่ถูกมองว่า
ส่งเสริมประชาธิปไตย   
 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษาตอนที่ 4.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์การตกเป็นอาณานิคม กับการพัฒนา
ประชาธิปไตยได้ 

2. อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเชิงโครงสร้างและตัวแสดงในการส่งเสริมประชาธิปไตยได้ 
 

เรื่องท่ี 4.3.1  

การตกเป็นอาณานิคม และการพัฒนาประชาธิปไตย  

ความส าคัญของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยสะท้อนจากข้อสังเกตของลอเรนซ์ 

ไวท์เฮดที่อาศัยฐานข้อมูลการจ าแนกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจาก Freedom House ในปีค.ศ. 1990 ซึ่ง

ในครั้งนั้นมีประเทศที่ถูกจัดให้เป็นประชาธิปไตยทั้งหมด 61 ประเทศ ในจ านวนนี้ไวท์เฮดชี้ว่ามี 30 ประเทศที่

เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของการตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ และ 12 ประเทศเชื่อมโยงกับชัยชนะของฝ่าย

สัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง58 จากข้อมูลของไวท์เฮดจะพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ

                                                           
58 Laurence Whitehead, “Three International Dimensions of Democratization,” in The International 

Dimensions of Democratization: Europe and the Americas, edited by Laurence Whitehead, rev. ed (Oxford: Oxford 
University Press, 2001), 3.   
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ประชาธิปไตย (ในปีค.ศ. 1990) เป็นประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในแง่นี้จึงเป็นภาพสะท้อนว่า

การศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยจึงไม่สามารถละเลยปัจจัยทางประวัติศาสตร์ของอาณานิคมได้  

ที่ผ่านมาปัจจัยการเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเคยได้รับ

การกล่าวถึงมาอย่างยาวนาน ความส าคัญของปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยสะท้อนได้เป็น

อย่างดีจากข้อสังเกตของไมรอน ไวเนอร์ (Myron Weiner) ที่ว่า “อดีตประเทศอาณานิคมที่มีประสบการณ์

การปกครองแบบประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลังจากได้รับเอกราชแล้ว ทุกประเทศล้วนแล้วแต่เคย

อยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษ และไม่มีอดีตประเทศอาณานิคมที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม

ฝรั่งเศส ดัตช์ โปรตุเกส หรืออเมริกา ที่จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยภายหลังจากได้รับเอกราช ”59 

หรือแม้กระทั่งลิปเซต และคณะเอง ที่เคยวางรากฐานให้กับข้อถกเถียงเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตย ในระยะหลังเขาได้ยอมรับว่าปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ดูจะมีความส าคัญยิ่งกว่า

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยลิปเซตชี้ให้เห็นถึงสหสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ของการอยู่ภายใต้อาณานิคม

อังกฤษกับการเป็นประชาธิปไตย60 

  อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับการศึกษาการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยที่ศึกษาปัจจัยเชิง

โครงสร้าง รวมถึงปัจจัยเชิงตัวแสดง ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาปัจจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกดังเช่นประสบการณ์ของการอยู่ภายใต้ลัทธิอาณานิคม เป็นแนวการศึกษาที่อาจ

กล่าวได้ว่าเป็น “กระแสรอง” และได้ห่างหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ในระยะหลังจะเริ่มเห็นความ

พยายามในการศึกษาในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะความพยายามพิสูจน์ประเด็น

ปัญหาที่มีการตั้งไว้แต่เดิม โดยเฉพาะประเด็นที่ส าคัญสองประการ ได้แก่ ลัทธิอาณานิคมส่งผลต่อการ

เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร? และมรดกทางประวัติศาสตร์จากการตกเป็นอาณานิคมส่งผลต่อ

แนวโน้มในระยะยาวของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร?   

ในประเด็นแรกได้มีการน าเสนอเหตุผลไว้หลากหลายแนวทาง โดยแนวทางที่ได้รับการกล่าวถึงมาก

ที่สุดคือในการปกครองประเทศอาณานิคมอังกฤษมักจะวางรากฐานระบบราชการ ระบบกฎหมาย และ

กระบวนการยุติธรรม เช่นเดียวกับริเริ่มใช้ระบบการเลือกตั้ง และอนุญาตให้มีการรวมกลุ่มตั้งพรรคการเมือง

ขึ้นมารณรงค์แข่งขันกันในการเลือกตั้ง โครงสร้างเชิงสถาบันเหล่านี้นอกจากจะเอ้ือให้เกิดความเข้มแข็งของ

                                                           
59 Myron Weiner, “Empirical Democratic Theory and the Transition from Authoritarianism to Democracy,” 

PS 20, 4 (Autumn 1987): 861-866.  
60 Seymour Martin Lipset, Seong Kyoung-Ryung and John Charles Torres, “A Comparative Analysis of the 

Social Requisites of Democracy,” International Social Science Journal 45 (1993): 155-175. 
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ระบบรัฐชาติสมัยใหม่แล้ว ยังปูพื้นฐานไปสู่การปกครองตนเองแบบประชาธิปไตยภายหลังการได้รับเอกราชอีก

ด้วย นอกจากประเด็นในเรื่องกลไกเชิงสถาบันแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญนั่นคือภายใต้การปกครองของเจ้า

อาณานิคมอังกฤษ คนพ้ืนที่สามารถเรียนรู้ ซึมซับ และท าความเข้าใจในกลไก และแนวทางการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไป ท าให้หลังจากได้รับเอกราชจึงมีทั้งความพร้อมในเชิงสถาบัน และความ

พร้อมในเชิงวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมือง สองสิ่งนี้ต่างเป็นหัวใจส าคัญส าหรับความส าเร็จของการพัฒนา

ประชาธิปไตยในอดตีประเทศอาณานิคมของอังกฤษ61   

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่มรดกทางประวัติศาสตร์ของอาณานิคมอังกฤษเอ้ือต่อ

การพัฒนาประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีสาเหตุมีจาก “ความตั้งใจ” หรือ “ความปราณี” ของเจ้าอาณานิคมอังกฤษ

ที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศใต้อาณานิคม มีการชี้ให้เห็นว่าการที่อังกฤษเริ่มผ่อนคลายและเปิด

พ้ืนที่ให้กับการเลือกตัวแทนของคนใต้อาณานิคมเนื่องจากการที่คนเหล่านี้ลุกขึ้นมาเรียกร้อง จนกระทั่งความ

พยายามในการก่อกบฏ ดังกรณีกบฏซีปอย (Sepoy Rebellion) ซึ่งเป็นการลุกฮือในหมู่ทหารชาวอินเดีย

ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1857-1858 แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะค่อนข้างจ ากัดขอบเขตการเคลื่อนไหว แต่

ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้ท าให้อังกฤษยอมแก้กฎหมายการปกครองอินเดีย (Indian Council Act) ในปี

ค.ศ. 1861 ที่เปิดพ้ืนที่ให้กับคนอินเดียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้นผ่านกลไก “สภาข้าหลวง” 

(Governor Council) ที่มีเจ้าผู้ปกครองเมืองต่างๆของอินเดียเข้าร่วมจ านวน 45 คน62 และในหลายกรณี

อังกฤษได้พยายามตอบโต้ต่อข้อเรียกร้องเหล่านี้ด้วยความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการจับกุมคุมขัง การประหารชีวิต 

หรือการปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ส าหรับสาเหตุส าคัญที่อังกฤษต้องสร้างระบบราชการ ระบบกฎหมาย 

หลักนิติธรรม และกระบวนการยุติธรรมในประเทศใต้อาณานิคมเช่นเดียวกับในอังกฤษก็เนื่องมาจากต้องการ

สร้างสภาพแวดล้อมทางกฎเกณฑ์ และการเมืองเช่นเดียวกับในอังกฤษเพ่ือเอ้ือต่อการเข้ามาลงทุนของ

บริษัทเอกชนจากอังกฤษในประเทศอาณานิคมนั่นเอง63 ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่าผลในเชิงบวกที่มีต่อการ

                                                           
61 Ibid, 168.; David Abernethy, The Dynamics of Global Dominance: European Overseas Empires, 1415-

1980 (New Haven: Yale University Press, 2000), 367. 
62 นอกจากกรณีดังกล่าวแล้วการปรับแก้กฎหมายการปกครองอินเดียอีกสองครั้งในปีค.ศ. 1909 และ 1919 ล้วนมีท่ีมาจาก

การเคลื่อนไหวเรียกร้องของพรรคคองเกรส ดูรายละเอียดของพัฒนาการการพัฒนาประชาธิปไตยโดยสังเขปในไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธิ 
เนื่องจ านงค์, การเมืองเปรียบเทียบ: ทฤษฏี แนวคิด และกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), หน้า 
620-634. 

63 Kevin Narizny, “Anglo-American Primacy and the Global Spread of Democracy: An International 
Genealogy,” World Politics 64, 2 (April 2012): 361-362. 
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พัฒนาประชาธิปไตยในประเทศอดีตอาณานิคมอังกฤษเป็นเพียงผลพลอยได้มากกว่าเป็น “ความตั้งใจ” ของ

เจ้าอาณานิคมอังกฤษ 

นอกจากปัจจัยทางวัฒนธรรม และเชิงสถาบันแล้ว ยังมีการน าเสนอปัจจัยในแง่ของการวาง

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และประชาสังคมที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยอีกด้วย โดยงานที่น าเสนอประเด็น

นี้คืองานของรุสเชเมเยอร์ สตีเฟนส์ และสตีเฟนส์ แม้ว่างานของทั้งสามจะน าเสนอแง่มุมของปัจจัยในเชิง

โครงสร้างสังคม นั่นคือบทบาทของชนชั้นผู้ใช้แรงงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วใน

ส่วนก่อนหน้า แต่ในกรณีศึกษาบางกรณีท่ีทั้งสามหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษาของประเทศตะวันตกที่

เคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ นั่นคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์ จาก

การศึกษาพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านี้ ทั้งสามพบว่าปัจจัยส าคัญท่ีท าให้อดีตประเทศอาณา

นิคมอังกฤษเหล่านี้สามารถพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างมั่นคง เนื่องจากในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การปกครอง

ของเจ้าอาณานิคม อังกฤษได้วางรากฐานของระบบการปกครองที่สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวแสดงในภาค

ประชาสังคม จนสามารถถ่วงดุลกับภาครัฐได้ โดยเฉพาะบทบาทของชนชั้นนายทุน และชนชั้นผู้ใช้แรงงาน 

ขณะเดียวกันอังกฤษยังพยายามหลีกเลี่ยงที่จะส่งเสริมบทบาทของชนชั้นผู้ถือครองที่ดิน โดยเฉพาะในด้านการ

กดทับชนชั้นผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตร จากโครงสร้างดังกล่าวประกอบกับการขยายสิทธิการเลือกตั้งอย่าง

รวดเร็ว ในบางกรณีถึงกับรวดเร็วกว่าการขยายสิทธิเลือกตั้งในประเทศอังกฤษ ได้ท าให้ภายหลังจากได้รับเอก

ราชประเทศเหล่านี้จึงสามารถรับเอาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และ

ยาวนาน64 

งานในระยะหลังพยายามหลีกเลี่ยงการตั้งข้อสรุปเป็นการทั่วไป ดังเช่นข้อสรุปที่ว่าประสบการณ์การ

เป็นอาณานิคมอังกฤษเอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงแง่มุมบางประการที่

ประสบการณ์ดังกล่าวอาจเอ้ือ หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตัวอย่างของงานในลักษณะนี้เช่น 

งานของแมทธิว แลงค์ (Matthew Lange) ที่ศึกษาอดีตประเทศอาณานิคมของอังกฤษจ านวน 33 ประเทศ ซึ่ง

ในจ านวนนี้ไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนา

ประชาธิปไตยในประเทศเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับแนวทางในการปกครองของอังกฤษ กล่าวคือหากอังกฤษใช้

การปกครองโดยตรง (direct rule) ผ่านการสร้างกลไกการปกครองที่รวมศูนย์อ านาจอยู่ที่ส่วนกลาง และ

บังคับใช้ทั่วดินแดนอย่างเสมอภาค มีกลไกของระบบราชการที่ท างานบนฐานของกรอบกฎหมาย มากกว่าอยู่

บนฐานของอ านาจวินิจฉัยของตัวบุคคล อีกทั้งยังมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน หลังจากได้รับเอกราชแล้ว

                                                           
64 Rueschemeyer, Stephens and Stephens, Capitalist Development and Democracy, 8-9, 121-154. 
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ประเทศเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าในอีกกรณีหนึ่งนั่นคือกรณีที่อังกฤษใช้การปกครอง

โดยอ้อม (indirect rule) โดยระบบการปกครองแบบนี้จะประกอบไปด้วยรูปแบบของการปกครองโดยตรง

ดังที่กล่าวไปแล้ว แต่จะจ ากัดขอบเขตอยู่ภายในเขตเมืองหลวงหรือเมืองที่มีชาวอังกฤษตั้งถิ่นฐานอยู่เป็น

จ านวนมาก ส าหรับเมืองที่อยู่ในแถบภูมิภาคจะอยู่ภายใต้การปกครองแบบอิสระของผู้น าในแต่ละท้องถิ่น ไม่

ว่าจะเป็นสุลต่าน หัวหน้าเผ่า หรือเจ้าผู้ปกครอง โดยเจ้าอาณานิคมอังกฤษจะร่วมมือกับผู้น าท้องถิ่นเหล่านี้ใน

การปกครองภาพรวมของประเทศ65 

ตัวอย่างของประเทศที่อังกฤษใช้ระบบการปกครองโดยอ้อมในระดับที่ค่อนข้างสูงอาทิ ไนจีเรีย อูกัน

ดา ซูดาน เซียราลีโอน มาลาวี แทนซาเนีย กานา เคนยา อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และพม่า จะเห็นได้ว่า

ประเทศส่วนมากจะอยู่ในแอฟริกา และมีประเทศจ านวนหนึ่งที่อยู่ในเอเชีย66 หากยึดตามข้อสรุปของแลงค์ จะ

เห็นได้ว่าแม้ว่าหลายประเทศจะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมอังกฤษ แต่ภายหลังจากการได้รับเอก

ราชแล้วกลับไม่ได้ประสบความส าเร็จด้านการพัฒนาประชาธิปไตย อาจจะเนื่องมาจากประสบการณ์ที่เคยอยู่

ภายใตก้ารปกครองโดยอ้อม ทั้งนี้กลไกการอธิบายที่ส าคัญที่ท าให้การปกครองโดยอ้อมไม่เอ้ือต่อประชาธิปไตย

เนื่องจากการปกครองโดยอ้อมส่วนมากยังพ่ึงพาอ านาจที่ยึดติดกับตัวบุคคล มากกว่ากรอบกฎหมาย อีกทั้ง

ภายในประเทศอดีตอาณานิคมยังประกอบไปด้วยความหลากหลายของชนเผ่า ชาติพันธุ์ ที่ในยุคอาณานิคมต่าง

มีอ านาจภายในขอบเขตพ้ืนที่ของตน และไม่ได้มีการยึดโยงประสานงานระหว่างกันมากนัก แต่ละฝ่ายต่าง

ท างานเชื่อมโยงโดยตรงกับเจ้าอาณานิคมอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ภายหลังจากการได้รับเอกราชโอกาสที่แต่ละกลุ่ม

จะมีความขัดแย้งระหว่างกันเรื่องแนวทางในการปกครองจึงค่อนข้างมีสูง นอกจากนี้แลงค์ยังได้ตั้งข้อสังเกตที่

น่าสนใจว่า แม้ว่าอังกฤษจะเป็นผู้คิดค้นรูปแบบการปกครองโดยอ้อม แต่อังกฤษไม่ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการ

ปกครองดังกล่าวในทุกประเทศอาณานิคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทสังคมของแต่ละประเทศ แต่กลายเป็นว่า

ประเทศเจ้าอาณานิคมอ่ืนๆได้แก่ ฝรั่งเศส เบลเยียม และโปรตุเกสกลับใช้รูปแบบดังกล่าวกับทุกประเทศที่ตก

ปกครอง67 

นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ท าให้อาณานิคมอังกฤษเอ้ือต่อประชาธิปไตยไม่ใช่แง่มุมเชิง

สถาบันการเมือง หากแต่เป็นแง่มุมของการปรับเปลี่ยนรากฐานทางสังคมให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ

ทันสมัย และประชาธิปไตย ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้ได้แก่งานของโทมิลา ลันกินา (Tomila Lankina) และลูลลิต 
                                                           

65 Matthew Lange, “British Colonial Legacies and Political Development,” World Development 32, 6 (2004): 
905-922.; Matthew Lange, Lineages of Despotism: British Colonialism and State Power (Chicago: Chicago University 
Press, 2009). 

66 ดูการวัดสัดส่วนการปกครองแบบทางอ้อมได้ใน Appendix A ใน Lange, “British Colonial Legacies,” 921.   
67 Ibid, 908. 
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เกตาชิว (Lullit Getachew) ที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของคณะมิชชันนารีที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่มาพร้อมกับการ

ขยายตัวของลัทธิอาณานิคม โดยทั้งสองชี้ให้เห็นว่า ในกรณีของอินเดียโรงเรียนที่สนับสนุนโดยคณะมิชชันนารี

พยายามท าลายข้อจ ากัดทางโครงสร้างสังคมแบบดั้งเดิมที่เป็นแบบวรรณะผ่านทางการอนุญาตให้นักเรียนจาก

หลากหลายวรรณะเข้ามาเรียนร่วมกัน ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนที่จัดการโดยรัฐบาลอังกฤษที่แยกนักเรียนจาก

ต่างวรรณะออกจากกัน และพยายามสนับสนุนเฉพาะนักเรียนที่มาจากวรรณะสูงให้ได้รับการศึกษาโดยมี

เป้าประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเหล่านี้กลายเป็นข้าราชการที่ท างานให้กับเจ้าอาณานิคม นอกจากนี้พ้ืนที่ของ

โรงเรียนที่สนับสนุนโดยมิชชันนารียังกลายเป็น “พ้ืนที่สาธารณะ” ส าหรับการท ากิจกรรมทางสังคมและ

การเมืองของนักเรียนและชุมชน โดยโรงเรียนพยายามสนับสนุนการท ากิจกรรมที่มุ่งเน้น “จิตสาธารณะ” และ

การท างานเพ่ือรับใช้ชุมชนและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานส าคัญส าหรับการก่อตัวของภาคประชาสังคมที่

เข้มแข็ง จากบทบาทเหล่านี้ของคณะมิชชันนารีจึงเป็นการวางรากฐานให้กับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกของ

อินเดีย การยกระดับการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวม การวางรากฐานให้กับภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง และ

การเกื้อหนุนให้กับขบวนการปฏิรูปทางสังคมในอินเดีย ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยทางสังคมที่เกื้อหนุน

ประชาธิปไตยในอินเดีย68  

อีกประเด็นปัญหาที่มีการกล่าวถึงคือความสัมพันธ์ระหว่าง “ระยะเวลาที่อยู่ภายใต้การปกครองของ

เจ้าอาณานิคม” กับ “ความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตย” ต่อประเด็นดังกล่าวมีการตั้งค าถามว่า แม้ว่า

ในภาพรวมอดีตอาณานิคมอังกฤษจะค่อนข้างประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยหลังได้รับเอก

ราช แต่ในหลายกรณีประเทศเหล่านี้มักประสบปัญหาในกระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ

ประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า “ระดับความม่ันคงและยั่งยืนของประชาธิปไตย” น่าจะข้ึนอยู่

กับ “ระยะเวลาที่อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม”  ผู้ที่ตั้งข้อสังเกตนี้คือซามูเอล ฮันทิงตัน โดยเขา

ชี้ให้เห็นว่าในประเทศที่อังกฤษเข้าไปปกครองตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นไป ภายหลังจากได้รับเอกราชมักจะ

สามารถเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้อย่างมั่นคง ในทางกลับกันส าหรับประเทศส่วนมากในแอฟริกาที่อังกฤษ

เข้าไปปกครองตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 มักจะประสบปัญหาด้านการพัฒนาประชาธิปไตย69  

ข้อสังเกตดังกล่าวได้รับการทดสอบมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่งานของอเล็กซ์ ฮาเดนิอุส (Alex 

Hadenius) ที่พบสหสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างระยะเวลาของการอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม 

                                                           
68 Tomila Lankina and Lullit Getachew, “Mission or Empire, Words or Swords? The Human Capital Legacy 

in Postcolonial Democratic Development,” American Journal of Political Science 56, 2 (April 2012): 465-483. 
69 Samuel Huntington, “Will More Countries Become Democratic?” Political Science Quarterly 99, 2 

(Summer 1984): 206. 
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กับการพัฒนาประชาธิปไตย (ฐานข้อมูลปีค.ศ. 1988) โดยประเทศที่ท าการทดสอบครอบคลุมทั้งอดีตประเทศ

อาณานิคมของอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม ดัตช์ และอเมริกา70 อย่างไรก็ตามจากการทดสอบทางสถิติถึง

สหสัมพันธ์ระหว่างสองปัจจัยข้างต้นของไมเคิล เบอร์นฮาร์ด (Michael Bernhard) คริสโตเฟอร์ รีนอกค์ 

(Christopher Reenock) และทิโมธี นอร์ดสตอร์ม (Timothy Nordstrom) ที่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างระหว่าง

ช่วงปีค.ศ. 1951-1995 จ านวน 136 กรณีด้วยกัน พบว่าสหสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระยะเวลาของการอยู่

ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม กับการพัฒนาประชาธิปไตย จะพบได้เฉพาะกรณีของประเทศที่เคยตก

อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษเท่านั้น71 

 

กิจกรรม 4.3.1 

 จงอธิบายสาเหตุที่ประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมอังกฤษมักจะประสบ

ความส าเร็จในด้านการพัฒนาประชาธิปไตยมาโดยสังเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.1 

สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ของความส าเร็จของการพัฒนาประชาธิปไตยในอดีตประเทศอาณานิคม

อังกฤษมีด้วยกันหลายประการ ประการแรก ปัจจัยในเชิงสถาบันและวัฒนธรรม เนื่องจากอังกฤษ

มักจะวางรากฐานของระบบราชการ ระบบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในลักษณะเดียวกับที่ใช้

ในประเทศอังกฤษ ขณะเดียวกันยังได้วางรากฐานให้กับระบบเลือกตั้งและรัฐสภา ก่อนการมอบเอก

ราช ดังนั้นหลังได้รับเอกราชคนพื้นเมืองสามารถสานต่อโครงสร้างเชิงสถาบันเหล่านี้ได้ทันที อีกทั้งยัง

มีความคุ้นเคยกับกลไกการท างานของระบบประชาธิปไตย ประการที่สอง อังกฤษได้ปรับรากฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาสังคมให้ได้สมดุล โดยอังกฤษมักจะไม่ได้ส่งเสริมบทบาทของ

เจ้าผู้ครองที่ดินในการกดทับชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ขณะเดียวกันยังเปิดพ้ืนที่ให้กับการเติบโตของชนชั้น

นายทุน บนรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งของทั้งสองชนชั้นได้เป็นรากฐานที่ดีส าหรับการพัฒนา

ประชาธิปไตยหลังได้รับเอกราช ประการที่สาม บทบาทของกลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามาพร้อมกับเจ้าอาณา

                                                           
70 Alex Hadenius, Democracy and Development (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 133-134. 
71 Michael Bernhard, Christopher Reenock and Timothy Nordstrom, “The Legacy of Western Overseas 

Colonialism on Democratic Survival,” International Studies Quarterly 48 (2004): 225-250. 
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นิคมอังกฤษ บทบาทของกลุ่มมิชชันนารีเหล่านี้จะเข้ามาส่งเสริมด้านการศึกษา และเปิดโอกาสด้าน

การศึกษาให้กับกลุ่มคนชนชั้นล่าง ขณะเดียวกันโรงเรียนเหล่านี้ยังมีบทบาทในฐานะของ “พ้ืนที่

สาธารณะ” ที่เอ้ือต่อการเติบโตของภาคประชาสังคม    

 

เรื่องท่ี 4.3.2  

การส่งเสริมประชาธิปไตย: แง่มุมเชิงโครงสร้างและตัวแสดง 

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมักจะให้ความส าคัญกับ 

“กลไกการท างาน” ของปัจจัยภายนอก ตัวอย่างเช่นงานของฮันทิงตันที่ชี้ให้เห็นถึงกลไกท่ีเรียกว่า “ผลกระทบ

แบบลูกหิมะ” (snowballing) ที่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงไป

ยังประเทศอ่ืนๆตามมา72 คุณลักษณะของผลกระทบแบบลูกหิมะตามที่ฮันทิงตันตั้งข้อสังเกตอาจกล่าวได้ว่า

เป็นกลไกการท างานแบบ “การแพร่กระจาย” (diffusion หรือ contagion) ส าหรับกลไกการท างานใน

ลักษณะอ่ืนๆดังที่เคยมีการตั้งข้อสังเกตไว้ อาทิ การควบคุม (control) ซึ่งสะท้อนอิทธิพลของการแทรกแซง

จากตัวแสดงจากภายนอกเข้าไปยังภายในประเทศในลักษณะใดลักษณะหนึ่งให้เป็นไปในทิศทางของการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย และการยินยอม (consent) ซึ่งสะท้อนภาพของการที่ตัวแสดงภายในประเทศ

มีความยินยอมและตั้งใจที่จะดึงอิทธิพลจากภายนอกประเทศเพ่ือเข้ามาช่วยผลักดันในกระบวนการเปลี่ยนสู่

ประชาธิปไตย73 นอกจากกลไกทั้งสามยังมีการน าเสนอกลไกในลักษณะที่สี่นั่นคือการวางเงื่อนไข 

(conditionality) ซึ่งเกี่ยวกับการที่ตัวแสดงผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยก าหนดเงื่อนไขบางประการให้กับประเทศ

เป้าหมายที่จะท าการส่งเสริมประชาธิปไตยให้ปฏิบัติตามเพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือ

บางประการ74  

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยบนฐานของกลไกเหล่านี้

อาจท าให้ไม่เห็นภาพที่เด่นชัดของบทบาทของตัวแสดง รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทั้งภายนอกและ

ภายในประเทศ กับเงื่อนไขในเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นมา

                                                           
72 Samuel Huntington, “Democracy’s Third Wave,” Journal of Democracy 2, 2 (Spring 1991), 6-7. 
73 ดู Whitehead, “Three International Dimensions of Democratization,” 
74 ดู Philippe Schmitter, “The Influence of the International Context Upon the Choice of National Institutions 

and Policies in Neo-Democracies,” in The International Dimensions of Democratization, 26-54. 
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ของแนวคิดการส่งเสริมประชาธิปไตย (democracy promotion)75 มีนัยส าคัญประการหนึ่ งคือการ

ปรับเปลี่ยนแง่มุมของการศึกษาปัจจัยภายนอก ที่มักจะถูกมองว่าเป็น “ปัจจัยในเชิงโครงสร้าง” ให้มองจาก

แง่มุมของ “ตัวแสดง” มากขึ้น76 ขณะเดียวกันยังสามารถผสมผสานมุมมองในเชิงโครงสร้างเข้ามาผนวกกับ

การวิเคราะห์บทบาทของตัวแสดงได้เช่นเดียวกันดังท่ีแสดงให้เห็นในแผนภาพที่ 4 

แผนภาพที่ 4 มุมมองการวิเคราะห์การส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

           โครงสร้าง                ตัวแสดง 

ภายนอก 

ประเทศ 

 

 

 

 

           ภายใน 

            ประเทศ 

ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้เขียน 

                                                           
75 ในแนวคิดเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย (democracy promotion) มีแนวคิดท่ีมีความใกล้เคียงและเชื่อมโยงกันอีกสอง

แนวคิดท่ีมักจะใช้กันอย่างสับสน น่ันคือแนวคิดการช่วยเหลือประชาธิปไตย (democracy assistance) และการปกป้องประชาธิปไตย 
(democracy protection) อย่างไรก็ตามท้ังสามแนวคิดน้ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ แนวคิดเรื่องการส่งเสริม
ประชาธิปไตยมีนัยของการสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยให้เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศเผด็จการอ านาจนิยม ส าหรับ
แนวคิดการช่วยเหลือประชาธิปไตย มีนัยของเป้าหมายท่ีต้องการยกระดับคุณภาพประชาธิปไตยภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านแล้วให้
สูงขึ้น และแนวคิดสุดท้ายน่ันคือการปกป้องประชาธิปไตย มีเป้าหมายหลักท่ีต้องการปกป้องไม่ให้ประเทศท่ีเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยแล้วต้องหันหลังเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่ระบอบเผด็จการอ านาจนิยม ดูความแตกต่างระหว่างแนวคิดท้ังสามได้ใน Philippe 
Schmitter and Imco Brouwer, “Conceptualizing, Researching and Evaluating Democracy Promotion and Protection,” 
European University Institute Working Paper SPS No.99/9, 1999. 

76 Hakan Yilmaz, “The International Context,” in Democratization, 96. 
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จากแผนภาพที่สี่จะเห็นได้ถึงการจ าแนกมุมมองในการศึกษาการส่งเสริมประชาธิปไตยบนฐานของ

ระดับการวิเคราะห์ และปริมณฑลภายนอกและภายในประเทศ หากผสมผสานการวิเคราะห์ในทั้งสองแกนจะ

เห็นได้ถึงกลไกการท างานของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการประชาธิปไตย กล่าวคือ ในส่วนของระดับการ

วิเคราะห์เชิงโครงสร้าง และปริมณฑลภายนอกประเทศ ซึ่งในที่นี้ระบุไว้สองตัวอย่างหลักๆนั่นคือโลกาภิวัตน์ 

และภูมิรัฐศาสตร์ กลไกการท างานของปัจจัยภายนอกอาจอยู่ในลักษณะของ “การแพร่กระจาย” หรือ

ผลกระทบแบบลูกหิมะ ที่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศหนึ่งๆในภูมิภาคจะส่งผลกระทบ

ตามมาต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศอ่ืนๆ ตัวอย่างที่ลอเรนซ์ ไวท์เฮดยกให้เห็นเช่น การเปลี่ยนแปลงไปสู่

ประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตกจากฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค นอร์เวย์ เยอรมนี ออสเตรีย 

และอิตาลี ใช้ช่วงระยะเวลาทั้งหมดเพียง 5 ปีเท่านั้น เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในยุโรป

ตะวันออกในช่วงหลังสงครามเย็นที่เริ่มจากโปแลนด์ก่อนแพร่ขยายไปยังประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคในระยะเวลา

เพียงหนึ่งปีกว่าเท่านั้น77 ในระยะหลังๆดูเหมือนว่าด้วยอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ความรวดเร็วของการ

แพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร จะยิ่งท าให้

ระดับความเร็วของการแพร่กระจายมากขึ้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในกรณีภูมิภาคตะวันออก

กลางและแอฟริกาเหนือท่ีรู้จักกันในชื่อของ “ฤดูใบไม้ผลิในอาหรับ” (Arab Spring) 

 

แผนภาพที่ 5 เส้นสเปคตรัมลักษณะการแสดงบทบาทของตัวแสดงภายนอกต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

  การเป็นแบบอย่าง การสนับสนุนตัวแสดงภายในประเทศ   การคว่ าบาตร 

น้อย            มาก 

    การสนับสนุนด้านการพัฒนา  การก าหนดเงื่อนไข   การยึดครอง 

      

     ระดับของการส่งอิทธิพล 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้เขียน 

                                                           
77 Whitehead, “Thee International Dimensions of Democratization,” 5. 
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ส าหรับกลไกการท างานของตัวแสดงจากภายนอกประเทศนั้น มีด้วยกันสองลักษณะได้แก่  การ

ควบคุม และการก าหนดเงื่อนไข ส าหรับการควบคุมหรือการแทรกแซงจากตัวแสดงภายนอกนั้นสามารถมี

รูปแบบที่แตกต่างกันได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่การยึดครอง และด าเนินการก าหนดแนวการปกครองดัง

กรณีของญี่ปุ่น และเยอรมนีตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หรือการด าเนินมาตรการคว่ าบาตร การ

สนับสนุนตัวแสดงภายในประเทศที่ขับเคลื่อนประชาธิปไตย เป็นต้น ส าหรับการก าหนดเงื่อนไขนั้นอาจท าได้ใน

หลากหลายลักษณะ เช่น ส าหรับองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรระดับภูมิภาคดังเช่นสหภาพยุโรปมักจะ

ก าหนดเงื่อนไขส าหรับการเข้าเป็นสมาชิก ส าหรับประเทศมหาอ านาจมักจะอยู่ในลักษณะของการก าหนด

เงื่อนไขในการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ (ดูแผนภาพที่ 5) ส าหรับกลไกการท างานของตัวแสดงจาก

ภายในประเทศนั้น มักจะอยู่ในลักษณะของการยินยอม ทั้งการยินยอมในการรับเงื่อนไขที่ก าหนดโดยตัวแสดง

จากภายนอก การยินยอมรับการสนับสนุนจากตัวแสดงจากภายนอก หรือกระท่ังการยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลง

โดยตัวเอง โดยอาจเกิดจากการได้รับอิทธิพลในลักษณะของการแพร่กระจายดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หรืออาจจะ

เรียนรู้จากตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส าหรับการท างานของปัจจัยเชิงโครงสร้างในระดับภายในประเทศ

นั้น ตัวแสดงจากภายนอกอาจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนด้านการพัฒนาโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ปัจจัยในเชิง

โครงสร้างบางประการที่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ดังเช่น การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น  

ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยจากภายนอกจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยเชิง

โครงสร้างด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะปัจจัยในทางภูมิรัฐศาสตร์ ในกรณีที่ประเทศที่เป็นเป้าหมายในการส่งเสริม

ประชาธิปไตยมีนัยส าคัญในทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมาก การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยอาจด าเนินการได้

อย่างค่อนข้างจ ากัด ดังเช่นกรณีประเทศยูเครน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความส าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อประเทศ

รัสเซียอย่างมาก และรัสเซียมองว่าการพัฒนาประชาธิปไตยในยูเครนจะเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของ

รัสเซีย ทั้งในแง่ที่ว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับอดีตประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อ่ืนๆที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

รัสเซีย และในแง่ของการท้าทายความชอบธรรมของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin) ที่มักจะ

เน้นย้ าว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่สอดคล้องกับบริบทของรัสเซีย ดังนั้นรัสเซียจึงเลือกท่ีจะใช้ก าลังในการ

แทรกแซงยูเครน78 ขณะเดียวกันรัสเซียและอดีตประเทศสหภาพโซเวียตอ่ืนๆยังเลือกที่จะตอบโต้การ

ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยจากประเทศตะวันตกด้วยการด าเนินการ “ส่งเสริมการปกครองแบบเผด็จ

การ” (autocracy promotion) หรือ “การแพร่กระจายการปกครองแบบเผด็จการ” (autocracy diffusion) 

                                                           
78 ดู Paul D’Anieri, “Democracy and Geopolitics: Understanding Ukraine’s Threat to Russia,” in Ukraine and 

Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, edited by Agnieszka Pikulicka-Wilczewska and Richard Sakwa 
(Bristol: E-International Relations Publishing, 2016) 
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โดยพอล ดานิเอรี (Paul D’Anieri) ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการแพร่กระจายการปกครองแบบเผด็จการในกลุ่ม

ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตผ่านทางรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสื่อมวลชน การให้รัฐเข้าไปถือครอง

กิจการสื่อมวลชน การใช้มาตรการข่มขู่ทางกฎหมายต่อสื่อมวลชน การจับกุมคู่แข่งทางการเมือง การจัด

ประชามติเพ่ือเพ่ิมอ านาจให้กับประธานาธิบดี การออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากข้ึนต่อองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (non-

governmental organizations: NGOs) โดยเฉพาะองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

ประเทศ79 

ในอีกกรณีหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดของปัจจัยเชิงโครงสร้าง ในแง่มุมของภูมิรัฐศาสตร์ ที่สร้าง

ข้อจ ากัดในการเข้าไปส่งเสริมประชาธิปไตย นั่นคือกรณีภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ในกรณี

ดังกล่าวมีการตั้งข้อสังเกตว่าประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้ดูจะขัดกับผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศ

ตะวันตก มีการยกตัวอย่างให้เห็นในกรณีที่สหภาพยุโรปไม่ยอมออกมายอมรับผลการเลือกตั้งในปาเลสไตน์ที่

ฝ่ายฮามาส (Hamas) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และในกรณีของสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร

ของอียิปต์ โดยแทนที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barak Obama) จะออก

มาตรการคว่ าบาตรรัฐบาลอียิปต์หลังการยึดอ านาจของกองทัพ กลับฟ้ืนมาตรการช่วยเหลือด้านการทหารกับ

รัฐบาลอียิปต์ ขณะเดียวกันยังพยายามหลีกเลี่ยงที่ใช้ค าว่า “รฐัประหาร” ในกรณีดังกล่าวอีกด้วย80 ทั้งนี้เป็นที่

น่าสังเกตว่าด้วยความส าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของอียิปต์ ท าให้สหรัฐอเมริกาให้น้ าหนักกับการให้ความ

ช่วยเหลือด้านการทหารมากกว่าการส่งเสริมประชาธิปไตย สิ่งนี้เห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณระหว่างปี

ค.ศ. 2005-2010 ก่อนกระแสฤดูใบไม้ผลิในอาหรับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้เงินช่วยเหลือแก่ อียิปต์จ านวน 

9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในจ านวนนี้ราว 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯเป็นเงินช่วยเหลือด้านการทหาร ส าหรับ

เงินงบประมาณส าหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยในช่วงปีที่สูงสุดอยู่ที่ราว 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯเท่านั้น81 

กรณีตัวอย่างข้างต้นของสองตัวแสดงหลักที่มีบทบาทน าในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโลก 

นอกจากเป็นภาพสะท้อนของข้อจ ากัดในเชิงโครงสร้างตามความส าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเป้าหมาย

ที่จะเข้าไปส่งเสริมแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากัดในมิติของ “ตัวแสดง” เองด้วย ในลักษณะที่ลินคอล์น มิต

เชลล์ (Lincoln Mitchell) ได้ตั้งข้อสังเกตในชื่อหนังสือของเขาว่า “ความขัดแย้งในการส่งเสริมประชาธิปไตย” 

                                                           
79 Paul D’Anieri, “Autocracy Diffusion and the Pluralization of Democracy,” in Power in a Complex Global 

System, edited by Louis Pauly and Bruce Jentleson (London: Routledge, 2014), 87-92. 
80 Kristina Kausch, “Introduction,” in Geopolitics and Democracy in the Middle East, edited by Kristina 

Kausch (Madrid: FRIDE, 2015), 12-13.  
81 Lincoln Mitchell, The Democracy Promotion Paradox (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2016), 

7 
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(democracy promotion paradox) หนึ่งในความขัดแย้งที่ส าคัญคือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ในการ

ด าเนินนโยบายต่างประเทศที่ในด้านหนึ่งต้องการสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศเป้าหมาย แต่ในอีกด้าน

หนึ่งก็ตระหนักว่าการด าเนินการดังกล่าวอาจขัดแย้งกับเป้าหมายอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสถียรภาพ การ

เข้าสู่ตลาด ความร่วมมือด้านความมั่นคง ในกรณีดังกล่าวเป้าหมายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยมักเป็นเพียง 

“เป้าหมายรอง” เท่านั้น82  

ขณะเดียวกันข้อจ ากัดในมิติของตัวแสดงยังสะท้อนให้เห็นจากการก าหนด “เป้าหมายของการ

ส่งเสริมประชาธิปไตย” ซึ่งมักจะซ้อนทับกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของการด าเนินนโยบายต่างประเทศของ

ประเทศที่ท าการส่งเสริมอีกด้วย หากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยงบประมาณด้านการสนับสนุนประชาธิปไตยต่อ

ประเทศโดยจ าแนกเป็นรายภูมิภาคของสหรัฐอเมริการะหว่างปีค.ศ. 1990-2005 จะพบว่าภูมิภาคที่ได้รับเงิน

สนับสนุนค่อนข้างมากมักจะเป็นภูมิภาคที่เป็นผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ดังเช่น แถบยูเรเซีย 

(อดีตสหภาพโซเวียต) และตะวันออกกลาง ที่ทั้งสองภูมิภาคได้รับเงินสนับสนุนประชาธิปไตยต่อปีเฉลี่ยประเทศ

ละ 112 และ 98 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล าดับ ขณะที่ประเทศในแถบโอเชียเนีย และแอฟริกาได้รับเงินต่อปี

ราว 0.2 และ 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล าดับ เท่านั้น83 นอกจากนี้หลังจากท่ีรัฐบาลสหรัฐฯให้ความส าคัญกับ

สงครามในอัฟกานิสถาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2001) และสงครามในอิรกั (ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2003) 

งบประมาณส่วนมากได้ถูกจัดสรรไปยังสองประเทศนี้ รวมทั้งงบประมาณด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ท าให้

การส่งเสริมประชาธิปไตยถูกมองว่าเป็นแบบ “บังคับ” (coercive promotion of democracy) มากขึ้น ซึ่ง

ส าหรับหลายฝ่ายนี่เป็นสิ่งที่สะท้อน “มุมมืดของนโยบายนี้”84 และเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การ

ส่งเสริมประชาธิปไตยถูกโจมตีอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดการตอบโต้จากประเทศเผด็จการ

อ านาจนิยม โดยเฉพาะในรูปแบบของการส่งเสริมการปกครองแบบเผด็จการดังที่ได้กล่าวไปแล้ว85 

อนึ่ง นอกเหนือจากตัวแสดงจากภายนอกที่มีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยตรงดังเช่น

รัฐบาลประเทศมหาอ านาจ และองค์กรระหว่างประเทศดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีตัวแสดงจากภายนอกที่ไม่ใช่

                                                           
82 Ibid, 15. 
83 Mitchell Seligson, Steven Finkel and Anibal Perez-Linan, “Exporting Democracy: Does It Work?” in Is 

Democracy Exportable?, edited by Zoltan Barany and Robert Moser (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 
234. 

84 Laurence Whitehead, “Losing the Force? The ‘Dark Side’ of Democratization after Iraq,” Democratization 
16, 2 (April 2009): 215-242. 

85 Thomas Carothers, “The Backlash Against Democracy Promotion,” Foreign Affairs 85, 2 (March-April 2006): 
55-68.; Thomas Carothers, “The Continuing Backlash Against Democracy Promotion,” in New Challenges to 
Democratization, edited by Peter Burnell and Richard Youngs (London: Routledge, 2010), 59-72. 
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รัฐ ที่ส าคัญอาทิ บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations: MNCs) และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐในระดับ

ระหว่างประเทศ (International Non-governmental Organizations: INGOs) ที่มีบทบาทเชื่อมโยงกับการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยอีกด้วย ส าหรับบทบาทของบรรษัทข้ามชาตินั้น ด้วยพลังอ านาจทางเศรษฐกิจที่มีท าให้

การตัดสินใจเข้าไปลงทุนในประเทศก าลังพัฒนาที่มีรูปแบบการปกครองแบบต่างๆ ทั้งเผด็จการอ านาจนิยม 

หรือประชาธิปไตยเกิดใหม่ มีผลในทางอ้อมต่อการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับรัฐบาลในประเทศ

นั้นๆอีกด้วย ที่ผ่านมาบรรษัทข้ามชาติจ านวนไม่น้อยมักจะให้ความส าคัญกับเสถียรภาพของระบอบการเมือง 

และแนวนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลก าหนดมาเพ่ือจูงใจบรรษัทเหล่านี้ให้เข้าไปลงทุน มากกว่าประเด็นเรื่อง

รูปแบบของระบอบการเมือง อย่างไรก็ตามบทบาทของบรรษัทข้ามชาติก็สามารถเอ้ือต่อการส่งเสริม

ประชาธิปไตยด้วยเช่นกันผ่านการใช้พลังอ านาจทางเศรษฐกิจของตนในการกดดันให้รัฐบาลเผด็จการอ านาจ

นิยมด าเนินการปฏิรูปในด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดการปกครองที่ดี (good governance) และการขยายระดับ

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน86 

ส าหรับบทบาทขององค์กรที่ ไม่ ใช่รัฐในระดับระหว่างประเทศที่ เชื่อมโยงกับการส่งเสริม

ประชาธิปไตยนั้นมีด้วยกันหลากหลายลักษณะ บทบาทโดยตรงมักจะสะท้อนจากองค์กรที่ไม่ใช่รัฐที่มีความยึด

โยงกับรัฐดังเช่น สถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democratic Institute: NDI) หรือกองทุนแห่งชาติ

เพ่ือประชาธิปไตย (National Endowment for Democracy: NED) ที่เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทาง

การเงินจากรัฐบาลอเมริกัน และมีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น ส าหรับบทบาทโดยอ้อม

อาจสะท้อนจากองค์กรที่มีภารกิจในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย เช่น การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การ

พัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐในระดับท้องถิ่น เป็นต้น 87 หากวิเคราะห์ตาม

แผนภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าบทบาทเหล่านี้เกี่ยวพันกับทั้งการสร้างเงื่อนไขในเชิงโครงสร้างภายในประเทศด้าน

การพัฒนา และการเสริมพลังให้กับตัวแสดงภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ให้เข้าไปมี

บทบาทในเชิงบวกในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยต่อไป 

 

กิจกรรม 4.3.2 

                                                           
86 Richard Youngs, International Democracy and the West: The Role of Governments, Civil Society and 
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 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแง่มุมเชิงโครงสร้าง และตัวแสดงในการส่งเสริมประชาธิปไตยมา

โดยสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.2 

ตัวแสดงจากภายนอกประเทศ ทั้งประเทศมหาอ านาจ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ

ในระดับระหว่างประเทศ สามารถเข้าไปมีบทบาทได้หลากหลายลักษณะในการส่งเสริมประชาธิปไตย ทั้งการ

แทรกแซงโดยตรง การคว่ าบาตร การก าหนดเงื่อนไข การสนับสนุนตัวแสดงภายในประเทศที่ส่งเสริม

ประชาธิปไตย และการส่งเสริมเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาประชาธิปไตย ขอบเขตของการ

ด าเนินกิจกรรมเหล่านี้มักจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ และปัจจัย

ทางภูมิรัฐศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของตัวแสดงและ ปัจจัยเชิงโครงสร้าง สามารถส่งผลทั้งในทาง

เกื้อหนุนและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย ในกรณีแรก ภายใต้อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่การ

แพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายแนวคิด และตัวแบบของ

การโค่นล้มเผด็จการและสถาปนาประชาธิปไตยได้ ส าหรับในกรณีที่สอง ปัจจัยแวดล้อมเชิงโครงสร้างบาง

ประการเช่น ต าแหน่งแห่งที่ทางภูมิรัฐศาสตร์อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ดังจะเห็นได้จาก

หลายประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่มีการปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยมมักจะเกิด

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้ค่อนข้างยากล าบากเนื่องจากการเข้ามาแทรกแซงของประเทศ

มหาอ านาจ     
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