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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวิชา  ประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตย 
 
หน่วยที่ 6  ประชาธิปไตยกับมิติระหว่างประเทศ 
 
ตอนที่  

6.1 มิติระหว่างประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตย 
6.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย 

 
แนวคิด 

1. ปัจจัยระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย แต่การระบุอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ของปัจจัยภายนอกต่อการก าหนดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท าได้ยาก จึงท าให้ถูกละเลยใน
การท าความเข้าใจการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย บริบทระหว่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงสงครามเย็น ถูก
ก าหนดโดยการเผชิญหน้าเชิงอุดมการณ์และการด าเนินยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา บริบทและ
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ตัวแสดงภายนอกที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแบ่งออกได้เป็น ตัวแสดงที่เป็นรัฐ ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และตัวแสดงที่เป็น
องค์การระหว่างประเทศ ขณะที่รูปแบบที่อิทธิพลภายนอกมีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมีหลากหลาย 
สามารถแบ่งออกได้เป็น การแพร่กระจาย การควบคุมหรือการบีบบังคับ การยินยอม การก าหนดเงื่อนไข 
การชักจูง และการกล่อมเกลาทางสังคม 

2. การส่งเสริมประชาธิปไตย คือ ความพยายามโดยรัฐๆ หนึ่งหรือหลายรัฐที่สนับสนุนประเทศหนึ่งให้มีการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย โดยอาศัยเครื่องมือชนิดต่างๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าทศวรรษ 1970 บริบท
ระหว่างประเทศภายใต้สงครามเย็นไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย ตั้งแต่ทศวรรษ 
1970 เป็นต้นมา ตัวแสดงภายนอก โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศยุโรปที่
เป็นประชาธิปไตย แสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการส่งเสริมประชาธิปไตย ขณะที่องค์การระหว่าง
ประเทศระดับโลก อาทิ องค์การสหประชาชาติ และธนาคารโลก เริ่มแสดงบทบาทการส่งเสริม
ประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 ส่วนองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคมีการให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมประชาธิปไตยแตกต่างกันไป องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคส่วนใหญ่ยังคงยืนยัน
ความส าคัญของหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันและเลือกที่จะไม่ข้ามประเด็นเรื่อง
ประชาธิปไตย การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ แนวทางการเมือง และ
แนวทางการพัฒนา และมีการใช้เครื่องมือทั้งแบบแข็งและแบบอ่อน การเลือกใช้เครื่องมือแบบแข็ง 
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โดยเฉพาะการใช้ก าลังทางทหารน าไปสู่การเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย น าไปสู่การตั้ง
ค าถามต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นคือ การตั้งค าถามต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แท้จริงของการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยประเทศมหาอ านาจ และการตั้ง
ค าถามต่อประสิทธิผลของการส่งเสริมประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน ตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ได้
ปรากฏแนวโน้มของการใช้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่งเสริมเผด็จการจาก
ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย ซึ่งจะด าเนินไปเพื่อป้องกันผลกระทบจากการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีมีต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความม่ันคงของประเทศ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 6 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายมิติระหว่างประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
2. อธิบายการส่งเสริมประชาธิปไตยได้ 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 6.1-6.2 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้าม)ี 
6. เข้ารับการสอนเสริม 
7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. สื่อประกอบอ่ืนๆ 
4. การสอนเสริม (ถ้ามี) 

การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 6 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 6.1  
มิติระหว่างประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตย 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเรื่อง  

1. การศึกษามิติระหว่างประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตย 
2. บริบทระหว่างประเทศของการพัฒนาประชาธิปไตย 
3. ตัวแสดงภายนอกของการพัฒนาประชาธิปไตย 
4. รูปแบบของอิทธิพลภายนอกต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 
แนวคิด 

1. ปัจจัยระหว่างประเทศมีผลต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยผ่านการแพร่กระจายระหว่างประเทศที่
อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน หรือการส่งเสริมประชาธิปไตย แต่เนื่องจากการระบุอิทธิพลทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมของปัจจัยภายนอกต่อการก าหนดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ท าได้
ยาก ส่งผลให้อิทธิพลของปัจจัยระหว่างประเทศถูกละเลยในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตย  

2. บริบทระหว่างประเทศไม่ใช่สิ่งคงที่ และไม่ได้มีลักษณะเชิงโครงสร้างที่ก าหนดผลลัพธ์เพียงด้าน
เดียว แต่เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดโดยผู้กระท า โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจ ที่มีการด าเนินการที่
ส่งผลต่อการก าหนดบริบทและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศได้ บริบทระหว่างประเทศในช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกก าหนดโดยสงครามเย็นและยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็
ตาม การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ภายหลังที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง บริบทระหว่างประเทศภายใต้ระเบียบโลกใหม่ส่ง
ผลดีต่อการขยายตัวของประชาธิปไตย  

3. ตัวแสดงภายนอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ตัวแสดงระดับรัฐหรือที่เก่ียวข้อง
เชื่อมโยงกับรัฐ หมายถึง รัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ หน่วยงานหรือองค์กรที่สังกัดหรือจัดตั้งขึ้น
โดยรัฐเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสนับสนุนประชาธิปไตยให้แก่ประเทศเป้าหมาย 2) ตัว
แสดงที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับโลก อาทิ องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น และระดับภูมิภาค อาทิ สหภาพยุโรป เป็นต้น และ 3) 
ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ หมายถึง องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล กลุ่มในภาคประชาสังคมที่ท างานส่งเสริม
ประชาธิปไตย มูลนิธิทางการเมือง องค์กรการกุศล ศูนย์วิจัยสังกัดมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน 
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4. รูปแบบของอิทธิพลภายนอกที่มีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ 
ประกอบไปด้วย การแพร่กระจาย การควบคุมหรือการบีบบังคับ การยินยอม การก าหนดเงื่อนไข 
การชักจูง และการกล่อมเกลาทางสังคม ในทางปฏิบัติแล้ว อิทธิพลภายนอกสามารถมีผลต่อการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในประเทศหนึ่งๆ ได้หลายรูปแบบพร้อมๆ กัน  

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 6.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการศึกษามิติระหว่างประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
2. อธิบายบริบทระหว่างประเทศของการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
3. อธิบายตัวแสดงภายนอกของการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
4. อธิบายรูปแบบของอิทธิพลภายนอกต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
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เรื่องท่ี 6.1.1  
การศึกษามิติระหว่างประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตย 
 "ประชาธิปไตย" เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงและมีการศึกษามาเป็นเวลายาวนาน โดยสามารถสืบย้อนหลัง
กลับไปได้ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่มีนัยเชิงลบที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์โดยนักปรัชญาอย่างเพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ในช่วงเวลาตอ่มา การ
วิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อประชาธิปไตยและจุดอ่อนของประชาธิปไตยยังปรากฏในงานของนักปรัชญาและนักคิด อาทิ 
โธมัส อาควานัส (Thomas Aquinas) นิโคโล มาเคียเวลลี (Niccolò Machiavelli) และเจมส์ เมดิสัน (James 
Madison) อย่างไรก็ตาม แนวคิดเก่ียวกับ "ประชาธิปไตย" ไดเ้ริ่มมีความกา้วหน้ามากขึ้นเมื่อแนวคิดเรื่อง
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ได้ปรากฏขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 171 ในเวลาต่อมา 
แนวคิดเก่ียวกับ "ประชาธิปไตย" ในความหมายอย่างเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน มีสถานะเป็นแนวคิดและการ
ปฏิบัติทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ในยุโรป เงื่อนไขของท้องถิ่นและโอกาสส่งผลให้แนวคิดเรื่องความเสมอ
ภาคกระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของรัฐสภาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เสรีชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง 
แนวคิดเรื่องรัฐบาลที่มาจากความยินยอมพร้อมใจของผู้ถูกปกครอง (consent of the governed) และความเป็น
ตัวแทน (representation) ซึ่งกระท าผ่านการเลือกตั้ง แนวคิดเหล่านี้น าไปสู่การก่อตั้งสถาบันการเมืองที่วางอยู่บน
หลักการของความเป็นตัวแทนผ่านการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ2 จากนั้น แนวคิดเรื่อง
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้ผ่านการพัฒนาอีกกว่าศตวรรษก่อนที่หลักการว่าด้วยสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป 
(universal suffrage) จะเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติใน ค.ศ. 19283  
 อย่างไรก็ตาม กระแสของการพัฒนาประชาธิปไตย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 
(democratization) ไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเส้นตรง แต่มีการสลับย้อนกลับไปมาระหว่างความส าเร็จของการ
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic transition) และการย้อนกลับไปสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย (non-
democratic regime) ในงานเขียนเรื่อง The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 
Century แซมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) อธิบายการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยที่ผ่านมาในอดีตจนถึง
ศตวรรษท่ี 20 ว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ คือ คลื่นลูกที่หนึ่ง (the first wave) เกิดข้ึนระหว่างช่วง 
ค.ศ. 1828-1926 จุดเริ่มต้นของคลื่นลูกที่หนึ่งมีรากท่ีเชื่อมมาจากการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส ก่อนที่
จะเกิดการย้อนกลับของคลื่นประชาธิปไตย (reverse wave) ในช่วงกลางทศวรรษ 1920 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่หลายประเทศ ได้ย้อนกลับไปสู่ระบอบเผด็จการอ านาจนิยม (authoritarianism) 

                                                 

1 Daniela Huber, Democracy Promotion and Foreign Policy – Identity and Interests in US, EU and Non-
Western Democracies. (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015), p. 9. 

2 Robert A. Dahl, On Democracy, (New Haven: Yale University Press, 2000), p. 22. 
3 ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, “การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ, (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560), หน้า 12-7. 
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และระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม (totalitarianism) ในกรณีของเยอรมนีและอิตาลี คลื่นลูกที่สอง (the second 
wave) เกิดข้ึนระหว่างช่วงระหว่าง ค.ศ. 1943-1962 ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 และต้นทศวรรษ 1950 หลาย
ประเทศ อาทิ กรีซ ตุรกี อุรุกวัย บราซิล และคอสตาริกา ได้เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ขณะที่หลายประเทศท่ีออกจาก
การเป็นอาณานิคม อาทิ มาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ ได้สืบทอดสถาบันการเมืองประชาธิปไตยท่ี
วางรากฐานไว้โดยอดีตประเทศเจ้าอาณานิคม ก่อนที่จะเกิดการย้อนกลับของคลื่นประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่าง ค.ศ. 1958-1975 ระบบการเมืองของหลายประเทศในละตินอเมริกาเปลี่ยนไปสู่ระบอบเผด็จการระบบ
ราชการ (bureaucratic authoritarianism) ขณะที่ระบบการเมืองของหลายประเทศในเอเชียเปลี่ยนไปสู่ระบอบ
กึ่งเผด็จการ (semi-authoritarianism) ระบอบเผด็จการทหาร หรือการปกครองโดยกฎอัยการศึก และคลื่นลูกที่
สาม เริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ. 1974 จากการรัฐประหารในโปรตุเกสที่ล้มรัฐบาลเผด็จการ และการล้มลงของระบอบเผด็จ
การทหารในกรีซ และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1975 การเลียชีวิตของนายพลฟรานซิสโก ฟรังโก 
(Francisco Franco) ส่งผลให้ระบอบเผด็จการภายใต้ฟรังโกท่ีปกครองสเปนมายาวนานถึง 36 ปี สิ้นสุดลง และ
ด้วยความช่วยเหลือของนายกรัฐมนตรีอโดลโฟ ซัวอาเรส (Adolfo Suárez) กษัตริย์ฮวน คาร์ลอส (King Juan 
Carlos) ประสบความส าเร็จในการตราพระราชบัญญัติปฏิรูปการเมืองซึ่งน าไปสู่การเลือกตั้งเพ่ือให้ได้รัฐสภาใหม่ที่
ท าหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่4  
 ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 กระแสการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นในภูมิภาคละตินอเมริกาเมื่อ
ผู้น ากองทัพในหลายประเทศเริ่มแสดงท่าทีที่จะถอนตัวออกจากการเมืองและเปิดโอกาสให้มีการจัดการเลือกตั้ง
และจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน และขณะที่ใน ค.ศ. 1986 การเคลื่อนไหวของประชาชนในนามของ "การปฏิวัติพลัง
ประชาชน" (People Power Revolution) ในฟิลิปปินส์ น าไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของประธานาธิบดีเฟ
อดินัน มาร์กอส (Ferdinand Marcos) และน าฟิลิปปินส์กลับไปสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง5 เช่นเดียวกับการ
เคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชนในเกาหลีใต้ใน ค.ศ. 1987 ที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่น าไปสู่การ
ปฏิรูปการเมืองที่ท าให้เกาหลีใต้ก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย6 ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษ 1990 การล่มสลายของ
ระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียตน าไปสู่ความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก
คอมมิวนิสต์จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบอบการเมืองซึ่งจะช่วยเสริมพลังของกระแสคลื่นลูกที่สามจากการ
เพ่ิมจ านวนของประเทศประชาธิปไตย ไมเคิล แมคฟาวล์ (Michael McFaul) อธิบายว่า การเปลี่ยนออกจาก
ระบอบคอมมิวนิสต์ (de-communization) เป็นตัวกระตุ้นส าคัญท่ีก่อให้เกิดความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของคลื่น
ลูกที่สี่ (the fourth wave) อย่างไรก็ตาม มีเพียง8 ประเทศจากอดีตประเทศที่ออกจากคอมมิวนิสต์ทั้งหมด 28 

                                                 

4 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, (Norman and 
London: University of Oklahoma Press, 1991). 

5 Huntington, op.cit., pp. 22-25. 
6 วิเชียร อินทะส,ี “หน่วยท่ี 4 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐเกาหล,ี” เอกสารการสอนชุดวิชา การเมืองการปกครองของ

ประเทศในเอเชีย ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 2, (นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช, 2560), หน้า 4-27 – 4-29. 
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ประเทศ ที่เปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นเสรีประชาธิปไตย ขณะที่ระบบการเมืองของประเทศที่เหลืออีก 20 ประเทศ 
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบการเมืองแบบเผด็จการรูปแบบต่างๆ7 ในเวลาต่อมา แนวคิดเรื่องคลื่นลูกที่สี่ได้รับการพูดถึง
อีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษ 2010เมื่อเกิดปรากฏการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring) ว่าจะน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตยในโลกอาหรับ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการท่ีสังเกตการณ์ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องอย่างแลร์ลี ได
มอนด์ (Larry Diamond) แสดงทัศนะว่า ความเชื่อว่าอาหรับสปริงจะน าไปสู่การจุดชนวนการเปลี่ยนแปลงในโลก
อาหรับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง และแม้ว่าอาหรับสปริงอาจเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศในโลกอาหรับ แต่ประชาธิปไตยก็อาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนภายใต้กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนี้8 
 เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจะ
พบว่า งานศึกษามุ่งให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในประเทศ (domestic factor) โดยพิจารณาว่ากระบวนการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายใน (internal affairs) เป็นหลกั ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 
1950 เป็นต้นมา ทฤษฎีเชิงโครงสร้างของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยอย่างทฤษฎีการเปลี่ยนสู่ความทันสมัย 
(modernization theory)9 และกรอบวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง (political economy approach)10 และ
ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา การศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (transition to democracy) ซ่ึง
มุ่งอธิบายของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยว่าเป็นผลลัพธ์ของปัจจัยผู้กระท า (agential factor) โดยเฉพาะ
บทบาทของชนชั้นน าและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของผู้กระท า11 ล้วนแล้วแต่เป็นทฤษฎีและกรอบวิเคราะห์ที่เน้น
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยกับปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก 
 จะเห็นได้ว่า การศึกษาที่ผ่านมาท้ังที่วางอยู่บนฐานของการอธิบายปัจจัยเชิงโครงสร้างหรือปัจจัยเชิง
ผู้กระท า ต่างก็ให้ความส าคัญกับโครงสร้างภายในประเทศในฐานะตัวแปรอิสระ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนสู่

                                                 

7 ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, “การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ,” หน้า 12-28 อ้างจาก Michael McFaul, “The Fourth 
Wave of Democracy and Dictatorship: Non-Cooperative Transition in the Post Communist World,” World 
Politics, 54, No. 2 (January 2002), p. 212.  

8 ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, “การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ,” หน้า 12-28 – 12-29  อ้างจาก Larry Diamond, “A Fourth 
Wave of False Start? Democracy After the Arab Spring,” Foreign Affairs, (22 May 2011), 
http://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-05-22/fourth-wave-or-false-start (January 6, 2017). 

9 โปรดดู Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 
Legitimacy,” American Political Science Review, 52, (1959); Huntington, The Third Wave, pp. 59-71. 

10 โปรดดู Barrington Moore, The Social Origins of Dictatorship and Democracy, (Boston: Beacon Press, 1966); 
Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens and John D. Stephens, Capitalist Development and 
Democracy, (Chicago: University of Chicago Press, 1992). 

11 โปรดดู Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead, (eds.) Transitions From 
Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986).  
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ประชาธิปไตยซึ่งเป็นตัวแปรตาม (ผลลัพธ)์ สิ่งนี้เองกอ่ให้เกิดการมองข้ามความเป็นจริงที่ว่า การเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตยในหลายกรณีไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่มีเงื่อนไขภายนอก
ประเทศที่เป็นเงื่อนไขส าคัญของการเปลี่ยนผ่าน ตัวอย่างเช่น ประเทศที่เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในช่วงภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนีตะวันตก และเกาหลีใต้ เป็นผลมาจากการถูกยึดครองโดยสหรัฐอเมริกา
และประเทศประชาธิปไตยตะวันตกภายหลังจากการแพ้สงคราม ในทางกลับกัน ฮังการี บัลเแกเรีย เชคโกสโลวา
เกีย โปแลนด์ และโรมาเนีย ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งส่งผล
ให้ระบอบการเมืองของประเทศเหล่านี้เปลี่ยนเป็นระบอบเผด็จการภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์12 ในกรณีดังกล่าว
ข้างต้นนี้ การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยหรือการเปลี่ยนสู่ระบอบเผด็จการเป็นผลมาจากการก าหนดโดยตัวแสดง
และอิทธิพลภายนอกประเทศเป็นส าคัญ นอกจากนี้ การให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในเป็นหลักยังท าให้ละเลย
ข้อเท็จจริงที่ว่า ระบบการเมืองของประเทศหนึ่งๆ ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวและเป็นอิสระจากระบบการเมืองอ่ืนๆ และ
ระบบระหว่างประเทศ รวมถึงยังมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า ปัจจัยเชิงโครงสร้างภายในประเทศและระบบระหว่าง
ประเทศต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ท างานประสานร่วมกัน13  
 อย่างไรก็ตาม หากไม่นับกรณีของการที่ประเทศหนึ่งเข้ายึดครองและท าการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมือง
โดยตรง อย่างเช่นกรณีของญี่ปุ่นและเยอรมนีตะวันตกภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การระบุอิทธิพลทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมของปัจจัยภายนอกต่อการก าหนดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศหนึ่ง
เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะปัจจัยภายนอกเกือบทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับปัจจัยภายในและตัวแสดงภายในประเทศ 
กล่าวคือ อิทธิพลภายนอกไม่สามารถท างานได้โดยล าพังโดยปราศจากการเชื่อมโยงกับปัจจัยและตัวแสดง
ภายในประเทศ แต่จะท างานได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับและแพร่กระจายโดยตัวแสดงทางการเมืองภายใน14 
นอกจากนี้การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยกับปัจจัยระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก
เพราะปัจจัยระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ทุกหนทุกแห่ง (omnipresent) สภาวะเช่นนี้ส่งผลให้ผลกระทบเชิง
สาเหตุ-ผลลัพธ์ (causal impact) ของปัจจัยระหว่างประเทศที่มีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมีลักษณะที่เกิดขึ้น
โดยอ้อม (indirect) และโดยไม่ได้ตั้งใจ (unintended) และเป็นการท างานผ่านตัวแสดงภายในประเทศอีกต่อหนึ่ง 
ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุการท างานของความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งนี้อย่างเฉพาะเจาะจง15 โดยเฉพาะเมื่อ
                                                 

12  Philippe C. Schmitter, “The Influence of the International Context Upon the Choice of National Institutions 
and Policies in Neo-Democracies,” in The International Dimensions of Democratization, Paperback edition, 
ed. Laurence Whitehead, (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 27. 

13  Ali Resul Usul,  “International Dimension of Democratization? The Influence of the European Union on the 
Consolidation of Democracy in Turkey 1987-2002,” (Ph.D. Dissertation, The Institute of Economic and Social 
Sciences, Bilkent University, May 2003), p. 53. 

14 Laurence Whitehead, “Postscript,” in The International Dimensions of Democratization: Europe and the 
Americas, Paperback edition, ed. Laurence Whitehead, (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 443. 

15 Schmitter, “The Influence of the International Context,” p. 28. 
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เปรียบเทียบกับกระบวนการที่ด าเนินการภายในประเทศท่ีสามารถระบุได้ชัดเจน16 ดังนั้น อิทธิพลของปัจจัย
ระหว่างประเทศจึงถูกละเลยในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 

 อย่างไรก็ตาม คริสเตียน เกรดิชท์ (Kristian Gleditsch) มีทัศนะว่า สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาคเป็นบริบทที่เหมาะสมของการแพร่กระจาย (diffusion) และพ้ืนที่ของปัจจัยและปฏิสัมพันธ์ภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอ านาจทางการเมือง สภาพทางภูมิศาสตร์และระยะทางมีบทบาทในการ
ชักน าการพึ่งพาและผลกระทบและเป็นตัวก าหนดสิ่งจูงใจและพฤติกรรมระหว่างประเทศที่เป็นเพ่ือนบ้านมี
พรมแดนติดกัน17 การเกิดขึ้นของคลื่นลูกที่สามแสดงให้เห็นแบบแผนของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึน
ภายใต้ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ เริ่มต้นในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 1970 ในยุโรปใต้ ก่อนที่จะปรากฏกระแสของการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ในละตินอเมริกา ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ในเอเชีย และ
ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง การเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย
ภายใต้ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์น าไปสู่การอธิบายความส าคัญของผลกระทบของการแสดงตัวอย่าง (demonstration 
effect) ของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกัน18 และกระบวนการหลอมรวมระหว่างรัฐ (fusion processes among 
states) ในฐานะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายประชาธิปไตยในระบบระหว่างประเทศ โดยประเทศที่อยู่ใน
ภูมิภาคเดียวกันจะมีระบอบการเมืองที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงมีแนวโน้มสูงที่การเปลี่ยนผ่านจะน าไปสู่สภาวะการ
หลอมเข้าหากันระดับภูมิภาค19 นอกจากนี้ นักวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตว่า การเป็นสมาชิกขององค์การระดับภูมิภาค 
(ที่เป็นประชาธิปไตย) สามารถมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย เนื่องจากประเทศ
ภายในภูมิภาคจะมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การ
ระหว่างประเทศระดับโลก ท าให้เกิดการซึมซับและรับอิทธิพลของความเป็นประชาธิปไตยผ่านกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม (socialization) รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ในองค์การระดับภูมิภาค20  
 ขณะเดียวกัน ในหลายภูมิภาคท่ีปรากฏการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะละติน
อเมริกา ยุโรปใต้ และยุโรปตะวันออกและกลาง จะพบว่าเป็นพื้นที่ท่ีตัวแสดงภายนอก (external actor) แสดง
บทบาทอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ได้เริ่มปรากฏ
แนวคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย (democracy promotion) ที่ถูกน าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
                                                 

16 Kristian S. Gleditsch, “International dimensions of democratization,” p. 4, 
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/741f37a6-5999-4591-b9ec-4c977cfe05f6.pdf (April 5, 2018). 

17 Loc.cit. 
18 Huntington, op.cit., pp. 100-106. 
19 Enrique Romero Leal, “Transnational Influences in A Protracted Democratization: The Case of Mexico,” 

NORTEAMÉRICA, 5, No. 2 (July-December 2010), pp. 18-19 cited from K. Gleditsch and M. Ward, “Diffusion 
and International Context of Democratization,” International Organization, 60, No. 4 (2006), p. 930. 

20 Ibid., p. 19 cited from J. Pevehouse, “Democracy from the Outside-In? International Organizations and 
Democratization,” International Organization, 56, No. 3 (2002), p. 520. 
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ของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและประเทศประชาธิปไตยในยุโรป รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะประชาคมยุโรป (European Community: EC) ได้เริ่มให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยง
ความเป็นประชาธิปไตยเข้ากับการเป็นสมาชิกขององค์การ และเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1990 ภายหลังจากท่ีสงคราม
เย็นสิ้นสุดลง ตัวแสดงระหว่างประเทศต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพิ่มมากข้ึน องค์การ
ระหว่างประเทศระดับโลกอย่างองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศด้านการเงินและการพัฒนา อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ได้จัดท าแผนงานจ านวนมากที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ประเทศต่างๆ ขณะเดียวกัน ตัวแสดงระหว่างประเทศที่เป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (international non-
governmental organization: INGOs) แสดงบทบาทส าคัญในการเข้าไปด าเนินการโครงการที่เชื่อมโยงกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศท่ีก าลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและประเทศ
ประชาธิปไตยเกิดใหม่ เพราะในหลายประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยก็ยังต้องเผชิญ
กับความไม่แน่นอนของความอยู่รอดของระบอบประชาธิปไตยที่เกิดใหม่และความส าเร็จเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย (democratic consolidation) และดังนั้นจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ความช่วยเหลือทางเทคนิค อาทิ ความช่วยเหลือเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการเมืองประชาธิปไตย 
ความรู้ด้านการจัดการเลือกตั้ง เป็นต้น เพื่อเพ่ิมสมรรถนะให้กับระบบการเมืองของประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตยและการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย
ต่อไป 
 
กิจกรรม 6.1.1 
 อะไรคือสาเหตุที่ท าให้ปัจจัยระหว่างประเทศถูกมองข้ามในการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 
จงอธิบายพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 6.1.1 
 สาเหตุส าคัญที่ท าให้ปัจจัยระหว่างประเทศถูกมองข้ามในการอธิบายการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเป็นเพราะ
การระบุอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของปัจจัยภายนอกต่อการก าหนดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท่ี
เกิดข้ึนในประเทศหนึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ขณะที่ปัจจัยระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ทุกหนทุกแห่ง ท าให้เป็น
เรื่องยากที่จะระบุการท างานของความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ปัจจัยระหว่างประเทศจึง
ถูกละเลยในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 
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เรื่องท่ี 6.1.2  
บริบทระหว่างประเทศของการพัฒนาประชาธิปไตย 
 ในปัจจุบัน รัฐต่างๆ ยังคงอยู่ภายใต้ระบบรัฐแบบเวสฟาเลีย (Westphalian state system) ที่ให้
ความส าคัญกับเขตแดน อ านาจอธิปไตย และหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน รัฐแต่ละรัฐมีอ านาจอธิปไตย
เหนือดินแดนและมีอ านาจเหนือกิจกรรมต่างๆ ภายในประเทศอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม รัฐแต่ละรัฐไม่ได้อยู่
อย่างโดดเดี่ยวและแยกตนเองออกจากรัฐรอบข้างหรือจากความสัมพันธ์กับระบบระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ไม่มีสิ่งใดในรัฐที่เกิดขึ้นมาได้ในสุญญากาศระหว่างประเทศ แต่สิ่งที่เกิดข้ึนเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่รัฐ
หนึ่งมีต่อรัฐอ่ืนๆ และระหว่างรัฐหนึ่งภายใต้บริบทระหว่างประเทศกับระบบระหว่างประเทศ ข้อเท็จจริงนี้เกิดขึ้นใน
กรณีของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยของประเทศหนึ่งๆ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นต้นมา กล่าวคือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐหนึ่งที่มีต่อรัฐอ่ืนๆ หรือรัฐรอบข้างภายใต้บริบทระหว่างประเทศ หรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐหนึ่งกับระบบระหว่างประเทศ สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยของรัฐนั้นๆ  
 เมื่อกล่าวถึงบริบทระหว่างประเทศ (international context) ฟรานเซสโก คาวาตอร์ตา (Francesco 
Cavatorta) อธิบายว่า มักถูกอธิบายหรือเข้าใจในลักษณะของสภาวะเชิงโครงสร้างในระดับระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างภายในประเทศและพฤติกรรมของตัวแสดงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ความเข้าใจดังกล่าวท าให้บริบทระหว่างประเทศมีสภาพคล้ายเป็นสิ่งหยุดนิ่งและเป็น
ปัจจัยที่ก าหนดแบบด้านเดียว กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลก าหนดพฤติกรรมของตัวแสดง (ผู้กระท า) และ
ผลลัพธ์ แต่เป็นอิสระจากปัจจัยผู้กระท า เมื่อน าเอาบริบทระหว่างประเทศมาใช้ในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตย สภาวะของความเป็นแนวคิดแบบโครงสร้างนิยม (structuralism) ท าให้การเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตยกลายเป็นผลลัพธ์ที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า (predetermined outcome) โดยไม่เหลือที่ว่างให้กับการ
ต่อสู้ดิ้นรนและการเจรจาต่อรองของตัวแสดงภายในประเทศความเชื่อของแนวคิดสายการเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตย (transitology)21 ดังนั้น คาวาตอร์ตาจึงเสนอให้นิยามบริบทระหว่างประเทศโดยการผสมผสาน
ระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้าง (structure) และผู้กระท า (agency) และสามารถเข้าใจได้ในรูปของแรงกดดัน 
3 รูปแบบที่แต่ละประเทศต้องเผชิญ ประกอบด้วย22  

 แรงกดดันเชิงโครงสร้าง (structural pressure) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับระหว่างประเทศ แรงกดดัน
เชิงโครงสร้างจะเป็นสิ่งที่น าประเทศต่างๆ ในระบบให้ยอมรับต่อข้อก าหนดทางเศรษฐกิจและ
การเมืองเฉพาะเพ่ือให้เข้ากับระบบที่ถูกครอบง าโดยตะวันตก 

 นโยบายเฉพาะกิจ (ad hoc policies) เป็นสิ่งที่ถูกปรับใช้โดยประเทศท่ีมีบทบาทน าในระบบ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือมีอิทธิพลต่อการกระจายทรัพยากรภายในประเทศระหว่างตัวแสดงต่างๆ เพ่ือให้ได้

                                                 

21 Francesco Cavatorta, “The International Context of Morocco’s Stalled Democratization,” p. 5, 
http://doras.dcu.ie/474/1/democrat_12_4_2005.pdf (December 17, 2018). 

22 Ibid., p. 6. 
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ผลลัพธ์ที่เป็นที่พอใจที่สุดสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ 
 สภาวะช็อกจากภายนอก (external shock) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศและไม่สามารถควบคุม

ได้โดยตัวแสดงภายในประเทศ แต่เป็นสิ่งที่มีผลก าหนดเงื่อนไขเกมการต่อรองภายในประเทศ 

 ข้อเสนอการนิยามของบริบทระหว่างประเทศตามแนวคิดของคาวาตอร์ตาท าให้ระดับของความเป็น
โครงสร้างนิยมของบริบทระหว่างประเทศบรรเทาเบาบางลงเพราะภายใต้แรงกดดันทั้ง 3 รูปแบบ เราสามารถเห็น
บทบาทของผู้กระท าระดับนานาชาติและภายในประเทศที่มีต่อการก าหนดบริบทระหว่างประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทระหว่างประเทศ สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ระหว่างประเทศกับการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะค าอธิบายที่เก่ียวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สลับซับซ้อน
มักไม่ได้มีลักษณะที่เกิดจากสาเหตุเดียว (mono-causal) แต่มักจะอยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงพลวัตระหว่าง
โครงสร้างและผู้กระท า23 กรอบความเข้าใจดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นอิทธิพลของปัจจัยเชิงโครงสร้างและผู้กระท า 
โดยเฉพาะ ประเทศท่ีมีบทบาทน า (ประเทศมหาอ านาจ) ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยไม่ได้ตั้งใจ) ที่สร้างให้เกิด
บริบทและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ดังนั้น บริบทจึงไม่ใช่โครงสร้างที่หยุดนิ่งและไม่ใช่ปัจจัยก าหนด
พฤติกรรมของผู้กระท าแต่เพียงด้านเดียว แต่ผู้กระท าเองก็อาจมีผลต่อบริบทและสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

 บริบทและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นการเผชิญหน้าที่แยก
ออกเป็นสองขั้วที่น าโดยมหาอ านาจส าคัญคือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต การเผชิญหน้าในยุโรปเป็นผลมา
จากความขัดแย้งต่อประเด็นเรื่องการยึดครองเยอรมนีและการด ารงอยู่ของกองก าลังของสหภาพโซเวียตในดินแดน
ยุโรปตะวันออก ดังนั้น ในช่วงเริ่มต้นของยุคสงครามเย็น การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
จึงเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับยุโรป และดังนั้นจึงควรก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามในเขตบริเวณของยุโรปเป็น
หลัก แต่ในความเป็นจริงแล้ง ความตึงเครียดในยุโรปได้ขยายตัวออกสู่การเผชิญหน้าที่กว้างออกไประดับโลก24  
 การขยายตัวของความตึงเครียดที่ขยายวงออกไปจากทวีปยุโรปเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับการด ารงอยู่
ของอาณานิคมของยุโรปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การเกิดข้ึนของแนวคิดนานาชาตินิยม (Internationalism) และ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ที่มาพร้อมกับปทัสถานเรื่องอธิปไตยของรัฐ (state sovereignty) 
ซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นหลักการที่ทรงพลังที่น าไปสู่การให้ความชอบธรรมกับการปลดแอกจากประเทศเจ้าอาณานิคม แต่
ในทางปฏิบัติ ชนชั้นปกครองของประเทศท่ีได้รับเอกราชกลับใช้แนวคิดเรื่องอธิปไตยของรัฐเพ่ือเป็นข้ออ้างในการ
ปฏิเสธอ านาจอธิปไตยของประชาชน ภายใต้ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ ชนชั้นปกครองใช้ข้ออ้างเรื่องความจ าเป็น
ในการปกป้องอ านาจอธิปไตยและความมั่นคงเป็นเครื่องมือในการปราบปรามกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ได้รับ

                                                 

23 Ibid., p. 6. 
24 Akira Iriye, “Historicizing the Cold War,” in The Oxford Handbook of the Cold War, eds. Richard H. 

Immerman and Petra Coedde, Paperback Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2016), p. 18. 
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อิทธิพลทางอุดมการณ์ โดยเฉพาะอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบอบการเมือง25 
ขณะที่ในบางประเทศ เช่น ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ปทัสถานเรื่องอธิปไตยของรัฐน าไปสู่การเคลื่อนไหวของ
กลุ่มชาตินิยมที่เรียกร้องเอกราชภายในประเทศ ซึ่งต่อมาได้กลุ่มเคลื่อนไหวได้กลายสภาพไปสู่การก่อตัวของพรรค
คอมมิวนิสต์ที่มีจุดมุ่งหมายของการต่อสู้เพ่ือเอกราชของประเทศและการปฏิวัติสังคม 
 การเผชิญหน้าระหว่างสองค่ายอุดมการณ์ระหว่างเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีมีลักษณะการเผชิญหน้า สหรัฐอเมริกาในฐานะของผู้น าโลกเสรีแสดงบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยพร้อมกับอุดมการณ์เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเลือกใช้ยุทธศาสตร์การปิดล้อม (containment strategy) เพ่ือสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของ
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้เอง สหรัฐอเมริกาได้สร้างพันธมิตรกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและจีน เป็นที่น่าสนใจว่า หลายประเทศที่เป็นพันธมิตรกับ
สหรัฐอเมริกากลับมีระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่รัฐบาลของประเทศเหล่านี้มีจุดยืนทางการเมืองที่
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ และบางส่วนได้รับผลกระทบจากขบวนการเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์ภายในประเทศที่เชื่อมโยง
และรับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตและจีน ขณะเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาเหล่านี้ก็
อยู่ภายใต้โครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกและจ าเป็นต้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือให้มีระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น ดังนั้น การสร้างความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับประเทศเหล่านี้เพราะจะ
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและการทหารเป็นการตอบแทน รวมถึงยังได้รับการรับประกันด้านความ
มั่นคงจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ยุทธศาสตร์การปิดล้อมสะท้อนการให้เห็นว่า 
สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับเสถียรภาพและมิติด้านความมั่นคงเหนือมิติด้านประชาธิปไตย ดังนั้น ในช่วงสอง
ทศวรรษแรกของสงครามเย็น การเผชิญหน้าภายใต้ระบบสองขั้วก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีไม่เป็น
ประโยชน์นักต่อประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์การปิดล้อมการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์กลับมีส่วนส าคัญในการ
ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคง และเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศเผด็จการที่เป็น
พันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา 

 ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึงช่วงต้นทศวรรษ 1970 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสหรัฐอเมริกา
ส่งผลต่อการปรับความสัมพันธ์และการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและสหภาพโซเวียต การเคลื่อนไหวทาง
สังคมเพ่ือต่อต้านสงครามในช่วงปลายทศวรรษ 1960 น าไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจถอน
ตัวเองออกจากสงครามเวียดนาม การหันกลับไปฟื้นความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติกับจีน และการเจรจาระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเพื่อจ ากัดอาวุธ ขณะเดียวกัน ก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจุดยืนเชิงปทัสถานของ
รัฐบาลที่หันมาให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชนได้รับการบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมผ่าน

                                                 

25  Michael McFaul, “Democracy Promotion as a World Value,” The Washington Quarterly, 28, No. 1 (Winter 
2004-05), p. 153.  
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การปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ และใช้ความช่วยเหลือ
ต่างประเทศในฐานะเครื่องมือในการส่งเสริมวาระเรื่องสิทธิมนุษยชน26 ขณะเดียวกัน ช่วงเวลาของการผ่อนปรน 
(Détente) ของทศวรรษ 1970 ส่งผลให้มีการปรับใช้แนวทางการเมืองมุ่งสู่ตะวันออก (Ostpolitik) ของเยอรมนี
ตะวันตกต่อประเทศเพ่ือนบ้านในยุโรปตะวันออก รวมถึงการท าสนธิสัญญาระดับทวิภาคีและพหุภาคีจ านวนมาก 
ซึ่งหนึ่งในสนธิสัญญาที่ส าคัญที่สุด คือ สนธิสัญญาเฮลซิงกิ ซึ่งมีการระบุถึงการรับประกันสิทธิทางการเมืองและสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในประเทศที่ลงนามทั้งหมด ซึ่งต่อมา สิทธิเหล่านี้ถูกอ้างโดยกลุ่มเคลื่อนไหวในยุโรปตะวันออก
ทั้งในเชคโกสโลวาเกีย โปแลนด์ และเยอรมนีตะวันออก กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมระหว่าง
ประเทศในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นประโยชน์ต่อบริบทระหว่างประเทศระดับภูมิภาคในยุโรป เพราะสนธิสัญญา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นเงื่อนไขส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศในยุโรปใต้ที่เพ่ิง
ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในช่วงกลางทศวรรษ 1970  
 สภาพแวดล้อมของการเมืองระหว่างประเทศในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และช่วงต้นทศวรรษ 1990 
ส่งผลดีต่อการขยายตัวของประชาธิปไตย การพังทลายลงของก าแพงเบอร์ลินและการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ส่งผลให้เกิดการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นและการขยายตัวของคลื่นลูกท่ีสามของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 
พัฒนาการในทิศทางเช่นนี้ก่อให้เกิดบริบทที่เหมาะสมกับการส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะการเผชิญหน้าเชิง
อุดมการณ์สิ้นสุดลง และยังสร้างโอกาสให้กับประเทศประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งต่างๆ ได้เข้ามาท าหน้าที่ในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย27 ระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ได้ปรากฏขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น 
นอกเหนือจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ (economic liberalization) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสเสรีนิยมใหม่ที่
พัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 แล้ว เสรีประชาธิปไตยและการปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของระเบียบโลกใหม่ ได้กลายเป็นอุดมการณ์หลักที่ครอบง าระดับโลก 
 ในช่วงทศวรรษ 2000 ตัวแสดงต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกามีความเข้มแข็งขึ้น และมีการพัฒนา
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึน แต่บริบทระหว่างประเทศในขณะนั้นซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาด ารงผู้ครองอ านาจน า (hegemon) กลับไม่ไปด้วยกันภาพรวมของกระบวนการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ในโลกที่อยู่ในสภาวะที่ย่ าแย่ ระบอบเผด็จการในหลายประเทศก็ยังคงความ
เข้มแข็งและด ารงอยู่ต่อไป กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในหลายประเทศเผชิญหน้ากับปัญหาความ
ชะงักงันและความเสื่อมถอย ขณะที่ระบอบลูกผสมซึ่งมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบหรือประชาธิปไตยไม่
สมบูรณ์ในหลายประเทศก็ยังคงด ารงอยู่ต่อไป ขณะเดียวกัน ได้เริ่มมีกระแสการต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในบางประเทศ อาทิ รัสเซียและจีน ซึ่งเกิดขึ้นและด ารงอยู่ไปควบคู่กับการต่อต้านนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่เชื่อ

                                                 

26 Marian L. Lawson and Susan B. Epstein, “Democracy Promotion: An Objective of U.S. Foreign Assistance,” 
Congressional Research Service, (May 31, 2017), p. 4.  

27 Nicole Ribbins Sedaca and Nicolas Bouchet, “Holding Steady? US Democracy Promotion in a Changing 
World,” Americas PP 2014/01, (Chatham House, 2014), p. 22. 
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โยงกับสงครามอีรักและการท าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลก28 ความส าเร็จของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วของจีนน าไปสู่การพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก ซึ่งมี
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ท าให้จีนกลายเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ของโลก และเป็นประเทศที่ให้
ทางเลือกของรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบการเมืองแบบเผด็จการ 

 
กิจกรรม 6.1.2 
 อะไรคือจุดเปลี่ยนส าคัญที่ส่งผลต่อบริบทระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษ 1970 จงอธิบายมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 6.1.2  
 จุดเปลี่ยนส าคัญท่ีส่งผลต่อบริบทระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษ 1970 คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ประเทศของสหรัฐอเมริกา การเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือต่อต้านสงครามเวียดนามในช่วงปลายทศวรรษ 1960 
น าไปสู่การตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ีถอนตัวเองออกจากสงครามเวียดนาม การหันไป
ฟ้ืนความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติกับจีน และการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาแสดงความกระตือรือร้นต่อการส่งเสริมประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ขณะที่ช่วงเวลา
ของการผ่อนปรนส่งผลต่อการด าเนินการท าสนธิสัญญาระดับทวิภาคีและพหุภาคีของประเทศในยุโรป ซึ่งมีผลทาง
กฎหมายในการรับประกันสิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และการกล่อมเกลาทางสังคมประเทศ
คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง 
 
เรื่องท่ี 6.1.3  
ตัวแสดงภายนอกของการพัฒนาประชาธิปไตย 
 ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ตัวแสดงภายนอกได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆ และโดยเฉพาะในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ตัวแสดงภายนอกทั้งส านักวาติกัน 
ประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ต่างก็เป็นพลังส าคัญในการส่งเสริมกระบวนการเปิดเสรีทางการ
เมือง (political liberalization) และการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ส านักวาติกันได้ลดทอนความชอบธรรมของ
ระบอบเผด็จการในประเทศคาทอลิก ประชาคมยุโรปพยายามสร้างแรงจูงใจต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยให้แก่
ประเทศในยุโรปใต้และยุโรปตะวันออก สหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง
ในละตินอเมริกาและเอเชีย ขณะที่สหภาพโซเวียตได้ขจัดสิ่งที่เคยป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย
ในยุโรปตะวันออก ซึ่งในทัศนะของฮันตินตันแล้ว การด าเนินการที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลอย่างส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ของระบอบการเมืองจากเผด็จการอ านาจนิยมไปสู่ประชาธิปไตยภายใต้กระแสของคลื่นลูกท่ีสาม29 
 แน่นอนว่า ตัวแสดงภายนอกสามารถมีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบอบการเมืองจาก

                                                 

28 Loc. cit. 
29 Huntington, op.cit., pp. 86-87. 
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เผด็จการอ านาจนิยมไปสู่ประชาธิปไตย แต่ตัวแสดงภายนอกก็อาจมีบทบาทในทิศทางกลับกัน กล่าวคือ ตัวแสดง
ภายนอกอาจแสดงบทบาทในการท าลายระบอบประชาธิปไตยหรือสกัดกั้นไม่ให้ประเทศหนึ่งๆ ก้าวไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยได้ส าเร็จ หากการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตย ตัวแสดงภายนอกก็สามารถให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพ่ือท าให้โอกาสของการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตยของประเทศหนึ่งๆ บรรลุผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้น ในทางกลับกัน ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากตัว
แสดงภายนอกก็อาจกลายเป็นปัจจัยที่สกัดก้ันโอกาสของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย30 โดยความช่วยเหลือที่ให้แก่
ประเทศหนึ่งๆ อาจน าไปสู่การด ารงอยู่ของระบอบเผด็จการอ านาจนิยมในประเทศนั้นๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ของสหภาพโซเวียตต่อประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกผ่านสภาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ 
(Council for Mutual Economic Assistance: Comecon) เป็นต้น สภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นภายใต้การต่อสู้เชิง
อุดมการณ์ระหว่างเสรีประชาธิปไตยและสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตลอดช่วงยุคสงครามเย็น และยังคงด ารงอยู่แม้ว่า
สงครามเย็นจะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม  
 ตัวแสดงภายนอกที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม 
ประกอบไปด้วย 
 ตัวแสดงระดับรัฐหรือตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรัฐ (state actor) คือ ตัวแสดงที่อาจหมายถึง 
รัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ หรืออาจหมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่สังกัดหรือจัดตั้งขึ้นโดยรัฐเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในการสนับสนุนประชาธิปไตยให้แก่ประเทศเป้าหมาย ตัวแสดงระดับรัฐที่มีบทบาทในช่วงแรกตั้งแต่ช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา คือ รัฐบาลของประเทศประชาธิปไตยตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศยุโรปตะวันตก โดยมีบทบาทส าคัญในกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในประเทศก าลังพัฒนาที่มีระบบ
การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย  
 รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีกระทรวงการต่างประเทศ (US State Department) เป็นหน่วยงานหลักท่ีท า
หน้าที่ในการส่งเสริมประชาธิปไตย และมีบทบาทในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา 
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานในสังกัดอย่างส านักงานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ
แรงงาน (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: DRL) ช่วยด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) และองค์กรมิลเลนเนียม
แชลเลนจ์ (Millennium Challenge Corporation) ที่ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลกับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐที่มี
บทบาทส าคัญในการลงมือปฏิบัติแผนงาน  
 ขณะที่ประเทศยุโรป รัฐบาลของแต่ละประเทศมีการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านหน่วยงานใน
สังกัดรัฐบาล เช่น เยอรมนีมีการด าเนินการผ่านองค์กรความร่วมมือเชิงวิชาการของเยอรมนี (German Agency 
                                                 

30 Ibid., p. 86. 
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for Technical Cooperation: GTZ) สวีเดนมีการด าเนินการผ่านหน่วยงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสวีเดน (Swedish International Development Agency) ซึ่งมีแผนกประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
และความเท่าเทียมทางเพศ (Department of Democracy, Human Rights and Gender Equality) หน้าที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการความช่วยเหลือประชาธิปไตยของสวีเดนที่ให้แก่ประเทศเป้าหมาย31 ส่วน
เนเธอร์แลนด์มีการจัดตั้งสถาบันแห่งเนเธอร์แลนด์เพ่ือประชาธิปไตยแบบหลายพรรคการเมือง (Netherlands 
Institute for Multi-party Democracy) ในฐานะองค์กรพิเศษที่ด าเนินการอย่างเป็นอิสระแต่ได้รับเงินอุดหนุน
บางส่วนจากรัฐ32 เป็นต้น 

 ตัวแสดงระดับรัฐยังรวมถึงประเทศที่เริ่มกลายเป็นมหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่ (democratic 
emerging powers: DEPs) ประกอบด้วย อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และตุรกี ประเทศเหล่านี้มีระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วมากและกลายเป็นประเทศท่ีมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ อาทิ การ
ประชุมของกลุ่ม 20 (Group of 20: G20) ในอดีต ประเทศมหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่ส่วนใหญ่เคยอยู่
ภายใต้ระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยท่ีประสบ
ความส าเร็จมาก่อน ดังนั้น เมื่อประเทศเหล่านี้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ก็เริ่มแสวงหาการแสดงบทบาททาง
การเมืองในเวทีระหว่างประเทศผ่านการแสดงบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งมักเริ่มต้นจากในระดับภูมิภาค33 

 ตัวแสดงท่ีเป็นองค์การระหว่างประเทศ (international organization) คือ องค์การระหว่างประเทศทั้ง
ระดับโลกและระดับภูมิภาค องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับ
โลกที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ในช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา UN ได้ขยาย
กรอบกิจกรรมดั้งเดิมขององค์กรซึ่งเป็นเรื่องของปฏิบัติการรักษาสันติภาพไปสู่การให้การสนับสนุนต่อระบบ
การเมืองและสถาบันการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยในประเทศท่ีผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
UN ได้จัดตั้งกองทุนประชาธิปไตย (United Nations Democracy Fund: UNDEF) เพ่ือให้การสนับสนุนทาง
การเงินแก่กลุ่มภาคประชาสังคม กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน และโครงการที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างนิติรัฐ (rule 
of law) ที่ด าเนินการในประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา องค์การระหว่างประเทศระดับ
โลกยังรวมถึงองค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพ่ือความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank)34  

                                                 

31 Jeff Bridoux and Milja Kurki, Democracy Promotion: A Critical Introduction, (London and New York: 
Routledge, 2014), pp. 22-23, 25. 

32 Ibid., pp. 21-22. 
33 Gerd Schönwälder, Promoting Democracy: What Role for the Democratic Emerging Powers? Discussion 

Paper, (Deutsches Institue für Entwicklungspolitik, Bonn, 2014), p. 5. 
34 Bridoux and Kurki, Democracy Promotion, p. 27. 
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 ขณะที่สหภาพยุโรป (European Union: EU) เป็นตัวอย่างขององค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่
แสดงบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยนอกเหนือไปจากการด าเนินการของประเทศสมาชิก
เป็นรายประเทศ สหภาพยุโรปให้ความส าคัญและแสดงความมุ่งมั่นต่อการปกป้องสิทธิที่เชื่อมโยงกับประชาธิปไตย 
ดังนั้น จึงเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการความช่วยเหลือประชาธิปไตย และ
มีการพัฒนาเครื่องมือนโยบายเพื่อการสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศเป้าหมาย  
 ตัวแสดงประเภทนี้ยังหมายรวมถึงองค์การระหว่างรัฐบาล (inter-governmental organization) เช่น 
สถาบันนานาชาติเพ่ือประชาธิปไตยและความช่วยเหลือด้านการเลือกตั้ง (International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance: IDEA) ซ่ึงด าเนินการและได้รับการสนับสนนุด้านการเงินโดยการ
รวมกลุ่มของ 25 ประเทศ โดยด าเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นสื่อกลางตามแบบขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (NGO-
type intermediary activity) ในการให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาธิปไตย
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานในด้านการร่างรัฐธรรมนูญ นโยบายด้านความเท่าเทียม
กันทางเพศ และระบบการเมืองแบบที่มีพรรคเป็นศูนย์กลาง (party political system)35 
 ตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ (non-state actor) คือ ตัวแสดงที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งอาจหมายถึง
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (non-governmental organizations: NGOs) และกลุ่มในภาคประชาสังคม (civil society 
group) ที่ท างานส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับนานาชาติ เช่น องค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty 
International) องค์กรฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) เป็นต้น ตัวแสดงประเภท NGOsยังรวมถึงกองทุน
แห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National Endowment for Democracy: NED) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1983 และแม้
จะได้รับการจัดตั้งขึ้นและการสนับสนุนโดยรัฐ แต่ก็มีการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นอิสระ NED มีสถาบันต่างๆ ใน
สังกัด ประกอบไปด้วย สถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democratic Institute: NDI) สถาบันริพับริกัน
นานาชาติ (International Republican Institute: IRI) ศูนย์เพ่ือวิสาหกิจเอกชนนานาชาติ (International 
Private Enterprise: CIPE) และศูนย์โซลิดาลีตี (Solidarity Center) แสดงบทบาทส าคัญในการด าเนินแผนงาน
เชิงปฏิบัติการ36 จะเห็นได้ว่า ตัวแสดงประเภท NGOs ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนด้านการเงินจาก
รัฐบาล แต่ก็จะมีการก าหนดวาระ (agenda) ของตนเอง และให้คุณค่ากับความเป็นอิสระในการด าเนินการของ
องค์กรที่ไม่ถูกก ากับโดยหน่วยงานของรัฐ37 
 ตัวแสดงประเภท NGOs ยังอาจหมายรวมถึงมูลนิธิทางการเมือง (political foundation) ที่มีการด าเนิน
กิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 
อาทิ มูลนิธิฟรีดิช เอแบด (Friedrich Ebert Stiftung) ในเยอรมนี38 เป็นต้น องค์กรที่มีลักษณะการท างานเชิงการ

                                                 

35 Ibid., p. 29.  
36 Sedaca and Bouchet, op.cit, p. 9. 
37 Ibid., p. 10. 

38  มูลนิธิฟรีดิช เอแบด (Friedrich Ebert Stiftung) เป็นมลูนิธิทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของเยอรมนี ไดรั้บการก่อตั้ง
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กุศล (philanthropic bodies) อาทิ มูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) มูลนิธิรอกกี เฟลเลอร์ (Rockefeller 
Foundation) มูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) เป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่แสดงบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยผ่านยุทธศาสตร์การสนับสนุนทางการเงิน นอกจากนี้ ตัวแสดงประเภทนี้ยังรวมถึงศูนย์วิจัยต่างๆ ที่
สังกัดกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ท าวิจัยที่เชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องประชาธิปไตย อาทิ ศูนย์เพ่ือ
ประชาธิปไตยและประชาสังคม (Center for Democracy and Civil Society) มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ 
(Georgetown University) สถาบันแอชเพ่ือการบริหารปกครองประชาธิปไตย (Ash Institute for Democratic 
Governance) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และศูนย์ประชาธิปไตย การพัฒนา และนิติรัฐ 
(Center on Democracy, Development, and the Rule of Law) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford 
University) เป็นต้น39 

 ตัวแสดงประเภท NGOs ยังรวมถึงตัวแสดงเอกชนอย่างบริษัทเอกชน ซึ่งตระหนักถึงความจ าเป็นของ
ประเด็นที่เชื่อมโยงกับประชาธิปไตย อาทิ ประเด็นเรื่องนิติรัฐ ความพยายามต่อต้านคอร์รัปชัน การพัฒนาเชิง
สถาบัน และธรรมาภิบาล (good governance) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะช่วยส่งเสริมการท าธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ใน
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรษัทเอกชนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจ านวนมากได้ร่วมกับบริษัท
ของประเทศต่างๆ ในโครงการ อาทิ โครงการการริเริ่มการสร้างหุ้นส่วนต่อต้านคอร์รัปชัน (Partnering Against 
Corruption Initiative) ของการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เป็นต้น นอกจากนี้ ตัว
แสดงเอกชนของสหรัฐอเมริกาหลายกลุ่มได้มีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท้ังโดยตั้งใจและไม่
ตั้งใจผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคม แพลตฟอร์มอินเทอร์เนตและโซเชียลมีเดียของ
บริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกา อาทิ โปรแกรมค้นหาอย่างกูเกิล (Google) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (Youtube) 
และเฟสบุค (Facebook) ได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมพลังให้แก่พลเมืองในสังคมมีลักษณะปิดและกดขี่ 
โดยเปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกควบคุมเซนเซอร์โดยรัฐ รวมถึงยังกลายเป็นช่องทางส าหรับการ
สร้างเครือข่ายและการระดมพลังทั้งระดับชาติและระดับสากล และประสานร่วมมือการด าเนินการระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ในเครือข่ายออนไลน์40 ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลเผด็จการในปรากฏการณ์อาหรับ
สปริง 
 เป็นที่น่าสนใจว่า แม้ว่าตัวแสดงประเภทนี้จะมีความเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ แต่ก็อาจมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เพราะในด้านหนึ่ง ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐอาจมีอิทธิพลต่อตัวแสดงภาครัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐในรูปของค าแนะน าเชิงนโยบาย หรือการมีอิทธิพลในกระบวนการก าหนดนโยบาย แต่ในอีกด้านหนึ่ง 
สถาบันของภาครัฐที่ขาดความสามารถในการลงมือปฏิบัตินโยบายหรือเป้าหมายที่ก าหนดโดยรัฐสภาหรือรัฐบาล ก็
อาจใช้วิธีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ NGOs และอาศัยองค์กรเพ่ือท างานส่งเสริมประชาธิปไตย องค์กร

                                                 

ขึ้นใน ค.ศ. 1925 โดยสังกัดกับพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) ท ากิจกรรมสนับสนุนประชาธิปไตย 

39 Sedaca and Bouchet, op.cit, p. 9. 
40 Ibid., pp. 10-11. 
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ประเภทนี้ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการด าเนินการในต่างประเทศเพราะมีภาพของความเป็นอิสระจาก
รัฐบาล และมีทักษะในการระบุและเข้าใจความเป็นจริงในพ้ืนที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงมีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานภาครัฐ41 และแม้ว่าองค์กรเหล่านี้โดยล าพังแล้วจะมีพลังน้อยที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายโดยตรง แต่ในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่มีโยงใย
ระหว่างประเทศ องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบทางอ้อมต่อกลุ่มต่างๆ ภายในรัฐ42 ในอดีต ตัวแสดงประเภท
นี้ไม่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักสังเกตการณ์ทางการเมืองมากนัก แต่ต่อมา ตัวแสดงกลุ่มนี้มีจ านวน
เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการแสดงบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยที่เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะภายหลัง
การสิ้นสุดลงของสงครามเย็น ตัวแสดงกลุ่มนี้ได้ร่วมมือกับตัวแสดงระดับรัฐหรือตัวแสดงที่เชื่อมโยงกับรัฐในการ
กดดันให้ประเทศต่างๆ ยอมรับและไม่ฝ่าฝืนปทัสถานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน43 
 
กิจกรรม 6.1.3 
 ตัวแสดงภายนอกระดับรัฐคืออะไร จงอธิบายมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 6.1.3 
 ตัวแสดงระดับรัฐ คือ ตัวแสดงที่อาจหมายถึงรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ หรืออาจหมายถึง หน่วยงานหรือ
องค์กรที่สังกัดหรือจัดตั้งขึ้นโดยรัฐเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสนับสนุนประชาธิปไตยให้แก่ประเทศเป้าหมาย  
 
เรื่องท่ี 6.1.4  
รูปแบบของอิทธิพลภายนอกต่อการพัฒนาประชาธิปไตย  
 ขณะที่งานศึกษาเรื่องการปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมุ่งเน้นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภายในประเทศกับการเปลี่ยน (ผ่าน) สู่ประชาธิปไตย งานเขียนเรื่อง "International Aspects of 
Democratization"44 ของลอเรนซ์ ไวท์เฮท (Laurence Whitehead) ที่ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1986 จัดได้ว่าเป็นงาน
วิชาการชิ้นแรกๆ ที่แสดงให้เห็นความส าคัญของมิติระหว่างประเทศท่ีเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย และ
เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1990 ประสบการณ์ของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางได้ตอกย้ า
ถึงความส าคัญของปัจจัยระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (causality) ของอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกกับผลลัพธ์ของ

                                                 

41 Ibid., p. 9. 
42 Gleditsch, “International dimensions of democratization,” p. 5. 
43 Usul, op.cit., p. 59. 
44 Laurence Whitehead, “International Aspects of Democratization,” in Transitions from Authoritarian Rule: 

Comparative Perspectives, eds. Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead, 
(Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1986). 
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การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยจะเป็นสิ่งที่ทดสอบและระบุอย่างชัดเจนได้ยาก 
 ในการศึกษาเรื่องมิติระหว่างประเทศในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ไวท์เฮทได้จัดแบ่งรูปแบบของอิทธิพล
ภายนอกที่มีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1) การแพร่กระจาย (contagion) 2) การควบคุม 
(control) และ 3) การยินยอม (consent)45 ขณะที่ฟิลิป ชมิทเตอร์ (Philippe Schmitter) ได้ขยายต่อแนวคิด
ของไวท์เฮท โดยพิจารณาจากเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการคือ 1) ตัวแสดง และ 2) พ้ืนฐานการกระท า และได้แบ่ง
รูปแบบของอิทธิพลภายนอกที่มีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1) การแพร่กระจาย 2) การ
ควบคุม 3) การยินยอม และ 4) การก าหนดเงื่อนไข (conditionality)46 จะเห็นได้ว่า การแพร่กระจายและการ
ยินยอมเป็นรูปแบบของอิทธิพลภายนอกที่มีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท่ีไม่จ าเป็นต้องเกิดข้ึนโดยการด าเนินการ
ของตัวแสดงที่เป็นรัฐ แต่สามารถเกิดจากสภาวะที่ประเทศที่เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเลือกท่ีจะเข้า
สู่กระบวนการโดยสมัครใจ ขณะที่การควบคุมและการก าหนดเงื่อนไขเป็นรูปแบบของกระบวนการที่ตัวแสดงระดับ
รัฐ โดยเฉพาะรัฐประชาธิปไตยตะวันตกมีบทบาทส าคัญในการผลักดันกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยใน
ประเทศเป้าหมาย โดยกรณีของรูปแบบการควบคุม ประเทศเป้าหมายไม่มีทางเลือกท่ีจะคัดค้านแรงกดดันของการ
เปลี่ยนแปลง ขณะที่กรณีของรูปแบบการก าหนดเงื่อนไข ประเทศเป้าหมายมีโอกาสพิจารณาทางเลือกเทียบเคียง
กับแรงจูงใจที่เสนอโดยประเทศท่ีผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย47  
 การแพร่กระจาย เป็นรูปแบบของอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นโดย
สมัครใจ การแพร่กระจายเป็นการกระจายผ่านประสบการณ์ความเป็นประชาธิปไตยจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศ
อ่ืนโดยไม่ได้มีลักษณะเชิงบังคับ (non-coercive) และมักเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ (unintentional)48 และมักเกิดข้ึน
ในรูปแบบของการแพร่กระจายผ่านความใกล้ชิด (contagion through proximity) กล่าวคือ การแพร่กระจาย
รูปแบบประชาธิปไตยอาจเกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศที่มีความใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดน
ติดกัน กลไกของการแพร่กระจายจะมีผลกระทบต่อทัศนคติ ความคาดหวัง และการตีความของสาธารณะต่อ
ประสบการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะเป็นตัวดึงดูดประเทศที่มีพรมแดนติดกันกับประเทศประชาธิปไตยให้
ลอกแบบสถาบันการเมือง โดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยที่ประสบความส าเร็จทั้งในทางการเมืองและการพัฒนา
เศรษฐกิจ จะสามารถสร้างความประทับใจและเป็นต้นแบบหรือรูปแบบตัวอย่างของระบอบการเมืองที่ประเทศ 

                                                 

45 Laurence Whitehead, “Three International Dimensions of Democratization,” in The International 
Dimensions of Democratization: Europe and the Americans. Paperback Edition. ed. Laurence Whitehead, 
(Oxford: Oxford University Press, 2001), 3-25. 

46 ชมิทเตอร์ได้สร้างตัวแปรในการพิจารณา โดยยึดการแบ่งรูปแบบอิทธิพลภายนอกที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยตามที่เสนอ
โดยไวท์เฮท แตไ่ด้เพิม่เตมิอีกหนึ่งรูปแบบคือ การก าหนดเง่ือนไข (conditionality); โปรดดู Schmitter, op.cit., pp. 26-54. 

47 Timm Beichelt, “The Research Field of Democracy Promotion,” democracy.livingreviews.org, (2012), p. 2, 
http://www.livingreviews.org/lrd-2010-1 (April 5, 2018). 

48 Schmitter, op.cit., p. 30. 
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อ่ืนๆ เลียนแบบได้49 รูปแบบนี้สามารถเทียบเคียงได้กับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงปลายยุคสงครามเย็นในกรณีของ
เยอรมนีตะวันออกซ่ึงได้รับอิทธิพลอย่างสูงผ่านทางสาร (message) ที่ส่งผ่านจากเยอรมนีตะวันตกว่าการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาวะเช่นเดียวกันนี้ถูกส่งต่อจากเยอรมนีตะวันออกไปยังประชาชนชาวเชค 
อย่างไรก็ตาม การแพร่กระจายเป็นกระบวนการที่มีความเป็นกลาง ดังนั้น การแพร่กระจายจึงอาจเกิดขึ้นในกรณี
ของการแพร่กระจายที่น าไปสู่การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย หรือการแพร่กระจายอิทธิพลของเผด็จการอ านาจนิยมก็
ได้50  
 การควบคุม เป็นรูปแบบของอิทธิพลภายนอกท่ีมีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีมีลักษณะเชิงบังคับ 
(intention) เสมอไป การบังคับเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีประเทศหนึ่งกระท าต่อประเทศอ่ืนๆ ผ่านนโยบายที่
ชัดแจ้ง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างประเทศผู้กระท าซึ่งเป็นตัวแสดงภายนอกกับประเทศเป้าหมายมีลักษณะ
เชิงอสมมาตร กล่าวคือ ประเทศผู้กระท ามีอ านาจสูงกว่าประเทศเป้าหมาย เช่น สหรัฐอเมริกากับประเทศในละติน
อเมริกา เป็นต้น51 เพราะในความเป็นจริงแล้ว ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่จะกระจายจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดย
ปราศจากความตั้งใจ จะเห็นได้ว่า ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศมหาอ านาจตะวันตกพยายามผลักดัน
การสร้างสถาบันการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในประเทศอาณานิคมของตน อาทิ อังกฤษพยายามผลักดันการ
สร้างถสาบันตามระบบเวสต์มินสเตอร์ (Westminster model) ในประเทศอาณานิคม ในทัศนะของไวท์เฮทแล้ว 
สองในสามของประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1990 มีจุดก าเนิดมาจากรูปแบบการควบคุม52 ประเทศท่ี
ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยรูปแบบเชิงบังคับจะใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ประกอบไปด้วย 
การให้ความช่วยเหลือ (aid) การคว่ าบาตร (sanction) และการยึดครองทางทหาร (military occupation) เพ่ือ
เป้าหมายหลักคือท าให้ประเทศเป้าหมายเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย53    
 การยินยอม เป็นรูปแบบของอิทธิพลภายนอกท่ีมีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีมีลักษณะเชิงสมัครใจ 
เกี่ยวข้องกับชุดของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการระหว่างประเทศและกลุ่ม (ตัวแสดง) ภายในประเทศที่สร้าง
ความคาดหวังและปทัสถานประชาธิปไตยใหม่จากด้านล่าง ตัวแสดงภายในยอมรับการมีอิทธิพลของปัจจัยภายนอก 
สภาวะเช่นนี้อาจน าไปสู่การรวมเข้าด้วยกันกับประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว เช่น กรณีของการรวมเยอรมนี
ตะวันออกเข้ากับเยอรมนีตะวันตก หรือในบางกรณี ความต้องการในการปกป้องประชาธิปไตยภายในรัฐหนึ่งๆ โดย
การเข้าร่วมกลุ่มภูมิภาค (regional bloc)54 ฮันตินตันได้อธิบายว่า ผลกระทบการแสดงตัวอย่าง (demonstration 
effect) เป็นกลไกส าคัญของการสร้างการยินยอม การแสดงตัวอย่างเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนในอีกสังคมหนึ่งเกิด

                                                 

49 Lootz, 'Using aid for autocracy promotion? p. 33; Whitehead, (2001) op.cit., p. 6. 
50 Ibid., pp. 6-7. 
51 Beichelt, op.cit., p. 2.  
52 Whitehead, (2001) op.cit., p. 9. 
53 Usul, op.cit., p. 63. 
54 Schmitter, op.cit., p. 30. 



24 

การเรียนรู้ประสบการณ์ของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท่ีเกิดขึ้นในสังคมอีกสังคมหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า 
และได้เรียนรู้วิธีการที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน การแสดงตัวอย่างยังให้ประสบการณ์ที่ท าให้เห็น
อันตรายที่ควรหลกเลี่ยงและอุปสรรคที่ควรด าเนินการแก้ไขได้55 
 การก าหนดเง่ือนไข เป็นรูปแบบของอิทธิพลภายนอกที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่เกิดข้ึนในลักษณะ
พหุภาคี และเกิดข้ึนเชิงบีบบังคับที่สนับสนุนโดยรัฐ เป็นการใช้การบีบบังคับอย่างตั้งใจ (deliberate use of 
coercion) โดยการผูกติดเงื่อนไขเฉพาะในการแจกผลประโยชน์จากประเทศผู้ให้ต่อประเทศผู้รับผลประโยชน์56 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดเงื่อนไขสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก การก าหนดเงื่อนไขเชิงลบ 
(negative conditionality) ซึ่งอาจเกิดข้ึนในรูปแบบของการคว่ าบาตร (sanction) การก าหนดเงื่อนไขรูปแบบนี้
จะถูกใช้กับกรณีของการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกรณีของรัฐบาลเผด็จการอ านาจนิยมและการปฏิบัติของ
รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และรูปแบบที่สอง การก าหนดเงื่อนไขเชิงบวก (positive conditionality) จะมุ่งเน้น
ที่เงื่อนไขท่ีจะช่วยเร่งประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนผ่านโครงการช่วยเหลืออย่างชัดเจน57 
 ธันยา บอร์เซล (Tanja Börzel) และโธมัส ริสเซ (Thomas Risse) ได้แบ่งรูปแบบของอิทธิพลภายนอกที่มี
ต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) การบีบบังคับ (coercion) 2) การก าหนดเงื่อนไข 
(conditionality) 3) การชักจูง (persuasion) และ 4) การกล่อมเกลาทางสังคม (socialization)58 
 การบีบบังคับ (เทียบเคียงได้กับรูปแบบการควบคุมตามทัศนะของไวท์เฮทและชมิทเตอร์) เป็นวิธีการที่
ประเทศที่ส่งออกแนวคิดประชาธิปไตยท าการบังคับให้มีการรับเอาแนวคิดโดยประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 
ประเทศเป้าหมายอาจอยู่ในสภาวะที่ไม่มีฝ่ายค้านที่มีพลังเพียงพอจะต่อต้านรัฐบาลเผด็จการที่ปกครองประเทศ 
หรือมีเงื่อนไขท่ีสนับสนุนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบอบได้โดย
ตนเอง การบีบบังคับมักปรากฏอยู่ในรูปของการใช้ก าลังทางทหารโดยประเทศท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งท าให้เกิด
ความขัดแย้งที่มีการใช้ก าลังได้สูง และมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากกลุ่มต่างๆ ในประเทศเป้าหมาย
อย่างกว้างขวาง59  
 การก าหนดเง่ือนไข เป็นรูปแบบที่อาจเรียกว่าการบงการผ่านการค านวณอรรถประโยชน์ (manipulation 
of utility calculations)60 โดยการให้สิ่งจูงใจทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตัวแสดงทั้งสองกลุ่มคือผู้ด าเนินการส่งเสริม
                                                 

55 Huntington, op.cit., pp. 100-101. 
56 Schmitter, op.cit., p. 30. 
57 Usul, op.cit., p. 63. 
58 Beichelt, op.cit., p. 3, cited from Tanja Börzel and Thomas Risse, “The Transformative Power of Europe: 

The European Union and the Diffusion of Ideas,” KFG Working Paper (1), (Berlin: Freie Universität Berlin, 
May 2009). 

59 Beichelt, op.cit., p. 3 cited from Börzel and Risse, “The Transformative Power of Europe” 

60 Tanja Börzel and Thomas Risse, “The Transformative Power of Europe: The European Union and the 
Diffusion of Ideas,” KFG Working Paper (1), (Berlin: Freie Universität Berlin, May 2009), p. 10. 
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ประชาธิปไตยและผู้ที่อยู่ในประเทศเป้าหมายเข้าสู่เกมที่ประกอบไปด้วยสิ่งจูงใจ (incentive) การสัญญา 
(promise) และการคุกคาม (threat) ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปของการใช้ความรุนแรง การยอมรับหรือไม่ยอมรับตาม
เงื่อนไขเป็นผลมาจากการค านวณอรรถประโยชน์และความสัมพันธ์เชิงรางวัลและผลลัพธ์61   
 การชักจูง เป็นรูปแบบของการมีอิทธิพลของปัจจัยระหว่างประเทศที่วางอยู่บนฐานของความคิดที่ว่า
ค่านิยมของปัจเจกชนได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากการถกเถียง (argument) และเหตุผล (reason) รูปแบบนี้เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นสองระดับ ระดับแรกคือระดับของตัวแสดงทางสังคมที่เก่ียวข้องในกระบวนการ จะต้องมี
ความพร้อมที่ส าหรับการเรียนรู้ทางสังคม (social learning) โดยการฝังของปทัสถานและแนวคิดเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ในทางท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนอัตลักษณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยการที่สาธารณะต้องเข้าถึงการสื่อสารมวลชน ขณะที่ในอีก
ระดับหนึ่ง ชนชั้นน าเองก็ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนรู้ผ่านการถกเถียงและ
เหตุผลในระดับชนชั้นน าจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดผ่านการมีบทสนทนาทางการเมืองและการเจรจาต่อรองผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ62 
 การกล่อมเกลาทางสังคม เป็นรูปแบบของการมีอิทธิพลของปัจจัยระหว่างประเทศที่วางอบู่บนฐานของ
การใช้เหตุผลเชิงปทัสถาน (normative rationality) กล่าวคือ สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่กระบวนการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยของประเทศเป้าหมายเป็นผลมาจากการเลกเปลี่ยนปทัสถานและค่านิยมทางสังคม ผลลัพธ์
ของการกล่อมเกลาทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จก็คือการเรียนรู้ทางสังคมเช่นเดียวกับรูปแบบ
การชักจูง แต่ต่างกันตรงที่รูปแบบการชักจูงเป็นผลมาจากการส่งเสริมแนวคิดผ่านการให้เหตุผลและความชอบ
ธรรม ขณะที่ในกรณีของการกล่อมเกลาทางสังคมเป็นการแสดงของปทัสถานและค่านิยมในการปฏิบัติทางสังคม 
แม้ว่ารูปแบบของการกล่อมเกลาทางสังคมจะไม่ได้ปฏิเสธว่าการสื่อสารมีบทบาทส าคัญในการสร้างให้เกิดปทัสถาน 
แต่ก็ให้ความส าคัญการมีปฏิสัมพันธ์ของปทัสถานที่ด ารงอยู่มากกว่า63 
 ในทางปฏิบัติ เราสามารถเห็นสภาวะที่อิทธิพลภายในรูปแบบที่ต่างกันที่ท างานไปพร้อมๆ กัน นั่นคือ ใน
ประเทศเป้าหมายหนึ่งๆ เราสามารถพบรูปแบบของการยินยอมซึ่งเห็นได้จากความเต็มใจของตัวแสดง
ภายในประเทศที่ยอมรับการมีอิทธิพลโดยปัจจัยภายนอกในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ซึ่งท างานไป
ควบคู่กับการท างานของการก าหนดเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะของการใช้สิ่งจูงใจเพ่ือช่วยจ ากัดการด ารงอยู่ของทัศนคติ
แบบเผด็จการอ านาจนิยมภายในประเทศ64  
 
กิจกรรม 6.1.4 
 รูปแบบของอิทธิพลภายนอกที่ม่ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่เรียกว่า การก าหนดเงื่อนไข คืออะไร จง

                                                 

61 Beichelt, op.cit., p. 3 cited from Börzel and Risse, “The Transformative Power of Europe” 

62 Beichelt, op.cit., p. 3 cited from Börzel and Risse, “The Transformative Power of Europe” 

63 Beichelt, op.cit., pp. 3-4 cited from Börzel and Risse, “The Transformative Power of Europe” 

64 Leal, op.cit., p. 22. 
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อธิบายมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 6.1.4 
 การก าหนดเงื่อนไขเป็นรูปแบบของอิทธิพลภายนอกที่เกิดขึ้นในลักษณะพหุภาคี และเกิดขึ้นเชิงบังคับที่
สนับสนุนโดยรัฐ เป็นการบีบบังคับอย่างตั้งใจโดยการผูกติดเงื่อนไขเฉพาะในการแจกผลประโยชน์จากประเทศผู้ให้
ต่อประเทศผู้รับผลประโยชน์ ลักษณะเช่นนี้อาจเรียกว่าเป็นการบงการผ่านการค านวณอรรถประโยชน์ การก าหนด
เงื่อนไขสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ การก าหนดเงื่อนไขเชิงลบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการคว่ าบาตร 
และการก าหนดเงื่อนไขเชิงบวก จะมุ่งเน้นเงื่อนไขที่จะช่วยเร่งประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนผ่านโครงการ
ช่วยเหลืออย่างชัดเจน 
 
ตอนที่ 6.2  
การส่งเสริมประชาธิปไตย 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเรื่อง  

1. ความหมายและพัฒนาการของการส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. รูปแบบของการส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. ค าถามต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย 
4. การท้าทายและแรงต่อต้านต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย 

แนวคิด 
1. การส่งเสริมประชาธิปไตยคือการด าเนินกิจกรรมที่น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ประชาธิปไตยในประเทศโลกท่ีสาม เป็นมาตรการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตย ผ่านการใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ ทั้งการกดดันทางสังคม การให้สิ่งจูงใจ การ
ลงโทษทางเศรษฐกิจ การใช้วิธีทางการทูต และการแทรกแซงทางการทหาร โดยตัวแสดงภายนอก
ที่เป็นรัฐ ที่ไม่ใช่รัฐ และองค์การระหว่างประเทศ 

2. การส่งเสริมประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางการเมืองที่มองกระบวนการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในฐานะกระบวนการต่อสู้ทางการเมือง และแนวทางการพัฒนาที่มองการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในฐานะกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างช้าๆ โดยการสะสมอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปของผลลัพธ์ของการพัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจ นอกจากนี้ การส่งเสริมประชาธิปไตยยังมีการ
ด าเนินการหลายรูปแบบทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบบีบบังคับ รูปแบบการก าหนดเงื่อนไข 
รูปแบบการชักจูง และรูปแบบการกล่อมเกลาทางสังคม  

3. การส่งเสริมประชาธิปไตยต้องเผชิญหน้ากับค าถามส าคัญสองประการ คือ ค าถามต่อวัตถุประสงค์
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และเป้าหมายที่แท้จริงของการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยประเทศมหาอ านาจ และค าถามต่อ
ประสิทธิผลของการส่งเสริมประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาเป็นเป้าส าคัญของการตั้งค าถาม 
โดยเฉพาะเมื่อการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาถูกมองว่าสะท้อนการ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่งคงของประเทศเป็นหลัก การใช้วิธีการ
แทรกแซงทางการทหารน าไปสู่การตั้งค าถามต่อความชอบธรรมของการส่งเสริมประชาธิปไตย 
รวมถึงความส าเร็จที่แท้จริงในการหยุดยั้งการขยายตัวของระบอบเผด็จการเมื่อพิจารณาจากกรณี
ของจีนและรัสเซีย 

4. ในช่วงทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ได้ปรากฎแนวโน้มของการใช้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย และการส่งเสริมเผด็จการ โดยประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย จีนและรัสเซียเป็น
สองประเทศหลักที่เป็นที่หวาดกลัวของประเทศประชาธิปไตยตะวันตกว่าเป็ฌนสองประเทศที่ใช้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีของจีนซึ่งประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว ได้หันมาให้ความช่วยเหลือต่างประเทศแก่ประเทศก าลังพัฒนาแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่ง
แตกต่างไปจากการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของประเทศประชาธิปไตยตะวันตกที่มักมา
พร้อมการก าหนดเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม นักวิชาการมีทัศนะว่าการใช้ยุทธศาสตร์ทั้งสองจะเกิดขึ้น
ในกรณีที่ประเทศท่ีด าเนินการมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบต่อความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศและการคุกคามต่อความม่ันคงของชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 6.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของการส่งเสริมประชาธิปไตยได้ 
2. อธิบายรูปแบบของการส่งเสริมประชาธิปไตยได้ 
3. อธิบายค าถามต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยได้ 
4. อธิบายการท้าทายและแรงต่อต้านต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยได้ 

 
เรื่องท่ี 6.2.1  
ความหมายและพัฒนาการของการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 การส่งเสริมประชาธิปไตยระดับนานาชาติ (international democracy 
promotion) ได้เพ่ิมความส าคัญมากข้ึนอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและประเทศประชาธิปไตยใน
ยุโรปแล้ว ตัวแสดงใหม่ๆ จ านวนมากได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ประชาธิปไตย องค์การระหว่างประเทศระดับโลกอย่าง UN ก็ปรับเปลี่ยนจุดยืนเชิงนโยบายและหันมาสนับสนุนกิจ 
กรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย องค์กร INGOs และตัวแสดงเอกชนอื่นๆ อาทิ บรรษัทเอกชนขนาดใหญ่ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยที่เชื่อมโยงกับการเพ่ิมสมรรถนะและความโปร่งใสของระบบการ
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บริหารปกครอง ขณะที่แผนงานและโครงการที่จัดท าโดยหน่วยงานด้านการพัฒนาต่างๆ และแหล่งเงินทุน
สนับสนุนการท ากิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยในประเทศตะวันตกเพ่ิมจ านวนมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ65 
ท่ามกลางกระแสของการขยายตัวของการส่งเสริมประชาธิปไตย เราจ าเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการท าความเข้าใจว่า 
อะไรคือ "การส่งเสริมประชาธิปไตย"  
 ในรายงานของคณะมนตรีแห่งยุโรป (European Council of Minister) ได้นิยาม "การส่งเสริม
ประชาธิปไตย" ว่าคือ ความสัมพันธ์ภายนอกและกิจกรรมความร่วมมือการพัฒนาต่างๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาและ
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตยในประเทศที่สาม เป็นมาตรการทั้งหมดที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการ
สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย66 การส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นความพยายามโดยรัฐๆ หนึ่งหรือรัฐหลายรัฐที่
สนับสนุนประเทศหนึ่งให้มีการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ทั้งท่ีผ่านการเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการ (autocracy) การ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศประชาธิปไตยที่เพ่ิงเกิดใหม่หรือประชาธิปไตยที่ยังขาดเสถียรภาพ (unstable 
democracy) และการพัฒนาคุณภาพของประชาธิปไตยให้แก่ประเทศต่าง การส่งเสริมประชาธิปไตยเก่ียวข้องกับ
ทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ ผ่านการใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ ทั้งการกดดันทางสังคม การให้สิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกิจ การใช้การลงโทษทางเศรษฐกิจ การใช้วิธีการทารทูต รวมถึงการใช้การแทรกแซงทางการทหาร67   

 ในความเป็นจริงแล้ว สหรัฐอเมริกาแสดงบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมประชาธิปไตย (democracy promoter) 
รุ่นแรกตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เพราะแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงยึดม่ันอยู่กับนโยบายการโดดเดี่ยวตนเอง แต่ก็
ให้ความส าคัญกับแนวคิดเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดของประธานาธิบดีวูดโร วิลสัน 
(Woodrow Wilson) เรื่องความจ าเป็นในการปกป้องประชาธิปไตยโดยการท าให้โลกมีความปลอดภัยส าหรับ
ประชาธิปไตย ข้อเสนอของวิลสันตั้งอยู่บนฐานแนวคิดของทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตย (democratic peace 
theory) ซึ่งเชื่อว่า ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะไม่ต่อสู้หรือท าสงครามกันเอง ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงได้ริเริ่มการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1899 และภายใต้
รัฐบาลของประธานาธิบดีวิลสัน สหรัฐอเมริกาได้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในเม็กซิโก ไฮติ และ
สาธารณรัฐโดมินิกัน ภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาได้พยายามสร้างประชาธิปไตยใน
ประเทศเกิดใหม่ในยุโรปตะวันออก อาทิ เชคโกสโลวาเกีย โปแลนด์ และยูโกสลาเวีย ผ่านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและความสัมพันธ์แบบพหุภาคี68 

                                                 

65  Peter Burnell, “Does international democracy promotion work?” Discussion Paper, ( Bonn: Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik, 2007), p. 1. 

66 Ibid., p. 1.  
67  Sarah Bush, The Taming of Democracy Assistance: Why Democracy Promotion Does Not Confront 

Dictators, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), p. 6. 
68  Daniela Huber, Democracy Promotion and Foreign Policy – Identity and Interests in US, Eu and Non-

Western Democracies. (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015), p. 11; Bridoux and Kurki, op.cit., p. 4. 
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 ภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง สภาพการเมืองระหว่างประเทศภายใต้ยุคสงครามเย็นมี
ผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมและการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา เพราะเมื่อการ
เผชิญหน้าของสองขั้วอุดมการณ์ภายใต้สงครามเย็นได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสงครามเกาหลีได้อุบัติ
ขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1950 สหรัฐอเมริกาได้หันไปให้ความส าคัญกับการต่อสู้กับสหภาพโซเวียตและจีนผ่านการใช้
นโยบายการปิดล้อม (containment policy) การใช้ยุทธศาสตร์การปิดล้อมต่อประเทศคอมมิวนิสต์ส่งผลให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกามองข้ามจุดยืนเชิงนโยบายดั้งเดิมของตนที่มุ่งให้การสนับสนุนต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 
กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปกังวลต่อเสถียรภาพของประเทศที่เป็นพันธมิตรกับตนมากกว่าความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศเหล่านั้น และยอมรับการปกครองระบอบเผด็จการอ านาจนิยมของประเทศพันธมิตรที่
ยอมร่วมมือกับตนภายใต้พันธกิจการรักษาระเบียบโลกเสรีประชาธิปไตย (liberal democratic world order) 
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและการทหารแก่ประเทศ
พันธมิตรหลายประเทศโดยที่ความช่วยเหลือเหล่านั้นถูกน าไปใช้เพื่อรักษาความชอบธรรมให้กับการปกครองของ
รัฐบาลเผด็จการอ านาจนิยม นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังได้มีส่วนส าคัญในการล้มระบอบการปกครองที่มา
จากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยในอิหร่านใน ค.ศ. 1953 และกัวเตมาลาใน ค.ศ. 195469  
 ความหมกมุ่นกับสงครามเวียดนามส่งผลให้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอยู่ในสถานะ
ล าดับรองในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจนถึงช่วงต้นทศวรรษ 1970 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ใน
สหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเม่ือเข้าสู่สมัยประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ (Jimmy Carter) เนื่องจากรัฐบาลคาร์
เตอร์ได้น าเอาประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของประชาธิปไตยกลับเข้ามาเป็น
องค์ประกอบส าคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้อีกครั้ง
หนึ่ง ขณะเดียวกัน รัฐบาลคาร์เตอร์ยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกรมสิทธิมนุษยชนและกิจการด้าน
มนุษยธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ70 ใน ค.ศ. 1973 สภาครองเกรสได้ริเริ่มการเคลื่อนไหวที่น าไปสู่การออก
รายงานของคณะอนุกรรมการว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศและการเคลื่อนไหว (Subcommittee on 
International Organizations and Movements) และในช่วงต้น ค.ศ. 1974 รายงานนี้กระตุ้นให้สหรัฐอเมริกา
เร่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในฐานะเป้าหมายหลักของนโยบายต่างประเทศ ในปีเดียวกันนั้นเอง รัฐสภาได้เพ่ิมการ
แก้ไขเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปในพระราชบัญญัติความช่วยเหลือต่างประเทศ (Foreign Assistance Act) 
พระราชบัญญัติความช่วยเหลือระหว่างกัน (Mutual Assistance Act) และพระราชบัญญัติการปฏิรูปการค้า 
(Trade Reform Act) และหลังจากนั้นสามปี ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
(International Financial Institutions Act) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเหล่านี้ได้เชื่อมโยงการให้ความ
ช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายเข้ากับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยห้ามมิให้ที่

                                                 

69 Huber, op.cit., p. 12. 
70 Ibid., p. 13; Nelli Babayan and Daniela Huber, “Motioned, Debated, Agreed? Human Rights and Democracy 

Promotion in International Affairs.” Transworld. (Working Paper 06, December 2012), p.3. 
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รัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่มีการกระท าที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน71 
 ในช่วงเวลาต่อมาเม่ือประชาธิปไตยถูกอธิบายว่าเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น (pre-condition) ของสิทธิมนุษยชน 
รัฐบาลของประธานาธิบดีโรนัล เรแกน (Ronald Reagan) ได้รวมเอาวาระเรื่องประชาธิปไตยเข้าไว้ในนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีการประยุกต์โวหารประชาธิปไตยท่ีมีพลังเชิงโน้มน้าวใจโดยอาศัยวิธีการแบ่งคู่ตรง
ข้ามเชิงศีลธรรม (moral dichotomy) ระหว่างสังคมเสรีกับสังคมไม่เสรี รวมถึงยังได้ริเริ่มการให้ความช่วยเหลือ
ประชาธิปไตย (democracy assistance) กับประเทศต่างๆ ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
รัฐบาลของพันธมิตรที่ไม่เป็นประชาธิปไตย อาทิ ฟิลิปปินส์ ชิลี และเกาหลีใต้ เริ่มเสื่อมลง72 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งกองทุนประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Endowment of Democracy: NED) ขึ้น
ใน ค.ศ. 1983 ซึ่งเป็นก้าวแรกของปฏิบัติการการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเติบโตของชุมชนของผู้ปฏิบัติการ
การส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาสังคมในสหรัฐอเมริกา NEDและองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุนตัวแสดงภาคประชาสังคมในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและสรัางพ้ืนฐานให้แก่ชุมชนผู้สนับสนุน
ผลักดันการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้น73 ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ให้หน่วยงานส าคัญ
ด้านการพัฒนาคือ องค์การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในละตินอเมริกา และในประเทศท่ีเคย
เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต74 
 ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา การส่งเสริมประชาธิปไตยได้ฝังเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกาพยายามเติมเชื้อของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยภายใต้คลื่นลูกท่ีสามใน
ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ในช่วงเวลานี้เอง ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีเป้าหมายทาง
การเมืองและการสร้างความเป็นประชาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึนภายใต้การติดป้ายเรื่อง "ธรรมาภิบาล" ซึ่งสัมพันธ์กับการ
ขยายตัวของโลกาภิวัตน์ (globalization) และฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ต่อมาในช่วงของ
รัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์ช บุช (George H.W. Bush) และประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton) รัฐบาล
ได้เพ่ิมจ านวนเงินทุนและกิจกรรมส าหรับการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีการปรับเปลี่ยนประเทศเป้าหมายและ
ภูมิภาคตามการจัดล าดับความส าคัญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น75 ในสมัยประธานาธิบดีบุช แม้จะลด
ระดับการใช้ถ้อยค าโน้มน้าวเชิงประชาธิปไตยลงเมื่อเทียบกับสมัยประธานาธิบดีเรแกน แต่รัฐบาลของเขาก็ยังคง
เสนอให้ประชาธิปไตยเป็นกุญแจหลักของการจัดการกับสภาวะหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นและการสร้าง
ระเบียบโลกใหม่ นอกจากนี้รัฐบาลของบุชยังให้ความสนใจกับการสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศท่ีเคยเป็นส่วน

                                                 

71 Huntington, op.cit., pp. 91-92. 
72 Huber, op.cit., p. 13; Babayan and Huber, op.cit., p.3.; Sedaca and Bouchet, op.cit., p. 5.  
73 Sedaca and Bouchet, op.cit., pp. 5-6. 
74 Huber, op.cit., p. 13; Babayan and Huber, op.cit., p.3. 
75 Sedaca and Bouchet, op.cit., p. 6.  
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หนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียต อาทิ จอร์เจีย และยูเครน76 ในสมัยประธานาธิบดีคลินตัน รัฐบาลได้ก าหนดให้การ
ส่งเสริมประชาธิปไตยมีสถานะเป็นหนึ่งในสามแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้มีการ
จัดตั้งแผนงานประชาธิปไตยและการบริหารปกครอง (Democracy and Governance Program) ภายใน USAID 
นอกจากนี้ ยังได้มีการตั้งส านักงานความริเริ่มด าเนินการเปลี่ยนผ่าน (Office of Transition Initiatives) และ
กองทุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (Human Rights and Democracy Fund) ขึ้นภายในกระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วย77   
 ขณะเดียวกัน ทศวรรษ 1990 ยังเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาปรับเปลี่ยนนโยบายและจุดยืนต่อภูมิภาค
ละตินอเมริกา โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ไปสู่สนับสนุน (endorse) 
ประชาธิปไตยโดยด าเนินการผ่านองค์การระดับภูมิภาคอย่างองค์การรัฐอเมริกา (OAS) นอกจากนี้ การเปลี่ยน
จุดยืนของสหรัฐอเมริกาได้เกิดขึ้นกับประเทศพันธมิตรที่เป็นเผด็จการในทวีปแอฟริกาอีกด้วย ตลอดทศวรรษ 1980 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อประเทศปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการอย่างไนจีเรียและซาอีร์ 
และปัญหาการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ รวมถึงยังแสดงความลังเลที่จะวิจารณ์ความเสื่อมถอยทางการเมืองที่
เกิดข้ึนในประเทศพันธมิตรอย่างเอธิโอเปีย รวันดา และอูกันดา78 
 การเกิดขึ้นของเหตุวินาศกรรมโดยการโจมตีพลีชีพต่อสหรัฐอเมริกาในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ซ่ึง
เรียกต่อกันมาว่าเหตุการณ์ 9-11 ถูกใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะเหตุการณ์ 9-11 
ได้รับการตีความว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการขาดประชาธิปไตยในโลกอาหรับซึ่งกลายเป็นพื้นฐานส าคัญที่
น าไปสู่การเกิดข้ึนของอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสุดขั้ว-เชื้อชาตินิยม (radical-extremist ideologies) ซึ่งเป็น
สาเหตุของปฏิบัติการโจมตีและท าลายชีวิตมนุษย์ และปฏิบัติการก่อการร้าย ชุดความเชื่อนี้เองน าไปสู่การพัฒนา
วาระ (agenda) เรื่องเสรีภาพที่ท าให้การส่งเสริมประชาธิปไตยกลายเป็นพันธกิจของสหรัฐอเมริกาต่อทุกประเทศ
และทุกวัฒนธรรม ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงหันไปให้ความสนใจกับพ้ืนที่ที่เคยถูกละเลยในอดีตด้วยเหตุผลเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง และได้มีการก่อตั้ง "ความริเริ่มหุ้นส่วนตะวันออกกลาง" (Middle East 
Partnership Initiative: MEPI) ซึ่งเป็นแผนงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในตะวันออกกลาง รวมถึงได้มีการจัดสรร
เงินทุนส าหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยไปยังประเทศอิรัก อัฟกานิสถาน และประเทศอ่ืนๆ ในตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือที่เป็นศูนย์กลางของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายโลก (Global War on Terror)79 ใน ค.ศ. 2006 
รัฐมนตรีต่างประเทศคอนโดเรสซา ไรซ์ (Condoleezza Rice) ได้มีการน าเสนอวิสัยทัศน์ส าหรับ "การทูตเชิง
เปลี่ยนรูป" (transformational diplomacy) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการปรับและยกระดับกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยท่ีสหรัฐอเมริกาได้ด าเนินการภายในประเทศต่างๆ และเพ่ือท างานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกในการสร้าง

                                                 

76 Ibid., p. 12.  
77 Huber, op.cit., p. 13.  
78 Sedaca and Bouchet, op.cit., p. 13. 
79 Ibid., p. 6; Huber, op.cit., p. 13. 
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และรักษาประเทศประชาธิปไตย ไรซ์ได้ก าหนดกรอบความช่วยเหลือต่างประเทศ (Foreign Assistance 
Framework) ซึ่งได้รวมเอาเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ "การปกครองอย่างเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย 
(Governing Justly and Democratically)80 เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลักของกรอบดังกล่าวนี้81 

 อย่างไรก็ตาม ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้
พยายามถอยห่างออกจากสิ่งที่รัฐบาลของบุชได้ด าเนินการทิ้งไว้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านการแทรกแซงด้วย
ก าลังทหาร รวมถึงพยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย อาทิ อิหร่าน และรัสเซีย เมื่อ
เหตุการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring) ไดอุ้บัติขึ้นใน ค.ศ. 2011 ซึ่งน าความหวังของกระแสประชาธิปไตยใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ รัฐบาลโอบามาและรัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้จัดการให้ความช่วยเหลือ
ประชาธิปไตยแก่ประเทศมีแนวโน้มที่จะสามารถเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยและยังคงรักษาความสัมพันธ์กับประเทศท่ีมี
การปกครองระบอบเผด็จการซึ่งมีประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน82 การส่งเสริมประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลโอ
บามาได้ลดทอนความเข้มข้นลงจากสมัยของรัฐบาลบุช และขณะเดียวกัน ก็เป็นการลดทอนกระแสความไม่พอใจที่
มีต่อการใช้เครื่องมือและมาตรการแบบแข็งของสหรัฐอเมริกาผ่านปฏิบัติการสงครามต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

 ในยุโรป การส่งเสริมประชาธิปไตยได้รับการด าเนินการโดยทั้งองค์กรระดับภูมิภาคและประเทศสมาชิก 
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความโดดเด่นของยุโรปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคท่ีมีจุดก าเนิดที่ย้อนกลับไปถึงสนธิสัญญาที่เริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ. 1951 เพ่ือจัดตั้งประชาคมถ่านหินและ
เหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community) และต่อมาใน ค.ศ. 1957 สนธิสัญญาโรม 
(Rome Treaties) ได้น าไปสู่การจัดตั้งประชาคมพลังงานปรมาณูแห่งยุโรป (European Atomic Energy 
Community) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community) ซึ่งภายหลังใน ค.ศ. 1969 
องค์กรทั้งสามได้รวมเข้าด้วยกันเป็นประชาคมยุโรป (European Community) โดยมีสมาชิกท้ังหมด 6 ประเทศ 
ประกอบไปด้วย ฝรั่งเศส เยอรมนีตะวันตก อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์เลนด์ และลักเซมเบิร์ก และในปีต่อมา 
ประชาคมยุโรปได้ขยายจ านวนประเทศสมาชิกโดยได้รับนอร์เวย์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ และอังกฤษ เข้าร่วมเป็น
สมาชิกด้วย เป็นที่น่าสนใจว่า การขยายตัวของประชาคมยุโรปเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ประเทศใน
แถบยุโรปใต้ (แถบบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประกอบไปด้วย กรีซ โปรตุเกส และสเปน) ได้เข้าสู่กระบวนการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรป ส าหรับประเทศเหล่านี้ การเข้าเป็นสมาชิก
ของประชาคมยุโรปเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศ

                                                 

80 การปกครองอย่างเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย (Governing Justly and Democratically) เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
หนึ่งของสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ
และผลักดันให้ขยับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เพ่ิมสูงขึ้นผ่านกระบวนการสรา้งความเข้มแข็งให้แกป่ระชาธิปไตย อ้างจาก 
https://www.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2007hlts/html/102172.htm (December 31, 2018). 

81 Lawson and Epstein, op.cit., p. 6. 
82 Ibid., p. 7. 
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เหล่านี้จะได้รับเมื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม ในช่วงเวลานี้เอง การเป็นประชาธิปไตยถูกน ามาใช้เป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการเข้าเป็นสมาชิกของประชาคม83   
 เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการผ่อนปรน (Détente) คลื่นลูกท่ีสามของการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตยได้เริ่มต้นขึ้นในยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันกับกระบวนการสร้างการรับรองในทางกฎหมายให้กับ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและสิทธิมนุษยชน และการเปิดให้มีการตรวจสอบระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเหล่านี้ใน
แต่ละประเทศ กระบวนการรับรองทางกฎหมายได้ด าเนินการผ่านเอกสารความร่วมมือภายในองค์กรอย่างการ
ประชุมความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (CSCE) สนธิสัญญาเฮลซิงกิ (Helsinki Final Act) และกระบวนการ
เฮลซิงกิ (Helsinki Process) ซึ่งทั้งหมดนี้น าไปสู่การขยายความร่วมมือจากเดิมท่ีีมีข้อผูกพันเรื่องสิทธิมนุษยชน
อย่างจ ากัดไปสู่การรับรองเสรีภาพและสถาบันประชาธิปไตยที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตั้งคณะท างานและกลุ่ม
เฝ้าระวังเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการตามสนธิสัญญา เพ่ือท าให้เกิดการยอมรับหลักการของตะวันตกที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งภายในและระหว่างประเทศเม่ือมีการ
กระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน84 กรณีหลังนี้เป็นการก้าวข้ามหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายระหว่างกัน 

 ประชาคมยุโรปซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่สองของการส่งเสริมประชาธิปไตยต่อจากสหรัฐอเมริกา ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยอย่างกระตือรือร้น โดยมีการเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเป็นแรงจูงใจส าคัญ
ของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ขณะที่ CSCE เป็นกระบวนการที่ผูกพันประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปเข้ากับ
กระบวนการเปิดเสรีทางการเมือง แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้โดยตัวมันเองแล้วอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดประชาธิปไตย 
แต่ก็ปฏิเสธไมได้ว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีส่วนส าคัญต่อการเร่งการเปิดเสรีทางการเมืองในยุโรปตะวันออกและสหภาพ

                                                 

83 Huntington, op.cit., p. 87. 
84 การประชุมความมั่นคงและความรว่มมือในยุโรป (Conference on Security and Cooperation in Europe: ESCE) ได้มีการ

ออกเอกสารความร่วมมือภายในตา่งๆ ที่ให้ความชอบธรรมระดับนานาชาติกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพและการตรวจสอบ
ระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเหล่านี้ในแตล่ะประเทศ ขณะที่สนธิสัญญาเฮลซิงกิ (Helsinki Final Act) ซึ่งมีการลงนามโดย
ผู้น าของประเทศในยโุรปและอเมรกิาเหนือจ านวน 35 ประเทศ ในเดอืนสิงหาคม ค.ศ. 1975 มีหลักการข้อหนึ่ง (จากจ านวน 
10 ข้อ) ที่ระบุถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรภีาพขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงเสรภีาพทางความคดิ เสรีภาพทางการนับถือ
ศาสนาและความเชื่อ นอกจากนี้ สนธิสัญญายังมีการระบุถึงความรบัผิดชอบของรัฐบาลในการส่งเสรมิให้เกิดเสรภีาพของการ
เคลื่อนย้ายของข้อมลูข่าวสาร สิทธิของชนกลุ่มน้อย และเสรีภาพในการเดินทาง ขณะที่การประชุมของ CSCE ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1980 อาทิ การประชุมที่เวียนนาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1989 ได้มีการออกเอกสารของการประชุมซึ่งระบุถึงประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานที่น าไปสู่การประชุมด้านสิทธิมนุษยชนท่ีช่ือ การประชุมมติมินุษย์ (Conference on 
the Human Dimensions) ที่จัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ค.ศ. 1989 และที่กรุง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1990 การประชุมเหล่านี้ให้ความเห็นชอบต่อเอกสารส าคญัที่ให้การ
รับรองต่อนิตริัฐ ประชาธิปไตย พหุนิยมทางการเมือง สิทธิในการจดัตั้งพรรคการเมือง และการเลือกตั้งท่ีเสรีและยตุิธรรม 
นอกจากน้ี ยังได้มีการเริม่ต้นของกระบวนการเฮลซิงกิน (Helsinki Process) ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้งคณะท างานและกลุ่มเฝ้าระวัง
เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินการตามสนธิสญัญา โปรดดู Huntington, op.cit., pp. 89-90. 
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โซเวียต85 ประชาคมยุโรปซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นสหภาพยุโรปมีบทบาทส าคัญในฐานะกลไกส าคัญในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในประเทศเพ่ือนบ้าน ตัวองค์กรมีผลต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยของประเทศยุโรปใต้ในช่วง
ทศวรรษ 1980 และประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น86 เป็นที่น่าสนใจ
ว่า ประชาคมยุโปในฐานะองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคไม่ได้มีศักยภาพในการใช้เครื่องมือเชิงบังคับซึ่งต่าง
จากรัฐชาติ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แต่กลับกลายเป็นกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการส่งเสริมประชาธิปไตยมากกว่า
สหรัฐอเมริกา87 

 ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา สหภาพยุโรป (EU) ได้ใช้แนวทางเชิงรุกในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยผ่านวิธีการก าหนดเงื่อนไขทางการเมือง (political conditionality) มีการให้เงินอุดหนุนโครงการ
ความช่วยเหลือประชาธิปไตยจ านวนมาก และมีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
กระทรวงต่างประเทศยุโรป (European External Action service) และการริเริ่มแผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน อาทิ โครงการความริเริ่มแห่งยุโรปเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (European Initiative 
for Democracy and Human Rights: EIDHR) ท าหน้าที่กระจายเงินอุดหนุนให้แก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่ด าเนินกิจกรรมในประเทศเป้าหมาย และกองทุนแห่งยุโรปเพื่อประชาธิปไตย 
(European Endowment for Democracy) ท าหน้าที่เสริมสร้างและสนับสนุนประชาธิปไตยท่ีลึกซึ้งและยั่งยืนใน
ประเทศที่เปลี่ยนผ่านและในประเทศที่ก าลังพยายามดิ้นรนเพื่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย นอกจากนี้ ประเทศใน
ยุโรปยังมีนโยบายความเป็นเพ่ือนบ้านยุโรป (European Neighborhood Policy) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้ประเทศเพ่ือนบ้านให้ความเคารพต่อค่านิยมประชาธิปไตย88 

 ในกลุ่มประเทศยุโรป ประชาธิปไตยเป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญของวาระของนโยบายต่างประเทศที่สัมพันธ์
กับประเทศก าลังพัฒนาผ่านการสนับสนุนด้านการเงินกับความช่วยเหลือที่เก่ียวข้องกับประชาธิปไตย การพัฒนา
นิติรัฐ และโครงการที่เน้นการสร้างสมรรถนะ (capacity-building)89 เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมประชาธิปไตย ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา รัฐบาลเยอรมนีได้ด าเนินการผ่านองค์กรความ
ร่วมมือเชิงวิชาการของเยอรมนี (German Agency for Technical Cooperation: GTZ) และหน่วยงานอื่นๆ ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิติรัฐ ประชาสังคม การบริหารการปกครองประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น สื่อมวลชน 
ฯลฯ ขณะที่รัฐบาลเยอรมนี โดยผ่านทางกระทวงการต่างประเทศ ได้ให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งและการสังเกตการณ์เลือกตั้ง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินทั้งในแบบทวิภาคีและแบบพหุ
ภาคเีป็นจ านวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือประชาธิปไตยจากเยอรมนียังด าเนินการผ่านมูลนิธิ

                                                 

85 Huntington, op.cit., p. 91.  
86 Babayan and Huber, op.cit., p. 3. 
87 Huber, op.cit., p. 14. 
88 Bridoux and Kurki, op.cit., pp. 26-27; Babayan and Huber, op.cit., p. 13. 
89 Bridoux and Kurki, op.cit., p. 24. 
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ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองของเยอรมนี จนถึงช่วงทศวรรษ 1990 มูลนิธิประเภทนี้มีตัวแทนอยู่ในกว่า 100 
ประเทศทั่วโลก และในบางประเทศ มีการตั้งส านักงานและเจ้าหน้าที่ประจ าเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี องค์กร
อย่างมูลนิธิฟรีดิช เอแบค (Friedrich Ebert Stiftung) ใน ค.ศ. 2004 มีส านักงานตั้งอยู่ใน 63 ประเทศ ขณะที่
มูลนิธิคอนราด อาเดนาวเออร์ (Konrad Adenauer Foundation) มีส านักงานตั้งอยู่ใน 60 ประเทศ มูลนิธิเหล่านี้
จะท างานร่วมกับพรรคการเมือง รัฐสภา คณะกรรมการเลือกตั้ง และสื่อมวลชน90 
 สวีเดนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการด าเนินการผ่าน
หน่วยงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (SIDA) ซึ่งมีแผนกประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ เพ่ือรับผิดชอบหน้าที่บริหารจัดการความช่วยเหลือประชาธิปไตยของสวีเดน ใน ค.ศ. 
2008 งบประมาณท้ังหมดของ SIDA ที่ใช้กับความช่วยเหลือประชาธิปไตยมีมูลค่า 295 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 21 ของงบประมาณทั้งหมด SIDA เป็นหน่วยงานที่เน้นให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมของประชา
สังคมเพ่ือสนับสนุนกลุ่มประชาสังคมในฐานะผู้กระท าการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย (democratization agent) และ
เช่นเดียวกับเยอรมนี มูลนิธิทางการเมืองของสวีเดน เช่น สถาบันโอลอฟ ปาล์ม (Olof Plame Institute) มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยทางสังคม91 
 หากพิจารณาการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยองค์การระหว่างประเทศระดับโลก ค าศัพท์อย่าง "สังคม
ประชาธิปไตย" (democratic society) ได้ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights) ตั้งแต่ ค.ศ. 194892 แต่องค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกที่
มีข้อจ ากัดในการส่งเสริมประชาธิปไตยอันเป็นผลมาจากการเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน UN เอง ประเทศ
สมาชิกท่ีเป็นเผด็จการไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยมีสถานะเป็นปทัสถานที่เป็นสากล (universal norm) เพราะจะ
ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาลของตน ขณะที่ประเทศสมาชิกเกือบทั้งหมดยังคง
ต้องการรักษาไว้ซึ่งปทัสถานการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน จะเห็นได้ว่าแม้แต่การด าเนินการเพื่อแก้
วิกฤตด้านมนุษยธรรม หน่วยงานของ UN ยังจ าเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลที่เป็นต้นตอของปัญหา
เสียก่อน จึงจะสามารถเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในประเทศนั้นได้ ดังนั้น แม้ว่า UN จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมประชาธิปไตย แต่กิจกรรมของ UN ในการส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีเป็นที่ยอมรับได้โดยประเทศสมาชิกมี
เพียงกิจกรรมที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหรือกิจกรรมประเภทการปฏิรูป

                                                 

90 Lise Rakner, Alina Rocha Menocal and Verena Fritz, “Democratisation’s Third Wave and the Challenges of 
Democratic Deepening: Assessing International Democracy Assistance and Lessons Learned,” Working Paper 
2, Oversea Development Institute,  (August 2007), p. 24. 

91 Bridoux and Kurki, op.cit.,, p. 25. 
92 Kennedy Graham, “The Role of Regional Organizations in Promoting Democracy,” Building Capacity for 

Democracy, Peace and Social Progress Background Paper No.7, The 6th International Conference of New or 
Restored Democracies (ICNRD-6), Doha, Qatar, 29 October – 1 November 2006, p. 4. 
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ประชาธิปไตย (democratic reform) ขณะที่กิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นใน
ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับและไม่สามารถด าเนินการได้93  
 ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา UN ได้เริ่มมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ให้เข้าสู่
กระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ใน ค.ศ. 1989 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly: UNGA) ได้ริเริ่มการด าเนินการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของหลักการการเลือกตั้งอย่างแท้จริงและ
เกิดข้ึนตามก าหนด (periodic and genuine election) ซึ่งปรากฏในค าประกาศสากลผ่านหน่วยงานส าคัญคือ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือตามการร้องขอจากประเทศท่ีผ่านเข้าสู่
กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย และเมื่อถึงช่วงกลางทศวรรษ 1990 UN ยังคงยืนยันว่าความช่วยเหลือ
และการสนับสนุนด้านการเลือกตั้งเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยควรเป็นการ
ด าเนินการตามค าขอจากประเทศสมาชิก แต่ขณะเดียวกัน ก็ยังคงยืนยันอย่างแข็งขันตามปฏิญญาเวียนนา 
(Vienna Declaration) ว่าการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้มีการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นสิ่งส าคัญใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาสังคมที่เป็นพหุนิยม (pluralistic civil society)94  
 ประมาณ ค.ศ. 2002 UN ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการ
ประชาธิปไตย สถาบันการเลือกตั้ง และการสร้างสมรรถนะของประเทศ แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมประชาธิปไตยของ UN ว่ามุ่งการส่งเสริมการสร้างพ้ืนฐานเชิงสถาบันที่กระบวนการ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยสามารถเติบโตขึ้นต่อไปได้95 แน่นอนว่า ความพยายามของ UN มีความกี้าวหน้าอยู่บ้าง ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 UNGA ได้ประกาศว่าคนทุกคนได้รับสิทธิที่มีต่อระเบียบระหว่างประเทศที่เป็น
ประชาธิปไตยและยุติธรรม เพราะประชาธิปไตยเป็นทั้งแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หลังจากนั้น ใน
เดือนกันยายน ค.ศ. 2003 เลขาธิการของ UN ได้ย้ าบทบาทส าคัญของประชาสังคมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะในกระบวนการเลือกตั้ง ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 2004 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (UN Human Rights Commission) ได้เพ่ิมบทบาทขององค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค และ
การด าเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย รวมทั้งยังสนับสนุนให้องค์การระดับภูมิภาคและ
ข้ามภูมิภาคได้ริเริ่มความเป็นหุ้นส่วนเพื่อช่วยกระจายความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันและกลไกประชาธิปไตย

                                                 

93 Robert Axelrod, op.cit., p. 3, excerpt from Ernesto Zedillo (ed.) Reforming the United Nations for Peace 
and Security, (New Haven: Yale Center for the Study of Globalization, March 2005), http://www-
personal.umich.edu/~axe/research/PromotingDemocracy.pdf (April 5, 2018). 

94 Graham, op.cit., p. 11. 
95 Rudy Mengasha, “International Organizations and democracy promotion – A Minor field study of Ghana’s 

democratic process,” Master’s Thesis, Malmö Högskola, 2013, p. 23, 
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/17975/Rudy%20Mengesha.pdf (April 5, 2017). 
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ภายใต้การเผชิญหน้ากับการท้าทายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละสังคม96 
 ในขณะที่การยึดมั่นต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยของตัวแสดงระดับรัฐ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มีลักษณะ
ที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ องค์กร INGOs กลับมีการด าเนินการที่มีความคงเส้นคงวาและมีความกระตือรือร้นมากกว่า
ในเรื่องประชาธิปไตยและการปกป้องสิทธิมนุษยชน97 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า NGOs มีบทบาทส าคัญอย่าง
มากต่อการลงมือปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะการท างานของ NGOs มีลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน กลุ่ม NGOs เน้นท างานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องจึงท าให้มีความเข้าใจ
สภาพความเป็นจริงและปัญหาของพ้ืนที่ รวมถึงมีความคล่องตัวในการปฏิบัติการมากกว่าหน่วยงานหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ แต่อย่างที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ การท างานของ NGOs เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินส่วน
ใหญ่มาจากรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ใน ค.ศ. 2012 องค์กรฟรีดอม เฮาส์ (Freedom House) รับเงินอุดหนุนร้อยละ 
88 มาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและยุโรปยังให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่องค์กร NGOs ท้องถิ่นของประเทศเป้าหมายเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตย 
แน่นอนว่า ความช่วยเหลือทางการเงินเหล่านี้ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยโดยกลุ่ม INGOs และ NGOs ภายในประเทศเป้าหมาย แต่ในทางกลับกัน ก็ส่งผลให้เกิดการตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่งระหว่าง NGOs ที่แท้จริงกับการเป็นเครื่องมือของนโยบายต่างประเทศ
ของประเทศมหาอ านาจ98  
  นอกจากนี้ เรายังพบปรากฏการณ์ที่ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่พยายามสนับสนุนปทัสถาน
ประชาธิปไตยผ่านองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค อาทิ องค์การรัฐอเมริกา (OAS) และเวทีระดับภูมิภาค 
อ่ืนๆ อาเจนตินาเป็นตัวอย่างของประเทศหนึ่งที่แสดงบทบาทส าคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องจากอาเจนติ
นาเป็นประเทศท่ีถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่เป็นเผด็จการ ซึ่งท าให้อาเจนตินากงัวลว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ประชาธิปไตยและอาจต้องเผชิญกับการแทรกแซงจากประเทศเผด็จการ ดังนั้นอาเจนตินาจึงด าเนินการสนับสนุน
ปทัสถานประชาธิปไตยในประเทศเพ่ือนบ้านเพราะเชื่อว่าการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยใน
ภูมิภาคเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศของตน นอกเหนือจากการสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกแล้ว อาเจนตินายังได้สร้างพันธมิตรประชาธิปไตยร่วมกับบราซิล
และอุรุกวัยเพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในโบลิเวียและปารากวัย99 ตัวองค์กร OAS เอง
ก็มีเป้าหมายการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนโดยการเคารพต่อหลักการไม่

                                                 

96 Graham, op.cit., pp. 12, 14. 
97 Sedaca and Bouchet, op.cit., p. 5. 
98 Lincoln A. Mitchell, The Democracy Promotion Paradox, (Washington D.C.: Brookings Institute Press, 2016), 

pp. 9-10. 
99 Babayan and Huber, op.cit., p. 3; Huber, op.cit., p. 15. 
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แทรกแซงระหว่างกันบรรจุไว้ในธรรมนูญการก่อตั้งองค์กร100 อย่างไรก็ตาม องค์กรต้องเผชิญกับอุปสรรคส าคัญของ
การส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งได้แก่การที่ประเทศในภูมิภาคนี้ยังยึดมั่นต่อหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ระหว่างกันอย่างเหนียวแน่น ประเทศสมาชิกมีสิทธิในการเลือกระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของตนเองโดย
ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก ดังนั้น องค์กรจึงไม่เคยมีการใช้มาตรการเข้มงวด อาทิ การคว่ าบาตร เพ่ือ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ (วิกฤต) ใดๆ เลยในภูมิภาค แม้ว่าในเวลาต่อมา OAS จะมีการจัดท ากฎบัตรประชาธิปไตย
ระหว่างชาติอเมริกา (Inter-American Democratic Charter) ใน ค.ศ. 2001 ซึ่งมีการระบุถึงองค์ประกอบส าคัญ
ของประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประกอบไปด้วย การเคารพต่อสิทธิมนุษชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงและ
การใช้อ านาจตามแนวทางนิติรัฐ การเลือกตั้งตามเวลา เสรี และเป็นธรรม การแบ่งแยกอ านาจและความเป็นอิสระ
ของส่วนประกอบของรัฐบาล ระบบพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองที่เป็นพหุนิยม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ทีเ่กิดขึ้นจริงในภูมิภาคสะท้อนให้เห็นถึงความน่ากังวลใจที่มีต่อประชาธิปไตยในภูมิภาค101 

 ในภูมิภาคอ่ืน สันนิบาตรัฐอาหรับ (League of Arab States: LAS) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาคของตะวันออกกลาง ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1945 LAS เป็นองค์การที่ไม่มีการระบุประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ในเอกสารก่อตั้งองค์การ แต่มีการก าหนดเป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่าง
รัฐสมาชิกและประสานความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมการเมืองเพ่ือให้เกิดสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง
ประเทศสมาชิกมากข้ึน ปกป้องอิสรภาพและอธิปไตย และค านึงถึงกิจการและผลประโยชน์ของรัฐอาหรับ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน การสื่อสารและวัฒนธรรม และเรื่องสวัสดิการสังคมและสุขภาพ แม้ว่าใน
ภายหลัง LAS จะได้มีการถกเถียงประเด็นเรื่องประชาธิปไตย แต่ผลลัพธ์ก็คือการไม่รวมเอาเรื่องประชาธิปไตยเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายส าหรับแผนการระดับภูมิภาค ข้อเสนอประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบรัฐอาหรับ ประชา
สังคม และการปฏิบัติแบบประชาธิปไตย ถูกปฏิเสธโดยประเทศสมาชิก102 กรณีของ LAS เป็นตัวอย่างขององค์การ
ระหว่างประเทศแทบจะไม่มีความส าคัญในการแสดงบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะประเทศสมาชิก
ต้องการรักษาระบอบการเมืองดั้งเดิมของตนเองภายใต้การอ้างเหตุผลของการรักษาจารีตดั้งเดิมทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกบางประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบีย ได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการเป็น
พันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกา 
 ขณะที่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: 
ASEAN) เป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่เผชิญกับข้อจ ากัดจากหลักการดังกล่าว 
ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ได้ระบุเหตุผลของการก่อตั้งอาเซียนที่อ้างอิงกับความผูกพันทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และยึดมั่นกับหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างประเทศสมาชิก ดังนั้น 
อาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย แต่มีภารกิจส าคัญเพ่ือส่งเสริม

                                                 

100 Graham, op.cit., p. 18. 
101 Ibid., p. 19. 
102 Ibid., p. 16. 
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ใน ค.ศ. 2005 ผู้น าของอาเซียนได้มีการกระชับ
ความร่วมมือระหว่างกันและมีการจัดท ากฎบัตรอาเซียนซึ่งมีการระบุถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน ความโปร่งใสและการบริหารการปกครองที่ดี และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันประชาธิปไตย 
อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกยังยึดมั่นหลักการการไม่แทรกแซงระหว่างกันอย่างเหนียวแน่น ขณะที่สถานการณ์
ภายในภูมิภาคยังน าไปสู่การตั้งค าถามถึงอนาคตของประชาธิปไตยในภูมิภาค103 
 อย่างไรก็ตาม แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจและแตกต่างเมื่อพิจารณาถึงหลักการไม่แทรกแซงระหว่างกัน 
องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของแอฟริกาคือ สหภาพแอฟริกา (African Union) ได้รับการจัดตั้งขึ้นใน 
ค.ศ. 2002 บนหลักปทัสถานด้านสิทธิมนุษยชนที่รับมาจากองค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African 
Unity) ในเอกสารการจัดตั้งสหภาพแอฟริกา ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งไว้ว่าเพ่ือการส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนตามปฏิญญาแอฟริกาด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน 
(African Charter on Human and People’s Rights) และเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อ่ืนๆ 
สหภาพแอฟริกาได้บรรจุหลักการที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนประชาธิปไตย ประกอบด้วย หลักการที่ให้ความ
เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐ และการบริหารการปกครองที่ดี รวมถึงหลักการการปฏิเสธ
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยวิธีการนอกรัฐธรรมนูญ เป็นที่น่าสนใจว่า สหภาพแอฟริกาเป็นองค์การระหว่างประเทศ
เพียงองค์การเกียวที่รับรองสิทธิการแทรกแซงรัฐสมาชิก โดยให้องค์กรสูงสุดมีอ านาจในการตัดสินใจโดยค านึงถึง
อาชญากรรมร้ายแรง 3 ประเภทคือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 
อย่างไรก็ตาม องค์การมิได้มีข้อก าหนดให้มีการแทรกแซงกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยวิธีการนอก
รัฐธรรมนูญ แต่มีข้อก าหนดการคว่ าบาตรและห้ามประเทศที่มีการกระท าดังกล่าวเข้าร่วมท ากิจกรรมของ
องค์การ104 
 นอกเหนือจากตัวแสดงที่กล่าวมาข้างต้น ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา ประเทศที่เป็นมหาอ านาจ
ที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่ (DEPs) ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึน ประเทศเหล่านี้
ซึ่งจัดเป็นผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยรุ่นที่สาม105 มีลักษณะส าคัญคือ เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจรวดเร็วมากจนกระทั่งท าให้กลายเป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเทศ
มหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่มีความแตกต่างจากประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่อ่ืนๆ ตรงที่มีระบบ
เศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ามาก มีประชากรจ านวนมากกว่า และมีการเข้าถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ได้มากกว่า ส่งผลให้ประเทศ
เหล่านี้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่จะสามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้น าทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค สิ่งที่มาพร้อมกับ
ความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึนในกิจการทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ส่งผลให้
เกิดความคาดหวังต่อการแสดงบทบาทของประเทศเหล่านี้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศที่มีพรมแดน

                                                 

103 Ibid., p. 17. 
104 Ibid., pp. 14.15. 
105  Huber, op.cit., p. 15. 
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ติดกันหรือใกล้เคียงกัน ขณะเดียวกัน ประเทศตะวันตกซ่ึงเคยเป็นผู้แสดงหลักในการส่งเสริมประชาธิปไตย 
พยายามกระตุ้นให้ประเทศเหล่านี้แสดงบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยในกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย
ในภูมิภาคที่ประเทศเหล่านั้นตั้งอยู่106 

 ประเทศมหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่อาจไม่ใช้วิธีการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบโดยตรง แต่อาจ
เลือกใช้วิธีการแสดงตัวอย่าง (demonstration) และผลกระทบเชิงแพร่กระจาย (diffusion effect) ยุทธศาสตร์
ทั้งสองนี้มีความเสี่ยงต่ า107 เพราะประเทศประชาธิปไตยท่ีเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นทางของการแพร่กระจายไม่ได้มี
การด าเนินการใดๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในเชิงรุก ดังนั้น จึงสามารถหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะถูกต่อต้าน
จากประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นเผด็จการหรือประเทศในกลุ่มเผด็จการ นอกจากนี้ ประเทศประชาธิปไตยยังสามารถ
ใช้วิธีการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยอย่างระมัดระวัง และไม่สร้างผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การให้การสนับสนุนแบบพหุภาคีกับกิจกรรมที่ไม่ได้มี
ลักษณะที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง (non-controversial activities) กับประเทศท่ีก าลังอยู่ในกระบวนการ
เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย อาทิ การสร้างสมรรถนะ และการฝึกอบรมเรื่องการจัดการเลือกตั้ง ส่วนการสนับสนุน
กิจกรรมที่มีลักษณะให้เกิดความขัดแย้ง อาทิ การให้การสนับสนุนต่อภาคประชาสังคม เป็นกิจกรรมที่ประเทศ
ประชาธิปไตยตะวันตกด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว ประเทศมหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่จึงหลีกเลี่ยงการเข้า
ไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมประเภทดังกล่าว108 กล่าวได้ว่า การใช้วิธีการเช่นนี้จะช่วยจ ากัดความเสี่ยงในการผลักดัน
ประชาธิปไตยท่ีขยายออกเกินพรมแดนประเทศของตน และยังช่วยให้ประเทศมหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิด
ใหม่สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นเผด็จการไว้ได้อีกด้วย ขณะเดียวกัน การเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการริเริ่มการส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีสนับสนุนโดยประเทศประชาธิปไตยตะวันตกก็จะช่วยลดแรง
วิพากษ์วิจารณ์จากประเทศตะวันตกว่าประเทศมหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อ
ผลประโยชน์สาธารณะระดับโลก109 

 จุดแข็งของประเทศมหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่ในการส่งเสริมประชาธิปไตย คือ การที่
ประเทศกลุ่มนี้เป็นประเทศท่ีเคยผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านจากระบอบการเมืองที่เป็นเผด็จการไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยในช่วงเวลาก่อนหน้าไม่นานนัก ดังนั้น ประเทศเหล่านี้จึงมีประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้าง
ร่วมสมัย และมีแนวโน้มที่จะมีบริบทโดยรวมที่ใกล้เคียงกับบริบทของประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ที่ก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย หรือก าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประชาธิปไตย การมีบริบทที่ใกล้เคียงกันมีประโยชน์ต่อการด าเนินการกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยเมื่อเทียบ
กับการด าเนินการโดยประเทศประชาธิปไตยตะวันตก เพราะประเทศกลุ่มนี้จะมีความคุ้นเคยและความเข้าใจต่อ

                                                 

106  Schönwälder, op.cit., p. 5. 
107  Ibid., p. 8. 
108  Loc.cit.  
109  Loc.cit. 
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ความท้าทายและอุปสรรคของการสร้างประชาธิปไตยภายใต้บริบทของประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้น การส่งเสริม
ประชาธิปไตยจึงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดรูปแบบของประชาธิปไตยท่ีอ่อนไหวต่อบริบท (context-sensitive form 
of democracy) ซึ่งอาจน าไปสู่ทางเลือกของตัวแบบประชาธิปไตยอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากประชาธิปไตยตามแบบ
ตะวันตก บทบาทของประเทศมหาอ านาจที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่ในการส่งเสริมประชาธิปไตยจึงช่วยลดปัญหา
จุดอ่อนที่เกิดจากช่องว่างระหว่างประเทศประชาธิปไตยตะวันตกกับประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่110   
 กล่าวได้ว่า การส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศของประเทศประชาธิปไตย
ตะวันตก รวมถึงประเทศมหาอ านาจใหม่ อย่างไรก็ตาม การก าหนดและด าเนินนโยบายต่างประเทศเป็นผลมาจาก 
"ความพึงพอใจของรัฐ" (state preference) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการมีผลกระทบซึ่งกันและกันของความโน้มเอียง
เชิงค่านิยม ผลประโยชน์ของกลุ่มทางสังคมต่างๆ และโครงสร้างของอ านาจและความเป็นตัวแทน111 ดังนั้น การ
ด าเนินนโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตยจึงมีลักษณะที่เป็นพลวัต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นความพึงพอใจของรัฐ ก็จะส่งผลให้แรงจูงใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขณะที่บริบทและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังสงครามเย็น ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานส่งเสริมประชาธิปไตยขององค์การระหว่างประเทศ 
เพราะปัจจัยความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ที่เคยเป็นอุปสรรคส าคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยได้หมดความส าคัญ
ลงไป  
 
กิจกรรม 6.2.1 
 จุดเปลี่ยนส าคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น คือช่วงเวลาใด จง
อธิบาย 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.1 
 จุดเปลี่ยนส าคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ในสมัย
ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ โดยได้มีการน าเอาประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ส าคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับที่เชื่อมโยงการให้ความ
ช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาเข้ากับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยห้ามมิให้รัฐบาลให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่มีการกระท าท่ีถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

                                                 

110 Schönwälder, op.cit., p. 5. 
111  Ibid., p. 27 cited from A. Moravcsik, “The new liberalism,” in C. Reus-Smit and D. Snidal (eds.), The Oxford 

Handbook of International Relations, (Oxford: Oxford University Press, 2008); A. Moravcsik, “Liberal theories 
of international relations: a primer,” (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010), 
http://www.princeton.edu/~amoravcs/library/primer.doc (November 7, 2013). 
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เรื่องท่ี 6.2.2  
ลักษณะการด าเนินการและรูปแบบของการส่งเสริมประชาธิปไตย  
 อิทธิพลของปัจจัยระหว่างประเทศสามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยได้หลายรูปแบบ 
ขณะที่ตัวแสดงภายนอกมีแนวทางท่ีแตกต่างกันในการด าเนินการการส่งเสริมประชาธิปไตย โธมัส คาโรเธอร์ส 
(Thomas Carothers) อธิบายว่า ความแตกต่างในการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นผลมาจากการยึดถือ
แนวทาง (approach) ที่แตกต่างกัน 2 แนวทางคือ แนวทางการเมือง (political approach) และแนวทางการ
พัฒนา (developmental approach)112 แนวทางการเมิืองซึ่งสะท้อนการด าเนินการของสหรัฐอเมริกา มีทัศนะ
ว่ากระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการของการต่อสู้ทางการเมือง (political struggle) ที่ตัวแสดง
ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย (democrat) ต่อสู้กับพลังที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยจะมี
ความก้าวหน้าก็ต่อเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยมีชัยชนะเหนือฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ภายใต้ทัศนะเช่นนี้ ความส าเร็จ
ของกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยต้องอาศัยความช่วยเหลือประชาธิปไตยเพ่ือให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีชัยชนะ
เหนือฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย/ต่อต้านประชาธิปไตย ทั้งการให้ความช่วยเหลือโดยตรงผ่านความช่วยเหลือที่มีต่อ
ตัวแสดงทางการเมือง อาทิ พรรคการเมืองและสมาคมทางการเมือง นักการเมือง หรือกลุ่ม NGOs ทางการเมือง 
และการให้ความช่วยเหลือทางอ้อมผ่านการสนับสนุนที่ให้ต่อสถาบันหลักๆ อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หน่วยงานตุลาการ หรือสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ ที่จะมีบทบาทส าคัญที่ช่วยรับประกันกระบวนการแข่งขันทาง
การเมืองที่ยุติธรรมส าหรับฝ่ายประชาธิปไตย และขณะเดียวกัน ให้เกิดการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย113  
 ขณะทีแ่นวทางการพัฒนามองความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหารปกครองที่เป็น
ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียม ผู้ที่เชื่อในแนวทางการพัฒนาให้คุณค่ากับสิทธิ
ทางสังคมและเศรษฐกิจไม่น้อยไปกว่าสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง แนวทางการพัฒนามองการเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตยในฐานะกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีการสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปของผลลัพธ์ของการ
พัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจ114 แนวทางเช่นนี้สะท้อนประสบการณ์การบูรณาการทางสังคมและเศรษฐกิจในช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่สองของสหภาพยุโรป ท าให้มองการให้ความช่วยเหลือประชาธิปไตยอย่างเน้นกระบวนการ 
(process-oriented) และมองประชาธิปไตยอย่างเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน115 ผูท้ี่เชื่อในทางแนวทางนี้

                                                 

112  Thomas Carothers, “Democracy Assistance: Political vs. Developmental?” Journal of Democracy, 20, No. 1 
(January 2009), pp. 5-19. 

113  Ibid., p. 7. 
114   Ibid., p. 8. 
115  “European Union democracy assistance: an academic state of play,” European Partnership for Democracy, 

(December 2018), p. 16, http://epd.eu/wp-content/uploads/2018/12/EU-Democracy-Assistance.pdf (January 
15, 2019). 
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จึงมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการทางอ้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาธิปไตยเมื่อเทียบกับแนวทางการเมือง โดยการ
สนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความสนใจต่อสถาบันการเมืองโดยเน้นที่การสร้าง
สมรรถนะของรัฐ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล แทนที่จะมุ่งเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งให้กับการแข่งขันทาง
การเมือง การให้ความช่วยเหลือประชาธิปไตยจะเน้นที่การสร้างความเป็นหุ้นส่วนมากกว่าการด าเนินกิจกรรมที่มี
ลักษณะเผชิญหน้าหรือมีลักษณะเชิงการเมืองมากเกินไป กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่โครงการหรือแผนงานระดับ
ท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเพ่ือการจัดการปัญหาสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก116 
 ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ตัวแสดงที่เก่ียวข้องสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งเครื่องมือที่
สะท้อนอ านาจอ่อน (soft power) ที่มีตั้งแต่รูปแบบของความช่วยเหลือประชาธิปไตย (democracy assistance) 
และการจูงใจ (persuasion) และรูปแบบอ่ืนๆ ของการใช้อิทธิพลผ่านการกดดัน อาทิ การกดดันทางการทูต 
(diplomatic pressure) การก าหนดเงื่อนไขเชิงการเมือง (political conditionality) และการคุกคามโดย
มาตรการคว่ าบาตร ไปจนถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่สะท้อนอ านาจแข็ง (hard power) ที่เน้นการใช้วิธีการเชิง
บังคับ (coercive end) มีรูปแบบที่สุดโต่งคือ การใช้ก าลังทางทหาร ที่อาจเรียกว่า "การแทรกแซงประชาธิปไตย" 
(democracy intervention) กรณีการใช้ก าลังทางทหารเข้าไปแทรกแซงในประเทศเป้าหมายมักจะเกิดขึ้นภายใต้
ข้ออ้างเรื่องการปกป้องการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน117 
 หากพิจารณาตามรูปแบบของอิทธิพลภายนอกท่ีมีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยตามทัศนะของ ทันยา 
บอร์เซลและโทมัส ริสเซ แล้ว รูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบบีบบังคับ อาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบของ
การส่งเสริมประชาธิปไตยที่เป็นปัญหามากที่สุด เพราะเป็นรูปแบบที่ก่อให้เกิดการต่อต้านมากที่สุด แน่นอนว่า 
ตัวอย่างของความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สุดของรูปแบบบีบบังคับก็คือ ญี่ปุ่นและเยอรมนีตะวันตกในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นภายหลังสงครามกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเป็นพันธมิตรหลักด้าน
ความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกา ขณะที่เยอรมนีตะวันตกกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและแสดงบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยในยุโรป อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ของประเทศตะวันตกช่วงหลังยุคสงครามเย็น
ได้ลดทอนความส าคัญของการใช้แนวทางการเผชิญหน้าโดยการใช้ก าลังทางทหารและเปลี่ยนไปสู่ให้ข้อเสนอของ
การรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความมั่นคงของตะวันตก รูปธรรมที่ส าคัญของแนวทางนี้ก็คือ การขยาย
สมาชิกภาพขององค์การป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization: NATO) การเปิด
โอกาสให้กับประเทศในยุโรปตะวันออกสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NATO ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกับ
เรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของภูมิภาคดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป ความช่วยเหลือทางด้านความมั่นคงก็ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่ให้ความส าคัญกับความ
ช่วยเหลือด้านความมั่นคงโดยตรงจากภายนอกไปสู่การให้ความสนใจต่อการควบคุมภายในที่มีต่อกองทัพใน

                                                 

116  Carothers, op.cit., pp. 8-9. 
117  Burnell,  op.cit., p. 2. 
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ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ภายใต้หลักการการควบคุมกองทัพโดยพลเรือน (civilian control)118 
 อย่างไรก็ตาม การด าเนินสงครามต่ออิรักและสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่น าโดยสหรัฐอเมริกาได้
น าไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยผ่านรูปแบบบีบบังคับอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้รูปแบบบีง
บังคับแทบจะไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นความส าเร็จแต่อย่างใด ปฏิบัติการในอิรักถูกจัดประเภทว่าเป็น 
"การยึดครอง" (occupation) ขณะที่เป้าหมายของการท าให้อิรักเป็นประชาธิปไตยถูกมองว่าเป็นเพียงข้ออ้าง และ
สิ่งที่สหรัฐอเมริกาด าเนินการในอิรักไม่ถูกเรียกว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย แน่นอนว่า ผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมของการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านรูปแบบเชิงบังคับเป็นสิ่งที่ถูกตั้งค าถามได้ เพราะนอกเหนือจากกรณีของ
ญี่ปุ่นและเยอรมนีตะวันตกแล้ว กรณีอ่ืนๆ ที่ประเทศตะวันตกพยายามส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ยูโกสลาเวีย จอร์เจีย อัฟกานิสถาน และกัมพูชา ล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
ข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบดังกล่าว หลายประเทศที่ต้องเผชิญกับการใช้การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบบีงบังคับ
ได้ผลลัพธ์เป็นระบอบการเมืองแบบลูกผสมมากกว่าที่จะเป็นแบบประชาธิปไตย119 ขณะเดียวกัน รูปแบบดังกล่าวนี้
ยังต้องเผชิญกับค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับความชอบธรรม ซึ่งจะได้อธิบายในเรื่องต่อไป 

 รูปแบบของการส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีส าคัญมากอีกรูปแบบหนึ่งคือ รูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตย
แบบก าหนดเง่ือนไข เป็นรูปแบบที่ปรากฏการปรับใช้ที่มีรูปธรรมของความส าเร็จในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 
กรณีของการก าหนดเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรป และต่อมาองค์การระหว่างประเทศด้าน
การเงินอย่างธนาคารโลก และ IMF ได้น ามาใช้กับแผนงานกู้ยืมที่มีการก าหนดเงื่อนไขท่ีโยงข้อเรียกร้องเชิงนโยบาย
เข้ากับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของเงินกู้ที่ให้กับประเทศยากจนและก าลังพัฒนา การอนุมัติความช่วยเหลือ
ทางการเงินจะด าเนินการไปพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนที่ประเทศผู้กู้จ าเป็นต้องสัญญาว่าจะด าเนินการเพ่ือปรับปรุง
และเพ่ิมสมรรถนะระบบการบริหารจัดการการเงินภายในประเทศผ่านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วย
รับประกันว่า ในระยะสั้นแล้ว ประเทศผู้กู้จะมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและใช้คืนเงินกู้ รวมถึงจะพัฒนาความ
สมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้120  
 ภายหลังการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง สหภาพยุโรปได้อาศัยการ
ก าหนดเงื่อนไขเป็นรูปแบบส าคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยอาศัยสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปเป็นสิ่งจูงใจ
ที่ดึงดูดประเทศในภูมิภาคที่ไม่เป็นประชาธิปไตยให้เห็นความจ าเป็นที่จะต้องเริ่มกระบวนการปฏิรูปการเมืองและ
เศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถผ่านข้อก าหนดเบื้องต้นของการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป121 สหภาพยุโรปอาศัยการ
ก าหนดเกณฑ์ก าหนดโคเปนเฮเกน (Copenhagen criteria) ซึ่งระบุถึงข้อก าหนดเบื้องต้นทางการเมืองส าหรับ
ประเทศที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประกอบไปด้วย ความมีเสถียรภาพของสถาบันที่จะ

                                                 

118  Beichelt, op.cit., p. 4.  
119  Ibid., pp. 4-5. 
120  Ibid. p. 5. 
121  Axelrod, op.cit., p. 3. 
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รับประกันประชาธิปไตย นิติรัฐ สิทธิมนุษยชน และการเคารพและการปกป้องคนกลุ่มน้อย โดยคณะกรรมการยุโรป
จะท าหน้าที่ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอว่ารัฐที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกมีการด าเนินการที่แสดงการยึดมั่นต่อแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่122  
 นอกเหนือจากการก าหนดเงื่อนไขผ่านการเข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศแล้ว สหภาพยุโรปยังมี
การใช้การก าหนดเงื่อนไขผ่านนโยบายการค้าและการพัฒนา โดยสหภาพยุโรปใช้ระบบสิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งได้
รวมองค์ประกอบเรื่องสิทธิมนุษยชนและเงื่อนไขประชาธิปไตย (democracy conditionality) เข้าไว้ด้วยกัน 
สหภาพยุโรปมีบทบัญญัติที่อนุญาตให้ใช้แรงกดดันทางการเมืองกับประเทศที่ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือให้
ยอมรับและด าเนินการตามมาตรฐานประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน ยังสามารถใช้การระงับการให้สิทธิพิเศษทาง
การค้าชั่วครามในกรณีของประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง123 จะเห็นได้ว่า การใช้วิธีการก าหนด
เงื่อนไขความช่วยเหลือ โดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านการพัฒนา ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ งบประมาณจาก
ประเทศผู้ให้ไปยังประเทศผู้รับที่ก าลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย เป็นต้น วิธีการนี้เป็นเครื่องมือของ
ประเทศตะวันตกที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิรูปประชาธิปไตยในระบบราชการหรือในโครงสร้างของกองทัพ โดย
การแลกเปลี่ยนงบประมาณท่ีให้กับการพิสูจน์ให้เห็นความกระตือรือร้นในการปรับปรุงการเข้าสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย อาทิ การปรับปรุงความรับผิดชอบ (accountability) ของการตัดสินใจของระบบราชการ การ
จัดการกับปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาล และการปรับปรุงบริการสาธารณะ ฯลฯ124 
 ใน ค.ศ. 2003 สหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานอย่างองค์กรมิลเลนเนียมแชลเลนจ์ (Millennium 
Challenge Corporation) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่เป็นกลไกการก าหนดเงื่อนไขที่ผูกเข้ากับการสนับสนุนประชาธิปไตย
และความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่สหรัฐอเมริกาก าหนดให้เป็นสิ่งจูงใจแก่ประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือกระตุ้นให้เข้าสู่
กระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย การด าเนินการขององค์กรมิลเลนเนียนแชลเลนจ์ด าเนินการโดยเชื่อมโยงการ
ให้การสนับสนุนทางการเงินเข้ากับเกณฑ์การบริหารปกครอง (governance criteria) ในรูปของการให้รางวัลเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจให้กับประเทศก าลังพัฒนาที่ผ่านการปฏิรูปการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตย125 องค์การ
ระหว่างประเทศอย่าง UN ธนาคารโลก และ OECD ได้ใช้วิธีการส่งเสริมประชาธิปไตยรูปแบบการก าหนดเงื่อนไข
ผ่านการสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งรวมประเด็นส าคัญๆ อย่างนิติรัฐ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วม ลักษณะการด าเนินการของ UN และธนาคารโลก สะท้อนเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ออกแบบรัฐและสถาบันของรัฐใหม่ โดยใช้วิธีการสร้างเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือจากสถาบันที่เป็นผู้ให้ความ

                                                 

122  “Democracy support in Eu external policy,” Briefing, March 2018, p. 6, 
http://www/europa.edu/RegData/etudes/BRIE/2018/614717/EPRS_BRI(2018)614717_EN.pdf (April 5, 2018). 

123  “Democracy support in Eu external policy,” Briefing, March 2018, p. 6. 
124  Bridoux and Kurki, op.cit., p. 57.  
125  Ibid., p. 24. 
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ช่วยเหลือ126 
 ส่วนการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบการชักจูงและการกล่อมเกลาทางสังคม เป็นรูปแบบของการส่งเสริม
ประชาธิปไตยท่ีเน้นกระบวนการที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และปทัสถาน ผ่านการ
ถกเถียงอภิปราย และการใช้เหตุผล ทั้งสองแนวทางนี้จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากการส่งเสริมประชาธิปไตย
สองแนวทางแรกซ่ึงวางอยู่บนมุมมองแบบสัจนิยมและการค านวณเชิงอรรถประโยชน์ แต่จะเป็นแนวทางที่วางอยู่
บนฐานคิดของทฤษฎีประกอบสร้าง (Constructivism) และสถาบันนิยมเชิงสังคมวิทยา (Sociological 
Institutionalism) ซึ่งอธิบายการปรับเปลี่ยนเชิงแนวคิด (ideational change) ว่าเป็นผลลัพธ์ของการ
แพร่กระจายของปทัสถาน (norm diffusion) และตรรกะของความเหมาะสม (logic of appropriateness) 
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการชักจูงกับรูปแบบการกล่อมเกลาทางสังคมอยู่ที่พฤติกรรมของตัว
แสดงที่ท าการส่งเสริมประชาธิปไตย การชักจูงเป็นความพยายามในการโน้มน้าวผ่านการใช้การโต้เถียงอภิปราย 
(argument) ขณะที่การกล่อมเกลาทางสังคมจะอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction)127  
 การแพร่กระจายจะน าไปสู่การส่งผ่านความรู้ (knowledge transfer) รวมถึงการเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรม ผ่านกระบวนการสื่อสาร กระบวนการแพร่กระจายสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในกรณีท่ีประเทศท่ี
เกี่ยวข้องมีความใกล้ชิดกันทั้งในทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ หรืออาจเรียกว่ามี "สภาวะความเป็นเพ่ือนบ้าน" 
(Neighborhood) อย่างไรก็ตาม ความเป็นเพ่ือนบ้านไม่จ าเป็นต้องหมายถึงสภาวะที่ประเทศมีพรมแดนติดกัน
เท่านั้น แต่หมายความถึงสภาวะที่ประเทศมีความใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงมีความเก่ียวข้อง
ในกระบวนการร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การแพร่กระจายที่เกิดข้ึนในระดับภูมิภาคสามารถเกิดข้ึน
ในลักษณะที่ไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะกระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันที่เกิดข้ึนในระดับสังคมซึ่งถูกกระตุ้นโดย
การค้า การท่องเที่ยว หรือสื่อนานาชาติ128 การใช้วิธีการชักจูงที่เกิดขึ้นภายนอกภูมิภาคสามารถด าเนินการผ่านการ
สร้างการสนทนาระหว่างกัน อาทิ สหภาพยุโรปใช้ยุทธวิธีการสร้างการสนทนาเรื่องสิทธิมนุษยชนกับประเทศต่างๆ 
โดยก่อนการสนทนาระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศเป้าหมาย จะมีการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มภาคประชาสังคม
ของสหภาพยุโรปกับกลุ่มประชาสังคมของประเทศเป้าหมาย ซึ่งใน ค.ศ. 2016 สหภาพยุโรปได้ด าเนินการสนทนา
และการปรึกษาหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนกับ 42 ประเทศหุ้นส่วนและกลุ่มภูมิภาค129 
 ภายหลังจากการเกิดขึ้นของสงครามอิรัก กลุ่มคนที่ท างานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตยพยายาม

                                                 

126  Lootz, op.cit., p. 31. 
127  Beichelt, op.cit., pp. 6-9. 
128  Dirk Berg-Schlosser, ““Neighborhood Effects” of Democratization in Europe,” Taiwan Journal of 

Democracy, 4, No. 2 (December 2008). pp. 30-31. 
129  Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2016, pp. 7-8, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_20
16_0.pdf (January 15, 2019). 
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เน้นย้ าว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยไม่ควรถูกด าเนินการผ่านการใช้เครื่องมือเชิงบังคับ แต่ควรหันมาให้ความส าคัญ
กับการใช้เครื่องมืออ่อน อาทิ การก าหนดเงื่อนไข และการคว่ าบาตร เพ่ือกดดันให้ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมี
การเปิดเสรีระบบการเมืองและประชาสังคม การคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองและช่วงสงครามเย็น ยังคงเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแทรกแซง ผ่านวิธีการลดหรือขจัดการ
ไหลเวียนของสินค้าและ/หรือเงินระหว่างประเทศผู้ส่ง ประเทศที่ด าเนินการคว่ าบาตร และประเทศเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการคว่ าบาตรก็ยังถูกวิจารณ์โดยผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยบางกลุ่มว่าเป็นการใช้วิธีการเชิง
บังคับเช่นเดียวกัน130 

 เมื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการใช้ก าลังทหารและรูปแบบการบังคับเป็นแนวทางที่ไม่ได้รับความนิยม
จากชุมชนระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยประเภทอ่ืนๆ ตัวแสดงระหว่างประเทศ
จ านวนมากหันมาใช้การส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านการให้ความช่วยเหลือประชาธิปไตยซึ่งจัดเป็นวิธีการส่งเสริม
ประชาธิปไตยรูปแบบอ่อน ความช่วยเหลือประชาธิปไตยเป็นการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีใช้เครื่องมือที่มี
ลักษณะที่ไม่คุกคามและเน้นการยินยอมของประเทศเป้าหมายเป็นหลัก โดยกระท าในรูปแบบของการส่งผ่านความ
ช่วยเหลือในรูปของการให้สิ่งของช่วยเหลือทั้งในรูปของสิ่งของที่เป็นวัตถุ ความช่วยเหลือทางเทคนิค (ทางวิชาการ) 
และความช่วยเหลือทางด้านการเงิน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการริเริ่มด าเนินการที่เป็นการสนับสนุนประชาธิปไตย 
อาทิ การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การปรับปรุงสมรรถนะการจัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การพัฒนาสมรรถนะของ
ภาคประชาสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมด้านนิติบัญญัติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเพ่ือสร้างและ
พัฒนาพรรคการเมือง131 จะเห็นได้ว่า ประเทศตะวันตกได้ปรับแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยให้
ความส าคัญกับหลักการความเป็นหุ้นส่วน (partnership) และระมัดระวังความแตกต่างของรายละเอียดของแต่ละ
ประเทศเมื่อด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย132 ความช่วยเหลือประชาธิปไตยจะถูกด าเนินการในลักษณะของ 
"การสนับสนุน" มากกว่า "การบังคับ" (impose) ยัดเยียดแนวคิดและการปฏิบัติเรื่องประชาธิปไตยในประเทศ
เป้าหมาย การปรับแนวทางดังกล่าวนี้ไปด้วยกันกับการปรับชุดของกระบวนทัศน์ใหม่ส าหรับความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาและความช่วยเหลือประชาธิปไตยภายใต้ปฏิญญาปารีส (Paris Declaration) ใน ค.ศ. 2005 ซึ่งให้
ความส าคัญกับกระบวนการและแผนงานความช่วยเหลือที่เน้นการประสานงานและความร่วมมือเพ่ิมมากขึ้นกว่าแต่
เดิม โดยหลีกเลี่ยงการลอกเลียนและแผนงานที่มีลักณะขัดแย้ง แต่สนับสนุนแผนงาน โครงการ และแนวทางการ
ปฏิบัติด้านการพัฒนาที่เป็นของท้องถิ่นมากกว่าเดิม ซึ่งสะท้อนการขยายตัวของแนวคิด "การให้ท้องถิ่นมีความเป็น
เจ้าของ" (local ownership)133 

 

                                                 

130  Bridoux and Kurki, op.cit., p. 56. 
131 Burnell, op.cit., p. 4. 
132  Bridoux and Kurki, op.cit., pp. 2- 3.  
133  Ibid., p. 67. 
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กิจกรรม 6.2.2 
 จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวทางการเมืองและแนวทางการพัฒนามา
พอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.2 
 การส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวทางการเมืองมีทัศนะว่า กระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเป็น
กระบวนการต่อสู้ทางการเมืองที่ตัวแสดงฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้กับพลังที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การเปลี่ยนสู่
ประชาธิปไตยจะมีความก้าวหน้าก็ต่อเมื่องฝ่ายประชาธิปไตยมีชัยชนะเหนือฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ดังนั้นการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยจึงต้องด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะ ขณะที่แนวทางการพัฒนา
มองการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในฐานะกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างช้าๆ โดยมีการสะสมอย่างต่อเนื่องค่อยเป็นค่อย
ไปของผลลัพธ์ของการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจ มองการให้ความช่วยเหลือประชาธิปไตยอย่างเน้นกระบวนการและ
มองประชาธิปไตยอย่างเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน 
 
เรื่องท่ี 6.2.3  
ค าถามต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 อย่างที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น แม้ว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยจะเริ่มปรากฏตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยมี
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยรุ่นแรก อย่างไรก็ตาม หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง โลกภายใต้มโน
ทัศน์สันติภาพอเมริกา (Pax Americana) และความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ ส่งผลให้ปฏิบัติการการส่งเสริมประชาธิปไตยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา 
ซึ่งในด้านหนึ่ง สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยต้นแบบที่เก่าแก่ประเทศหนึ่ง และเป็นประเทศที่เป็นผู้
ส่งเสริมอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย แต่ในอีกด้านหนึ่ง สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้น าของค่ายเสรีประชาธิปไตยท่ี
เผชิญหน้ากับค่ายคอมมิวนิสต์ ในกรณีหลังนี้ การด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสกัดกั้นการขยายตัวของค่าย
คอมมิวนิสต์น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจุดยืนเชิงอุดมการณ์กับการปฏิบัติเชิงนโยบาย อย่างไรก็ตาม พลวัตของ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศของทั้งประเทศท่ี
ส่งเสริมประชาธิปไตยและประเทศเป้าหมายน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการด าเนินการและผลลัพธ์ของการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ก่อนที่การส่งเสริมประชาธิปไตยจะกลายเป็นปรากฏการณ์ของนโยบายต่างประเทศท่ีแพร่กระจาย
อย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ท่ามกลางพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริม
ประชาธิปไตยถูกตั้งค าถามที่น่าสนใจหลายประการ ในที่นี้ จะแบ่งค าถามต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยออกเป็น 2 
ประเด็นส าคัญคือ ประเด็นแรกคือ การตั้งค าถามของประเทศเป้าหมายต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แท้จริงของ
การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยประเทศมหาอ านาจ และประเด็นที่สองคือ การตั้งค าถามต่อประสิทธิผลของการ
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ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย  
 หากย้อนกลับไปถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ถ้อยค าประกาศสงครามต่อเยอรมนีของประธานาธิบดีวิลสันที่ว่า 
โลกต้องถูกท าให้ปลอดภัยส าหรับประชาธิปไตย เป็นถ้อยแถลงที่สะท้อนการส่งเสริมแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและ
เสรีภาพที่วางอยู่บนฐานของการมองประโยชน์ส่วนรวม และการให้คุณค่ากับประชาธิปไตยในฐานะแนวคิดที่ส าคัญ
และจ าเป็นต้องปกป้อง แต่ในปัจจุบัน นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประชาธิปไตยมีทัศนะว่า การส่งเสริม
ประชาธิปไตยไม่ได้ถูกก าหนดโดยปัจจัยด้านคุณค่าหรือค่านิยมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถูกก าหนดทิศทางโดย
ปฏิสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนระหว่างคุณค่า (ประชาธิปไตย) กับผลประโยชน์ โดยที่การส่งเสริมประชาธิปไตยมีสถานะ
เป็นนโยบายหนึ่งที่ถูกด าเนินการไปในบริบทของนโยบายต่างประเทศของประเทศหนึ่งๆ หรือเป็นนโยบายที่ด าเนิน
ไปภายใต้เป้าหมายเชิงแผนงาน โดยมีเป้าหมายหลักท่ีถูกก าหนดไว้คือ การปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและ
ประชากรของรัฐทั้งในด้านความม่ันคง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพ134 ในยุโรป ผู้ที่ท าการส่งเสริม
ประชาธิปไตยเชื่อว่าการฝังตัวของประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศเป้าหมายจะน าไปสู่การ
พัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพในประเทศเป้าหมายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลประโยชน์ของประเทศประชาธิปไตย
ตะวันตกในระยะยาว ทัศนะเช่นนี้สะท้อนการมองประชาธิปไตยในฐานะคุณค่าเชิงเครื่องมือ (instrumental 
value) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมีอยู่ร่วมกันโดยทั่วไปของประเทศที่ให้การส่งเสริมประชาธิปไตย อาทิ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย และแคนาดา135  
 แม้ว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยจะเป็นองค์ประกอบหลักของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามา
อย่างยาวนาน บนฐานความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยที่เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ในโลกจะส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระยะยาว แต่ในทางปฏิบัติแล้ว บ่อยครั้งที่
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ด าเนินการที่สะท้อนให้เห็นการละเลยความส าคัญของประชาธิปไตย และหันไปให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างเฉพาะหน้ามากกว่า136 โดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็น 
การส่งเสริมประชาธิปไตยได้รับการจัดล าดับความส าคัญต่ ากว่าการพิจารณาผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์และการ
สร้างพันธมิตรเพ่ือสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ ดังนั้น การส่งเสริมประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาจึงถูก
มองว่าเป็นโวหารมากกว่าการปฏิบัติที่แท้จริง137 การร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในนามของโลกเสรี
ท าให้สหรัฐอเมริกาท างานร่วมกับประเทศพันธมิตรที่เป็นเผด็จการ รวมถึงการให้การสนับสนุนการก่อรัฐประหาร
เพ่ือล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น การชูธงการสนับสนุนเสรีภาพและประชาธิปไตยของ
สหรัฐอเมริกาจึงถูกตั้งข้อสงสัยว่าไม่ใช่เรื่องของหลักการ แต่เป็นเพียงการใช้เสื้อคลุมประชาธิปไตยท่ีใช้ปกปิดการ

                                                 

134  Ibid., pp. 36-37. 
135  Burnell, op.cit., p. 2.  
136  Sedaca and Bouchet, op.cit., p. 2. 
137  Ibid., p. 6. 
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ด าเนินการบนฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ138 และหากพิจารณาการสนทนาระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับประเทศพันธมิตรที่เป็นเผด็จการจะพบว่า ประชาธิปไตยซึ่งเป็นโวหารที่เป็นทางการของสหรัฐอเมริกาแท้จริง
แล้วไม่ใช่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาจัดล าดับให้ความส าคัญสูงสุด139 

 ภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น การใช้จ่ายเงินสนับสนุนของสหรัฐอเมริกายังคงสะท้อนการให้
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นต่อสหรัฐอเมริกา ส าหรับประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมี
ผลประโยชน์กับสหรัฐอเมริกา เช่น ซาอุดิอาระเบีย แม้ว่าจะมีความบกพร่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย ก็ไม่ต้องเผชิญ
กับการเรียกร้องกล่าวอ้างเรื่องความส าคัญของประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็น
การด าเนินการของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ขัดแย้งกันเอง กล่าวคือ หน่วยงานหนึ่งด าเนินการกิจกรรมที่มี
ลักษณะให้ความช่วยเหลือประชาธิปไตย ขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งด าเนินกิจกรรมที่มีลักษณะให้การสนับสนุนเผด็จ
การ โดยเฉพาะในรูปของการให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ระบอบที่อาศัยกองทัพเพ่ือการรักษาอ านาจ140 
 ในช่วงสงครามต่อต้านการก่อการร้าย สหรัฐอเมริกาได้ย้อนกลับไปสู่ยุทธศาสตร์แบบเดิมที่เคยใช้ในช่วง
สงครามเย็น นั่นคือ การยอมร่วมมือกับประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยภายใต้เป้าหมายด้านความมั่นคงเฉพาะหน้า
ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะสั้นของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งนี้น าไปสู่ค าถามต่อ
ความคงเส้นคงวาและความยึดมั่นที่สหรัฐอเมริกามีต่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน141 ในกรณีของปฏิบัติการใน
ตะวันออกกลาง แม้ว่ารัฐบาลบุชจะมีโวหารเกี่ยวกับความส าคัญของการสร้างประชาธิปไตยในอัฟกานิสถานและ
อิรัก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การแทรกแซงทางการทหารของสหรัฐอเมริกาเป็นการด าเนินการเพื่อเป้าหมายด้านความ
มั่นคงเป็นหลัก ไม่ใช่เพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย142 ดังนั้น ในช่วงสมัยของรัฐบาลบุช สถานการณ์ในตะวันออก 
กลางและเหตุการณ์ 9-11 ส่งผลให้เกิดการผูกติดเข้าด้วยกันระหว่างการส่งเสริมประชาธิปไตยกับสงครามใน
อัฟกานิสถานและอิรัก และการรับรู้ที่มีต่อสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในฐานะการอ้างผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงอย่างแคบๆ ของสหรัฐอเมริกา143 
 การเลือกใช้รูปแบบของการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการใช้ก าลังทางทหารซึ่งมีเป้าหมายเพื่อท าลายความ
มั่นคงของระบอบเผด็จการสามารถส่งผลลัพธ์ในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดหวังไว้ได้ เหตุการณ์สงครามในอิรักใน 
ค.ศ. 2003ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของการส่งเสริมประชาธิปไตยย่ าแย่ลง และส่งผลกระทบต่อการยอมรับที่มีต่อการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ในด้านหนึ่ง รูปแบบการใช้ก าลังก่อให้เกิดสภาวะผลกระทบเสียหายและบาดแผลทางจิตใจที่
เกิดข้ึนในช่วงหลังสงคราม ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ความล้มเหลวของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย

                                                 

138  Axelrod, op.cit., p. 4. 
139  Mitchell, op.cit., p. 8. 
140  Ibid., pp. 7-8. 
141  Sedaca and Bouchet, op.cit., p. 7. 
142  Loc.cit. 
143  Bridoux and Kurki, op.cit.,, p. 6.  
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ในอิรักส่งผลให้ประเทศท่ีเป็นผู้รับความช่วยเหลือประชาธิปไตยท่ัวโลกมีความรู้สึกไม่พอใจ คลางแคลนใจ และตั้ง
ค าถามกับตัวแบบการปฏิรูปต่างๆ ที่เสนอและส่งเสริมโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก144 นอกจากนี้ กลุ่ม
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยมีทัศนะว่า สารัตถะของการส่งเสริมประชาธิปไตยไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงของระบอบ (regime change) กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของระบอบและการก าจัดผู้น าเผด็จการให้
ออกจากอ านาจไม่ใช่สิ่งส าคัญพ้ืนฐานที่ผูกติดกับเป้าหมายของการส่งเสริมประชาธิปไตย145  
 การเลือกใช้รูปแบบและเครื่องมือส าหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยยังน าไปสู่การตั้งค าถามต่อสัมฤทธิผล
ของมาตรการและผลกระทบต่อประชาชนในประเทศเป้าหมาย การเลือกใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรการเชิงบังคับ อาทิ 
การใช้มาตรการคว่ าบาตร ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากเครื่องมือประเภทนี้จะ
ก่อให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจกับประเทศเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นแรงบีบบังคับให้ผู้ปกครองเผด็จการ
ต้องรีบด าเนินการเปิดเสรีทางการเมืองในระยะสั้น และเดินเข้าสู่เส้นทางของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในระยะ
ยาวต่อไป ปัญหาท้าทายที่ส าคัญก็คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะ "ความเสี่ยงอันตรายสองเท่า" (double 
jeopardy) กล่าวคือ ผลกระทบจากการใช้เครื่องมือเชิงบังคับทางเศรษฐกิจจะสร้างผลกระทบเชิงลบและความทุกข์
ยากให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีอ านาจในสังคม แต่ไม่มีความแน่นอนว่าแรงกดดันนี้จะสามารถท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของระบอบได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศเมียนมา ที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารมากกว่า 2 
ทศวรรษท่ามกลางแรงกดดันและการคว่ าบาตรจากประเทศตะวันตก146 

 การประเมินผลน าไปสู่ค าถามต่อความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศ
ตะวันตก การประเมินผลการด าเนินการของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นช่องว่างระหว่างเป้า
หมายความคาดหวังกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงทศวรรษ 1990 นโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตยของ
สหรัฐอเมริกาท่ีต้องด าเนินการต่อสองประเทศมหาอ านาจคือ จีนในยุคหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมิน และรัสเซียใน
สมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีเยลซิน ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ ในกรณีของจีน สหรัฐอเมริกาไม่ประสบความส าเร็จ
ในการกดดันจีนให้ลดการควบคุมภายในประเทศ และกลับเข้าสู่เส้นทางการเปิดเสรีทางการเมือง ในทางกลับกัน 
พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงควบคุมระบบทั้งหมดอย่างเต็มที่ ขณะที่ความพยายามในการกดดันเพื่อให้จีนท าการ
เปิดทางการเมือง (political opening) หมดความส าคัญลงไปเมื่อสหรัฐอเมริกาหันไปให้ความส าคัญของ
ผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจากความร่วมมือที่ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ใน
ส่วนของรัสเซีย ทั้งชนชั้นน าและสาธารณชนต่างก็มีความรู้สึกตรงกันและหันหลังให้กับเส้นทางท่ีรัฐบาลเยลซินเลือก
เดินซึ่งสะท้อนการยอมรับและอิทธิพลของชาติตะวันตก หนึ่งทศวรรษหลังจากนั้น ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของ
รัสเซียภายใต้การด าเนินการเปิดเสรี (liberalization) และการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท่ีสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา 

                                                 

144 Ibid., p. 67. 
145  Ibid., p. 48. 
146  Burnell, op.cit., p. 3.  
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ได้ถูกจดจ าในฐานะความน่าละอายของชาติ147 สภาวะเช่นนี้กลายเป็นพลังที่ช่วยสนับสนุนความพยายามของ
ประธานาธิบดีปูตินในการสถาปนาและธ ารงรักษาระบอบการเมืองแบบรวมศูนย์และเผด็จการไว้ได้ 
 นอกจากนี้ การส่งเสริมประชาธิปไตย โดยเฉพาะในรูปแบบของความช่วยเหลือประชาธิปไตยที่ด าเนินการ
ผ่านความพยายามในการเปลี่ยนธรรมชาติของการบริหารปกครอง ถูกออกแบบและด าเนินการบนสมมติฐานว่า 
รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นหุ้นส่วน (partner) ในความพยายามของการส่งเสริมประชาธิปไตย และรัฐบาล
เหล่านี้จะสนับสนุนและพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในหลายกรณีก็ได้
ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับสมมติฐาน ตัวอย่างเช่น ประเทศอาเซอร์ไบจัน (Azerbaijan) ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนกับ
สหรัฐอเมริกาในเอเชียกลาง กลับมีบันทึกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ย่ าแย่ลงกว่าเดิมใน ค.ศ. 2014 การท างาน
ของ NGOs ถูกคุกคาม ขณะที่สื่อมวลชนและนักกิจกรรม NGOs ถูกจับกุมโดยรัฐบาล148 กลุ่ม NGOs 
ภายในประเทศต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการจดทะเบียนซึ่งถูกระงับชั่วคราวอันเป็นผลมาจากข้อกฎหมายการจด
ทะเบียนที่ก าหนดให้ต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังอย่างมาก149 
 
กิจกรรม 6.2.3 
 จงอธิบายข้อวิพากษ์ที่มีต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.3 
 ข้อวิพากษ์ที่มีต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ข้อวิพากษ์ที่มีต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศมหาอ านาจ และต่อประสิทธิผลของการ
ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย ข้อวิพากษ์ประเด็นแรกเป็นผลมาจากภาวะสองมาตรฐานเกิดข้ึนกับการ
ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศที่เป็นพันธมิตรและประเทศที่ไม่ได้เป็นพันธมิตร 
และการใช้วิธีการแทรกแซงทางการทหารยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของการส่งเสริมประชาธิปไตยย่ าแย่ลง ขณะที่ข้อ
วิพากษ์ประเด็นหลังสะท้อนให้เห็นจากผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น เช่น กรณีของการกดดันต่อจีน แต่กลับไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญใดๆ เกิดข้ึน เป็นต้น 
 
 
 

                                                 

147  Laurence Whitehead and Desmond King, “Naive or Cynical (or Both)? U.S. Alliance Strategies and 
Authoritarian Counterparts,” Taiwan Journal of Democracy, 14, No. 1, pp. 146-147. 

148  Mitchell, op.cit.,, p. 5. 
149  National Endowment for Democracy, The Backlash Against Democracy Assistance, A Report prepared by 

the National Endowment for Democracy for Senator Richard G. Lugar, Chairman Committee on Foreign 
Relations United States Senate, June 8, 2006, p. 19. 
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เรื่องท่ี 6.2.4  
การท้าทายและแรงต่อต้านต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นกระบวนการที่เป็นเส้นตรง เมื่อประเทศหนึ่งๆ ประสบความส าเร็จใน
การเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตย ไม่มีสิ่งใดที่รับประกันว่าประเทศนั้นๆ จะประสบ
ความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย เพราะแม้ว่าภายใต้คลื่นลูกที่สาม เราจะเห็นปรากฏการณ์
ของการขยายตัวของประเทศประชาธิปไตย ในระหว่าง ค.ศ. 1980-2000 สัดส่วนของประเทศประชาธิปไตยได้
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 45 ขณะที่ประเทศท่ีถูกจัดเป็นประเทศท่ีไม่เสรี (not free country) มีจ านวน
ลดลงจากร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 25 และเม่ือเข้าสู่ทศวรรษ 2000 สถานการณ์ยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวกต่อไป 
ประเทศส่วนมากก็ยังคงมีการพัฒนาด้านสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมืองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
ตัวชี้วัดด้านสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมืองเริ่มตกลงตั้งแต่ ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา ซึ่งสะท้อนให้เห็น
สถานการณ์ของการเสื่อมลงของสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมือง150  
 ภายหลังจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสหภาพยุโรปในช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 แนวโน้มเชิง
บวกตอ่การส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกเริ่มถดถอยลง ความพยายามในการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และประเทศที่ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสภาพโซเวียต ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวังไว้ ในทางกลับกัน ประเทศในเครือรัฐอิสระ (Commonwealth of Independent States) จ านวน
มากได้พัฒนาไปเป็นระบอบลูกผสม (hybrid regime) ซึ่งอยู่ในสภาวะคาบเก่ียวระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จ
การอ านาจนิยม กล่าวคือ ระบอบการเมืองที่พบในประเทศเหล่านี้มีลักษณะเป็นระบอบกึ่งเผด็จการ (semi-
authoritarianism) ระบอบเผด็จการเลือกตั้งนิยม (electoral authoritarianism) และระบอบเผด็จการที่มีการ
แข่งขัน (competitive authoritarianism)151 ประเทศที่มีระบอบการเมืองกึ่งเผด็จการเหล่านี้ แม้จะอนุญาตให้
ฝ่ายค้านที่สามารถแข่งขันทางการเมืองได้และมีรูปแบบเชิงสถาบันพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย แต่ก็มีกลุ่ม
การเมืองที่ครอบง าระบบการเมืองจนท าให้มองไม่เห็นหนทางที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอ านาจในอนาคตอันใกล้ได้ 
ขณะที่บางประเทศมีระบบการเมืองที่มีลักษณะเป็นพหุนิยมที่ไร้ประสิทธิภาพ (feckless pluralism) กล่าวคือ 
ระบบการเมืองยอมให้มีเสรีภาพทางการเมือง มีการเลือกตั้งสม่ าเสมอ และมีการสลับสับเปลี่ยนกลุ่มทางการเมือง

                                                 

150  Bridoux and Kurki, op.cit.,, p. 2.  
151  Tanja Börzel, “The noble west and the dirty rest? Western Democracy promoters and illiberal regional 

powers,” in Democracy Promotion and the Challenges of Illiberal Regional Powers, ed. Thomas Risse and 
Nelli Babayan, (London and New York: Routledge, 2016), p. 141. 
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เข้าสู่อ านาจ แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีเพียงแค่การลงคะแนนเสียง ส่วนประชาชนมองว่าชนชั้นน าทาง
การเมืองเป็นพวกคอร์รัปชัน เห็นแก่ตัว และขาดประสิทธิผลในการท างาน152 สภาวะเช่นนี้เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท า
ให้ประเทศซึ่งเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง (electoral democracy) ไม่สามารถความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตยท่ีเพ่ิงสถาปนาขึ้นใหม่ได้ ขณะที่กระแสของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้สิ้นสุดลงใน ค.ศ. 2005 
หรือก่อนหน้านั้นไม่นานนัก ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้กลายสภาพเป็นระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยท่ี
เข้มแข็ง (consolidated non-democratic regime) การท าให้ประเทศที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองเช่นนี้ 
อาทิ คาซัคสถาน เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย หรือกัมพูชา ให้มีการเปิดเสรีทางการเมืองมากข้ึน เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก
กว่าการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในช่วงต้นทศวรรษ 1990 และกลายเป็นความท้าทายส าคัญต่อ
การส่งเสริมประชาธิปไตย153  
 หนึ่งทศวรรษภายหลังจากท่ีสงครามเย็นสิ้นสุดลง เริ่มปรากฏการแพร่กระจายของยุทธศาสตร์การต่อต้าน
การส่งเสริมประชาธิปไตย (anti-democracy promotion strategy) โดยประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือเป็น
ประชาธิปไตยบางส่วน154 ขณะเดียวกัน เราก็เห็นความพยายามในการเชื่อมโยงความไร้ประสิทธิภาพและความ
ล้มเหลวของการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ว่าเป็นผลมาจากการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวของบางประเทศ โดยเฉพาะ จีนและรัสเซีย ผ่านการใช้อ านาจอ่อนและอ านาจแข็งเพ่ือ
สกัดกั้นความพยายามในการส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศตะวันตก155 
 จีนและรัสเซียกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีจากประเทศที่ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยว่ามี
บทบาทส าคัญในการด าเนินยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตย และการด าเนินยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมเผด็จการ (autocracy promotion) ยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตย คือ การริเริ่มเชิงนโย
บายที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องหรือรักษาระบอบการเมืองของประเทศท่ีเป็นพันธมิตรให้ปลอดภัยจากผลกระทบของ
กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยจากนานาชาติ โดยเฉพาะจากประเทศตะวันตก156 การต่อต้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากประเทศเผด็จการอ านาจนิยมและจากประเทศที่เป็นระบอบผสม และ
ขณะเดียวกัน ยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยอาจถูกปรับใช้โดยระบอบการเมืองที่ไม่ได้มีทัศนะ
ต่อต้านกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท่ีขับเคลื่อนจากภายใน ในกรณีหลังสุดนี้ ผู้น าทางการเมืองพอใจกับการ
ด าเนินการสร้างประชาธิปไตยจากภายใน ดังนั้นจึงต่อต้านรูปแบบของการส่งเสริมประชาธิปไตยจากภายนอกท่ี

                                                 

152  Mitchell, op.cit., p. XI. 
153  Ibid., pp. 66-67. 
154  Laurence Whitehead, “Antidemocracy Promotion. Four Strategies in Search of a Framework,” Taiwan 

Journal of Democracy, 10, No. 2, (December 2014), p. 5. 
155  Börzel, op.cit., p. 140. 
156  Whitehead, (2014) op.cit., p. 8. 
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พวกเขามีทัศนะว่าไม่เหมาะสม แทรกแซง ปลอม หรือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาติ157  

 ขณะทียุ่ทธศาสตร์การส่งเสริมเผด็จการ คือ ความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อระบอบในทิศทางที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย โดยให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการควบคุมบงการเครื่องมือทั้งที่เป็นอ านาจแข็งและ
อ านาจอ่อนเพ่ือเร่งแนวโน้มของการเป็นเผด็จการ และ/หรือการท าลายประชาธิปไตย และที่คล้ายกับการส่งเสริม
ประชาธิปไตยคือ การส่งเสริมเผด็จการยังเกิดขึ้นได้ในลักษณะของการแพร่กระจายค่านิยมเผด็จการข้ามพรมแดน 
และมีการยืมหรือลอกเลียนรูปแบบของการปกครองและสถาบันการเมืองแบบเผด็จการจากประเทศอ่ืน ซึ่งแนวทาง
นี้มักเกิดขึ้นโดยปราศจากการสนับสนุนจากประเทศเผด็จการอื่น นอกจากนี้ ระบอบเผด็จการในประเทศหนึ่งอาจ
ได้รับความช่วยเหลือในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือต้านรับแรงกดดันในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย การส่งเสริมเผด็จ
การอาจเกิดข้ึนในรูปแบบของความพยายามอย่างจงใจในการมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะในประเทศอ่ืน โดย
คาดหวังผลพลอยได้คือการจัดการกับระบอบในทางที่ต่อต้านประชาธิปไตย158  
 ในยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตย รัฐเผด็จการจะแสดงบทบาทในฐานะแหล่งสนับสนุน
ทางการทูตและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่รัฐเผด็จการที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น กรณีของจีน ซึ่งเป็นประเทศ
มหาอ านาจที่เป็นเผด็จการที่พยายามขยายเขตพ้ืนที่อิทธิพลของตน โดยให้การสนับสนุนในรูปของความช่วยเหลือ
ด้านการเงินเพ่ือการพัฒนาและความช่วยเหลือเชิงเทคนิค159 ตั้งแต่เม่ือเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงสลายการ
ชุมนุมท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมินใน ค.ศ. 1989 จีนได้หันมาใช้ความช่วยเหลือที่ให้กับต่างประเทศ (foreign aid) ใน
ฐานะเครื่องมือที่ใช้รับมือกับปัญหาการถูกโดดเดี่ยวโดยประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจของจีน
สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และจีนได้เข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศผ่านองค์การการค้าโลกใน ค.ศ. 2001 
สัดส่วนของความช่วยเหลือที่จีนในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (donor) ที่ให้กับประเทศผู้รับอ่ืนๆ ได้เพ่ิม
สูงขึ้น และกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือที่ส าคัญของโลก ใน ค.ศ. 2014 จีนกลายเป็นประเทศผู้
บริจาคอันดับ 6 ของโลก และในการประชุมเวทีความร่วมมือระหว่างจีนและแอฟริกา (Forum on China-Africa 
Cooperation: FOCAC) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2015 จีนได้ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่แอฟริกาเป็นมูลค่าสูงถึง 
60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ160 
 ลักษณะส าคัญของความช่วยเหลือที่ให้กับต่างประเทศของจีนคือการไม่ผูกติดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
กับเงื่อนไข อาทิ การปรับเปลี่ยนการบริหารไปสู่แนวทางธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนอย่างที่

                                                 

157  Loc.cit. 
158  Peter Burnell, “Promoting Democracy and Promoting Autocracy: Towards A Comparative Evaluation,” 
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องค์การระหว่างประเทศอ่ืนที่มักก าหนดเป็นเงื่อนไขที่มาพร้อมกับความช่วยเหลือหรือมาพร้อมกับเงื่อนไขท่ี
เรียกร้องให้ประเทศผู้รับจ าเป็นต้องท าการปฏิรูปโครงสร้างภายในประเทศเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับความ
ช่วยเหลือ แต่การให้ความช่วยเหลือของจีนจะไม่มีการก าหนดเงื่อนไข (non-conditionality) โดยให้ความเคารพ
ต่อหลักการความเป็นเจ้าของของท้องถิ่น กล่าวคือ การให้ประเทศผู้รับได้บริหารจัดการกับความช่วยเหลือด้าน
การเงินและเทคนิคท่ีได้รับจากจีนเองโดยไม่เข้าไปแทรกแซง โดยด าเนินไปภายใต้ปทัสถานการไม่แทรกแซง (norm 
of non-intervention)161 
 ในฐานะของสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council) จีนได้แสดงบทบาททั้งท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น กรณีการรัฐประหารและ
ความวุ่นวายทางการเมืองในเฮติ (Haiti) และการคัดค้านการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น กรณีของอิรัก 
ขณะเดียวกัน จีนแสดงบทบาทเป็นตัวสร้างความสมดุล หรือในบางกรณีคัดง้างแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่มีต่อ
ประเทศที่มีระบอบการเมืองแบบเผด็จการอย่างเมียนมาและเกาหลีเหนือ และเมื่อจีนประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ท าให้จีนกลายเป็นตัวเลือกที่
แทนที่การครอบง าของชาติตะวันตกได้ ขณะที่จีนเองก็เลือกท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับท้ังประเทศที่เป็น
ประชาธิปไตย ประเทศที่เป็นระบอบลูกผสม และประเทศคอมมิวนิสต์ดั้งเดิม ยุทธศาสตร์ของจีนจะเน้นการไม่
แทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองภายในประเทศ162 แต่จะให้ความช่วยเหลือกับการรักษาระบอบการเมืองแบบที่ไม่
เป็นประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้น จีนได้เน้นการควบคุม INGOs มากขึ้นกว่าเดิม กระทวงการต่างประเทศของ
จีนได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือตรวจสอบและทบทวนการท างานของ NGOs ต่างประเทศในจีน ขณะเดียวกัน ได้ส่ง
นักวิจัยไปยังอุสเบกิสถาน คาซักสถาน ยูเครน จอร์เจีย และเบรารุส เพื่อท าการประเมินบทบาทของ NGOs ที่
ส่งเสริมประชาธิปไตย และเสนอมาตรการตอบโต้ นอกจากนี้ จีนยังได้มีการเสนอความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ควบคุมและตรวจสอบอินเทอร์เน็ตให้แก่ปรเทศเหล่านี้อีกด้วย163 

 ขณะที่กรณีของรัสเซียเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการย้อนกลับสู่แบบแผนพฤติกรรมที่ฝังแน่นในสังคม
ตั้งแต่ช่วงยุคของสหภาพโซเวียต สิ่งนี้ถูกกระตุ้นและเร่งโดยความคลางแคลนใจที่มีต่อโวหารของชาติตะวันตกที่ว่า
ด้วยคุณค่าที่เป็นสากลของประชาธิปไตยและประสบการณ์ความลุ่มๆ ดอนๆ ของประเทศภายใต้การบริหารของ
ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน (Boris Yeltsin) ในช่วงทศวรรษ 1990 ต่อมาเมื่อวลาดิเมีย ปูติน (Vladimir Putin) ได้
ขึ้นด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีต่อจากเยลซิน ยุทธศาสตร์ของรัสเซียเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม โดยส่วนหนึ่งถูกกระตุ้น
โดยการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของประเทศตะวันตกในการปฏิวัติสีส้ม (Orange Revolution) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลาย 
ค.ศ. 2004 ถึงช่วงต้น ค.ศ. 2005 ส่งผลให้เกิดการแยกตัวของยูเครนออกจากเขตอิทธิพลของรัสเซีย รวมถึงการ
สะท้อนให้เห็นถึงความทรงจ าร่วม (collective memories) ที่ฝังลึกและอิทธิพลของประวัติศาสตร์ของชาติที่

                                                 

161  Lootz, op.cit., p. 22. 
162  Whitehead, (2014) op.cit., p. 17.  
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ยาวนานอีกด้วย164 ผลลัพธ์คือการฟื้นกลับมาของการควบคุมทางการเมืองแบบรวมศูนย์และการแสดงออกอย่าง
มั่นใจของชาตินิยมรัสเซีย พร้อมกับการมุ่งต่อต้านการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในกิจการภายในของรัสเซีย165 
 ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 2011 และ 2012 ประธานาธิบดีปูตินมีความกังวลเกี่ยวกับความอยู่รอดของระบอบ
ของตนว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของประสบการณ์การลุกฮือทางการเมืองของประชาชนในยูเครน 
ขณะเดียวกัน ปูตินก็มีความกังวลต่อการกลายเป็นตะวันตก (westernization) ของยูเครน จอร์เจีย โมโดวา และ
อาร์เมเนีย ซึ่งจะท าให้ประเทศเหล่านี้หลุดออกจากเขตอิทธิพลของรัสเซีย การด าเนินการของรัสเซียมีเป้าหมาย
หลักเพ่ือท าให้ระบอบปูตินสามารถอยู่รอดได้ โดยพยายามสร้างกระแสการสนับสนุนจากสาธารณชนผ่านนโยบาย
ต่างประเทศท่ีอ้างว่าจะช่วยพลิกฟ้ืนให้รัสเซียกลับมาเป็นมหาอ านาจได้อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการสกัดกั้นความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการไหลทะลักของประชาธิปไตยเข้ามาในรัสเซีย166 การด าเนินการของรัสเซียผ่านการใช้ก าลังทางทหาร
ได้ปรากฏขึน้ในช่วงต้น ค.ศ. 2014 เมื่อประธานาธิบดีวิคเตอร์ ยานูโควิช (Viktor Yanukovych) แห่งยูเครน ซึ่ง
เป็นผู้มีจุดยืนสนับสนุนรัสเซีย ต้องออกจากอ านาจภายหลังจากการเกิดสงครามกลางเมืองในยูเครนและแรงกดดัน
จากกองก าลังของ NATO ปูตินได้ตัดสินใจผนวกรวมสาธารณรัฐไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และเริ่มรณรงค์
การท าลายความม่ันคงในภาคตะวันออกของประเทศยูเครน ในการด าเนินการดังกล่าวนี้ ปูตินสามารถระดมการ
สนับสนุนสาธารณะภายในรัสเซียได้อย่างล้นเหลือโดยการต าหนิความหน้าไหว้หลังหลอกของประเทศตะวันตกและ
การใช้โวหารต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตย167 
 คณะท างานของปูตินได้ด าเนินการยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในพ้ืนที่ที่เคยอยู่
ภายใต้เขตอิทธิพลเดิมของตนอย่างเต็มที่ โดยมีการใช้ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเต็มก าลัง มีการประสานงานอย่าง
เข้มข้น และมีการสื่อสารอย่างกระตือรือร้นผ่านการรณรงค์ทางสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์
ของรัสเซียในครั้งนี้ต่างจากการด าเนินการในช่วงสงครามเย็น เพราะไม่ได้สะท้อนความทะเยอทะยานในระดับโลก 
แต่ให้ความสนใจเฉพาะต่อประเทศใกล้เคียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ด้านความม่ันคงของรัสเซียหาก
ชาติตะวันตกมีการขยายอิทธิพลเข้ามาในประเทศเหล่านั้น ดังนั้น เป้าหมายหลักของรัสเซียจึงไม่ใช่การขยาย
อิทธิพลการต่อต้านประชาธิปไตย แต่อยู่ที่การค านึงถึงความอยู่รอดของระบอบการปกครองภายใต้ประธานาธิบดี
ปูตินเป็นหลัก168 ความพยายามของปูตินในการรักษาระบอบการปกครองของตนในรัสเซียส่งผลกระทบต่อประเทศ
เพ่ือนบ้านในเอเชียกลาง (Central Asia) อาทิ ยูเครน และจอร์เจีย เป็นต้น เพราะท าให้เกิดการบ่อนท าลายความ
พยายามในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยCSCE169  

                                                 

164  Whitehead, (2014) op.cit., p. 16. 
165  Whitehead and King, op.cit., p. 147. 
166  Börzel, op.cit., p. 142. 
167  Whitehead, (2014) op.cit., p. 3. 
168  Ibid., p. 16.  
169  Burnell, (2010) op.cit., p. 3. 
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 ซาอุดิอาระเบียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มียุทธศาสตร์ต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายหลัก
เพ่ือปกป้องระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของตนจากชาตินิยมอาหรับ (Arab nationalist) กลุ่มสนับสนุนทางโลก 
(secularist) กลุ่มนักรบศาสนาหรือญิฮาดระดับโลก (global jihadist) และพรรคการเมืองที่มาจากกลุ่มมุสลิมบาร์ 
เดอร์ฮูท (Muslim Brotherhood-derived parties) กลุ่มหลังนี้เป็นผลลัพธ์ของการเมืองที่มีศูนย์กลางที่การ
เลือกตั้ง (electoral politics) ในอียิปต์และตุนิเซียภายหลังจากเหตุการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring) ใน ค.ศ. 
2011 ซาอุดิอาระเบียได้ด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบเอกภาคีเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับพันธมิตร
จ านวนมาก ซึ่งรวมถึงพันธมิตรส าคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ความสัมพันธ์ที่ซาอุดิอาระเบียมีกับประเทศ
มหาอ านาจตะวันตกส่งผลให้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยของซาอุดิอาระเบียไม่ได้รุนแรงมาก
นัก นอกจากนี้ รัฐบาลใช้ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจของตนสกัดก้ันการแทรกซึมของกลุ่ม NGOs ที่ท างานด้านสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงยังใช้เงินในการปิดปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกได้170 ขณะเดียวกัน ก็อาศัยความร่วมมือ
ทางเทคนิคกับประเทศเผด็จการอ่ืนๆ เช่น การน าเข้าผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากจีนเพ่ือพัฒนาระบบการปิด
กั้นการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของประเทศตะวันตก เพ่ือเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนในประเทศสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของระบบการเมืองที่ด ารงอยู่171 นอกจากนี้ ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยสหรัฐอเมริกาและ EU ในประเทศกลุ่ม
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Middle East and North Africa: MENA) ขณะที่เป้าหมายหลักของประเทศ
ตะวันตกคือการส่งเสริมการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยตามแนวทางของทฤษฎีการเปลี่ยนสู่ความทันสมัย โดยอาศัยการ
เปลี่ยนสู่ความทันสมัยทางเศรษฐกิจ (economic modernization) น าไปสู่การเกิดขึ้นของคนชั้นกลางเพ่ือเปิด
โอกาสของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่รัฐบาลอียิปต์เพื่อตัดทอนพลัง
อ านาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและ EU ที่จะส่งผลต่อการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนสู่ความทันสมัยใน
ประเทศเป้าหมายในภูมิภาคนี้172   
 อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่มีต่อยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่งเสริมเผด็จการ
อาจอยู่ในสภาวะวิตกเกินจริง เพราะหากพิจารณาในเชิงจ านวน ตัวแสดงระหว่างประเทศท่ีเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็มีจ านวนไม่มากนัก เพราะหากไม่นับจีนและรัสเซียซึ่งเป็นสองประเทศมหาอ านาจแล้ว 
มีประเทศจ านวนน้อยมากท่ีจะสามารถเป็นแหล่งอิทธิพลที่มีทรัพยากรและอ านาจทางการทหารที่มากพอท่ีจะ
ด าเนินการต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่งเสริมเผด็จการในประเทศอ่ืนเพ่ือด ารงความเป็นเผด็จการ
อ านาจนิยมในประเทศของตนเอง นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมเผด็จการแล้ว การด ารงอยู่

                                                 

170  Whitehead, (2014) op.cit., p. 18. 
171  Burnell, (2010) op.cit., p. 5. 
172  Oz Hassan, “Understanding the transatlantic democracy agenda? The Arab Spring and Saudi Arabia’s 

counteracting democracy strategy,” in Democracy Promotion and the Challenges of Illiberal Regional 
Powers, ed. Thomas Risse and Nelli Babayan, (London and New York: Routledge, 2016), pp. 99-115. 
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ของรูปแบบของรัฐบาลเผด็จการอ านาจในแต่ละประเทศมีลักษณะที่เฉพาะตัว และมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและ
สถานการณ์ทางการเมืองเฉพาะตัว ซึ่งส่งผลให้เป็นการยากที่จะส่งออกรูปแบบของเผด็จการเหล่านี้ไปยังประเทศ
อ่ืน173 
 ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศมหาอ านาจอย่างจีนและรัสเซีย รวมถึงประเทศซาอุดิอระเบีย ไม่ได้มีการ
ด าเนินการที่มีเป้าหมายเพ่ือยัดเยียดการส่งเสริมเผด็จการให้แก่ประเทศเป้าหมายของการส่งเสริมประชาธิปไตยของ
ประเทศตะวันตก ประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยเหล่านี้ได้ด าเนินการที่สะท้อนความพยายามในการสกัดก้ันหรือบั่น
ทอนความพยายามของประเทศตะวันตกในการส่งเสริมประชาธิปไตยหากเห็นว่าการด าเนินการของประเทศ
ตะวันตกส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของตน หรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อ 
ความอยู่รอดทางการเมืองของประเทศตน174 ในกรณีของจีน ตราบเท่าที่รัฐบาลจีนไม่รู้สึกว่าผลประโยชน์เชิง
ยุทธศาสตร์ของตนได้รับการกระทบจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ก็จะไม่ด าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมเผด็จการ ยกเว้นเพียงกรณีการด าเนินการต่อฮ่องกงซึ่งจีนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพยายามยัดเยียดรูปแบบ
การปกครองแบบเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน175 การศึกษาเชิงปริมาณของ มาริโอ รูทซ์ (Mario Lootz) 
พบว่า ความช่วยเหลือต่างประเทศของจีนไม่ได้มีผลต่อระบอบการเมืองของประเทศผู้รับ และจีนไม่ได้ใช้การให้
ความช่วยเหลือเป็นเครื่องมือของการส่งเสริมเผด็จการ176 ขณะที่นักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องการส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างปีเตอร์ เบอร์เนลล์ (Peter Burnell)177 และธันยา บอร์เซล178 มีทัศนะที่ตรงกันว่า การต่อต้าน
การส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่งเสริมเผด็จการจะเกิดขึ้นในกรณีที่ประเทศที่ด าเนินการคาดการณ์ว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศหรือการคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ 
 ในทางกลับกัน ธันยา บอร์เซล พบว่า ปัจจัยภายในของประเทศเป้าหมายของการส่งเสริมประชาธิปไตยส่ง
ผลกระทบต่อความไร้ประสิทธิผลของการส่งเสริมประชาธิปไตยของนานาชาติมากกว่ากิจกรรมที่ด าเนินการโดย
ประเทศเผด็จการเสียอีก เพราะเงื่อนไขภายในประเทศจะมีการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจที่เสนอให้โดยประเทศที่
ส่งเสริมประชาธิปไตยและประเทศมหาอ านาจที่เป็นเผด็จการ ดังนั้น ประสิทธิผลของการส่งเสริมประชาธิปไตยจึง
ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลของการส่งเสริมเผด็จการหรือการต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตย แต่
เป็นผลจากการตอบสนองของเงื่อนไขภายในประเทศต่อการเลือกยอมรับความช่วยเหลือของประเทศมหาอ านาจ
ทั้งท่ีเป็นประชาธิปไตยหรือที่เป็นเผด็จการ กล่าวคือ หากชนชั้นน าในประเทศเป้าหมายสมาทานแนวคิด
ประชาธิปไตย การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยตัวแสดงภายนอกจะด าเนินไปโดยมีอุปสรรคน้อยและมีโอกาสของ

                                                 

173  Lootz, op.cit., p. 23. 
174  Börzel, op.cit., p. 140. 
175  Ibid., p. 142. 
176  Lootz, 'op.cit., p. 48. 
177  Burnell, (2010) op.cit., p. 9. 
178  Börzel, op.cit., 
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ความส าเร็จสูงมากกว่ากรณีที่ตัวแสดงภายในไม่สมาทานตัวเองกับแนวคิดประชาธิปไตย179 ซึ่งก็เท่ากับว่าปัจจัย
ภายในเป็นตัวก าหนดผลกระทบของตัวแสดงภายนอกท่ีมีต่อกระบวนการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท้ังในขั้นตอนของ
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตยในประเทศเป้าหมาย180 

 
 
กิจกรรม 6.2.4 
 จงอธิบายการด าเนินยุทธศาสตร์การต่อต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยของจีนมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.4 
 จีนเลือกใช้ความช่วยเหลือที่ให้กับต่างประเทศ (foreign aid) โดยการให้ความช่วยเหลือของจีนเป็น
ลักษณะที่ไม่ก าหนดเงื่อนไขพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น เมื่อจีนให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศหนึ่งๆ 
ประเทศผู้รับจะได้รับสิทธิในการบริหารจัดการความช่วยเหลือด้านการเงินและเทคนิคโดยที่จีนไม่เข้าไปแทรกแซง 
นอกจากนี้ จีนยังให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการควบคุมและตรวจสอบอินเทอร์เน็ตแก่ประเทศเผด็จการ
เพ่ือช่วยเหลือการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางโลกออนไลน์ของประชาชนในประเทศนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

179  Thomas Risse and Nelli Babayan, “Democracy promotion and the challenges of illiberal regional powers,” 
in Democracy Promotion and the Challenges of Illiberal Regional Powers, ed. Nelli Babayan and Thomas 
Risse, (New York: Routledge, 2016), pp. 9-10. 

180  Ibid., p. 140. 
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