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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา   
หน่วย 5 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 
ตอนที่  
 ตอนที่ 5.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
 ตอนที่ 5.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 
 ตอนที่ 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตย ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
แนวคิด 

1. การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยหมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากระบอบการปกครองที่ไม่ใช่
ประชาธิปไตยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีแนวทางการศึกษาในระดับมหภาคและแนวทาง
การศึกษาในระดับจุลภาค การเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นให้ความสนใจ
เกี่ยวกับกระบวนการย้อนกลับซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยทางด้านสถาบันและการเมือง 
ปัจจัยเรื่องแรงผลักดันทางสังคม และปัจจัยทางด้านเงื่อนไขระหว่างประเทศ 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยยังขาดแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้  โดยเฉพาะการ 
ให้ความหมายที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่าย การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้  โดยประชาธิปไตยจะเป็น “the only game in town ” ที่ทุกฝ่ายยอมรับใน
กติกาและกลไกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวทางในการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตยมี 3 แนวทาง คือ แนวทางที่มีตัวแสดงเป็นศูนย์กลาง  แนวทางที่มีเหตุการณ์เป็นศูนย์กลาง และ
แนวทางเชิงสถาบัน  

3. การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย ใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้การเปลี่ยน
ผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยต่างก็มีปัญหา ในขณะเดียวกันก็มีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย และการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตยบรรลุเป้าหมายของตัวเอง 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้ 
 2. อธิบายการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตย ปัญหา และแนวทางแก้ไขได้ 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 5.1-5.3 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 
4. ฟังหรือชมสื่อการสอนประจ าชุดวิชา 
5. เข้ารับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี) 
6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5 

 
สื่อการสอน 

1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. สื่อการสอนประจ าชุดวิชา 
4. แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน 
5. การสอนเสริม (ถ้ามี) 

 
การประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
 3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 5 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 5.1  
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 5.1.1 ความหมาย แนวคิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
 เรื่องท่ี 5.1.2 แนวทางการศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
 เรื่องท่ี 5.1.3 การย้อนกลับของเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 
แนวคิด 

1. การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยหมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากระบอบการปกครองที่ไม่ใช่
ประชาธิปไตยสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การท าความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
จึงมีความจ าเป็นต้องเข้าใจในเรื่อง “คลื่นประชาธิปไตย” (Democratic Wave)  ซึ่งมองว่ากระบวนการท าให้
เป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ได้เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา
ยาวนาน   

2. แนวทางการศึกษาเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในมุมมองอย่างกว้างแบ่งออกเป็น  2  แนวทางคือ
แนวทางการศึกษาในระดับมหภาคที่ศึกษาในมิติโครงสร้าง  มิติสถาบัน และมิติเศรษฐศาสตร์การเมือง และ
แนวทางการศึกษาในระดับจุลภาคท่ีศึกษาในมิติทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์    

3.การเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นประเด็นที่มีการสนใจเกี่ยวกับ
กระบวนการย้อนกลับ (reverse process)  โดยเกี่ยวข้องกับปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  
ปัจจัยทางด้านสถาบันและการเมือง ปัจจัยเรื่องแรงผลักดันทางสังคม และปัจจัยทางด้านเงื่อนไขระหว่าง
ประเทศ 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 5.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมาย แนวคิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้ 
 2. อธิบายแนวทางการศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้ 
 3. อธิบายการย้อนกลับของเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้ 
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เรื่องท่ี 5.1.1  
ความหมาย แนวคิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 

 
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic transition) นั้นถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางจาก

การวิเคราะห์ในเรื่อง “ คลื่นลูกที่สามของกระบวนการสร้างประชาธิปไตย”  จากกลางทศวรรษที่  1970 
จนถึงทศวรรษที่ 1990  การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับ  “การเปลี่ยนแปลงจาก
ระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” 1 โดยการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นให้ความส าคัญกับสถาบันที่เกี่ยวข้องมากกว่าเรื่องอ านาจอธิปไตยหรือการปกครองโดย
ประชาชน และการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นต้องมีความสามารถของสถาบันขั้นต่ าสุด ซึ่งหมายถึง
บทบัญญัติส าหรับการเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม  สิทธิพลเมืองและกระบวนการบัญญัติกฎหมาย  

  
ภาพที่1  การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
ที่มา Clarke, Paul Barry and Joe Foweraker. Encyclopedia of Democratic Thought, (London: 
Routledge, an Imprint of Taylor & Francis Books, 2014), 262. 
       การท าความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจึงมีความจ าเป็นต้องเข้าใจในเรื่อง 
“คลื่นประชาธิปไตย” (Democratic Wave)  ซึ่งมองว่ากระบวนการในการสร้างประชาธิปไตยนั้นไม่ได้เป็น
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ  แต่มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน  ค าว่า “คลื่น” นั้น
เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ใช้ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ที่หมายถึง ความแปรปรวนหรือการสั่นซึ่งเป็นการเดิน
ทางผ่านพื้นที่หรือสสารและเป็นการส่งผ่านพลังงาน และต่อมาหลักการดังกล่าวได้ถูกน ามาปรับใช้ในการศึกษา

                                                           
1 Paul Barry Clarke, and Joe Foweraker, Encyclopedia of Democratic Thought, (London: 

Routledge, an Imprint of Taylor & Francis Books, 2014), 262. 

Authoritarian 
regime or  non-

democratic 
regime

Transition 
democratic 

regime
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ทางสังคมศาสตร์ด้วย  โดยในทางรัฐศาสตร์แล้วเรื่องคลื่นประชาธิปไตยโดยเป็นข้อเสนอของแซมมานูเอล ฮัน
ติงตัน (Samuel P. Huntington)  ใน ค.ศ.1991 โดยเป็นข้อเสนอที่ตอบสนองต่องานของฟูกูยามาที่อธิบาย
แนวโน้มกระบวนการสร้างประชาธิปไตยทั่วโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยฮันติงตันได้เสนอว่า   
ระหว่างค.ศ. 1974 และค.ศ. 1990  มีอย่างน้อย  30  ประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยและเพ่ิม
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นเป็นสองเท่าและท าให้เกิดยุคการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและส่งผลให้เกิดคลื่นลูกที่สาม
ของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของโลก2 

 ดังนั้นคลื่นของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยคือ กลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญในทิศทางตรงกันข้ามในช่วงเวลานั้นด้วย3  ค าอธิบายของฮันติงตันนั้นได้

อธิบายเรื่องคลื่นของกระบวนการสร้างประชาธิปไตย 3  คลื่น 
คลื่นลูกแรกนั้นได้มีหลายประเทศปรับใช้หลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในช่วงศตวรรษ

ที่  19  ซึ่งได้แก่ประเทศ สหรัฐอเมริกา  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  และบราซิล 
คลื่นลูกที่สองประกอบด้วยประเทศที่ถูกท าให้เป็นประชาธิปไตยภายหลังจากความพ่ายแพ้ของลัทธิ

ฟาสซิสต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเยอรมันตะวันตก  อิตาลี  ญี่ปุ่น   ออสเตรีย  
คลื่นลูกที่สาม เริ่มต้นใน ค.ศ.1974  กับการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของโปตุเกส  รัฐบาลทหารในกรีซ

ก็ถูกโค่นล้มในค.ศ.1974  ด้วยเช่นกัน  ปีต่อมาเผด็จการในสเปนคือ ฟรานซิสโก ฟรานโก (Francisco Franco)  
และในค.ศ.1980  ประเทศยุโรปใต้ทั้งสามประเทศนี้ได้กลายเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และในทศวรรษต่อมาประเทศส่วนใหญ่ในละตินอเมริกาได้น าเอาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมาใช้ด้วย ส่วนประเทศในทวีปแอฟริกันได้น าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในช่วง
ทศวรรษที่ 1980 และต้นศตวรรษที่ 1980 จากนั้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980  ประเทศยุโรปตะวันออกได้
เปลี่ยนจากการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์และปรับใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรวมไปถึง
การล้มสลายของสหภาพโซเวียตและบางส่วนกลายเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา    

แต่อย่างไรก็ตามในคลื่นลูกที่สามนี้ ในหลายภูมิภาคของโลก ประเทศที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการสร้างประชาธิปไตย เช่น ในละตินอเมริกาประสบปัญหา
เกี่ยวกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 , 1960 และในตอนต้นทศวรรษที่  
1970  ในทวีปยุโรประบอบประชาธิปไตยได้ถูกสร้างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และต่อมาได้ประสบ
ปัญหาในทศวรรษที่ 1920  และในตอนต้นทศวรรษที่ 1930 และผู้สังเกตการณ์เชื่อว่าลัทธิฟาสซิสต์ห รือ
                                                           

2 Easay UK. “APPROACHES TO DEMOCRATIC TRANSITION: THE CONCEPT OF WAVE,” Essay,Uk, 
http://www.essay.uk.com/essays/politics/approaches-democratic-transition-concept-wave/ (accessed Jan 
23, 2019). 

3 Ibid. 
 โปรดดู Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,   

(Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1993). 
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คอมมิวนิสต์ และระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยจะกลายเป็นคลื่นในอนาคต  แต่ในภาพรวมแล้วนับ
แต่ค.ศ.1974 เป็นต้นมา ประเทศมากกว่า 50 ประเทศได้กลายเป็นประเทศที่ใช้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในโลกที่สาม  และประเทศหลายประเทศก็เป็นประเทศที่ ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  แต่หลายประเทศก็ไม่สามารถปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้  เช่น  ในปากีสถาน
เกิดการปฏิวัติขึ้นในค.ศ.1999 และประเทศซิมบับเวได้เกิดปัญหาในกระบวนการเลือกตั้ง  ในค.ศ.2002 ส่วน
ประเทศจีนและตะวันออกกลางไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นประชาธิปไตยดังกล่าว 4 

ข้อเสนอทั่วไปซึ่งนักวิชาการได้วิเคราะห์เรื่องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในคลื่นลูกที่สามนี้ได้
ตั้งข้อสังเกตว่า5  

- มีเงื่อนไขอะไรส าหรับการปรากฏขึ้นของประชาธิปไตย  
-ไม่ได้มีปัจจัยเชิงโครงสร้างปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง เช่น การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง 

ที่เพียงพอหรือจ าเป็นส าหรับการปรากฏขึ้นของประชาธิปไตย  
-เจตนารมณ์ทางการเมือง และการยอมรับโดยชนชั้นน าเป็นเรื่องจ าเป็น 
-ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางการเมืองและทางเลือกที่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง  

เป็นเรื่องส าคัญ ภายใต้บริบทที่พวกเขาด าเนินการอยู่ 
-ปัจจัยภายนอกและตัวแสดงระหว่างประเทศมีบทบาทที่ส าคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่

ประชาธิปไตย แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากขาดการยอมรับจากภายในประเทศที่มีความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลง 
  ในช่วง 2 – 3  ทศวรรษที่ผ่านมานั้น  กรอบแนวความคิดในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเป็น
กลายศูนย์กลางของการวิเคราะห์ในทางรัฐศาสตร์ เพราะกรอบแนวความคิดในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตยได้ขยายตัวเป็นอย่างมากภายหลังการล่มสลายของการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์  
แนวความคิดในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องของการน าเสนอในเรื่องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกในขณะที่การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ล้มเหลว และเป็นการสร้าง
ทฤษฎีทีส่ามารถปรับใช้ทั้งทางด้านพ้ืนที่และเวลา  

ทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงที่เพียงพอเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางการเมืองเพ่ือสร้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และเมื่อรัฐบาลที่มีอ านาจนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนและเป็นการเลือกตั้งที่เสรีโดยปราศจากการ
แทรกแซง โดยพฤตินัยแล้วรัฐบาลเหล่านี้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายของตนเองขึ้นมาใหม่  และเมื่อฝ่าย

                                                           
4 Philip G. Democracy and democratization, (University of London International Programmes 

Publications Office, 2011), 35 – 36. 
5 Ibid. 
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บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการได้รับการรับรองตามโครงสร้างของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนใหม่และไม่ได้ใช้อ านาจร่วมกับโครงสร้างอ่ืนตามนิตินัย” 6   
     การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  (completed democratic transition)  นั้นมี  2  
ประเด็นที่ส าคัญ  กล่าวคือ.-  
          ประเด็นแรก การเปลี่ยนผ่านอาจมีการเริ่มต้นโดยไม่มีการสิ้นสุดตราบใดที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ตามกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มีอ านาจในการปกครองประเทศ  ซึ่งค าจ ากัดความในเรื่อง
นี้ช่วยป้องกันในเรื่อง  “ภาพลวงของการเลือกตั้ง'   (electoralist fallacy)  ที่หลงใหลได้ปลื้มกับการเลือกตั้ง 
โดยการเลือกตั้งนั้นต้องการเงื่อนไขการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็น
ธรรม และมีเงื่อนไขเพียงพอส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ส าหรับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนั้นมักจะพบในกรณีที่ก่อนการเลือกตั้งรัฐนั้นปกครองในรูปแบบของเผด็จ
การทหาร  ยกตัวอย่าง ในประเทศกัวเตมาลาในยุคทศวรรษที่  1980  
           ประเด็นที่สอง    การใช้ค าจ ากัดความดังกล่าวต้องการให้มีการบรรลุถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
สถานการณ์จ าเพาะส าหรับการสร้างรัฐบาลตามกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การตัดสินใจต่าง ๆ 
นั้นจะเป็นการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   โดยสถาบันที่ยังด าเนินการ
อยู่จะต้องด าเนินการภายใต้หลักการประชาธิปไตย7   

ทั้งนี้ ผู้ที่มีอ านาจที่ไม่ได้มาจากกระบวนการประชาธิปไตยมักจะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การน าไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน
ว่าอะไรคือความจ าเป็นอย่างแท้จริงส าหรับการเปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์  มาตรฐานเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมาก
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลเก่าที่ยุติลงหรือถูกล้มล้างลงและมีรัฐบาลชั่วคราวอยู่ ใน
อ านาจซึ่งในขณะนั้นจะมีการเตรียมการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ถ้าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยไม่ได้มีการ
กระท าอย่างรวดเร็วหรือเกิดความล่าช้าขึ้นรัฐบาลชั่วคราวอาจกลายเป็นรัฐบาลถาวรขึ้นมาได้8 

 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  5.1.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.1.1 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  5  ตอนที่  5.1  เรื่องท่ี  5.1.1 

 
กิจกรรมที่ 5.1.1 
 จงอธิบายลักษณะการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยมาพอสังเขป 
 

                                                           

 6 Magnus Bjørndal. Authoritarian regime type, oil rents and democratic transition. (Master thesis, 
University of Oslo, 2015), 6.  

7 Juan J. Linz & Alfred Stepan, Problems of democratic transition and consolidation: Southern 
Europe, South America, and post-communist Europe, (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1998), 3 – 4.  
           8 ibid., 4 – 5.  
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แนวตอบกิจกรรมที่ 5.1.1 
 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงที่เพียงพอเกี่ยวกับการด าเนินการทาง
การเมืองเพ่ือสร้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเมื่อรัฐบาล
ที่มีอ านาจนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนและเป็นการเลือกตั้งที่เสรีโดยปราศจากการแทรกแซง   โดย
พฤตินัยแล้วรัฐบาลเหล่านี้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายของตนเองขึ้นมาใหม่  และเมื่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ และฝ่ายตุลาการได้รับการรับรองตามโครงสร้างของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นใหม่
และไม่ได้ใช้อ านาจร่วมกับโครงสร้างอื่นตามนิตินัย 
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เรื่องท่ี 5.1.2  
แนวทางการศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 

 
         แนวทางการศึกษาเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย  

หากมองในมุมมองอย่างกว้างแล้วอาจแบ่งแนวทางการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้
เป็น  2  แนวทางท่ีส าคัญคือ9   

(1) แนวทางการศึกษาในระดับมหภาค (macro - level)  ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีความสัมพันธ์กับการด ารงอยู่และการสิ้นสุดของระบอบการปกครองทาง
การเมือง  โดยมีฐานคติว่ากระบวนการที่เปลี่ยนจากการปกครองระบอบเผด็จการมาสู่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยยืนยันว่าการด ารงอยู่ของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยข้ึนอยู่กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ซึ่งการศึกษาในระดับมหภาคมองได้หลาย
มิติ   

มิติเชิงโครงสร้าง10  เสนอโดย ลิปเซ็ต อัลมอนด ์มัวร์ (Lipset, Almond and Moore) และคนอื่น ๆ 
ที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดทางการเมืองจากละตินอเมริกาและยุโรปใต้ในช่วงทศวรรษที่ 1960  และ 1970  
แนวทางการศึกษาเชิงโครงสร้างได้ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  วัฒนธรรทางการเมือง  
ความขัดแย้งทางชนชั้น  และโครงสร้างของสังคมและเงื่อนไขทางสังคมอ่ืนที่สามารถอธิบายผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงนั่นคือการพิจารณาทางด้านมหภาค ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเชิงโครงสร้างทางสังคม เงื่อนไขเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขเชิงโครงสร้างทางวัฒนธรรมส าหรับการเป็นประชาธิปไตย  และอธิบายสาเหตุ
และผลกระทบของประชาธิปไตยและความสัมพันธ์ของเงื่อนไขเหล่านี้ โดยลักษณะทั่วไปของการศึกษา
แนวทางการศึกษาเชิงโครงสร้างนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างทางการเมืองหรือสังคมที่ชัดเจนก่อนที่จะเกิดการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส าคัญ 

มิติเชิงสถาบัน11 แนวทางการศึกษานี้ให้ความส าคัญไปที่ผลกระทบของสถาบันที่มีต่อการก่อรูป
นโยบายและรูปแบบของการกระท าทางการเมือง ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญไปที่บทบาทของสถาบันใน
การกล่อมเกลาหรือวางกรอบจ ากัดในการก าหนดวัตถุประสงค์หรือความต้องการของตัวแสดงทางการเมือง 
โดยค าถามหลักของแนวการศึกษานี้อยู่ที่ว่าระบอบจะถูกท าให้เป็นสถาบันได้อย่างไรและจะถูกใช้เป็นตัวแปรใน
การอธิบายการเปลี่ยนผ่านระบอบได้อย่างไร  

                                                           
9 Karla López de Nava, “Economic Development, Elite Behavior and Transitions to Democracy,” 

www.stanford.edu, https://web.stanford.edu/class/polisci311/.../Week%205%20paper.doc. (accessed Jan 
23, 2019). 

10 Sujian Guo. “Democratic Transition: A Critical Overview,” Issues & Studies 35, no.4 (July/August 
1999): 133 – 148. 

11 Ibid. 133 – 148. 
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ภายใต้แนวทางการศึกษานี้ได้ให้ความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม 
(state and society relation) โดยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมนี้เล่นบทบาทส าคัญในกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ประชาสังคม  (civil society)  ถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่น าไปสู่การล่มสลาย
ของการปกครองของประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก ทั้งนี้รูปแบบที่แตกต่างกันของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมสามารถใช้ในการอธิบายถึงกระบวนการและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 

นักวิชาการในแนวทางศึกษานี้ได้ให้ความส าคัญไปที่การเชื่อมโยงระหว่าง”ยุทธศาสตร์ทางเลือกของ
ชนชั้นน า”และ “บริบทที่ถูกจ ากัด”  (confined contexts) ที่ก าหนดการกระท าทางการเมือง และมีความ
พยายามที่จะน าไปสู่การเชื่อมโยงระหว่าง โครงสร้าง (structure) สถาบัน (institution) และชนชั้นน า (elite) 
เพ่ือลดช่องว่างที่เป็นข้อจ ากัดในการอธิบาย 2 แนวทางหลัก ที่มีสมมติฐานว่าโครงสร้างและสถาบันที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ เป็น “เงื่อนไขที่ถูกจ ากัด” (confined conditions) ที่ก าหนด (determine) การกระท าทาง
การเมือง  

เทอร์รี คาร์ล และฟิลลิป สมิตเตอร ์(Terry Lynn Karl and Phillippe Schmitter) เสนอว่าทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ของตัวชั้นน าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในบริบทที่ถูกจ ากัดหรือในบริบทที่เป็นเงื่อนไขที่อาจจะ
น าไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรืออาจจะน าไปสู่ความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ได้ ทั้งนี้ถ้าให้ความส าคัญไปที่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และการปฏิสัมพันธ์
เพียงอย่างเดียว รูปแบบที่ปรากฏขึ้นก็จะเป็นผลลัพธ์ความเป็นผู้น า ( leadership) ที่มีทักษะที่น าไปสู่การ
ก าหนดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 

แนวทางการศึกษานี้เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางเลือกและบริบทที่ถูกจ ากัด โดยตระหนักถึง
บริบทที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บริบทที่แตกต่างกันนั้นน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่แตกต่างกันได้อย่างไร  และตัว
แสดงทางการเมืองที่ส าคัญจะก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือกภายใต้บริบทที่จ ากัดนั้นอย่างไร เนื่องจากโครงสร้าง
ที่มีมาก่อนหรือที่เราเรียกว่า “เงื่อนไขที่ถูกจ ากัด”  (confined conditions) ได้จ ากัดทางเลือกหรือน าไปสู่การ
ก าหนดการตัดสินใจเพื่อก าหนดทางเลือกของตัวแสดงทางการเมือง 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ตัวแสดงทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของตัวแสดงเหล่านั้นถูกวางกรอบจ ากัดโดย
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าซึ่งจะมีผลต่อการเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยและรูปแบบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีจะเกิดขึ้นตามมา 
 ทั้งนี้ก็ได้มีความพยายามในการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างแนวทางการศึกษาเชิงโครงสร้างและการเลือก
อย่างมียุทธศาสตร์ (The structural and strategic Choice Approaches)  และแสดงให้เห็นว่าระบอบนั้น
ถูกท าให้เป็นสถาบันได้อย่างไรโดยใช้เป็นตัวแปรในการอธิบายการเปลี่ยนผ่านที่มีความหลากหลาย 

มิติเศรษฐศาสตร์การเมือง12 ให้ความส าคัญไปที่ผลที่ตามมาจากการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ 
และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายผลลัพธ์ของการ

                                                           
12 Ibid. 133 – 148. 
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เปลี่ยนผ่าน โดยแนวทางการศึกษานี้ให้ความสนใจไปที่ “การเปลี่ยนผ่านคู่ขนาน” (dual transition) ทั้งในมิติ
การเมืองและมิติเศรษฐกิจจากระบอบเผด็จการไปสู่การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเข้มแข็ง  
 หลักการส าคัญของแนวทางการศึกษานี้คือ การให้ความสนใจไปที่ผลกระทบของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
ในระยะสั้น  (The effect of  short-term economic conditions) หรือผลกระทบของวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ (economic crises) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย โดยในระหว่างกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านนี้ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีผลต่อสมรรถนะของชนชั้นผู้ปกครองในการก าหนดช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนผ่าน  
 กล่าวโดยสรุป แนวทางการศึกษานี้อยู่บนฐานคติที่ให้ความสนใจไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ  (economic  crisis) และการเปลี่ยนระบอบ  (regime change)  ความล้มเหลวในการเอาชนะ
กับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้น าไปสู่โอกาสที่เพ่ิมมากขึ้ นของการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกัน ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในการจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจ
และการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของความเข้มแข็งของประชาธิปไตยได้ใน
ทิศทางเดียวกัน  
 มากกว่านั้นแนวทางการศึกษานี้ยังให้ความส าคัญไปที่ผลลัพธ์ที่ตามมาของการปฏิรูปเศรษฐกิจและ
การปฏิรูปทางการเมือง โดยให้ความสนใจหลักไปที่การเปลี่ยนผ่านคู่ขนาน  (dual transition) โดยเน้นไปที่ผล
ที่ตามมาของการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปเศรษฐกิจนั้นว่ามีอิทธิพลต่อการจัดโครงสร้างใหม่ของระบอบ
การปกครองและระบบเศรษฐกิจอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจไปที่การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และประชาสังคมในทิศทางที่เอ้ือต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้สังคมเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับรัฐมากข้ึน  

(2) แนวทางการศึกษาในระดับจุลภาค (micro - level)  ให้ความส าคัญกับการอธิบายการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่เป็นผลมาจากทางเลือกและยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่แตกต่างกันของตัวแสดงทาง
การเมืองที่เกี่ยวข้อง  เช่น ชันชั้นน าทางการเมืองทั้งในระบอบการปกครอง นอกระบอบการปกครอง และ
องค์การพลเมือง เป็นต้น ประชาธิปไตยจึงเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังทางการเมืองต่าง ๆ  
เป็นส าคัญ  
           มิติทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการศึกษาในระดับจุลภาคที่ให้ความส าคัญไปที่การเลือก
ยุทธศาสตร์ของตัวแสดง แนวทางการศึกษานี้ก่อให้เกิดความท้าทายเป็นอย่างมากต่อแนวความคิดเชิง
โครงสร้าง โดยแนวทางการศึกษานี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นน าในฐานะที่
เป็นค าอธิบายที่เป็นไปได้ส าหรับความส าเร็จหรือล้มเหลวของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ข้อเสนอของ
แนวทางการศึกษานี้เน้นที่ไปที่ระดับจุลภาคซึ่งก็คือ บทบาทที่ส าคัญของชนชั้นน ากับยุทธศาสตร์ในการเลือก
ของชนชั้นน าเหล่านั้น  โดยแบ่งการปกครองในรูปแบบเผด็จการออกเป็น 2 รูปแบบ ระหว่างรูปแบบที่เป็น
เผด็จการมาก (hard-liners) กับเผด็จการน้อย (soft liners)  โดยการศึกษาเน้นไปที่กระบวนการทางการเมือง
มากกว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ก าหนดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง    
 ภายใต้แนวทางการศึกษานี้ ชนชั้นน าได้คาดหมายทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  เลือกใช้ทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์  และความสัมพันธ์ระหว่างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  เป็นเรื่องส าคัญในการก าหนดผลลัพธ์
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ทางการเมืองว่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่  อย่างไรก็ดีแนวทางการศึกษา
นี้ไม่ปฏิเสธความส าคัญของปัจจัยทางเศรษฐกิจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง   

นักวิชาการที่ส าคัญในแนวทางการศึกษานี้ ได้แก่ โอ ดอนแนล (O’ Donnell) กับ ชมิทเตอร์ 
(Schmitter)  การศึกษาของโอ ดอนแนล (O’ Donnell) กับ ชมิทเตอร์ (Schmitter)  ไม่ได้อ้างอิงแนวทาง
การศึกษาเชิงโครงสร้าง แต่ให้ความส าคัญของการศึกษาไปที่บทบาทของชนชั้นน าเป็นส าคัญและทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ของชนชั้นน าเหล่านั้น รวมถึงการประนีประนอมระหว่างฝ่ายที่เป็นเผด็จการ (hard-liners) กับฝ่าย
ที่เป็นเผด็จการน้อย (soft liners) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

ทั้งนี้หากพิจารณารูปแบบของการเปลี่ยนผ่าน ( forms of transition) รูปแบบของการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ประชาธิปไตยเป็นการพิจารณาระดับของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านว่าใครมี บทบาท
หลักในการน าการเปลี่ยนผ่าน13  โดยรูปแบบของการเปลี่ยนผ่านมี 3 รูปแบบหลัก14 

1. การเปลี่ยนผ่านที่ชนชั้นน ามีบทบาทน า (Transition through Transaction) 
การเปลี่ยนผ่านรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อชนชั้นน าที่มีอ านาจอยู่ในขณะนั้นมีบทบาทน าการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธิปไตย15 
2. การเปลี่ยนผ่านผ่านการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้าน (Transition through 

Extrication) 
การเปลี่ยนผ่านรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อระบอบเดิมมีความอ่อนแอ และต้องการหลุดพ้นจากอ านาจ แต่อยู่ใน

สภาวการณ์ที่อ่อนแอจึงไม่สามารถชี้น า (dictate) ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเช่นเดียวกับรูปแบบแรก ดังนั้นจึงเกิด
การเจรจาต่อรอง การร่วมกันกระท าการระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มที่ต่อต้านเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนผ่าน ซึ่ง
กระบวนการที่เกิดขึ้นในรูปแบบนี้จะเกิดข้ึนเป็นวงจร (cycle)  คือ เกิดการประท้วง (protest)  การปราบปราม 
(repression) ก่อนที่จะถึงขึ้น เจรจาต่อรอง (negotiation) 

3. การเปลี่ยนผ่านที่กลุ่มต่อต้านมีบทบาทน า (Transition through Replacement) 
การเปลี่ยนผ่านรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มต่อต้าน (opposition groups) มีบทบาทน าการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่ประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการที่มีอยู่เดิมถูกล้มล้างไป โดยกระบวนการในการเกิดการเปลี่ยนผ่าน
รูปแบบนี้จะมี 3 ขั้นหลัก ด้วยกัน คือ 1) การต่อสู้ของกลุ่มต่อต้านเพ่ือล้มล้างระบอบเผด็จการเดิม 2) การที่
ระบอบการปกครองเดิมถูกล้มล้างโดยสมบูรณ์ 3) กระบวนการของการสร้างประชาธิปไตย 

 

                                                           
13 Ibid. 68. 
14 Scott Mainwaring,  and Donald Share., “Transitions through Transaction: Democratization in 

Brazil and Spain.” In Wayne Selcher, ed., Political Liberalization in Brazil, (Boulder: Westview, 1986), 175-
215. 

15 Donald Share, “Transitions to Democracy and Transition through Transaction” 
Comparative Political Studies 19 (January 1987): 525-548. 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  5.1.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.1.2 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  5  ตอนที่  5.1  เรื่องท่ี  5.1.2 

 
กิจกรรมที่ 5.1.2 
 จงอธิบายรูปแบบของการเปลี่ยนผ่าน ( forms of transition) ไปสู่ประชาธิปไตย ภายใต้ระดับของ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้าน มีก่ีรูปแบบ 
 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.1.2 
รูปแบบของการเปลี่ยนผ่าน ( forms of transition) ไปสู่ประชาธิปไตย มี 3 รูปแบบ คือ 

1. การเปลี่ยนผ่านที่ชนชั้นน ามีบทบาทน า (Transition through Transaction) 
2. การเปลี่ยนผ่านผ่านการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้าน (Transition through 
Extrication) 
3. การเปลี่ยนผ่านที่กลุ่มต่อต้านมีบทบาทน า (Transition through Replacement) 
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เรื่องท่ี 5.1.3 
การย้อนกลับของเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 

 
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนั้น (democratic transition) ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าเมื่อมีการ

เปลี่ยนผ่านแล้วจะน าไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสมอ บางครั้งที่เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านแล้วกลับ
ไปสู่การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย (non- democratic regimes) หรือเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแล้วแต่มีการย้อนกลับมาสู่การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 
1. รูปแบบของระบอบการเมืองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย (a typology of non - democratic political 
regimes) ได้แก่16  

1. ระบอบการเมืองแบบเผด็จการอ านาจนิยมที่มีการแข่งขัน  (competitive authoritarian) 
2. ระบอบการเมืองแบบเผด็จการอ านาจนิยม   (authoritarian) 
3. ระบอบการเมืองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (totalitarian or ideocratic) 

1.1.ระบอบการเมืองแบบเผด็จการอ านาจนิยมที่มีการแข่งขัน  (competitive authoritarian) 
 ระบอบการเมืองแบบเผด็จการอ านาจนิยมที่มีการแข่งขันนั้นจะมีลักษณะที่ฝ่ายบริหารได้รับการ
เลือกตั้ง และมีการแข่งขันเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเพ่ือเข้าสู่อ านาจทางการเมือง แต่มีลักษณะที่มีสถาบันอ่ืนมี
อ านาจควบคุมเหนือฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ฝ่ายบริหารแม้ว่าจะมาจาก
การเลือกตั้งแต่ถูกจ ากัดการกระท าโดยชนชั้นน าและสถาบันทางการเมืองอ่ืนที่ด ารงอยู่ เช่น สถาบันทหาร เป็น
ต้น 

1.2. ระบอบการเมืองแบบเผด็จการอ านาจนิยม   (authoritarian) 
 ระบอบการเมืองแบบเผด็จการอ านาจนิยมนี้ฝ่ายบริหารอาจจะมาจากการเลือกตั้ง หรืออาจจะไม่ได้มา
จากการเลือกตั้งก็ได้ แต่การแข่งขันทางการเมืองเพ่ือเข้าสู่อ านาจถูกจ ากัดขอบเขตเป็นอย่างมากและขึ้นอยู่กับ
องค์กรบางองค์กรเช่น องค์กรทหาร เป็นต้น โดยองค์กรอิสระทางการเมืองนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หรือ
แม้แต่เกิดข้ึนก็ไม่สามารถท างานได้อย่างเป็นอิสระ 

1.3. ระบอบการเมืองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (totalitarian or ideocratic) 
 ระบอบการเมืองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนั้น ฝ่ายบริหารอาจจะมาจากการเลือกตั้ง หรืออาจจะไม่ได้มา
จากการเลือกตั้งก็ได้ ซึ่งอาจไม่มีกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามเลย แต่ชนชั้นน าไม่สามารถที่จะควบคุมผู้ปกครองได้ และ
สังคมถูกควบคุมอย่างยิ่งยวดโดยผู้ปกครองผ่านการใช้อุดมการณ์ต่างๆ 

                                                           
16 Xavier Marquez, Non-Democratic Politics: Authoritarianism, Dictatorship and Democratization, 

(UK: Red Globe Press, 2017), 10. 
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อย่างไรก็ตาม รูปแบบของระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย (non- democratic regimes) 
นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ในที่นี้จะให้ความส าคัญไปที่ 4 มิติที่ใช้ในการพิจารณาการปกครองที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย คือ17 
1.  มิติด้านบรรทัดฐานทางสังคมที่ มีความชอบธรรมและสถาบัน    ( legitimating norms and 
institutions) 

ตามรูปแบบของการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น รูปแบบสาธารณรัฐ  (republics)  ได้ยอมรับ
ว่าอ านาจอธิปไตยมาจากประชาชน ในขณะที่รูปแบบการปกครองโดยพระมหากษัตริย์   (monarchies) กลับ
ยอมรับอ านาจอธิปไตยท่ีถูกใช้โดยตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเป็นการเฉพาะ  โดยมิติ
นี้จะให้ความส าคัญไปที่วิวัฒนาการของบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความชอบธรรมที่คนในสังคมยอมรับและ
สถาบันเป็นส าคัญ ทั้งนี้บรรทัดฐานทางสังคมของระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีความแตกต่างกัน
ในมิติของการเลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเสียงในการควบคุมการเลือกฝ่ายบริหารและการกระท าที่ชอบธรรม
ของรัฐ ในทางตรงกันข้ามการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยกลับยอมรับอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและ
ให้ความส าคัญกับการใช้สถาบันการเลือกตั้ง  
 2  มิติด้านระดับของพหุสังคม (pluralism) 

การพิจารณาว่าภายใต้ระบอบที่ด ารงอยู่นั้นได้กระจายอ านาจลงสู่สังคมหรือไม่ หรืออ านาจกระจุกตัว
อยู่เพียงในกลุ่มผู้ปกครอง การกระจายอ านาจลงสู่สังคมจะเปิดโอกาสให้ปัจเจกชนในสังคมสามารถรวมกลุ่มกัน
ได้ ไม่ได้ปิดกั้น จ ากัดการรวมกลุ่ม และกลุ่มต่างๆในสังคมนั้นสามารถท ากิจกรรมภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ แต่ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยส่วนใหญ่มักจะปิดกั้นหรือ
จ ากัดการเกิดข้ึนของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
 3 มิติด้านระดับของความเป็นบุคคลนิยม  (personalism) ภายในชนชั้นน าที่เป็นผู้ปกครอง 

มิตินี้เกี่ยวข้องกับความเป็นบุคคลนิยมของผู้ปกครอง ในระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
บางระบบ ลักษณะความเป็นเผด็จการส่วนบุคคลของผู้ปกครองนั้นสามารถที่จะควบคุมชนชั้นน าทางการเมือง
ส่วนที่เหลือและยังสามารถจ ากัดการกระท าทางการเมืองของชนชั้นน าเหล่านั้นได้ ระบอบการปกครองที่เป็น
ประชาธิปไตยนั้นชนชั้นน าอ่ืนๆสามารถที่จะต่อต้านการกระท าของชนชั้นน าที่เป็นผู้ปกครองได้ภายใต้บรรทัด
ฐานที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองภายในระบอบซึ่งแตกต่างจากระบอบ
การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 
 4  มิติด้านองค์กรที่มบีทบาทส าคัญในการใช้อ านาจ  

ในบางประเทศที่ปกครองด้วยระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้น พรรคการเมืองเป็น
สถาบันทางการเมืองขั้นพ้ืนฐานในการแข่งขันทางการเมือง เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการส่งข่าวสารไปยังสังคมใน
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้ปกครองและยังสามารถควบคุมเหนือรัฐได้ใน

                                                           
17 Ibid., 7-8 
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บางกรณี นอกจากนี้ยังมีองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการใช้อ านาจ คือองค์กรทหาร กล่าวคือ ขณะที่พรรค
การเมืองเกิดขึ้นและด ารงอยู่ แต่พรรคการเมืองเหล่านั้นก็ถูกองค์กรทหารควบคุม หรือบางครั้งก็มีตระกูลบาง
ตระกูลที่สามารถควบคุมพรรคการเมืองได้และควบคุมองค์กรทหารได้ด้วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้งนีก้ารย้อนกลับของเปลี่ยนผ่านสู่ ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นประเด็นที่ให้ความ
สนใจไปที่กระบวนการย้อนกลับ (reverse process)  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการศึกษาเกี่ยวกับ “คลื่น
ย้อนกลับ” ของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในช่วงสงครามกลางทศวรรษที่  1950  กับกลางทศวรรษที่  
1970  โดยพิจารณาถึงกระบวนการย้อนกลับในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัยดังต่อไปนี้18  

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นการศึกษาในเชิงโครงสร้างโดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาธิปไตย กระบวนการสร้างประชาธิปไตยและการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยให้ความส าคัญไปที่ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เช่น  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ เงินเฟ้อ หรืออัตราการว่างงาน ที่
มีกระทบต่อเสถียรภาพของการปกครอง และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 

 ปัจจัยทางด้านสถาบันและการเมือง มุมมองในทางสถาบันเน้นที่ไปที่รูปแบบของรัฐบาล  การใช้
อ านาจบริหาร  สถาบันที่ใช้อ านาจตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบพรรคการเมือง โดยปัญหาหนึ่งที่ถูกน ามา
อธิบายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากระบอบประชาธิปไตยไปสู่ระบอบอ่ืนนั้นมักจะแสดงให้เห็นในเรื่องการ
กระจายอ านาจและความสมดุลของสถาบัน   โดยให้ความส าคัญกับการบริหาร สังคมประชาธิปไตยแบบพหุ
นิยม ทั้งนี้การรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลางจนเกินไปท าให้มีการใช้อ านาจที่เสี่ยงต่อเสถียรภาพของประชาธิปไตย
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ 

ปัจจัยเรื่องแรงผลักดันทางสังคม  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของชนชั้นกลางในการพัฒนา การ
ด ารงอยู่และความล้มเหลวของการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตย โดยมุมมองในแง่นี้เป็นการศึกษา
เงื่อนไข งเช่น ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร  ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม 
น าไปสู่การขาดเสถียรภาพในทางการเมือง และส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงการปกครองไปจากระบอบ
ประชาธิปไตย หรือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 

ปัจจัยทางด้านเงื่อนไขระหว่างประเทศ ที่อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไปจาก
ระบอบประชาธิปไตย  โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวแสดงและบริบทระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศ   
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  5.1.3 แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.1.3 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  5  ตอนที่  5.1  เรื่องท่ี  5.1.3 

 
                                                           

18  Luca Tomini, When Democracies Collapse: Assessing Transitions to Non-democratic 
Regimes in the Contemporary World, (London: Routledge, Taylor & Francis Group., 2018), 12. 
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กิจกรรมที่ 5.1.3 
 การย้อนกลับของเปลี่ยนผ่านสู่ ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเก่ียวข้องกับปัจจัยใดบ้าง 
อธิบายมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.1.3 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นการศึกษาในเชิงโครงสร้างโดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาธิปไตย กระบวนการสร้างประชาธิปไตยและการพัฒนาเศรษฐกิจ   

ปัจจัยทางด้านสถาบันและการเมือง มุมมองในทางสถาบันเน้นที่ไปที่รูปแบบของรัฐบาล  การใช้
อ านาจบริหาร  สถาบันที่ใช้อ านาจตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบพรรคการเมือง เป็นต้น 

ปัจจัยเรื่องแรงผลักดันทางสังคม  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของชนชั้นกลางในการพัฒนา การ
ด ารงอยู่และความล้มเหลวของการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตย  

ปัจจัยทางด้านเงื่อนไขระหว่างประเทศ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวแสดงและบริบทระหว่างประเทศที่มี
อิทธิพลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศ   
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ตอนที่ 5.2  
การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 5.2.1 ความหมาย แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 
 เรื่องท่ี 5.2.1 แนวทางการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย  
  
แนวคิด 

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยยังขาดแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้  โดยเฉพาะการ 
ให้ความหมายที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่าย การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้  โดยประชาธิปไตยจะเป็น “the only game in town ” ที่ทุกฝ่ายยอมรับใน
กติกาและกลไกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและใช้หลักเกณฑ์นี้ในการต่อสู้กัน  โดยไม่พยายามล้ม
ล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

2. แนวทางในการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยไว้ 3 แนวทาง คือ แนวทางที่มีตัว
แสดงเป็นศูนย์กลาง  แนวทางท่ีมีเหตุการณ์เป็นศูนย์กลาง และแนวทางเชิงสถาบัน โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาธิปไตยนั้นมี 4 ระดับ คือ ความเข้มแข็งเชิงสถาบัน ความเข้มแข็งของตัวแทน ความเข้มแข็งเชิง
พฤติกรรม และความเข้มแข็งของวัฒนธรรมพลเมือง 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 5.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมาย แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ 
 2. อธิบายแนวทางการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ 
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เรื่องท่ี 5.2.1  
ความหมาย แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 

 
ความหมายการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย  (Democracy Consolidation)  เป็นหัวข้อหนึ่งที่มักจะ
ถูกน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ19  ภายใต้การศึกษาการเมืองของประเทศในละติน
อเมริกา  ยุโรปตะวันออก  เอเซียตะวันออก   หรือยุโรปทางตอนใต้นับแต่ทศวรรษที่  1980  เป็นต้นมา  แต่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยจะเป็นแนวคิดที่ได้รับความ
นิยมในการศึกษาแต่ก็ยังขาดแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้  โดยเฉพาะการให้ความหมายของค าว่า “ การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย”  ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่าย  ซึ่งปัญหาในการนิยามความหมาย
ของค าว่า  “การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย”  ก็เช่นเดียวกันกับปัญหาของการนิยามความหมาย
ของค าว่า “ การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย”  ดังนั้นค าว่า “การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยจึง
กลายเป็นแนวความคิดที่ยังไม่มีความชัดเจนในการศึกษาบางแง่มุมทางการเมืองของประเทศที่สามารถเปลี่ยน
ผ่านสู่ประชาธิปไตย20 

ในประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่นั้น การคุกคามโดยทหารยังคงมีอยู่ ความเข้มแข็ง   
(onsolidation) ของประชาธิปไตย จะถูกมองในฐานะที่เป็นกระบวนการของการก าจัดสิ่งที่ตรงข้ามกับความ
เป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวแสดงที่มีอ านาจ และในบางครั้งความเข้มแข็ง (consolidation) ของ
ประชาธิปไตย อาจถูกเข้าใจในฐานะที่เป็นการสร้างสถาบันประชาธิปไตยที่มีความถาวร ในขณะเดียวกันก็มี
การจัดออกแบบโครงสร้างและท าหน้าที่ของสถาบันนั้นในระบอบประชาธิปไตย หรือถูกมองในฐานะที่เป็นการ
ก าจัดคุณลักษณะที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยของระบอบหลังเผด็จการ  แต่อย่างไรก็ตามการสร้างกระบวนการและ
สถาบันที่เป็นประชาธิปไตยนั้นโดยตัวมันเองไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะสามารถก าจัดคุณลักษณะที่ไม่ใช่
ประชาธิปไตยออกไปได2้1 6  

กิลเลอร์โม โอดอนเนลล์ (Guillermo O’Donnell)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ “การสร้างความ
เข้มแข็ง”  (Theories of “Consolidation”) ว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ

                                                           
19 Paul Barry Clarke, and Joe Foweraker, Encyclopedia of Democratic Thought, (London: 

Routledge, an Imprint of Taylor & Francis Books, 2014), 252. 
20 Ibid., 252. 
21  Kellogge institute. “TRANSITIONS TO DEMOCRACY AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION: 

THEORETICAL AND COMPARATIVE ISSUES,” https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/.../130_0.pdf. 
(Accessed Jan 23, 2019). 

https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/.../130_0.pdf
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ประกอบด้วยเสรีภาพและสถาบันที่เป็นประชาธิปไตยแล้วการสร้างเข้มแข็งคือการรักษาสถานภาพของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่ไว้ได้22    

 ฮวน เจ ลินซ์  (Juan J. Linz)  ได้เสนอความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไว้ว่า 
“จะต้องไม่มีตัวแสดงทางการเมืองที่ส าคัญ พรรคการเมือง หรือองค์กรกลุ่มผลประโยชน์ กองทัพ

หรือสถาบัน ที่จะพิจารณาใช้ทางเลือกอ่ืนนอกจากกระบวนการทางประชาธิปไตยเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ  และ 
ไม่มีสถาบันทางการเมืองหรือกลุ่มใดจะสามารถยับยั้งการกระท าที่ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยโดยการ
เลือกตั้งมาแล้ว”23   

แอนดริส สเกตเลอร์ (Andreas Schedler)  ได้อธิบายว่าอะไรคือการสร้างเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตย24  โดยความหมายโดยพ้ืนฐานส าหรับการสร้างเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยเป็นการอธิบาย 
“ปัญหาในเรื่องความท้าทายต่อรัฐที่เปลี่ยนผ่านมาใช้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าจะสามารถ
รักษาการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบใหม่ไว้ได้หรือไม่  และสามารถขยายระยะเวลาในการ
ใช้ระบอบการปกครองนี้ได้อย่างยาวนานมากกว่าเป็นการใช้ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง และเป็นการ
สร้างความคุ้มกันไม่ไห้ระบอบเผด็จการกลับมามีอ านาจอีก รวมไปถึงสร้างการป้องกันการย้อนกลับของคลื่น
ประชาธิปไตยไปสู่เผด็จการ 
แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 

จากที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากค าว่า “ความเข้มแข็ง”  (consolidation)  ไม่ได้มีความหมายหนึ่งเดียวที่
เข้าใจตรงกัน โดยเริ่มต้นแล้วความเข้มแข็งถูกใช้ในความหมายเดียวกันกับ “ความมั่นคง”  (stabilization) 
หรือ “ความยั่งยืน”  (sustainability)   

อย่างไรก็ตาม โอดอนเนลล์ (O’Donnell)25 ยืนยันว่า ความคงทนของประชาธิปไตย (a persistence 
of a democracy)  ไม่ ใช่ เป็นสิ่ ง เดียวกับความเข้มแข็ งของประชาธิปไตย   (The consolidation of 
democracy)  ในความเป็นจริงแล้วไม่มีกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่น าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ประชาธิปไตย โดยระบอบการปกครองนั้นสามารถย้อนกลับไปสู่รัฐบาลที่เป็นเผด็จการได้หรือเดินหน้าไปสู่
รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยได้เฉกเช่นเดียวกัน 

                                                           
22 Guillermo O' Donnell, “Illusions about Consolidation,” Journal of Democracy 7(2), (1996): 34-

51. 
23 Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, (US: Johns Hopkins University Press, 1996).  
 24  Larry Jay Diamond, and Marc F. Plattner. The Global Divergence of Democracies. (Baltimore, 

MD: Johns Hopkins University Press, 2001), 150. 
25 Guillermo O'Donnell, “Illusions about Consolidation,” Journal of Democracy 7(2), (1996): 34-51. 

Cited in Claus Fabian Faulenbach, “The Concept of Democratic Consolidation, A Tool to Aid Actors with 
Democracy Assistance?,” p. 4. www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf (Accessed Jan 23, 
2019). 
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ส าหรับประชาธิปไตยแล้วความเป็นประชาธิปไตยขั้นต่ านั้นพิจารณาได้จากการเลือกตั้ง แต่ในระหว่าง
การเลือกตั้งนั้นเราก็พบว่าบางครั้งประชาชนขาดสิทธิเสรีภาพ หรือเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่บนหลักของนิติ
ธรรม26 

แนวความคิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยนั้น Przeworski มองว่าประชาธิปไตยจะอยู่
ในฐานะประชาธิปไตยที่เข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจของระบบของสถาบัน
ที่เฉพาะเจาะจงที่ประชาธิปไตยกลายเป็น  “The only Game in Town”27 โดยที่ไม่มีใครที่จะแสดงบทบาท
นอกไปจากบทบาทในระบอบประชาธิปไตย โดย Przeworski  ให้ความส าคัญไปที ่ ตัวแสดง  (Actor) ทัศนคติ
ของตัวแสดง (attitude)  และพฤติกรรมของตัวแสดง  (behavior)   โดยตัวแสดงเหล่านี้จะยอมรับความชอบ
ธรรมของสถาบันแม้ว่าสถาบันนั้นจะไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้กับเขา28  

Huntington ได้ ขยายแนวคิดการสร้ า งความ เข้มแข็ ง ให้ กั บประชาธิป ไตย ( democratic 
consolidation) เพ่ิมมิติทางด้านวัฒนธรรมประชาธิปไตยเข้าไป  (democratic culture)  โดยตระหนักว่า
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน
ดังนั้นประชาชนจ าเป็นที่ต้องยอมรับสถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและบรรทัดฐานทางสังคม 
(norms) ที่ด ารงอยู่ในสถาบันเหล่านั้น โดยพลเมืองต้องเรียนรู้ประชาธิปไตย ทั้งนี้ Huntington ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่ส าคัญ 2 ด้านของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ด้านหนึ่งก็คือ
ชนชั้นน านั้นต้องยอมรับการสูญเสียอ านาจด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือชนชั้นน าทาง
การเมืองนั้นต้องยอมรับการสูญเสียอ านาจอย่างสันติ ในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ประชาชนต้องการคือ รัฐบาลใหม่(a 
new government) เท่านั้น ไม่ใช่ต้องการรูปแบบใหม่ของระบอบการปกครอง (a new type of regime)29 
 ส าหรับ กันเธอร์, ไดอะมอนดูรัส และพูเล (Gunther, Diamandourus and Puhle)30  ค าว่าระบอบ
ประชาธิปไตยจะอยู่ในฐานะประชาธิปไตยเข้มแข็งก็ต่อเมื่อ “กลุ่มต่างๆทั้งหมดในทางการเมืองอยู่ภายใต้กรอบ

                                                           
26 Ibid., 5. 
27 Adam Przeworski, Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern 

Europe and Latin America, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 26. 
28 Guillermo O'Donnell. 1996, 4. 
29 Samuel P. Huntington, The third wave. Democratization in the Late Twentieth Century, 

(Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991), 266-267 Cited in Guillermo O'Donnell, “Illusions about 
Consolidation,” Journal of Democracy 7(2), (1996): 34-51. Cited in Claus Fabian Faulenbach, “The 
Concept of Democratic Consolidation, A Tool to Aid Actors with Democracy Assistance?,” p.7  
www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf (Accessed Jan 23, 2019). 

30 Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros, Hans-Jürgen Puhle, The Politics of Democratic 
Consolidation. Southern Europe in Comparative Perspective. Baltimore, (London: John Hopkins University 
Press, 1995), p. 7 Cited in Claus Fabian Faulenbach, “The Concept of Democratic Consolidation, A Tool to 
Aid Actors with Democracy Assistance?,” p.7  www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf 
(Accessed Jan 23, 2019). 

http://www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf
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การเข็งขันที่เป็นกรอบความชอบธรรมเพียงหนึ่งเดียวในการแข่งขันทางการเมืองที่ก าหนดโดยสถาบันทาง
การเมือง และเชื่อมั่นในการแข่งขันภายใต้กฎเกณฑ์ประชาธิปไตย ซึ่งให้ความส าคัญไปที่มิติทางด้านทัศนคติ 
(an attitudinal dimension) นั่นคือ การยอมรับสถาบันทางการเมืองที่จะด ารงอยู่  และมิติทางด้าน
พฤติกรรม  (a behavioral dimension) ซึ่งก็คือ ชุดของบรรทัดฐานของการกระท าท่ีถูกยอมรับโดยกลุ่มต่างๆ  

ทั้งนี้ ฮวน เจ ลินซ์ กับ อัลเฟรด สตีแพน (Juan J. Linz and Alfred Stepan) ได้อธิบายถึงเงื่อนไข
เบื้องต้น 3 ประการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย ดังนี้31 

ประการแรก  รูปแบบการปกครองต้องเป็นรูปแบบการปกครองโดยใช้รัฐธรรมนูญ   โดยการ
เลือกตั้งที่มีการใช้อ านาจควบคุมไม่ถือว่าเป็นการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตย และผู้ชนะการเลือกตั้ง
ต้องไม่ใช้อ านาจผูกขาดแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือกรณีที่พลเมืองไม่ด้รับการคุ้มครองสิทธิตามหลักนิติธรรมก็ไม่
สามารถสร้างเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ 

ประการที่สอง  ประชาธิปไตยไม่สามารถน ามาพิจารณาในเรื่องการสร้างเข้มแข็งได้ถ้าหากว่าการ
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์ และการพิจารณาว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์หรือไม่ 
ไม่ได้พิจารณาเพียงเรื่องการเลือกตั้งอย่างสุจริตและเป็นธรรมเท่านั้นเพราะเป็นเพียงหลักการพ้ืนฐานในการ
เป็นประชาธิปไตย  ถ้าหากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังถูกครอบง าโดยอ านาจเผด็จการอยู่  

ประการที่สาม  ไม่สมควรที่จะมีรัฐใดเรียกการปกครองของตนเองว่าเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หากผู้ปกครองไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็น
ธรรมแล้วก็ตาม แต่หากมีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ การฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลกับ
คนกลุ่มน้อย มีการแทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติและไม่ได้ปกครองภายใต้ขอบเขตของกฎหมายก็ไม่
สามารถสร้างเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ 

โดยสรุปแล้ว  ไม่มีระบอบการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จะสามารถสร้างเข้มแข็งได้  ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบเทียม  ประชาธิปไตยแบบผสมที่มีสถาบันที่เป็น
ประชาธิปไตยร่วมกับสถาบันที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้นที่
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ ดังนั้นเงื่อนไขสามประการดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานของรัฐได้มี
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้แล้วเท่านั้น และรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะสร้างเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตยได้ โดยภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “the only game in town” ซ่ีงหมายถึงทุกฝ่ายจะยอมรับใน
กติกาและกลไกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและใช้หลักเกณฑ์นี้ในการต่อสู้กัน  โดยไม่พยายามล้ม
ล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ต้องส่งเสริมไม่ให้มีความความรุนแรงทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ32   

                                                           
31 Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, (US: Johns Hopkins University Press, 1996). 
32 Larry Jay Diamond, and Marc F. Plattner, The Global Divergence of Democracies. Baltimore, 

(MD: Johns Hopkins University Press, 2001), 93. 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  5.2.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.2.1 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  5  ตอนที่  5.2  เรื่องท่ี  5.2.1 

 
กิจกรรมที่ 5.2.1 
 จงอธิบายเงื่อนไขการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย (democratic consolidation) ใน
ทรรศนะ ฮวน เจ ลินซ์ กับ อัลเฟรด สตีแพน (Juan J. Linz and Alfred Stepan)  มาพอสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.2.1 

ประการแรก  รูปแบบการปกครองต้องเป็นรูปแบบการปกครองโดยใช้รัฐธรรมนูญ   ประการที่
สอง  การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์ คือมีการเลือกตั้งอย่างสุจริตและเป็นธรรม
และการเลือกตั้งนั้นต้องไม่ถูกครอบง าโดยอ านาจเผด็จการ และประการที่สาม  ผู้ปกครองปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรมแล้วก็ตาม แต่หากมีการกระท าที่เป็น
การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  การฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลกับคนกลุ่มน้อย มีการแทรกแซงกระบวนการ
นิติบัญญัติและไม่ได้ปกครองภายใต้ขอบเขตของกฎหมายก็ไม่สามารถสร้างเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ 
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เรื่องท่ี 5.2.2  
แนวทางการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 

 
แนวทางการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย (democratic consolidation) มุ่งเน้น

ไปที่กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย  (consolidation process) และให้ความสนใจไปที่
ปัจจัยที่น าไปสู่ความเข้มแข็งของประชาธิปไตย33  

เดวิด คอลลีเออร์ (David Collier ได้เสมอแนวทางในการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตยไว้ 3 แนวทางการศึกษาด้วยกันคือ34  

1) แนวทางท่ีมีตัวแสดงเป็นศูนย์กลาง  (actor- centered)  แนวทางในการศึกษานี้ให้ความสนใจไปที่
ความเต็มใจ (willingness) อย่างมีนัยยะส าคัญของตัวแสดงที่มีบทบาทภายในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
  2) แนวทางที่มีเหตุการณ์เป็นศูนย์กลาง  (event-centerd)  แนวทางในการศึกษานี้ให้ความสนใจไป
ที่ที่การเลือกตั้งหรือสถาบันรัฐธรรมนูญ 
 3) แนวทางเชิงสถาบัน  (institutional approach)  แนวทางในการศึกษานี้ให้ความสนใจไปที่ระดับ
ของความเป็นสถาบันต่างๆ รวมถึงให้ความสนใจไปที่ช่วงระยะเวลาของสถาบันทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่
และขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายภายในสถาบันทางการเมืองใหม่เหล่านั้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีแนวทางการศึกษาใดเพียงแนวทางการศึกษาเดียวที่เพียงพอต่อการอธิบายการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย เนื่องจากในปรากฏการณ์หนึ่งต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง 
(actors)  สถาบัน  (institutions) และเหตุการณ์ (events)  

หากขยายขอบข่ายของแนวการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย ไปที่มิติการวิเคราะห์
การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยแล้ว  จากการให้ความหมายของ ลินซ์กับสตีแพน (Linz and 
Stepan)35 ว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยหมายถึง สถานการณ์ทางการเมืองที่ซึ่งประชาธิปไตย
กลายเป็น  

                                                           
33 Kellogge institute. “TRANSITIONS TO DEMOCRACY AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION: 

THEORETICAL AND COMPARATIVE ISSUES,” https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/.../130_0.pdf. 
(Accessed Jan 23, 2019). 

34 Ibid., 6. 
35 Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, (US: Johns Hopkins University Press, 1996), 
p. 5 Cited in Claus Fabian Faulenbach, “The Concept of Democratic Consolidation, A Tool to Aid Actors 
with Democracy Assistance?,” p.7  www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf (Accessed Jan 
23, 2019).  

 

https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/.../130_0.pdf
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 ‘the only game in town’ แล้วสามารถน าไปสู่การพิจารณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยใน  
3 มิติ ด้วยกัน คือ36 

มิติด้านพฤติกรรม (behavioral dimension) โดยในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกท าให้เข้มแข็งนั้น จะ
ไม่มีตัวแสดงทางการเมืองได “พยายามบรรลุเป้าหมายโดยการสร้างระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย
หรือใช้ความรุนแรงหรือใช้การแทรกแซงโดยต่างชาติ”    
 มิติด้านทัศนคติ (attitudinal dimension) ประชาธิปไตยท่ีถูกเรียกว่าประชาธิปไตยเข้มแข็งนั้นความ
คิดเห็นสาธารณะของคนส่วนใหญ่จะตระหนักและให้ความส าคัญกับกระบวนการประชาธิปไตย   (the 
democratic procedures) และสถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
ที่สุดของการปกครอง 
 มิติด้านรัฐธรรมนูญ (constitutional dimension)  ประชาธิปไตยที่ถูกเรียกว่าประชาธิปไตยเข้มแข็ง
นั้นรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยใช้กระบวนการและกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตย   

ทั้งนี้ ความเข็มแข็ง (consolidation)  เกิดขึ้นนั้น ต้องสร้างให้เกิดความเข้มแข็งใน 5 พ้ืนที่ด้วยกัน
คือ  ความเข็มแข็งในประชาสังคม (civil society)  ความเข้มแข็งในสังคมการเมือง (political society) ความ
เข้มแข็งในหลักนิติธรรม  (rule of law) ความเข้มแข็งในเครื่องมือของรัฐ (state apparatus)  และความ
เข้มแข็งของสังคมเศรษฐกิจ (economic society) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ พ้ืนที่ทั้ง 5 พื้นที่นี้มีความจ าเป็นที่
ต้องถูกเติมเต็มโดยสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเข้มแข็ง37  

โวล์ฟกัง เมอร์เคล  (Wolfgang Merkel) ได้พัฒนาแนวความคิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตยซึ่งอยู่บนฐานแนวความคิดของ สตีแพนกับลินซ์ (Stepan and Linz) และไม่ได้วิเคราะห์เพียงแค่ 
3 มิติเท่านั้น  แต่วิเคราะห์การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยใน 4 ระดับด้วยกัน  ประกอบด้วย มิติ
ระดับมหภาค (macro-level)  มิติระดับกลาง 2 มิติ (intermediate levels)  และระดับจุลภาค (micro 
lavel) 1 มิติ ดังนี้38 
                                                           

 
36 Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, (US: Johns Hopkins University Press, 1996), 
p, 6 Cited in Claus Fabian Faulenbach, “The Concept of Democratic Consolidation, A Tool to Aid Actors 
with Democracy Assistance?,” p. 8  www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf (Accessed Jan 
23, 2019) 

37 Ibid., 8. 
38 Wolfgang Merkel, “Theorien der Transformation: Die demokratische Konsolidierung 

postautoritärer Gesellschaften,” In: Offe, C. / von Beyme, K. (Ed.): Politische Theorien in der Ära der 
Transformation, 1996, 30-58. Opladen: Westdeutscher Verlag Cited in Claus Fabian Faulenbach, “The 
Concept of Democratic Consolidation, A Tool to Aid Actors with Democracy Assistance?,” p.9-10  
www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf (Accessed Jan 23, 2019). 
 

http://www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf
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ภาพที่ 2 ระดับความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในทรรศนะของ Merkel 
ที่มา Claus Fabian Faulenbach. “The Concept of Democratic Consolidation, A Tool to 

Aid Actors with Democracy Assistance?,” p.10  www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_ 
Faulenbach.pdf, (Accessed Jan 23, 2019) 
 

 1 ความเข้มแข็งเชิงสถาบัน (institutional consolidation) หมายถึง รัฐธรรมนูญและสถาบัน
ทางการเมืองที่เป็นหลักของรัฐ เช่น รัฐสภา รัฐบาล สาร และระบบการเลือกตั้ง นั้นอยู่บรรทัดฐานของสิ่งที่
เรียกว่าประชาธิปไตย 

ความเข้มแข็งเชิงสถาบันนี้เน้นไปที่กระบวนการของการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญโดย
ตัวมันเอง  Merkel ให้ความส าคัญไปที่มิติของความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ ( the legitimacy of the 
constitution) ทั้งความชอบธรรมอย่างเป็นทางการและความชอบธรรมในเชิงประจักษ์ และมิติของโครงสร้าง
ของรัฐธรรมนูญ (the structure of the constitution) โดยปัจจัยนี้ไม่ได้พิจารณาแต่เฉพาะรัฐธรรมนูญ
เท่านั้นแต่ยังรวมถึงในมิติของการเมืองและสังคมด้วย โดยให้ความส าคัญไปที่คนกลุ่มน้อยต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลของเชื้อชาติ ศาสนา ก็ตาม  

2  ความเข้มแข็งของตัวแทน (representative consolidation) หมายถึง ความเข้มแข็งของ
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ โดยระบบพรรคการเมืองนั้นไม่สามารถพิจารณาแยกออกจากระบบ
การเลือกตั้งได้ซึ่งระบบการเลือกตั้งนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางด้านการเมืองและสังคม โดยให้ความส าคัญไป
ที่ระดับความแตกแยกของพรรคการเมือง การแบ่งข้ัวของพรรคการเมือง และการลงคะแนนเสียงของผู้เลือกตั้ง
เป็นส าคัญ โดยพรรคการเมืองที่มีระดับความแตกแยกต่ า และระดับของการแบ่งขั้วที่ต่ าจะสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 

 3  ความเข้มแข็งเชิงพฤติกรรม (behavioral consolidation) หมายถึง ความเข้มแข็งของตัว
แสดงที่มีอ านาจ เช่นทหาร ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น โดยตัวแสดงที่มีอ านาจนี้จะไม่
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พยายามเคลื่อนไหวหรือแสวงหาผลประโยชน์นอกเหนือไปจากหรือต่อต้านสถาบันและตัวแสดงที่มีความชอบ
ธรรมในระบอบประชาธิปไตย  

โดยเมื่อ 3 มิติข้างบนเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสถาบัน มิติด้านตัวแทน และมิติด้านพฤติกรรม ก็จะ
ส่งผลไปยังมิติด้านสุดท้ายซึ่งเป็นมิติในระดับที่เล็กที่สุด ซึ่งก็คือ มิติด้านวัฒนธรรมพลเมืองหรือวัฒนธรรม
การเมือง 

 4   ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมพลเมืองหรือวัฒนธรรมการเมือง (civic culture or political 
culture)  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยวัฒนธรรมพลเมืองเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญ
ส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  5.2.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.2.2 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  5  ตอนที่  5.2  เรื่องท่ี  5.2.2 

 
กิจกรรมที่ 5.2.1 
 การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย (democratic consolidation) ในทรรศนะ Wolfgang 
Merkel มีก่ีระดับ ได้แก่ระดับใดบ้าง 
 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.2.1 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย (democratic consolidation) ในทรรศนะ 
Wolfgang Merkel มี 4 ระดับ ได้แก่  
 1 ความเข้มแข็งเชิงสถาบัน (institutional consolidation) หมายถึง รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมืองที่เป็นหลักของรัฐ เช่น รัฐสภา รัฐบาล สาร และระบบการเลือกตั้ง นั้นอยู่บรรทัดฐานของสิ่งที่เรียกว่า
ประชาธิปไตย 
 2  ความเขม้แข็งของตัวแทน (representative consolidation) หมายถึง ความเข้มแข็งของพรรค
การเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
 3  ความเข้มแข็งเชิงพฤติกรรม (behavioral consolidation) หมายถึง ความเข้มแข็งของตัวแสดงที่
มีอ านาจ 
 4   ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมพลเมืองหรือวัฒนธรรมการเมือง (civic culture or political 
culture)  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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ตอนที่ 5.3 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 
ปัญหา และแนวทางแก้ไข  
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 5.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตย 
 เรื่องท่ี 5.3.2 ปัญหา และแนวทางแก้ไขการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
 เรื่องท่ี 5.3.3 ปัญหา และแนวทางแก้ไขการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย  
 
แนวคิด 

1. การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic transition) มีความสัมพันธ์กับการสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย (democratic consolidation) ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องในกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย (democratization) 

2. ปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยคือ การ
เตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนผ่าน การสิ้นสุดของระบอบเผด็จการ  การสร้างและการจัดการเรื่องถ่ายโอน
อ านาจ และการสร้างเสถียรภาพและกระบวนการทางสถาบันของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนผ่านนั้นส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเงื่อนไขในการล่มสลายของระบอบเผด็จการ 
ประกอบกับการออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมืองใหม่และสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องและ
สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 3. ปัญหาของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยคือการที่ไม่สามารถท าให้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และฝังรากลึกลงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน  
การแก้ไขปัญหาการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยคือการพยายามสร้างให้ประชาธิปไตยเป็น“เพียง
เกมเดียวที่เล่นกันอยู่ในสังคม” (the only game in town) กับ การสร้างความเป็นสถาบัน และการสร้าง
วัฒนธรรมพลเมือง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 5.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตยได้ 
 2. วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้ 
 3. วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ 
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เรื่องท่ี 5.3.1   
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 
ปัญหา และแนวทางแก้ไข 

 
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic consolidation) มีความสัมพันธ์กับการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย (democratic consolidation) ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องในกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย (democratization) 

ฮันติงตัน (Huntington) ได้เสนอขั้นตอนในกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้39  
(1) ความเสื่อมสลายของระบอบการปกครองแบบอ านาจนิยม (decay of authoritarian 

rule) 
(2) การเปลี่ยนผ่าน (transition)  
(3) การสร้างความเข้มแข็ง   (consolidation) 
(4) การบรรลุวุฒิภาวะของระเบียบทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (maturing of democratic 

political order)  
อย่างไรก็ดีหากพิจารณากระบวนการของการท าให้เป็นประชาธิปไตย   (the process of the  

democratization) นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกันคือ การเปลี่ยนผ่าน (transition) และ การสร้าง
ความเข้มแข็ง  (consolidation)40  

การเปลี่ยนผ่าน (transition) เป็นกระบวนการที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการ  (an 
authoritarian regime)  ที่มีจุดเริ่มต้นจากการพังทลายของระบอบนี้ ไปสู่การท าหน้าที่ของระบอบ
ประชาธิปไตย  (democratic regime)  ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านจึงเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถอนรากถอนโคนในรูปแบบของรัฐบาล โดยการสร้างความเข้มแข็ง (consolidation) เป็นสิ่งที่ตามใน
กระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย  (democratization)41  

ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ว ไม่เสมอไปที่ระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นจะมีความเข้มแข็งหลังการเปลี่ยนผ่าน ในบางกรณีแม้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
แล้ว แต่ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านนั้นกลับด ารงอยู่ในระยะเวลาที่ไม่นานและย้อนกลับ
มาสู่การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง 

                                                           
39  Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,   

(Oklahoma : University of Oklahoma Press, 1993). 
40 Claus Fabian Faulenbach, “The Concept of Democratic Consolidation, A Tool to Aid Actors with 

Democracy Assistance?,” p. 3  www.essay.utwente.nl/58058/1/scriptie_Faulenbach.pdf (Accessed Jan 23, 
2019). 

41 Ibid., 4. 
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กรณีศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยท่ัวโลก42 
1) ยุโรปตอนใต้  
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางทศวรรษที่  1970  ในยุโรปตอนใต้  ที่

โปรตุเกส  กรีซ  สเปน และตุรกี  เป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกกันว่า  เป็นคลื่นลูกที่สามของกระบวนการท าให้เป็น
ประชาธิปไตย  และการเปลี่ยนผ่านของทั้งสี่ประเทศได้ถูกน ามาพิจารณาในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยให้
มั่นคง อย่างไรก็ตามรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละกรณี  โดยการเปลี่ยนแปลง
ของแต่ละประเทศมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน  ลักษณะของเผด็จการในแต่ละประเทศมีความแตกต่างทั้งทางด้าน
ลักษณะและระยะเวลาในการครองอ านาจ   

ในประเทศโปรตุเกส  การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเริ่มต้นโดยการปฏิวัติของทหารโดย
เจ้าหน้าที่ระดับล่าง  สมาชิกของระบอบการปกครองเดิมทั้งในรัฐบาลและในรัฐสภาไม่ได้มีบทบาทอย่างแท้จริง
ในการเปลี่ยนผ่านและบางคนถูกจ าคุก  อย่างไรก็ตามทหารได้แบ่งออกเป็นทหารทางการเมืองและทางอุดมคติ  
ซึ่งท าให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านนั้นมีความซับซ้อนและล่าช้า 

ในประเทศกรีซ  กระบวนการเปลี่ยนผ่านเกิดจากวิกฤติการณ์ภายนอกประเทศซึ่งน ามาสู่ความ
ล้มเหลวของรัฐบาลทหารและเป็นจุดสิ้นของรัฐบาลทหารแล้วเริ่มต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อย่างไรก็ตามระบอบเผด็จการเองก็มีผู้สนับสนุนน้อยและล้มเหลวในการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องความชอบ
ธรรมซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนอย่างมากก่อนที่จะเกิดวิกฤติการณ์ภายนอกในไซปรัสและน ามาสู่ความล้มเหลวของ

ระบอบเผด็จการในที่สุด 
ในประเทศสเปนเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านโดยผ่านการเจรจาต่อรอง  การเปลี่ยนผ่านเริ่ มต้น

โดยตัวแทนของระบอบการปกครองเดิม เป็นผู้ควบคุมข้อตกลงและขอบเขตท าให้ความสัมพันธ์มีความราบรื่น
โดยปราศจากความรุนแรง  และเกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ซึ่งถ้าหากผู้น าของแคว้นบาส

และคาตาลันมีทักษะน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ผลลัพธ์อาจออกมาแตกต่างได้  
ส่วนในตุรกีนั้นเป็นกรณีที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่ามีบทบาทพิเศษของทหารชาวเติร์กที่ก่อตั้ง

โดยสาธารณะรัฐเติร์กและได้มีบทบาททางการเมือง  โดยทหารมีมุมมองว่าตนเองเป็นผู้พิทักษ์การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของชาวเติร์กและได้เข้าแทรกแซงโดยการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึง  3  ครั้ง
เมื่อเชื่อว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริ่มอยู่ในอันตราย  และภายหลังได้เริ่มกระบวนการฟ้ืนฟูและ

                                                           
42 Diane Ethier (edt.), Democratic Transition and Consolidation in Southern Europe, Latin America 

and Southeast Asia, (London: THE MACMILLAN PRESS, 1990).  
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ปฏิรูปโดยการก าจัดโครงสร้างที่มีจุดอ่อนในระบบการเมืองออกไป  และทหารได้เข้ามาบทบาททางการเมือง

และเข้ามาเป็นนักการเมืองเองด้วย  
ภายหลังจากทศวรรษที่ 1980 ประเทศตุรกีมีการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอันมีเอกลักษณ์ของ

ตนเอง โดยทหารได้มีความพยายามในการรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบชี้น า (guided democracy)  
โดยแม้ไม่ได้มีการปกครองโดยตรงแต่ก็อยู่เบื้องหลังการปกครองประเทศ  

2) ละตินอเมริกา  
เส้นทางการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในละตินอเมริกามีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก  โดย

ประเทศต่าง ๆ มีทางเลือกระหว่างการปกครองในรูปแบบเผด็จการหรือประชาธิปไตย  โดยวัฏจักรการ
เปลี่ยนแปลงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของละตินอเมริกาที่เป็นเผด็จการและโครงสร้างทาง
การเมืองและสังคมที่มีล าดับชั้นและคุณค่าของประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานเกี่ยวกับความคิดในยุครู้แจ้งกับการ
ปฏิวัติของฝรั่งเศสและอเมริกา พัฒนการของชนชั้นกลางและคุณค่าที่สอดรับกับชนชั้นกลาง  ในละตินอเมริกา
คุณค่าเหล่านี้ร่วมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นทางเศรษฐกิจ  การศึกษาและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ในทศวรรษที่ 1930 ได้มีกลุ่มฟาสซิสต์ ขึ้นในทวีปยุโรปและมีแนวโน้มที่จะยอมรับระบอบ
การปกครองแบบเผด็จการในละตินอเมริกาด้วย ยกตัวอย่างเช่นในบราซิลหรือในอาร์เจนตินา  ในครึ่งศตวรรษ
ต่อมาลักษณะของระบอบการปกครองมีลักษณะเป็นวัฏจักรของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเผด็จ
การ โดยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากช่วงกลางไปจนถึงปลายทศวรรษที่ 1940 ต่อมาในทศวรรษ
ที่  1950 มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการปกครองในรูปแบบเผด็จการ ต่อมาได้กลับมาเป็นการปกครองในรูปแบบ
ประชาธิปไตยที่แข็งแรงในปลายทศวรรษที่ 1950 และตอนต้นของทศวรรษที่  1960  แล้วกลับไปเป็นการ
ปกครองในรูปแบบเผด็จการอีกในบางประเทศในทศวรรษท่ี  1960 – 1970  ที่เด่นชัดได้แก่บราซิล ในปี  ค.ศ.
1964  อาร์เจนตินาในค.ศ.1966 กับ 1976  และชิลีในค.ศ.1973  เป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางการ
เมืองโดยกลุ่มฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงที่ให้การสนับสนุนโดยคิวบา   

กระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยนั้นได้มีข้ึนในทศวรรษท่ี  1980 – 1990    แนวโน้มของทั้งทวีปมี
แนวโน้มที่จะปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ใช้หลักการตลาดเสรีและเสรีนิยม  และบทบาทของประชา
สังคมมีความเข้มแข็งขึ้นและมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในบางประเทศได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
รูปแบบเผด็จการทหาร   ในตอนกลางของอเมริกานั้นมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสมดุลของโลกและภูมิภาค
เนื่องจากการล้มสลายของสหภาพโซเวียตได้ท าให้เกิดเงื่อนไขสันติภาพและท าให้เกิดกระบวนการทาง
ประชาธิปไตย  ระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องทั่วไปภายในระบบของอเมริกา  องค์การรัฐอเมริกัน (The 
Organization of American States : OAS)  ได้มี ค าประกาศแห่งซานโจเซและกฎบัตรประชาธิปไตย
อิน เ ตอร์ อ เ ม ริ กั น  ( Declaration of San Jose and the Inter-American Democratic Charter)  ซึ่ ง มี
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พันธกรณีให้รัฐที่เป็นสมาชิกขององค์การรัฐอเมริกันส่งเสริมและป้องกันหลักสิทธิมนุษยชนและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยและเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเงื่อนไขท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย  
ในประเทศอาร์เจนตินานั้นผลจากวิกฤติการณ์ภายนอกโดยอาร์เจนตินาพ่ายแพ้ในสงครามเกาะฟอร์ก

แลนด์เป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้การปกครองในระบอบทหารไม่สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้  และท าให้เกิดการ
เลือกตั้งขึ้นในค.ศ.1983   และสาเหตุประการที่สองของการเปลี่ยนแปลงคือการเข้ารับต าแหน่งของรัฐบาลพล
เรือนใหม่โดยราอูล  แอลโฟนซิน  (Raul Alfonsín)  ซึ่งได้ท้าทายอย่างมากต่อการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประชาธิปไตยในอาร์เจนตินา และท าให้พลเรือนมีอ านาจเหนือทหาร  การสร้างความโปร่งใสให้กับ
อาชญากรรมและการฝ่าฝืนหลักสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทหารครองอ านาจ  แต่ประเทศอยู่ใน
สถานการณ์ที่ยากล าบากทางเศรษฐกิจท าให้เกิดปัญหาต่อภาวะผู้น าของเขาและรัฐบาลยังคงให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับองค์กรประชาสังคมและการนับถือเสรีภาพของพลเมือง  เสรีภาพของสื่อมวลชน และกระบวนการนิติ
บัญญัติและตุลาการที่เป็นอิสระ  แต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลของราอูล  แอลโฟนซินก็ต้องลาออกก่อนครบวาระเป็น
เวลา  6  เดือนเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ  แต่รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไม่ได้พังลงไปด้วยและรัฐบาลต่อมาได้สร้างความมั่นคงให้กับประชาธิปไตยในอาร์เจนตินา   

ประเทศชิลีมีการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยตามอย่างประเทศสเปนซึ่งเป็นกระบวนการท าให้เป็น
ประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดโดยรัฐบาลเผด็จการ  การเปลี่ยนผ่านโดยการมีรัฐบาลที่
ได้รับการเลือกตั้ง แต่มีองค์ประกอบที่ท าให้ระบบทหารยังคงอยู่  การเปลี่ยนผ่านของชิลีเริ่มจากการบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1980  ซึ่งยังคงบังคับใช้อยู่โดยกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญอยู่ในค.ศ.1988  โดย
ประชาชนชาวชิลีปฏิเสธที่จะให้นายพลปิโนเช่เป็นประธานาธิบดีต่อท าให้เกิดการเลือกประธานาธิบดีใหม่  
ล าดับต่อมาของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของชิลีเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลประชาธิปไตยใหม่ใ นช่วง ค.ศ.
1990 – 2005  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งท าให้ก าจัดระบอบเผด็จการออกไป  โดยรัฐธรรมนูญได้ถูก

ออกแบบมาเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้น าทางทหารทหรือผู้สนับสนุนเข้ามามีอ านาจ 
ประเทศเปรูนั้นการลงจากอ านาจของประธานาธิบดีอัลเบอร์โต  ฟูจิโมริ ในค.ศ.2000  ท าให้รัฐบาล

ล่มสลาย  โดยสาเหตุไม่ได้มาจากแรงกดดันภายนอก แต่เป็นมือขวาที่เป็นที่ปรึกษาคือวลาดิมิโร มอนเตสสินอส
ได้ปรากฎเทปการติดสินบนทางโทรทัศน์ท าให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง  เหตุผลที่รัฐบาลของฟูจิโมริ
ประสบความล้มเหลวเนื่องมาจากประธานาธิบดีฟูจิโมริไม่สามารถสร้างสถาบันที่มีอ านาจในระบอบเผด็จการ
ได้และต่อมาการเปลี่ยนผ่านเริ่มในรัฐบาลประธานาธิบดีพาเนียกัว ซึ่งเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวได้เริ่มต้นจาก
การสนับสนุนของพรรคการเมืองและก าจัดเจ้าหน้าที่ทหารออกไป ต่อมาในยุคของรัฐบาลที่ได้ รับการเลือกตั้ง     
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อเลฮานโดร โตเลโด (Alejandro Toledo) ซึ่งเคยท างานอยู่ในสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศหลาย
สถาบัน รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเคารพต่อสถาบันประชาธิปไตยและให้เสรีภาพแก่ผู้สื่อข่าว  ใช้การกระจาย

อ านาจและมีพลเรือนมีอ านาจอยู่เหนือทหาร  
3) ยุโรปตะวันออกกับภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย  
การเปลี่ยนผ่านในยุโรปตะวันออกมีลักษณะคล้ายการเปลี่ยนผ่านในระบอบเผด็จการในยุโรปตอนใต้

กับในละตินอเมริกาแต่มีความแตกต่างกันอย่างส าคัญในหลายทาง  ประการแรกในยุโรปตะวันออกมีปัจจัย
ภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงมากกวาในยุโรปตอนใต้หรือในละตินอเมริกา เพราะในยุโรป
ตะวันออกได้ถูกปกครองในรูปแบบของสหภาพโซเวียตมานับสามสิบปี ประธานาธิบดีมิคาเอลโกบาชอฟไม่ได้
ต้องการล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องความชอบธรรมของพรรค
คอมมิวนิสต์นั้นมีปัญหาท าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ประการต่อมาคือปัจจัยในทางเศรษฐกิจ ความชอบ
ธรรมของการปกครองในยุโรปตะวันออกที่จะสามารถรักษามาตรฐานการครองชีพพลเมืองของพวกเขาเพราะ
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในรัฐคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกในปลายทศวรรษที่  1970 และตอนต้นของ
ทศวรรษที่ 1980 ที่ท าให้เกิดปัญหาเรื่องความชอบธรรมของระบอบ แต่ในทางตรงกันข้ามกับยุโรปตอนใต้และ
ในละตินอเมริกาเพราะว่าทั้งสองภูมิภาคทหารได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแต่อย่างไรก็
ตามในกรณีของยุโรปตะวันออกทหารไม่ได้มีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวยกเว้นในกรณีของโรมาเนีย
เนื่องมาจากทหารในภูมิภาคยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่เคยถูกควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์   

การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยทั้งในโรมาเนีย ในค.ศ.2005 และในสาธารณรัฐคีร์กีในค.ศ.2010  เป็น
ตัวอย่างของการเปลี่ยนผ่านที่เริ่มต้นโดยสังคม โดยทั้งสองประเทศเริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านโดยแรงกดดัน
จากบุคคลด้อยโอกาสของประเทศ โดยทั้งสองประเทศมีคุณลักษณะเหมือนกันคือสังคมขาดการได้รับการ

พัฒนาที่ดีและกระบวนการเปลี่ยนผ่านในท้องประเทศมีลักษณะเป็นการสร้างความไม่สงบสุขภายในสังคม 
4) เอเชีย  
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในทวีปเอเซียนั้นมีความแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่บนฐานของแต่ละรัฐบาล  ประเทศที่ส าคัญได้แก่เกาหลีเหนือ ลาว เวียดนาม พม่า และ

จีนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยและยังคงปกครองด้วยระบอบเผด็จการอยู่  ส่วน
ประเทศฟิลิปปินส์ อินดีย ปากีสถาน และศรีลังกาได้น าระบอบประชาธิปไตยมาปรับใช้แต่ปรากฎว่าอินเดียเป็น

                                                           
 โปรดดู Facultad de Economía, “The democratic transitions in Mexico and Latin American in the 

late 20th century,” https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5900524.pd. (Accessed Jan 23, 2019). 

  โปรดดู Barbara Wejnert, Transition to Democracy in Eastern Europe and Russia: Impact on 
Politics, Economy and Culture, (US: Praeger, 2002). 

 โปรดดู Yongming, Shi. “The Implications of Myanmar's Democratic Transition,” China 
International Studies Vol. 33, (2012): 37-53. และ Guo, Sujian and Stradiotto, Gary A. “Prospects for 
Democratic Transition in China,” Journal of Chinese Political Science Vol. 23 Issue 1, (March 2018): 47, 15  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5900524.pd


35 
 

ประเทศเดียวสามารถสร้างความมั่นคงให้กับประชาธิปไตยของตนเองได้ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ส่วนประเทศอ่ืนนั้นได้ล้มเหลวในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแล้วกลับไปในใช้ระบอบเผด็จการในที่สุด ส่วนประเทศเกาหลีใต้และไต้หวันที่เปลี่ยนผ่านสู่
ระบอบประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นภายใต้บริบทของการสร้างสังคมสมัยใหม่และการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ   

โดยประเทศทั้งสองได้พัฒนาการอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1950 และในทศวรรษท่ี 1980  
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบางประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย แต่ ณ ปัจจุบันกลับไม่สามารถ

สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยได้ บางประเทศย้อนกลับไปสู่การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ก็
เพราะไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบัน ( institutional consolidation) ความเข้มแข็งของ
ตัวแทน (representative consolidation) ความเข้มแข็งเชิงพฤติกรรม (behavioral consolidation) 
และความเข็มแข็งของวัฒนธรรมพลเมืองหรือวัฒนธรรมการเมือง (civic culture or political culture) 
ให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยที่เปลี่ยนผ่านมาได้ จึงไม่สามารถน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้
ประชาธิปไตย (democratic consolidation) ได้ในที่สุด 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  5.3.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.3.1 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  5  ตอนที่  5.3 เรื่องท่ี  5.3.1 

 
กิจกรรมที่ 5.3.1 
 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic consolidation) มีความสัมพันธ์กับการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย (democratic consolidation) อย่างไร 
 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.3.1 
 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic transition) มีความสัมพันธ์กับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาธิปไตย (democratic consolidation) ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
ในกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย (democratization)  การเปลี่ยนผ่าน (transition) เป็นกระบวนการที่
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการ  (an authoritarian regime) ที่มีจุดเริ่มต้นจากการพังทลาย
ของระบอบนี้ไปสู่การท าหน้าที่ของระบอบประชาธิปไตย  (democratic regime)  ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านจึง
เป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนในรูปแบบของรัฐบาล โดยการสร้างความเข้มแข็ง 
(consolidation) เป็นสิ่งที่ตามในกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย  (democratization) 

                                                           
 Shaun Gregory, Democratic transition and security in Pakistan, edited by Shaun Gregory. 

(London : Routledge, 2016). 
 โปรดดู Huang, K.-P and Schuler, P. “A status quo theory of generalized trust: Why trust may 

reduce the prospects for democratic transition in East Asia In: Comparative Politics,” Comparative Politics, 
October 2018, 51(1):121-132.) City University of New York: 2018). 
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เรื่องท่ี 5.3.2  
ปัญหา และแนวทางแก้ไขการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 

 
ปัญหาการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 

สภาพปัญหา ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยมี 4  
ประการส าคัญคือ43.-  

(1) การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนผ่าน   (Preparing for the transition)   
    การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนผ่านเกี่ยวข้องกับความมั่นใจว่าแรงผลักดันภายในที่ท าให้สิ้นสุด
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยต้องมีแรงสนับสนุนมากพอ  มีความ
ร่วมมือกนั   มีความชอบธรรมและมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สามารถล้มรัฐบาลเผด็จการลงได้ ในบางกรณีจะมีตัว
แปรจ านวนมากภายในระบอบเผด็จการเองและบางกรณีตัวแสดงระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงระบอบเผด็จการในทางปฏิบัตินั้ นไม่ใช่เรื่อง
ง่าย  ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย  และต้องมีการยอมรับคุณค่าของประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง  การรู้ว่าท าอย่างไรที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบเผด็จการได้เป็นหัวใจส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครอง  

(2) การสิ้นสุดของระบอบเผด็จการ  (ending the authoritarian regime)  
 การสิ้นสุดของระบอบเผด็จการเกี่ยวข้องกับการหมดอ านาจลงของระบอบเผด็จการที่ด ารงอยู่อย่าง
แท้จริง  โดยรัฐบาลเผด็จการไม่ได้หมดอ านาจลงจนกว่าส่วนส าคัญภายในระบอบได้ก่อให้เกิดหนทางที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้   เช่น การสูญเสียการสนับสนุนจากสาธารณชน  ความรุนแรง การแบ่งแยกในกองก าลัง 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง  การคว่ าบาตรจากต่างประเทศ หรือภัยคุกคามของรัฐ  แต่การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะน ามาสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเพียงแค่บางส่วนของรัฐบาลเผด็จการเท่านั้น 

(3) การสร้างและการจัดการเรื่องถ่ายโอนอ านาจ (Making and managing the transfer 
of power)   
 ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านแล้วมีเรื่องที่ต้องด าเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องและอาจเกิดความตึง
เครียดและปัญหาต่าง ๆ โดยผู้มีอ านาจจ าเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยและยุติความรุนแรงให้ได้  ใน
ขณะเดียวกันต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นการรับรองได้ว่ากองก าลังที่เกี่ยวกับความมั่นคงจะสามารถใช้ก าลังได้ก็
ต่อเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพต่อการควบคุมของรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นรัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตย   นอกจากนั้นยังต้องสร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศและความชอบธรรมระหว่างประเทศ  
รวมไปถึงการพัฒนาระบบการเลือกตั้งเพ่ือให้รับรองว่าเจตนารมณ์ของเสียงส่วนใหญ่จะได้รับการเคารพและ
                                                           

43 Abraham F. Lowenthal and Sergio Bitar, From authoritarian rule toward democratic governance: 
Learning from political leaders, (STOCKHOLM: © International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance, 2015), 18. 
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รับรอง แต่ในขณะเดียวกันเสียงข้างน้อยทางการเมืองจะต้องได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ด้วยภายใต้หลักนิติ
ธรรม  และเจ้าหน้าที่ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมส าหรับความรับผิดชอบของรัฐบาล
ใหม่โดยต้องมีทักษะที่ได้รับการฝึกฝนที่เพียงพอ 

(4) การสร้างเสถียรภาพและกระบวนการทางสถาบันของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (Stabilizing and institutionalizing the emerging democracy)    
 เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยเกิดขึ้น  ผู้น าทางการเมืองมักจะถูกต าหนิ  
และบางครั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเองก็ประสบปัญหาล้มเหลวไม่สามารถจัดการกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจและการเมืองได้  กลุ่มเคลื่อนไหวที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับระบอบเผด็จการมักจะไม่สามารถ
รวมกันได้  ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายของรัฐบาล  ในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลใหม่กับกองก าลังฝ่าย
ตรงกันข้าม ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการแสวงหาความร่วมมือ 
 โดยสรุปแล้วในกรณีที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยประสบความส าเร็จก็ยังมีภาระงานอีกจ านวน
หลายเรื่องที่ต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย โดยเงื่อนไขในการ
ปกครองต้องเป็นไปตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีทัศนคติรวมไปถึงการด าเนินการที่
เป็นชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยรวมไปถึงท าให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมาก
ขึ้นด้วย 
แนวทางแก้ไขการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
 1. การสร้างความร่วมมือและการสร้างการยอมรับคุณค่าของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยจะส าเร็จหรือไม่ สิ่งส าคัญประการแรกคือ ความสามารถในการล้ม
ล้างระบอบการปกครองเดิม ซึ่งส่วนใหญ่คือระบอบเผด็จการให้สิ้นไป  ซึ่งการล้มล้างระบอบเผด็จการนั้นต้อง
อาศัยการเตรียมความพร้อมจากตัวแสดงหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีอ านาจในนการล้มล้าง ไม่ว่าจะเป็นตัว
แสดงในระดับผู้ปกครอง ตัวแสดงในระดับประชาชน หรือตัวแสดงต่างประเทศ ในการสร้างความร่วมมือกันใน
การล้มล้างระบอบเผด็จการ โดยทุกฝ่ายต่างต้องตระหนักและยอมรับคุณค่าของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

2. การออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมืองใหม่   
นอกจากการสร้างเงื่อนไขที่น าไปสู่การล่มสลายของระบอบเผด็จการแล้ว เมื่อเปลี่ยนผ่านมาสู่การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิ่งที่ส าคัญคือการออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมืองใหม่ผ่านการก าหนด
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจใหม่ โดยการก าหนด กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบๆต่าง ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้
สถาบันการเมืองเหล่านั้นสามารถท าหน้าที่ (function) ได้อย่างที่ควรจะเป็นตามเจตนารมย์ของการเกิดขึ้น
และด ารงอยู่ของสถาบันการเมืองเหล่านั้น เพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในระบบการเมือง
ประชาธิปไตย มากกว่าให้มีเพียงสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยด ารงอยู่ แต่สถาบันการเมืองเหล่านั้น
ไม่สามารถท าหน้าที่ (disfunction) ตามเจตนารมย์ของการเกิดข้ึนและด ารงอยู่ได้ 
 การออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมืองใหม่ อาจปรากฏอยู่ในการแก้ไข “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” ซึ่ง
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ในการก าหนด โครงสร้าง และความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสถาบัน
การเมืองต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือได้ว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นการออกแบบโครงสร้างระดับบน
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ของสถาบันการเมือง เพ่ือเป็นกรอบ เป็นแนวทาง ในการออกกฎหมายพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายลูกใน
การรองรับ เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติต่อไป 

3. การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องและสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

สถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถท าหน้าที่ตามความมุ่งหมายของเจตนารมย์ในการ
จัดตั้งได้ต่อเมื่อมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เกื้อหนุนต่อการด ารงอยู่ และการท าหน้าที่ของระบบการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยวัฒนธรรมพลเมือง (civic culture) เป็นรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ส่งเสริมและสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะคือ ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมือง 
หรือสมาชิกของสังคมมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใต้ปกครองที่เคารพและ
เชื่อถือกฎหมายบ้านเมือง 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  5.3.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.3.2 

ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  5  ตอนที่  5.3  เรื่องท่ี  5.3.2 
 

กิจกรรมที่ 5.3.2 
 จงอธิบายสภาพปัญหา ความท้าทายที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการไปสู่
ประชาธิปไตยมาพอสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.3.2 
 สภาพปัญหา ความท้าทายที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยมี 4  
ประการส าคัญคือ .-  
(1) การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนผ่าน   (Preparing for the transition)   
(2) การสิ้นสุดของระบอบเผด็จการ  (ending the authoritarian regime) 
(3) การสร้างและการจัดการเรื่องถ่ายโอนอ านาจ (Making and managing the transfer of power)   
(4) การสร้างเสถียรภาพและกระบวนการทางสถาบันของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
(Stabilizing and institutionalizing the emerging democracy)    
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เรื่องท่ี 5.3.3 
ปัญหา และแนวทางแก้ไขการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย 

 
ปัญหาของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยคือ การที่ไม่สามารถท าให้การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และฝังรากลึกลงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน  
ทั้งนี้  การพัฒนาประชาธิปไตยในทุกสังคมมักจะเริ่มต้นจากขั้นการเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบอบ

ประชาธิปไตย (transition to democracy) จนถึงขั้นการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง (consolidation 
of democracy) ก่อนที่สังคมนั้นจะกลายเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ขั้นการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงของการ
ล้มเลิกระบอบเก่าและสถาปนาระบอบใหม่ขึ้นในสังคม การต่อสู้ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในระยะนี้มักจะเป็น
ปัญหาว่าสังคมนั้นจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปในทิศทางใด การเปลี่ยนผ่านจะประสบความส าเร็จ
หากสังคมดังกล่าวตกลงยอมรับระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองใหม่44 อย่างไรก็ตาม การรับ
ประชาธิปไตยมาเป็นระบอบการปกครองไม่ได้หมายความว่าสังคมนั้นจะมุ่งหน้าไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่าง
เต็มรูปแบบและไม่มีวันย้อนกลับมาเป็นเผด็จการรูปใดรูปหนึ่งอีกต่อไป หากสังคมนั้นยังไม่สามารถพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงขั้นที่มีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นมาได้ ด้วยเหตุนี้การปฏิรูปการเมืองเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับประเทศประชาธิปไตยใหม่ทั้งหลาย45 

ความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นเมื่อกฎกติกาและสถาบันของระบอบการ
ปกครองนี้สามารถหยั่งรากลึกลงไปในสังคมและระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงจนกลายเป็น “เพียงเกม
เดียวที่เล่นกันอยู่ในสังคม” (the only game in town) นั่นคือ ประชาธิปไตยพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ไม่มีใคร
ในบรรดากลุ่มทางการเมืองที่ส าคัญต้องการโค่นล้มระบอบการปกครองนี้ ขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ในสังคม
ต่างก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น และ
นอกจากนั้น ผู้มีบทบาททางการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ทหาร หรือกลุ่มประชาสังคมล้วนแต่
เคยชินกับการยุติข้อขัดแย้งตามกฎกติกาที่มีอยู่46 แน่นอนทีเดียว ในขั้นนี้ระบอบประชาธิปไตยได้กลายเป็น
                                                           

44Renske Doorenspleet and Petr Kopecký, “Against the Odds: Deviant Cases of Democratization,” 
in Journal of Democratization 15, Issue 4 (2008): Deviant Democracies, p. 700-701 อ้างใน อนุสรณ์ ลิ่มมณี , 
“การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า  ฉบับที่  3 (2551), 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย , (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2562). 

45 อนุสรณ์ ลิ่มมณี, “การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า  
ฉบับที่ 3 (2551), http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย , 
(สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562). 

46 Juan Linz, and Alfred Stepan, “ Toward Consolidated Democracy” Journal of Democracy 7 (2 ) 
(1996): 15-16 อ้างใน อนุสรณ์ ลิ่มมณี, “การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ,” วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า  ฉบับที่ 3 (2551) http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยใน
สังคมไทย, (สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562). 
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สถาบันที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ และกฎเกณฑ์ต่างๆของระบอบการปกครองดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหลายก็เป็นกติกาทางการเมืองที่ถือปฏิบัติกัน โดยปรกติธรรมดา กล่าวอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือ ประชาธิปไตยได้กลายเป็นวิถีชีวิตทางการเมืองของคนในสังคมไปแล้ว47 

นอกจากนี้การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยยังเกี่ยวข้องกับ การสร้างความเป็นสถาบัน 
(institutionalization) ให้กับสถาบันการเมืองให้กับระบบการเมืองตามแนวทางของซามูเอล ฮันทิงตัน 
(Samuel Huntington)48 ที่ทุกระบบสามารถเปลี่ยนจากระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง 
หลายประเทศประสบกับการใช้ความรุนแรงทางการเมืองจนการเปลี่ยนแปลงต้องชะงักงัน เกิดความเสื่อม
ทางการเมือง โดยฮันติงตันเสนอว่า การท าให้ระบบการเมืองสามารถแก้ปัญหาความวุ่นวายอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงให้ เป็นสมัยใหม่จะต้องสร้างระบบและสถาบันที่มีลักษณะของ “ความเป็นสถาบัน” 
(Institutionalization) ด้วยลักษณะเช่นนี้เท่านั้น ระบบหรือสถาบันทางการเมืองจึงจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกลืนการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

โดยการสร้างความเป็นสถาบันการเมืองนั้นจ าเป็นต้องท าให้สถาบันการเมืองเหล่านั้นมีองค์ประกอบ 
ดังนี้คือ มีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) มีการมีองค์การที่ซับซ้อน (complexity) มีความเป็น
กลุ่มก้อน (coherence) และมีความเป็นอิสระ (autonomy) ลักษณะเช่นนี้ท าให้สถาบันสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น กล่าวโดยสรุป พัฒนาการทางการเมืองในสายตาของฮันติงตัน ก็คือการ
สร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง (institutionalization) นั่นเอง 

เพราะการที่สังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ต้องประสบกับความวุ่นวาย มีการใช้ก าลังทาง
การเมือง เพราะการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ท าให้คนเราต้องการสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น และความต้องการหรือ
ความคาดหวังของคนในสังคมมักจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าความสามารถ ในการตอบสนองของระบบ
หรือสถาบันทางการเมือง อันจะท าให้ประชาชนเกิดความผิดหวังคับข้องใจ และน าไปสู่การเรียกร้องทาง
การเมืองและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ถ้าสถาบันทางการเมืองมีความเป็นสถาบันต่ า คือไม่สามารถ
ควบคุมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ชอบธรรมของระบบการเมืองนั้นๆ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเปลี่ยนรูปเป็นการใช้ความรุนแรงทางการเมืองได้ง่าย 

ดังนั้น สถาบันการเมืองใดหากไม่มีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ไม่มีการจัดองค์การที่
ซับซ้อน (complexity) ไม่มีความเป็นกลุ่มก้อน (coherence) และไม่มีความเป็นอิสระ (autonomy) สถาบัน

                                                           
47 อนุสรณ์ ลิ่มมณี, “การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า  

ฉบับที่ 3 (2551), http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย , 
(สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562). 

48 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, (Hew Haven: Yale University Press, 
1968) อ้างใน สุจิต บุญบงการ, “หน่วยท่ี 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทางการเมืองม” ใน ปัญหาพัฒนาการทางการ 
เมืองไทย. (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 10. 
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การเมืองนั้นก็ไม่มี “ความเป็นสถาบัน” ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดความวุ่นวายทางการเมืองในระบบการเมือง
ตามมา 

ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างวัฒนธรรมพลเมือง” (civic culture) ซึ่งเป็นรูปแบบของวัฒนธรรม
การเมืองที่เป็นการผสมผสานอย่างสมดุลระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ แบบไพร่ฟ้า และแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าหรับการมีเสถียรภาพของประชาธิปไตย  

วัฒนธรรมพลเมืองเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะคือ ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมือง หรือสมาชิกของสังคมมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมทางการเมืองสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใต้ปกครองที่เคารพและเชื่อถือกฎหมายบ้านเมือง วัฒนธรรม
พลเมืองนี้ปรากฏให้เห็นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ข้อเสนอของอัลมอนด์แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมพลเมือง
มีส่วนช่วยสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สามารถคงอยู่และด าเนินต่อไปได้ ซึ่งเท่ากับว่าระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนย่อมช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรม
พลเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถธ ารงอยู่ควบคู่กันไปได้ 

ดังนั้นในการแก้ไขปัญหามีความจ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่เกิ้อหนุนต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งก็คือ “วัฒนธรรมพลเมือง” ที่ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมือง หรือสมาชิกของสังคม
มีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใต้ปกครองที่เคารพและเชื่อฟังกฏหมาย
บ้านเมือง เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรมการเมืองจึงเป็นสิ่ง
ที่ก าหนดพฤติกรรมการเลือกตั้งซึ่งเป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก าหนดรัฐบาล 
ก าหนดสมาชิกรัฐสภา อีกทั้งยังก าหนดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอีกด้วย 

ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมพลเมือง ยังหมายรวมถึง วัฒนธรรมที่มีคนมีส านึ กในหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบตอบรัฐ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วม ผลประโยชน์ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น ถ้า 
“คน “ ในสถาบันการเมืองมี “วัฒนธรรมพลเมือง” ย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนสถาบันการเมืองให้สามารถท า
หน้าที่ตามเจตนารมย์แห่งการจัดตั้งได ้

การสร้างความเข็มแข็งให้กับสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญต่อการสร้างความเข็มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตย 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  5.3.3 แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.3.3 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  5  ตอนที่  5.3 เรื่องท่ี  5.3.3 

 
 
 
 
 
 



42 
 

กิจกรรมที่ 5.3.3 
 จงวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.3.3 
 ความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นเมื่อกฎกติกาและสถาบันของระบอบการ
ปกครองนี้สามารถหยั่งรากลึกลงไปในสังคมและระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงจนกลายเป็น“เพียงเกม
เดียวที่เล่นกันอยู่ในสังคม” ( the only game in town) นั่นคือ ประชาธิปไตยพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ไม่มีใครใน
บรรดากลุ่มทางการเมืองที่ส าคัญต้องการโค่นล้มระบอบการปกครองนี้ ขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ในสังคมต่างก็
เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น นอกจากนี้การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยยังเก่ียวข้องกับ การสร้างความเป็นสถาบัน (institutionalization) และสร้าง
วัฒนธรรมพลเมือง” (civic culture) ซึ่งเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นการผสมผสานอย่างสมดุล
ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ แบบไพร่ฟ้า และแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าหรับการมี
เสถียรภาพของประชาธิปไตย 
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