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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชุดวิชา       ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

หน่วยที่ 8    มิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตย 

 

ตอนที่  

 8.1 การพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

 8.2 พัฒนาการทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในมุมมองเชิงทฤษฎี 

 8.3 พัฒนาการทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยในมุมมองเปรียบเทียบ 

 

แนวคิด 

 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม
เกิดขึ้นจากการน าตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบมาใช้เป็นเกณฑ์ เช่น ความมั่งคั่ง (wealth) 
การพัฒนาอุตสาหกรรม ความเป็นเมือง (urbanization) และการศึกษา จากนั้นจึงน าค่าเฉลี่ยจากตัวชี้วัดดัก
ล่าวมาใช้ในการจ าแนกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อย แต่กระนั้น แนวคิดที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ
จะเป็นเงื่อนไขน าพาไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยนั้น อาจมิได้เป็นจริงเสมอไป เนื่องด้วยปัจจัยหรือเงื่อนไขใน
การพัฒนาประชาธิปไตยประกอบขึ้นจากองค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงหนึ่งใน
ปัจจัยนั้น อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ยังอาจน ามาซึ่งการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจได้ใน
ท้ายที่สุด 
 2. ระบบทุนนิยมไร้พรมแดนเป็นมิติหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมก่อให้เกิดการลดทอนอ านาจอธิปไตยของรัฐ เนื่องด้วยภายใต้ระบบทุนนิยมไร้พรมแดนที่เงิน -ทุน
สามารถไหลเวียนไปอย่างไร้พรมแดน ข้ามรัฐ ข้ามชาติ ในขณะที่รัฐต้องธ ารงอ านาจอธิปไตยภายในอาณาเขต
ของรัฐที่มีความแน่นอนชัดเจน ด้วยการออกกฎระเบียบเพ่ือสร้างความมั่นคงภายในรัฐ อีกทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางดังกล่าวยังน ามาซึ่งความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการศึกษาว่าประเทศที่มีความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจต่ า 

3. เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ได้ท าให้ช่องว่างระหว่างทุนนิยมและประชาธิปไตยขยายกว้างมากขึ้น

เรื่อยๆ เนื่องด้วยรัฐไม่ได้เป็นผู้จัดวางระเบียบและเข้าควบคุมสถานการณ์ที่ส าคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่อัง

เกลา แมร์เคิล (Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีเยอรมันคนปัจจุบัน (ค.ศ. 2019) กล่าวอย่างเปิดเผยว่า 

“ตลาดที่สอดรับกับประชาธิปไตย” (market conformist democracy) เป็นเป้าหมายที่มุ่งหวัง ในขณะที่จีน



3 
 

 

ในฐานะผู้ก าหนดอนาคตทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียในปี ค.ศ. 2019 ก าลังเผชิญความท้าทายทั้งภายในและ

ภายนอกรวมทั้งความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา ในส่วนขอบระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

ก าลังประสบปัญหาอย่างหนัก โดยความไม่พอใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 

2. อธิบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในมุมมองเชิงทฤษฎีได้ 

3. อธิบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยในมุมมองเปรียบเทียบได้ 

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

         1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8 

         2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8 

         3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

         4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี) 

         5. เข้ารับบริการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา  

         6. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

 

สื่อการสอน 

         1. เอกสารการสอน 

         2. แบบฝึกปฏิบัติ 

         3. การสอนเสริม  

 

การประเมินผล 

         1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

         2. ประเมินผลจากกิจกรรมและการเข้ารับการสอนเสริม 

         3. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้วขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที่ 8 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 8.1 

การพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หัวเรื่อง      
8.1.1 แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย 
8.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย 
8.1.3 ปัญหาเศรษฐกิจกับการลดทอนการพัฒนาประชาธิปไตย 

 
แนวคิด 
 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม
เกิดขึ้นจากการน าตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบมาใช้เป็นเกณฑ์ เช่น ความมั่งคั่ง (wealth) 
การพัฒนาอุตสาหกรรม ความเป็นเมือง (urbanization) และการศึกษา จากนั้นจึงน าค่าเฉลี่ยจากตัวชี้วัดดัก
ล่าวมาใช้ในการจ าแนกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อย นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยยังด าเนินไปตามบริบทของการเมืองโลกในแต่ละช่วงเวลา จนไม่อาจ
กล่าวสรุปได้อย่างชัดเจนได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ที่เก้ือหนุนกันโดย
ตลอด 
 2. แนวคิดที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นเงื่อนไขน าพาไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยนั้น อาจมิได้เป็น
จริงเสมอไป เนื่องด้วยปัจจัยหรือเงื่อนไขในการพัฒนาประชาธิปไตยประกอบขึ้นจากองค์ประกอบหลายส่วน 
ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยนั้น ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สามารถกล่าวอ้างได้เช่นกันว่าการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นเงื่อนไขในการน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เหตุเพราะประเทศที่ไม่ได้เป็น
ประชาธิปไตยจ านวนหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงกว่าประเทศประชาธิปไตยอีกด้วย 

3. นอกจากมุมมองที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยมน ามาซึ่งการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว

นั้น ยังมีการวิเคราะห์ว่าการที่รัฐบาลในประเทศประชาธิปไตยใช้กลไกเชิงนโยบายในการได้มาซึ่งคะแนนนิยม

จากประชาชนด้วย “นโยบายประชานิยม” นั้น ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจได้ในท้ายที่สุด

เช่นกัน เนื่องจากนโยบายประชานิยมจ านวนหนึ่งน ามาซึ่งการขาดวินัยทางการคลัง เพราะการด าเนินนโยบาย

มักใช้เงินนอกงบประมาณ ท าให้การด าเนินโครงการเหล่านี้ ไม่ต้องผ่านกระบวนการงบประมาณ ไม่ต้องขอ

อนุมัติงบประมาณจากรัฐสภา และไม่มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการที่ เข้มงวดเหมือนกับการใช้เงิน

งบประมาณปกต ิ
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เรื่องท่ี 4.1.1 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
3. อธิบายปัญหาเศรษฐกิจกับการลดทอนการพัฒนาประชาธิปไตยได้ 
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เร่ืองที่ 8.1.1 

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

  

 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยด าเนินไปท่ามกลางค าถามและ

ความท้าทายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าถามส าคัญที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยมจะ

สามารถด าเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาประชาธิปไตยได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องด้วยระบบทุนนิยมนั้นก่อให้เกิด

ความไม่เสมอภาคในการกระจายทรัพย์สินและรายได้ ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยมีหลักความเสมอภาคเป็น

หลักการพ้ืนฐานส าคัญ เพ่ือยืนยันว่าพลเมืองทุกคนล้วนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง (one person, one vote) เท่า

เทียมกัน1ตามหลักความเสมอภาคทางการเมือง อีกทั้งระบอบประชาธิปไตยยังต้องรักษาไว้ซึ่งความเสมอภาค

ในโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม และความเสมอภาคทางกฎหมายอีกด้วย  

ในส่วนของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยนั้น เซย์

มูร์ มาร์ติน ลิปเซต (Seymour M. Lipset) มองว่าประชาธิปไตยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

มีนัยส าคัญ ดังนั้น เพ่ือเป็นการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้มีการน าตัวชี้วัดการพัฒนา

เศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบมาใช้เป็นเกณฑ์ เช่น ความมั่งคั่ง (wealth) การพัฒนาอุตสาหกรรม ความเป็น

เมือง (urbanization) และการศึกษา จากนั้นจึงน าค่าเฉลี่ยจากตัวชี้วัดดักล่าวมาใช้ในการจ าแนกประเทศที่

เป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยในกลุ่มประเทศแองโกลแซกซัน กลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ 

ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษาพบว่ากลุ่มประเทศที่มั่งคั่ง มีการพัฒนาอุตสาหกรรม มีความเป็นเมือง และมีระดับ

การศึกษาสูงจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท าการเปรียบเทียบประเด็นดังกล่าว

ระหว่างอเมริกาใต้และยุโรปจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โดยในส่วนของตัวชี้วัดความมั่งคั่งที่ลิปเซต

น ามาใช้ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยประชาชาติ จ านวนประชากรต่อจ านวนรถยนต์ รวมไปถึงจ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า

และจ านวนหนังสือพิมพ์ ผลการส ารวจพบว่าในประเทศยุโรปที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง มี จ านวนผู้

ครอบครองรถยนต์มากกว่าประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยหรือประเทศแถบอเมริกาใต้ที่เป็นเผด็จการ 

โดยผลส ารวจดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเรื่องของรายได้เฉลี่ย2  

นอกจากนั้น ตัวชี้วัดความมั่งค่ังยังมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการ

วัดจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวเทียบกับจ านวนถ่านหินต่อคนต่อปี พบว่าในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย

                                                 

 1 Torben Iversen, "Democracy and Capitalism,” in Oxford Handbook of Political Economy. 

Barry R. Weingast and Donald Wittman, eds., (Oxford; New York: Oxford University Press, 2006), 601. 

 
2 Seymour M. Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and 

Political Legitimacy,” The American Political Science Review 53, no. 1 (Mar., 1959): 75.  

https://scholar.harvard.edu/iversen/publications/democracy-and-capitalism
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มากกว่า อัตราการจ้างงานของแรงงานชายจะมีจ านวนลดลง ในทางกลับกันในประเทศที่มีความเป็น

ประชาธิปไตยน้อยกว่าและในประเทศเผด็จการ อัตราการจ้างงานของแรงงานชายจะเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ระดับ

ของความเป็นเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงอยู่ของประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเกณฑ์การมีจ านวนประชากร

สองหมื่น หนึ่งแสน หรือจ านวนประชากรตามมาตรฐานของการอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเป็นเกณฑ์ชี้วัดความเป็น

เมือง ก็จะแสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าจะมีลักษณะของความเป็นเมืองมากกว่า

ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อย ในส่วนของระดับการศึกษานั้น พบว่าประเทศที่มีประชากรที่มี

การศึกษาสูงจะมีโอกาสในการเป็นประชาธิปไตยมากกว่าประเทศที่ประชากรไม่รู้หนังสือ โดยข้อเสนอนี้ได้รับ

การสนับสนุนจากการเปรียบเทียบข้อมูลประชากรเกือบทั้ งหมดของประเทศในยุโรปที่มีความเป็น

ประชาธิปไตยมากกว่าสามารถอ่านออกเขียนได้ ในขณะที่ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่ามี

จ านวนผู้อ่านออกเขียนได้น้อยกว่า และจ านวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้ยิ่งลดจ านวนลงไปในประเทศที่มี

ความเป็นเผด็จการ3  

ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับประชาธิปไตยจึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญ ดังที่

ไบรซ์ (Bryce) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในอเมริกาใต้ว่า “ถ้าการศึกษาไม่ได้ท าให้คนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 

อย่างน้อยการศึกษาก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้คนเป็นพลเมืองที่ดีได้ง่ายขึ้น” เนื่องจากมีการสันนิษฐานว่า

การศึกษาจะช่วยเพ่ิมมุมมอง ท าให้มีความเข้าใจในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ควบคุมตนเองจาก

ความนิยมสุดโต่งและการมีมาตรฐานเดียว ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง การศึกษา

จึงถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประชาธิปไตยคือการศึกษา กล่าวคือ ยิ่งคนมีการศึกษาสูง

มากเท่าใดยิ่งมีความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนระบอบนี้มากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องยัง

พบว่าระดับการศึกษามีความส าคัญมากกว่ารายได้หรืออาชีพ แต่กระนั้น กลับพบว่าประเทศเยอรมันและ

ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในยุโรป  หากแต่เห็นได้ชัดว่าการศึกษาไม่ได้ท าให้ระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศเหล่านี้มั่นคงเท่าใดนัก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาในระดับสูงไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่

เพียงพอส าหรับประชาธิปไตย แม้ว่าตัวชี้วัดหลายรูปแบบจะถูกน าเสนอแตกต่างกันไป  แต่เห็นได้ชัดว่าการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ความเป็นเมือง ความมั่งคั่ง และการศึกษามีปัจจัยร่วมกันอย่างหนึ่งและปัจจัยดังกล่าวถูก

จัดรวมอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประชาธิปไตย4 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้การ

ท าความเข้าใจการพัฒนาประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญของมิติทางเศรษฐกิจด้วยเป็นส าคัญ  

แม้ว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ระบอบประชาธิปไตยจะกลายเป็นระบอบที่เป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของประชาธิปไตยดูจะเทียบไม่ได้กับการแพร่ขยายของระบบทุนนิยม

                                                 

 3 Ibid., 78. 
 4 Ibidl, 79-80. 
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ไปทั่วโลก เพราะหากพิจารณาจากมาตรฐานขั้นต่ าของการเป็นประชาธิปไตย จะพบว่าในปี ค.ศ. 2010 มีเพียง 

123 ประเทศ จาก 200 ประเทศ ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น “ประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้ง” 

(electoral democracy) ซึ่งถ้าหากน าเกณฑ์หรือกรอบเสรีประชาธิปไตยมาใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดก็จะพบว่ามี

เพียง 60 ประเทศ เท่านั้น ที่ เป็นเสรีประชาธิปไตยตามหลักเสรีนิยมและหลักนิติรัฐ  แต่กระนั้น ทั้ ง

ประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งและเสรีประชาธิปไตยต่างก็สามารถด ารงอยู่คู่กับระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมได้เหมือนกัน อีกทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ยืนยันว่าไม่มีการพัฒนาประชาธิปไตยที่สามารถ

ด ารงอยู่ได้โดยปราศจากทุนนิยม หากแต่การน าระบบทุนนิยมมาใช้ในประเทศสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน 

(National Socialist Germany) สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และประเทศเผด็จการทุนนิยม (National 

Socialist) อย่างลาตินอเมริกาหรือเอเชียในศตวรรษที่ 20 กลับเป็นตัวอย่างส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าระบบทุน

นิยมสามารถด ารงอยู่และมีความรุ่งเรืองได้ทั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการอ านาจนิยม 

(dictatorship)5   

ดังนั้น ตลอดสองศตวรรษท่ีผ่านมา ระบบทุนนิยมกับระบอบประชาธิปไตยจึงได้พิสูจน์ให้ว่าเป็นระบบ

เศรษฐกิจและระบอบการเมืองที่ประสบความส าเร็จสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการล่มสลายของสหภาพ

โซเวียตในปี ค.ศ. 1989 และการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีนในปี ค.ศ. 1978 ระบบทุนนิยมจึงกลายเป็น

ระบบเศรษฐกิจที่แพร่หลายและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ เว้นก็แต่ประเทศที่ปิดตัวเองอย่างเกาหลีเหนือที่

สามารถต่อต้านระบบทุนนิยมผ่านการใช้อ านาจบังคับภายในประเทศ ส่งผลให้การแข่งขันของระบบเศรษฐกิจ

ระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม จึงจบลงด้วยชัยชนะของทุนนิยม ส่งผลให้ตลาดกลายเป็นกลไกหลักในการ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท าก าไรสูงสุด แม้จะดูเหมือนว่าทุนนิยมมีรูปแบบเดียว หากแต่ทุนนิยมได้ปกปิด  

“ความแตกต่างหลากหลายของทุนนิยม” (varieties of capitalism) เอาไว้ ดังจะเห็นได้ว่าทุนนิยมในปัจจุบัน

ได้พัฒนาและแปรเปลี่ยนไปในหลายลักษณะ เช่น ทุนนิยมโดยรัฐแบบจีน (China’s state capitalism) ทุน

นิยมแบบเสรีนิยมใหม่ของกลุ่มประเทศแองโกล-แซกซัน (Anglo-Saxon neoliberal strand of capitalism) 

หรือระบบทุนนิยมรัฐสวัสดิการของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (Scandinavian welfare state economics) 

เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นระบบทุนนิยมที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด อีกทั้งยังมีระบบทุนนิยมบาง

ลักษณะที่เข้ากันไดด้ีกับระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่บางลักษณะกลับเข้ากันไม่ได้กับระบอบประชาธิปไตย6 

นอกจากความแตกต่างหลากหลายของระบบทุนนิยมแล้วนั้น ประชาธิปไตยทั่วโลกก็เริ่มมีความ

แตกต่างหลากหลายของประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นผลมาจากระบบทุนนิยม โดยเฉพาะ
                                                 

 5 ดูรายละเอียดใน Wolfgang Merkel, "Is Capitalism Compatible with Democracy?,” Zeitschrift für 

Vergleichende Politikwissenschaft/Comparative Governance and Politics 8, no. 2 (2014). 

 6 Ibid. 

http://dx.doi.org/10.1007/s12286-014-0199-4
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อย่างยิ่งทุนนิยมทางการเงิน (Financial capitalism) ที่ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น 

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี ค.ศ. 2008 และวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป (Euro Crisis) จึงน ามาสู่การเปลี่ยนแปลง

ความคิดที่ว่าระบบทุนนิยมกับระบอบประชาธิปไตยล้วนส่งเสริมกันและกันระหว่าง เพราะทั้งในทางทฤษฎี

และข้อมูลเชิงประจักษ์กลับแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของความไม่ลงรอยกันระหว่างทุนนิยมกับประชาธิปไตย 

จนกระท่ังน าไปสู่ข้อถกเถียงใหม่และความเข้าใจที่ลึกซ้ึงมากขึ้น7  

 สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน จึงมีความแตกต่างจากสภาวการณ์ของโลก

ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองหรือยุคสงครามเย็น (cold war era) ซึ่งโลกถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอ านาจ

ภายใต้การน าของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตอย่างชัดเจน จนน ามาสู่การต่อสู้กันทั้งในด้านอุดมการณ์

ทางการเมืองระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม 

สภาวการณ์ดังกล่าวจึงดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขที่ดีในการผลักดันให้ประเทศต่างๆ ที่เคยเป็นอาณานิคมเปลี่ยน

ผ่านสู่การเป็นประชาธิปไตยตามตัวแบบประชาธิปไตยตะวันตกภายใต้การน าของสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง

สหรัฐอเมริกายังมีมาตรการส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา ด้วยการให้

ธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนา ( International Bank of Reconstruction and 

Development) หรือธนาคารโลก (World Bank) เป็นแหล่งให้เงินกู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศก าลัง

พัฒนา โดยมีเป้าหมายส าคัญในการขยายระบบทุนนิยมไปยังประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นอาณา

นิคมของประเทศทุนนิยมตะวันตก8 ด้วยเหตุดังกล่าว การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองของประเทศในค่ายเสรีประชาธิปไตย จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยกับ

การปรับใช้กลไกของระบบทุนนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 

 เนื่องด้วยภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเศรษฐกิจตามทฤษฎีแบบเคนส์ที่เน้น

บทบาทของรัฐในการรักษาดุลยภาพระหว่างทุนและแรงงานเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกา โดยให้รัฐมีบทบาทหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าเพ่ือให้เกิดการจ้าง

งาน และในขณะเดียวกันรัฐก็มีบทบาทส าคัญในการจัดสวัสดิการทางสังคมแบบครบวงจร ดังนั้น ในยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์จึงเป็นที่มาของรัฐสวัสดิการ (welfare stare) ใน

ประเทศทุนนิยมชั้นน าของโลกหลายประเทศ ซึ่งสวัสดิการที่รัฐให้ในประเทศอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน

ไปในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค ขึ้นอยู่กับกระแสของการต่อสู้เรียกร้องของขบวนการแรงงานในแต่ละ

ประเทศ นอกจากนั้นทฤษฎีของเคนส์ยังตั้งอยู่บนความพยายามที่จะแสวงหาเสถียรภาพทางการเงินของระบบ
                                                 

 7 Ibid. 

 8 กุลลดา เกษบญุชู มี้ด, “กระบวนการเข้าสูค่วามเป็นสากลของระบบทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยมใหม่,” วารสาร

สังคมศาสตร์ 43, ฉ. 2 (2556): 12. 
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ทุนนิยมโลก นี่คือที่มาของสิ่งที่รู้จักกันในนามว่า “ระบบเบรตตันวูดส์” (Bretton Woods System) โดยใน

ระบบนี้ สหรัฐอเมริกาได้ประกันเงินดอลลาร์ไว้ที่ 35 ดอลลาร์ต่อทองค า 1 ออนซ์ โดยทองค าจะถูกเก็บไว้ที่

กองทุนส ารองที่เรียกว่า กองทุนส ารองของรัฐ (Federal Reserve) และค่าเงินของประเทศต่างๆ จะถูกตรึงไว้

กับค่าเงินดอลลาร์ เนื่องด้วยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทุนนิยมที่มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดและได้สะสมทองค า

ไว้เป็นจ านวนมาก ในระบบนี้จึงท าให้ธนาคารกลางของแต่ละรัฐท าหน้าที่เป็นนายประตูตรวจตราและควบคุม

การไหลเข้าออกของเงินตราต่างประเทศ9 เพ่ือไม่ให้เกิดการไหลเวียนเข้าออกของเงินทุนได้อย่างเสรี กลไก

ดังกล่าวนี้จึงยังไม่เปิดพ้ืนที่ให้ทุนได้ท างานได้อย่างเสรีเฉกเช่นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่ถูกน ามาใช้

เป็นระเบียบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 

 ข้อดีของระเบียบการเงินเบรตตัน วูดส์ ปรากฏชัดเจนในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องด้วย

ระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการพัฒนาและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก โดยระงับยับยั้งภาวะการเสียดุลการค้า

ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานของประเทศต่างๆ ผ่านกลไกการโอนย้ายทองค าและเงินดอลลาร์สหรัฐต่อระดับราคา

ในประเทศนั้นๆ ท าให้ในที่สุดการค้าของประเทศที่เกี่ยวข้องกลับสู่ภาวะสมดุล นอกจากนี้ ในช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง กระแสเงินไหลเวียนระหว่างประเทศของภาคเอกชนกม็ีปริมาณน้อยกว่าภาครัฐ ตัวแปร

เสริมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับคงที่สม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ดัชนีตลาดหุ้น อัตรา

ดอกเบี้ย ระดับราคา ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกสูงและมั่นคง และเศรษฐกิจของกลุ่ม

ประเทศก าลังพัฒนาเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว10  

 หากแต่เมื่อพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์แล้วนั้น ข้อตกลงและระเบียบการเงินเบรตตัน วูดส์ เป็น

องค์ประกอบหนึ่งของ “ระเบียบโลกภายใต้อเมริกา” (Pax America) หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมี

เป้าหมายหลักทางยุทธศาสตร์ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก การท าให้โลกปลอดจากภัยลัทธิคอมมิวนิสต์ 

ด้วยการปิดล้อมสหภาพโซเวียตและหยุดกระแสการปฏิวัติไม่ให้แพร่ขยายพ้นพรมแดนโซเวียตออกมา และ

ประการที่สอง การสร้างหลักประกันให้สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอ านาจอันดับหนึ่งในโลกทุนนิยม ด้วยการท าให้

อังกฤษต้องพ่ึงพาสหรัฐอเมริกาทางเศรษฐกิจ ตั้งกองทหารประจ าการไว้ก ากับควบคุมเยอรมนีตะวันตกและ

ญี่ปุ่น และแบ่งปันดอกผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไปให้ประเทศพันธมิตรและประเทศที่

แพ้สงครามได้ร่วมรับประโยชน์ เพ่ือผูกใจภักดีไว้ไม่ให้เอนเอียงไปทางค่ายคอมมิวนิสต์ ดังนั้นระเบียบการเงิน

                                                 

 9 เรื่องเดียวกัน, 12. 

 10 ดูรายละเอียดใน เกษียร เตชะพีระ, เศรษฐกิจโลกถดถอยคร้ังใหญ่: ความรุ่งเรืองและล่มสลายของเสรีนิยม

ใหม่/โลกาภิวัตน์ (กรุงเทพฯ :โอเพ่นบุ๊คส,์ 2555), 100. 
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เบรตตัน วูดส์ จึงแสดงบทบาทก าหนดความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ร่วมกับกลุ่ม

ทุนการเงินอเมริกัน เพ่ือรับรองและสถาปนาฐานะครอบง าทางการเงินของสหรัฐอเมริกาข้ึนในโลก11 

 ระบบเบรตตันวูดส์ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1971 เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการตรึงค่าเงิน

ดอลลาร์กับทองค า การประกาศดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ในโครงสร้างอ านาจที่สหรัฐอเมริกาเป็น

ผู้น า อาทิเช่น การประกาศถอนตัวออกจากสงครามเวียดนามและมอบภาระการป้องกันประเทศให้แก่ชาว

เวียดนาม (Vietnamization) การสานสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน การใช้นโยบายผ่อนคลายความตึง

เครียดกับสหภาพโซเวียต และการเสื่อมถอยของระบบการผลิตแบบสายพานการผลิตหรือระบบการผลิตแบบ

ฟอร์ด (Fordism) ในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของ

สหรัฐอเมริกาที่มีผลท าให้ยุทธศาสตร์หลักของระบบทุนนิยมโลกเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ

โลกเข้าสู่ยุคของลัทธิเสรีนิยมใหม่ โดยการเข้ามามีบทบาทของลัทธิเสรีนิยมใหม่ในฐานะระเบียบเศรษฐกิจโลก

นั้น เห็นได้จากนโยบายของโรนัลด์ เรเกน (Ronald Reagan) ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และมาร์กาเร็ต 

แทตเชอร์ (Margaret Thatcher) นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ซึ่งผู้น าทั้งสองได้ท าให้กระแสเสรีนิยมใหม่เป็นทั้ง

หลักการทางเศรษฐกิจ (economic doctrine) และนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม โดยในการแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ รัฐจะต้องถูกลดทอนบทบาทในการจัดการเศรษฐกิจและให้เอกชนเป็นผู้มีบทบาทแทน โดยรัฐต้องใช้

นโยบายด้านการเงินเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการออมและการลงทุน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าจ้าง 

และอัตราภาษี ดังจะเห็นได้จากการลดอัตราภาษีทางตรงขนาดใหญ่ในยุคแรกของเรแกนและแทตเชอร์ซึ่งมี

ความส าคัญมากในการปกป้องผลประโยชน์ของคนรวยและผลักภาระให้คนจน นอกจากนั้น รัฐบาลเรแกนและ

รัฐบาลแทตเชอร์ยังผลักดันการแปรรูปกิจการส าคัญๆ ของรัฐ เช่น กิจการโทรศัพท์และกิจการรถไฟให้เป็นของ

เอกชน ซึ่งผู้ที่แบกรับภาระหนักที่สุดก็คือ ชนชั้นแรงงานและคนยากจน พร้อมกันนั้น นโยบายเหล่านี้ได้ไป

ส่งเสริมให้ขนาดของสินทรัพย์ อัตราก าไร และการสะสมทุนของกลุ่มทุนในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษขยายตัว

ขึ้นอย่างทวีคูณ12  

 ลัทธิเสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอโดยมิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) นักเศรษฐศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยชิคาโก และฟริดริช ฟอน ฮาเยค (Friedrich von Hayak) นักปรัชญาการเมืองชาวออสเตรีย 

ซึ่งทั้งฟรีดแมนและฮาเยคได้เสนอแนวคิดดังกล่าวเพ่ือต่อต้านแนวคิดมาร์กซิสต์และความคิดสังคมนิยมอย่าง

เป็นระบบ และได้กลายมาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างฐานทางปรัชญาให้แก่ลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neo-

liberalism) พ้ืนฐานทางความคิดของนักทฤษฎีเสรีนิยมใหม่คือการมองว่าลักษณะรวมหมู่ของสังคมมนุษย์ 
                                                 

 11 ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, 101. 

 12 ดูรายละเอียดใน กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, “กระบวนการเข้าสู่ความเปน็สากลของระบบทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยม

ใหม่,” 18-19. 
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(collectivity) ไม่มีอยู่จริง จะมีก็แต่ปัจเจกบุคคล (individuals) เท่านั้น สิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์จึงหมายความ

ถึง สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือปัจเจกบุคคล (rights of private property) และสิทธิที่จะ

สร้างความม่ังคั่งร่ ารวยให้แก่ตนเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่มีอิสรภาพ เสรีภาพของมนุษย์จึงเกิดขึ้นจาก

การท างานของตลาด และเสรีภาพถูกให้ความส าคัญเหนือกว่าความยุติธรรมหรือความเท่าเทียม มนุษย์ที่มี

เสรีภาพในฐานะปัจเจกชนนั้นจึงต้องอยู่ในสังคมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ มาบังคับ นั่นหมายความว่า รัฐจะต้องลด

บทบาทให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากธรรมชาติของรัฐเต็มไปด้วยอคติ สภาวะไร้ข้อมูล และการบังคับ ซึ่งต่าง

จากตลาดหรือกลไกตลาดที่ท างานอย่างอิสระ โดยปัจเจกชนแต่ละคนเข้ามาอยู่ในตลาดด้วยความสมัครใจ 

เปิดเผย และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลในทุกๆ ด้านอย่างกว้างขวาง หรือที่เรียกว่าตลาดที่มีการแข่งขัน

สมบูรณ์ ซึ่งหมายความถึงการมีเสรีภาพอันเกิดจากการปลดปล่อยตลาดจากการควบคุมทุกรูปแบบ13 

 ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1989 หรือยุคหลังสงครามเย็น (post-cold war 

era) ระบบเศรษฐกิจจึงดูราวกับว่ามีความส าคัญกว่าระบอบการเมือง จึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่าในยุคสงคราม

เย็นประเด็นการไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องศึกษาและแสวงหาทางออกกันอย่างจริงจัง 

หากแต่ภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นหรือยุคหลังสงครามเย็นประเด็นดังกล่าวกลับดูเหมือนไม่เป็นที่วิตก

กังวลอย่างที่ผ่านมา เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ค าตอบที่ได้ก็คือเพราะประเทศมหาอ านาจผู้น าค่ายเสรี

ประชาธิปไตยกลายสถานะเป็นผู้น าโลกขั้วอ านาจเดียว ดังนั้นระบอบการปกครองจึงดูเหมือนจะมิได้ส าคัญ

เท่ากับระบบเศรษฐกิจเฉกเช่นที่ผ่านมา 

 เนื่องด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงและความสามารถในการเชื่อมโยงเข้าสู่การค้าโลกได้

ผลักให้ประเด็นเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเด็นที่สามารถชะลอไว้ก่อน ด้วยเงื่อนไขที่

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าระบอบการปกครอง จึงกลายเป็นเกราะป้องกันให้ประเทศที่

ปกครองด้วยระบอบอ านาจนิยม (authoritarianism) ได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยไม่มีแรงกดดันให้มีการพัฒนาสู่

ประชาธิปไตยเฉกเช่นในยุคสงครามเย็น ความไม่เป็นเสรีประชาธิปไตยจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ประเทศ

ต่างๆ จะใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ท าการค้ากับประเทศเหล่านี้เฉกเช่นที่ผ่านมา เว้นแต่ว่าจะน ามาใช้เพ่ือเป็น

ประโยชน์หรือข้อต่อรองทางการค้าเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น  

 ด้วยเหตุดังกล่าว ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยจึงด าเนินไป

ตามบริบทของการเมืองโลกในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังน ามาซึ่งการวิเคราะห์และข้อถกเถียงถึงความสัมพันธ์

ของระบบเศรษฐกิจและระบอบการเมืองที่แตกต่างหลากหลาย จนไม่อาจกล่าวสรุปได้อย่างชัดเจนได้ว่าการ

พัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันโดยตลอด แต่กระนั้น ก็ไม่สามารถ

                                                 

 13 ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, 11-12. 
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กล่าวได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นตัวฉุดรั้งหรือท าลายการพัฒนา

ประชาธิปไตย ดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ชุดดังกล่าวจึงต้องให้ความส าคัญกับบริบททั้งภายในและ

ภายนอกประเทศเป็นส าคัญ  

   

กิจกรรม  8.1.1 

          อธิบายแนวคิดลัทธิเสรีนิยมใหม่มาพอสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม  8.1.1 

 ลัทธิเสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอโดยมิลตัน ฟรีดแมน และฟริดริช ฟอน ฮาเยค เพ่ือต่อต้าน

แนวคิดมาร์กซิสต์และความคิดสังคมนิยมอย่างเป็นระบบ และได้กลายมาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้าง

ฐานทางปรัชญาให้แก่ลัทธิเสรีนิยมใหม่ พ้ืนฐานทางความคิดของนักทฤษฎีเสรีนิยมใหม่คือการมองว่าลักษณะ

รวมหมู่ของสังคมมนุษย์ไม่มีอยู่จริง จะมีก็แต่ปัจเจกบุคคลเท่านั้น สิทธิพื้นฐานของมนุษย์จึงหมายความถึง สิทธิ

ที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือปัจเจกบุคคลและสิทธิที่จะสร้างความม่ังคั่งร่ ารวยให้แก่ตนเองในฐานะที่

เป็นผู้ประกอบการที่มีอิสรภาพ    



14 
 

 

เรื่องท่ี 8.1.2 

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยสามารถกระท าได้

ในหลายลักษณะและหลากมุมมอง เช่น การน าแนวคิด/ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์มาอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าว

ผ่านแนวคิดความเสมอภาค การน าแนวทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง

เป็นพลวัตของระบบเศรษฐกิจซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางการเมือง วัฒนธรรม และเงื่อนไขเฉพาะในแต่

ละช่วงเวลา หรือการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการ

พัฒนาประชาธิปไตยผ่านตัวแปรต่างๆ เพ่ืออธิบายว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธ์ต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยหรือไม่ ในลักษณะใดบ้าง ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้จึงเริ่มต้นจากการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบอบประชาธิปไตยในเชิงทฤษฎี จากนั้นจึงน ากรณีศึกษามาน าเสนอเพ่ือให้

เห็นรูปธรรมของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

ทุนนิยมและประชาธิปไตยมีความแตกต่างกันโดยพ้ืนฐานและสามารถน าไปสู่ความตึงเครียดระหว่าง

กันได้เสมอ เนื่องด้วยทั้งทุนนิยมและประชาธิปไตยกล่าวอ้างถึงความชอบธรรมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในขณะ

ที่ทุนนิยมอ้างถึงความชอบธรรมในการกระจายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างไม่เท่ าเทียมกัน หากแต่

ประชาธิปไตยกลับอ้างถึงความชอบธรรมบนฐานของสิทธิของพลเมืองที่เท่าเทียมกัน นอกจากนั้น ระบบทุน

นิยมยังมีกลไกการตัดสินใจบนฐานของการพิจารณาถึงผลก าไรเป็นสิ่งแรก และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการ

อ านวยความสะดวกหรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเฉพาะกลุ่ม ในขณะที่ประชาธิปไตยมีกลไกการตัดสินใจ

โดยใช้เสียงข้างมากภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ที่ส าคัญคือระบอบประชาธิปไตยด าเนินไปด้วยจุดมุ่งหมาย

ของการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังนั้นการตัดสินใจภายใต้ทุนนิยมจึงก่อให้เกิดความไม่เท่า

เทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม (รายได้ ความร่ ารวย อ านาจและโอกาสในชีวิต) ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยาก

หรือขัดแย้งกับหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมกันทาง

โอกาสและหน้าที่พลเมือง14 ดังนั้นหากพิจารณาหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยกับทุนนิยมแล้วนั้น 

สองสิ่งนั้นดูราวกับจะไม่สามารถด าเนินไปด้วยกันได้ในเชิงหลักการ 

 กรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจากหลักการดังกล่าวข้างต้น ระบบทุนนิยมและระบอบประชาธิปไตย

สามารถน ามาสู่ความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมได้ เช่น หากมีการกระจายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจนน าไปสู่การ

สะสมความมั่งคั่งร่ ารวยที่มากเพียงพอก็จะไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองจากนายทุน แต่ถ้าการตัดสินใจ

                                                 

 14 ดูรายละเอียดใน Wolfgang Merkel, "Is Capitalism Compatible with Democracy?,”. 

http://dx.doi.org/10.1007/s12286-014-0199-4
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ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยน าไปสู่การจ ากัดหรือละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล ก็อาจจะน ามาสู่

การต่อต้านจากนายทุนหรือชนชั้นกลางได้เช่นเดียวกัน เป็นต้น  

 ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้น ก็อาจพิจารณาได้ถึงความสอดคล้องและเอ้ือต่อกันระหว่างระบบทุนนิยมกับ

ระบอบประชาธิปไตย เนื่องด้วยทั้งระบบทุนนิยมและระบอบประชาธิปไตยต่างอยู่ในบริบทของการแข่งขัน 

กล่าวคือ การแข่งขันทางเศรษฐกิจกับการแข่งขันทางการเมือง (การเลือกตั้ง) นอกจากนั้น ทั้งระบบทุนนิยม

และระบอบประชาธิปไตยยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามลักษณะเดียวกัน คือ การไม่สามารถควบคุมอ านาจ

ทางการเมืองหรืออ านาจทางเศรษฐกิจได้อย่างเบ็ดเสร็จ ความไร้ระเบียบ การไม่สามารถคาดการณ์

สถานการณ์ทางการเมืองและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ และการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาต่อทั้งระบอบ

ประชาธิปไตยและระบบทุนนิยม เพราะระบบทุนนิยมไม่สามารถสร้างกลไกการแข่งขันได้ภายใต้ระเบียบทาง

การเมืองที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งกลไกที่จะน ามาซึ่งระเบียบทางการเมืองที่สามารถคาดการณ์ได้

ล่วงหน้าหรือมีเสถียรภาพสามารถเกิดขึ้นได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย และเมื่อระบบทุนนิยมสามารถลงหลัก

ปักฐานได้ในสังคมก็จะน ามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันจะน ามาซึ่งการสร้างความเป็นธรรมและท า

ให้สถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 15 แต่กระนั้น สมมติฐาน

ข้างต้นก็ไม่สามารถอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 

หรือแม้แต่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหลายประเทศก็ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภายใต้ระบบทุนนิยมได้เช่นกัน ดังนั้น นอกจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุน

นิยมกับการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านแนวคิดดังกล่าว จึงมีการพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านแนวคิด/ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อีกด้วย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านแนวคิด /ทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความแตกต่างหลากหลายก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการท าความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยกับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจโดยใช้แบบจ าลองอนุกรมเวลา (time series modeal) ของกลาชัวร์, ลี และนอร์ริส (Glasure, Lee 

and Norris) ซึ่งเป็นแบบจ าลองเศรษฐกิจด้วยการใช้ข้อมูลในอดีตมาอธิบายหรือท านายตัวแปรในอนาคต โดย

กลาชัวร์, ลี และนอร์ริส ได้ใช้ข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1972-1990 เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา โดยพบว่าการพัฒนา

เศรษฐกิจจะส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศกึ่งชายขอบหรือประเทศก าลังพัฒนา 

(semi-periphery) และประเทศชายขอบหรือประเทศด้อยพัฒนา (periphery) ในทางกลับกันระบอบ

ประชาธิปไตยจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉพาะในประเทศประเทศพัฒนาแล้ว (core) และประเทศ

                                                 

 15 ดูรายละเอียดใน Wolfgang Merkel, "Is Capitalism Compatible with Democracy?,”. 

http://dx.doi.org/10.1007/s12286-014-0199-4
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ก าลังพัฒนาเท่านั้น แต่กระนั้น กลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา

ประชาธิปไตยในประเทศพัฒนาแล้ว16  

 ในขณะที่งานของเจนนี่ เอ. มีเนียร์ (Jenny A. Minier) ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ

เติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) กับประชาธิปไตย พบว่า การมีประสบการณ์การเติบโตทาง

เศรษฐกิจจะท าให้ประเทศนั้นๆ เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย จึงท าให้พบว่าประเทศที่มีการ

เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วกว่าประเทศที่มีลักษณะเดียวกันแต่ยังไม่เป็น

ประชาธิปไตย นอกจากนั้นยังพบว่าประเทศท่ีการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างล่าช้า จะมีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศที่เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยท่ีเร็วกว่าโดยเปรียบเทียบ17    

 นอกจากนั้นยังมีงานศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งซึ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพทาง

การเมืองกับเศรษฐกิจ เช่น งานของทอร์สเทน เพอร์สสัน และกีโด ทาเบลลินี (Torsten Persson and Guido 

Tabellini)18 ที่ศึกษาความมีเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการปกครองระหว่างปี ค.ศ. 1960-2000 จากข้อมูล 150 ประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

รวม 120 ครั้ง พบว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (economic 

liberalization) ท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ทั้งนี้ล าดับของการเปิดเสรีก็มีความส าคัญ กล่าวคือ 

ประเทศที่มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจก่อนจะเป็นประชาธิปไตยจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศที่

เป็นประชาธิปไตยแล้วจึงเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การคาดหวังต่อระบอบการปกครองก็มีผลต่ออัตรา

การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยการประมาณการชี้ว่า หากคาดว่าจะมีการรัฐประหาร อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจะลดลง และการที่ประเทศมีประชาธิปไตยที่มั่นคงต่อเนื่อง ก็จะท าให้ เศรษฐกิจมีการขยายตัวที่ดี

ขึ้น19 

                                                 

 16 Yong Glasure, Aie-Rie Lee and James Norris, "Level of economic development and political 

democracy revisited," International Advances in Economic Research 5, no. 4 (1999): 466-477. 

 17 Jenny A. Minier, “Democracy and Growth: Alternative Approaches,” Journal of Economic 

Growth 3, no. 3 (September 1998): 241-266. 

 18 Torsten Persson and Guido Tabellini, "Democracy and development: The devil in the details,” 

American Economic Review 96 (2006): 319-324. 

 19 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, ประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558), 26-27. 

https://ideas.repec.org/a/kap/iaecre/v5y1999i4p466-47710.1007-bf02295544.html
https://ideas.repec.org/a/kap/iaecre/v5y1999i4p466-47710.1007-bf02295544.html
https://ideas.repec.org/s/kap/iaecre.html
http://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v96y2006i2p319-324.html
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ดานิ โรดริค และโรเมน แวคเซียก (Dani Rodrik and Romain Wacziarg) 20 ศึกษาทั้งด้านการ

ขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ. 1995-2000 จาก 154 ประเทศ พบว่าการ

ที่ประเทศมีการเปลี่ยนผ่านมาเป็นประชาธิปไตยจะมีผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนในระยะสั้นและมี

เสถียรภาพมากขึ้น หากแต่กลับพบว่า ความเป็นประชาธิปไตยไม่มีผลต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจใน

ระยะยาว แต่มีผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษานี้จึงตรงกันข้ามกับความคิดที่ว่าความเป็น

ประชาธิปไตยจะน าไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ21  

ในขณะที่อดัม เพรสวอร์สกี (Adam Przeworski)22 ศึกษาโดยใช้ข้อมูล 135 ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 

1950-1990 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการปกครองและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็นสอง

ประเด็น คือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเกิดขึ้นและการอยู่รอดของระบอบทางการเมืองหรือไม่ และ

ระบอบทางการเมืองส่งผลต่อเศรษฐกิจหรือไม่ การศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้ประชาธิปไตยอยู่รอด 

คือระดับรายได้ต่อประชากรที่สูง ประเทศที่ร่ ารวยจะมีโอกาสสูงกว่าประเทศที่ยากจนในการรักษาระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะประเทศที่มีระดับรายได้สูงจะสูญเสียรายได้มากหากเป็นเผด็จการ ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งเสริม

ประชาธิปไตย คือ การศึกษาที่ดีของประชาชน การที่ไม่มีพรรคเดียวที่ครอบง าการปกครอง การใช้ระบบ

รัฐสภา (เทียบกับการใช้ระบบประธานาธิบดี) และการกระจายรายได้ที่ดี ในประเด็นของระบอบการปกครอง

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การศึกษาพบว่าระบอบการปกครองไม่มีผลกับอัตราการลงทุนและการเติบโ ต

ของระบบเศรษฐกิจ แต่การขยายตัวของรายได้ต่อหัวในระบอบประชาธิปไตยสูงกว่าระบอบเผด็จการ 

เนื่องจากระบอบเผด็จการมีอัตราการเกิดสูงกว่า23 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้น จึง

แสดงให้เห็นว่า นักวิชาการกลุ่มหนึ่งมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นกลไกเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

หรืออาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนประชาธิปไตยสามารถถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่ง

กันและกันได้นั่นเอง 

                                                 

 20 Dani Rodrik and Romain Wacziarg, "Do Democratic Transitions Produce Bad Economic 

Outcomes?" American Economic Review 95, no. 2: 50-55. 

 21 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, ประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ, 28. 

 22 Adam Przeworski, “Democracy and Economic Development,” in Edward Mansfield and Richard 

Sisson, eds., The Evolution of Political Knowledge: Theory and Iequality in American Politics 

(Columbus, OH: Ohio State University Press, 2004) 

 23 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, ประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ, 30. 
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 ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยจึงไม่ได้มีลักษณะเป็น

ทฤษฎีหรือสมการที่ตายตัว หากแต่มีปัจจัยหรือเงื่อนไขหลายประการที่จะท าให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวด าเนินไป

ในทิศทางต่างๆ กัน ด้วยเหตุดังกล่าว แนวคิดที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นเงื่อนไขน าพาไปสู่การพัฒนา

ประชาธิปไตยนั้น จึงมิได้เป็นจริงเสมอไป เนื่องด้วยปัจจัยหรือเงื่อนไขในการพัฒนาประชาธิปไตยประกอบขึ้น

จากองค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยนั้น ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สามารถ

กล่าวอ้างได้เช่นกันว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นเงื่อนไขในการน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เหตุ

เพราะประเทศท่ีไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ านวนหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยัง

มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศประชาธิปไตยอีกด้วย การท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

การพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยจึงต้องให้ความส าคัญกับบริบทอ่ืนๆ นอกเหนือจากชุดของ

ความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย 

   

กิจกรรม 8.1.2 

 อธิบายความแตกต่างในหลักการพ้ืนฐานระหว่างระบบทุนนิยมและระบอบประชาธิปไตยมาพอสังเขป 
 

แนวตอบกิจกรรม  8.1.2 

ระบบทุนนิยมและระบอบประชาธิปไตยมีความแตกต่างกันโดยพ้ืนฐานและสามารถน าไปสู่ความตึง

เครียดระหว่างกันได้เสมอ เนื่องด้วยทั้งทุนนิยมและประชาธิปไตยกล่าวอ้างถึงความชอบธรรมที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือ ในขณะที่ทุนนิยมอ้างถึงความชอบธรรมในการกระจายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

หากแต่ประชาธิปไตยกลับอ้างถึงความชอบธรรมบนฐานของสิทธิของพลเมืองที่เท่าเทียมกัน 
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เรื่องท่ี 8.1.3 

ปัญหาทางเศรษฐกิจกับการลดทอนการพัฒนาประชาธิปไตย 

  

 ในเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2014 นิตยสารดิ อีโคโนมิสต์ (The Economist) ได้เสนอบทความซึ่งมี

สาระส าคัญว่า ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ในโลกก าลังประสบวิกฤติครั้งใหญ่ โดยมีการวิเคราะห์ว่าการที่

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นต้นแบบประชาธิปไตยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี  

ค.ศ. 2007-2008 นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลของหลายประเทศใช้จ่ายมากเกินตัวจนเกิดภาวะหนี้สิน ส่วน

ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ก็ยังไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง (consolidate of democracy) เช่น 

ในยูเครน อียิปต์ และโลกอาหรับ ดังจะเห็นได้จากการเกิดความรุนแรงจากความขัดแย้งในวงกว้างจากการ

พัฒนาสู่ประชาธิปไตย ส่วนประเทศในเอเชีย เช่น ไทย บังกลาเทศและ กัมพูชา ก็เกิดปัญหาการคว่ าบาตรการ

เลือกตั้ง จนกระทั่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนเริ่มถอยห่างหรือไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ดัง

จะเห็นได้จากการที่ประชาชนในประเทศประชาธิปไตยในโลกตะวันตก เช่น อิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี 

และสหรัฐอเมริกา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ประชาชน

ในประเทศประชาธิปไตยเหล่านี้ยังเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองลดลงอีกด้วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวราวกับ

จะสะท้อนว่าประชาชนเริ่มมีความเห็นว่าประชาธิปไตยและการเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างที่เคย

เป็นมา24  

 ดังจะเห็นได้จาก “รายงานเสรีภาพโลก 2018: ประชาธิปไตยในวิกฤติ” (Freedom in the World 

2018: Democracy in Crisis) ของฟรีดอม เฮ้าส์ (Freedom House) ที่แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยก าลัง

ประสบภาวะวิกฤติ โดยรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าในปี ค.ศ. 2017 นับได้ว่าเป็นปีที่เสรีภาพของโลกถดถอย

มากที่สุดในรอบ 12 ปี เนื่องด้วยในปี ค.ศ. 2017 มีประเทศถึง 71 ประเทศ ที่สิทธิทางการเมือง (political 

rights) และเสรีภาพพลเมือง (civil liberties) ลดลง และมีเพียงแค่ 35 ประเทศ เท่านั้นที่สิทธิทางการเมือง

และเสรีภาพพลเมืองเพ่ิมข้ึน25 จึงแสดงให้เห็นได้ว่าหลักการส าคัญของประชาธิปไตยเริ่มถดถอยลงไปอย่างมาก

ในหลายประเทศ สอดคล้องกับรายงานของดิ อีโคโนมิสต์ชื่อ “ดัชนีชี้วัดประชาธิปไตย 2017: เสรีภาพทางการ

พูดที่ถูกคุกคาม” ที่ท าการส ารวจความเป็นประชาธิปไตยจากประเทศ 167 ประเทศ โดยจัดแบ่งระบอบการ
                                                 

 24 ดูรายละเอียดใน สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย์, “วิกฤติการณ์ประชาธิปไตย ประชานิยม และทางออกท่ีเปน็
ประชาธิปไตย.” ใน KPI YEARBOOK 2558: ดุลอ านาจในการเมืองการปกครองไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 
2558) 
 25 ดูรายละเอียดใน Freedom House, “Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis” 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/01042018_FINAL_PressRelease_FIW2018.pdf (accessed March 
19, 2019) 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/01042018_FINAL_PressRelease_FIW2018.pdf
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ปกครองออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ (Full democracy) ระบอบประชาธิปไตยที่

ยังบกพร่อง (Flawed democracy) ระบอบประชาธิปไตยแบบผสม (Hybrid regime) และระบอบเผด็จการ

อ านาจนิยม (Authoritarian regime) โดยพบว่าในปี ค.ศ. 2017 ดัชนีชี้วัดประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ย 5.52 

ลดลงจากในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน 5.48 (ด้วยการก าหนดระดับจาก 0 ถึง 10) อีกทั้งยังพบว่ามีประเทศ

ถึง 89 ประเทศ ที่มีค่าเฉลี่ยของดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยลดลงในปี ค.ศ. 2016 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 

ค.ศ. 2016 ในขณะที่มีประเทศที่ดัชนีชี้วัดประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 2017 เพียง 27 ประเทศ26  

 

ตารางท่ี 1 ดัชนี้ชี้วัดประชาธิปไตยปี ค.ศ. 2017 

 จ านวน

ประเทศ 

(No. of 

countries) 

ร้อยละของ

ประเทศ 

(% of 

countries) 

ร้อยละของ

ประชากรโลก 

(% of world 

population) 

ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ (Full democracy)  19 11.4 4.5 

ระบอบประชาธิปไตยท่ียังบกพร่อง (Flawed 

democracy)  

57 34.1 44.8 

ระบอบประชาธิปไตยแบบผสม (Hybrid regime)  39 23.4 16.7 

ระบอบอ านาจนิยม (Authoritarian regime) 52 31.1 34.0 

ที่มา: The Economist, “Democracy Index 2017: Free speech under attack,” 
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2017 
(accessed March 19, 2019) 
 

 โดยรายงานของดิ อีโคโนมิคส์ยังกล่าวด้วยว่า นี่คือสภาวการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 -

2011 ภายหลังวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ. 2008 กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 2017 มีประเทศ 89 

ประเทศที่มีดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2016 มีเพียง 27 ประเทศ

เท่านั้นที่มีดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้น ซึ่งแม้แต่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเองก็มีดัชนีชี้วัดความ

เป็นประชาธิปไตยลดลงในปี ค.ศ. 2017 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนจากประเทศในกลุ่ม

                                                 

 26 The Economist, “Democracy Index 2017 Free speech under attack,” http://us-
cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/attachments/72810_democracy_index_2017.pdf (accessed March 
19, 2019) 

https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2017
http://us-cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/attachments/72810_democracy_index_2017.pdf
http://us-cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/attachments/72810_democracy_index_2017.pdf


21 
 

 

ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์กลายเป็นประเทศในกลุ่มระบอบประชาธิปไตยที่ยังบกพร่องในปี ค.ศ. 2017 27 

หากแต่เมื่อพิจารณามาตรฐานประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาแล้วนั้น จะพบว่าภายหลังจากวิกฤติการเงินและ

เศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2008 มาตรฐานประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาตกต่ าลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 

2017  

  

ที่มา: Freedom House, “Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis”  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (accessed April 4, 

2019) 
 

 ดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้จึงหยิบยกวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2008 หรือวิกฤติเศรษฐกิจ

แฮมเบอร์เกอร์ (Hamberger Crisis) มาเป็นตัวอย่างในการอธิบายประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจกับการลดทอน

                                                 

 27 Ibid., 5. 
 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
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การพัฒนาประชาธิปไตย เนื่องด้วยวิกฤติดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในสหรัฐอเมริกา ประเทศซึ่งเป็นมหาอ านาจทั้งทาง

เศรษฐกิจและการเมืองโลก ที่ส าคัญคือการประเทศผู้น าของระบอบเสรีประชาธิปไตย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเมื่อ

ประเทศประชาธิปไตยเผชิญกับภายคุกคามทางเศรษฐกิจแล้วนั้น ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยหรือไม่ ใน

ลักษณะใดบ้าง 

 วิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี ค.ค. 2008 เกิดขึ้นจากปัญหาการจัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 

(Sub-Prime Mortgage) หรือปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ รวมถึงการก ากับดูแลธนาคารวาณิชธนกิจที่มีความ

บกพร่องผิดพลาด จึงท าให้มีการเรียกวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ว่าวิกฤติซับไพรม์ (Sub-Prime Crisis) และลุกลาม

กลายเป็นวิกฤติการเงินการธนาคารโลกอย่างรวดเร็ว  

 วิกฤติซับไพรม์มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการด าเนินนโยบายการเงินและ

นโยบายดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน สาเหตุส าคัญประการแรกคือ การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการก ากับ

สถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถท าธุรกรรมประเภทใหม่ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงการน าเอา

สินเชื่อจ านองบ้านมาผ่านกระบวนการแปลงเป็นตราสารการเงินที่ผู้ซื้อลงทุนในสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortage-

Backed Securities: MBS) และตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน (Collaterlaized debt obligation: CDOs) 

ที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากลูกหนี้จ านองที่อยู่อาศัย แล้วจึงน าเงินที่ได้จากการ

ออกหุ้นกู้มาปล่อยกู้เพ่ิมขึ้น ท าให้สถาบันการเงินเปลี่ยนบทบาทจากเจ้าหนี้มาเป็น “คนกลาง” ส่วนนักลงทุน

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันที่ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวกลับกลายมารับบทบาทเป็น “เจ้าหนี้” ถือครอง

สินเชื่อจ านองบ้านแทน กระบวนการดังกล่าว เอ้ือให้สถาบันการเงินสามารถกระจายความเสี่ยงได้ม ากขึ้น 

ส่งผลให้สถาบันการเงินเหล่านั้นสามารถปล่อยกู้และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากกว่าที่เคย

เป็นในอดีต หากแต่เมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้เพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ตราสารหนี้ที่ผูกกับการจ่ายดอกเบี้ยของ

สินเชื่อกลุ่มด้อยค่าลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ลงทุนและผู้ปล่อยกู้ในตราสารที่กล่าวมาแล้วนั้นทยอยกัน

ประสบภาวะขาดทุน นอกจากนี้ ความคลุมเครือเกี่ยวกับมูลค่าแท้จริงของตราสารอนุพันธ์จากความซับซ้อน

ของตราสารดังกล่าวยังท าให้การประเมินความเสี่ยง (exposures) เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์

ซับไพรม์ของสถาบันการเงินต่างๆ ว่ามีมากเท่าใด ซึ่งเป็นภาวะที่นักลงทุนมีความกังวลและระมัดระวังในการ

ลงทุนมาก รวมถึงเกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัว (liquidity crunch) ในตลาดการเงินทั้งสหรัฐอเมริกาและตลาด

การเงินโลก ต่อมาความตึงตัวในตลาดการเงินและสินเชื่อที่ยืดเยื้อจึงท าให้สถาบันการเงินปรับมาตรฐานการ

ปล่อยกู้เข้มงวดมากข้ึน ประกอบกับราคาบ้านที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากเป็นประวัติการณ์ จนท าให้

ทั้งการบริโภคและการลงทุนของสหรัฐอเมริกาหดตัวรุนแรง ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริก าเข้าสู่ภาวะ
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เศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่เดือนธันวาคมปี ค.ศ. 200728 และส่งผลกระทบขยายวงกว้างและส่งผลกระทบต่อ

ประเทศต่างๆ อย่างมากมาย 

 ดังปรากฏว่ามีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจการเงินขั้นต้นอันเป็นผลมาจากวิกฤติซับไพรม์

ว่า รัฐบาลทั่วโลกใช้งบประมาณเพ่ือโอบอุ้มธนาคารเอกชนในประเทศของตนรวม 12 -15 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐ ธนาคารทั่วโลกคงต้องแทงหนี้สูญในที่สุดราว 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากรวมความเสียหายของ

สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัยและกองทุนบ านาญ ทั้งหมดจะตกราว 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าหุ้น

บริษัทในตลาดหุ้น 54 แห่งทั่วโลกเสียหายไปกึ่งหนึ่ง คิดเป็นมูลค่าราว 32 ล้านล้านดอลลาร์สหรั ฐ รวมความ

เสียหายทางเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกทั้งสิ้นราว 50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นหนึ่งในสี่ของยอดสินทรัพย์

การเงินของโลก ซึ่งอยู่ที่ 196 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 200729 ซึ่งหากพิจารณาผลกระทบของวิกฤติ

ซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกาต่อเศรษฐกิจโลกจะพบว่า วิกฤติดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่ 

(The World’s Great Recession) ครั้งแรกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา โดยธนาคารโลก

ระบุว่าปี ค.ศ. 2009 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกประเทศในโลกติดลบหรือหดตัวร้อยละ 2.2 กลุ่มประเทศพัฒนา

แล้วเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในลักษณะมุ่งสู่ภาวะตกต่ าพร้อมกัน (synchronized slump) ท าให้หวังจะ

อาศัยแรงกระตุ้นผลักดันจากกันและกันให้ฟ้ืนตัวได้ยาก30  

 โจเซฟ สติ๊กลิทช์ (Joseph E. Stiglitz) ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัย

โคลัมเบีย อดีตประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสมัยประธานาธิบดีคลินตัน อดีตรองประธานอาวุโสและหัวหน้า

นักเศรษฐศาสตร์แห่งธนาคารโลก ผู้ได้รับรางวัลโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ปี ค.ศ. 2001 แสดงความเห็นเกี่ยวกับ

อิทธิพลของภาคอุตสาหกรรมการเงินต่อการเมืองอเมริกันว่า  “(ตลาดการเงินทั้งหลาย)...ครองชัยชนะเหนือ

อเมริกาอย่างเบ็ดเสร็จ ชัยชนะแต่ละครั้งยิ่งเพ่ิมเงินให้พวกเขาใช้มาสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการทางการเมือง

มากขึ้นอีก”31 นอกจากนั้น อิทธิพลการเมืองของธนาคารวาณิชธนกิจอเมริกันยังไม่จ ากัดเฉพาะระบบการเมือง

อเมริกัน หากยังแผ่ขยายไปถึงยุโรปโดยอาศัยกรุงลอนดอนเป็นฐาน โดยพวกเขาพยายามกดดันก าหนดเนื้อหา

กฎหมายการเงินของสหภาพยุโรปที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ในกรุง

                                                 

 28 ดูรายละเอียดใน ณัฐา ปิยะกาญจน์ และอภิวรรต น่ิมละมยั, “การแพร่กระจายของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินสหรัฐฯ 
ไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลก,” แว่นขยายเศรษฐกิจ-สายนโยบายการเงิน (14 กรกฎาคม 2552) 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/WE_MPG/WE_MPG_142552.pdf (สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 19 มีนาคม 2562). 
 29 เกษียร เตชะพีระ, เศรษฐกจิโลกถดถอยคร้ังใหญ่, 15. 
 30 เรื่องเดียวกัน, 17-18. 
 31 Joseph E. Stiglitz, Freefal: Markets and the Sinking of the Global Economy (New York: 

Penguin Group, 2010), 9-10. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 56. 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/WE_MPG/WE_MPG_142552.pdf
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บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ดังที่งานวิจัยเรื่องบทบาทของอุตสาหกรรมการเงินในการก าหนดกฎเกณฑ์

ข้อบังคับของสหภาพยุโรปสรุปว่า 

 “...คณะกรรมาธิการ (ยุโรป) วางนโยบายการเงินของตนบนพ้ืนฐานของค าแนะน าจากอุตสาหกรรม

การเงินและบรรดาผู้ที่ไม่สามารถท านายว่าจะเกิดวิกฤต (เศรษฐกิจถดถอยใหญ่) แทบจะล้วนๆ 

 “...การวิเคราะห์องค์ประกอบของบรรดากลุ่มที่เคยได้หรือยังคงให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมาธิการฯ ใน

ประเด็นต่างๆ ทางการเงิน แสดงว่ามันถูกครอบง าอย่างท้วมท้นด้วยตัวแทนจากอุตสาหกรรมการเงิน นี่

หมายความว่าธนาคารเอกชนใหญ่, บริษัทประกันภัยยักษ์, และวิสาหกิจการเงินนานาชนิดมีตัวแทนมากเกิน

สัดส่วนมหาศาล และกุมอ านาจอย่างมีนัยส าคัญในกระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป -ตั้งแต่การร่างไป

จนถึงการน ายุทธศาสตร์และกฎหมายของสหภาพยุโรปไปปฏิบัติ 

 “ทุกวันนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ยังคงท างานอยู่กว่า 1,000 กลุ่ม ในนี้มี 19 กลุ่มคอยแนะน านโยบาย

เกี่ยวกับภาคการเงิน ในบรรดากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 19 กลุ่มนี้ – มี 8 กลุ่มที่ถูกครอบง าโดยอุตสาหกรรมการเงิน, 

7 กลุ่มถูกครอบง าโดยรัฐภาคีสมาชิกสหภาพยุโรป, กลุ่มหนึ่งมีสมาชิกที่มาจากเอ็นจีโอกับอุตสาหกรรมการเงิน

เท่าๆ กัน, และ 3 กลุ่มประเมินไม่ได้ เพราะไม่ยอมเปิดเผยสมาชิกทั้งมวลของตน 

 “ภายในกลุ่มเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการเงินมีมากกว่าตัวแทนจากสถาบันวิชาการ, กลุ่ม

ผู้บริโภคและสหภาพแรงงาน ในอัตราส่วน 4 ต่อ 1 ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการเงิน 229 คนนี้กระทั่งยัง

มากกว่าเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ที่รับผิดชอบวางนโยบายการเงินราว 150 คน 

 “หากพินิจดูนโยบายส าคัญของสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิดก็จะพบด้วยว่าบรรดาตัวแทนภาคการเงินมี

ส่วนเกี่ยวพันอย่างแข็งขันในการออกแบบนโยบายต่างๆ ที่มีส่วนก่อให้เกิดวิกฤตการเงินโลก บัดนี้สหภาพยุโรป

ยังก าลังปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกันนี้ว่าจะวางแผนจัดการแก้ไขวิกฤตอย่างไร” 32 

ฉะนั้น แม้ว่าความพังทลายของธนาคารวาณิชธนกิจอเมริกันจะช่วยเปิดทางให้การออกกฎเกณฑ์มา

ก ากับควบคุมภาคการเงินใหม่เกิดได้ง่ายขึ้นในวงการเมืองสหรัฐอเมริกันและยุโรป แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะปรากฏ

เป็นจริง หากยังอยู่ในกรอบโครงสร้างการล็อบบี้แบบเดิม ดังนั้น นักวิชาการจ านวนหนึ่งจึงวิเคราะห์ว่าวิกฤติ

เศรษฐกิจสามารถถูกฉวยใช้มาสร้างโอกาสในการพัฒนาประชาธิปไตยได้ เหตุเพราะเมื่อระบบเศรษฐกิจเกิ ด

ปัญหาจึงกลายเป็นโอกาสที่รัฐจะพลิกกลับขึ้นมาเป็นผู้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ มากกว่าการให้

กลุ่มทุนหรือนโยบายเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมใหม่ใช้กลไกตลาดในการขับเคลื่อน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่จะส่งผลให้การพัฒนาประชาธิปไตยถูกน ามาใช้เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ าทาง

เศรษฐกิจ ดังกรณีตัวอย่างของอินโดนีเซียที่ประชาชนเริ่มตระหนักถึงสิทธิพ้ืนฐานที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน อัน

                                                 

 32 เรื่องเดียวกัน, 56-57. 
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น าไปสู่การเคลื่อนไหวเพ่ือโค่นล้มประธานาธิบดีซูฮาร์โต ซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ครองต าแหน่งยาวนานที่สุด

ของประเทศ รวม 32 ปี ที่มีข้อกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่คอร์รัปชั่นอันดับต้นๆ ของโลก โดย

ภายหลังการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชีย ได้มีนักศึกษาและประชาชนจ านวนมากออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือขับไล่

ให้ซูฮาร์โตลงจากต าแหน่งประธานาธิบดี จนกระทั่งซูฮาร์โตตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 1998 ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจในอินโดนีเซียและประเทศเอเชียในขณะนั้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีการตั้งสมมติฐานว่าวิกฤติเศรษฐกิจอาจจะน ามาซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยได้

เช่นกัน โดยมีมุมมองว่า “...วิกฤติเศรษฐกิจจะท าให้ประชาธิปไตยพัฒนามากขึ้น ถ้าวิกฤตินั้นหนักพอ เพราะว่า

จะท าให้ประชาชนจ านวนมากมีความเท่าเทียมกันและทุกคนจะเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง จะไม่มีคนที่ได้

และเสียประโยชน์”33 

นอกจากมุมมองที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยมน ามาซึ่งการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแล้วนั้น 

ยังมีการวิเคราะห์ว่าการที่รัฐบาลในประเทศประชาธิปไตยใช้กลไกเชิงนโยบายในการได้มาซึ่งคะแนนนิยมจาก

ประชาชนด้วย “นโยบายประชานิยม” นั้น ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจได้ในท้ายที่สุด

เช่นกัน เนื่องจากนโยบายประชานิยมจ านวนหนึ่งน ามาซึ่งการขาดวินัยทางการคลัง เพราะการด าเนินนโยบาย

มักใช้เงินนอกงบประมาณ ท าให้การด าเนินโครงการเหล่านี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการงบประมาณ ไม่ต้องขอ

อนุมัติงบประมาณจากรัฐสภา และไม่มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการที่ เข้มงวดเหมือนกับการใช้เงิน

งบประมาณปกติ หากแต่ถ้าโครงการที่ด าเนินการตามนโยบายประชานิยมเกิดสภาวะการขาดทุนหรือประสบ

ปัญหา ก็จะเกิดการผลักภาระหนี้ให้กับรัฐบาลที่ต้องตั้งงบประมาณเพ่ือชดเชยในภายหลัง นอกจากนี้ การที่

โครงการดังกล่าวไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณ จึงท าให้โครงการไม่ถูกบังคับให้จ ากัดวงเงินงบประมาณ จึง

ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ดังจะเห็นได้ว่าประเทศลาตินอเมริกาซึ่งใช้นโยบายประชานิยม จนก่อให้เกิด

ปัญหาวิกฤติหนี้สินภาครัฐและวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึงต้องไปขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ34 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ประเทศต่างๆ ที่รัฐบาลเลือกท่ีจะด าเนินนโยบายประชานิยมเพ่ือ

ต้องการได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากประชาชนอาจประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ และอาจท าให้

ประชาชนจ านวนหนึ่งหมดศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยเห็นว่าเป็นกลไกการปกครองที่

นักการเมืองมุ่งใช้คะแนนเสียงข้างมากเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งอ านาจและผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก 

                                                 

 33 กฤษฎา ศุภวรรธนะกลุ, “ความเหลื่อมล้ าท า ปชต. ไทยไม่คืบ คอรร์ัปชั่นระบาด แนะใช้ตลาดเศรษฐกิจกดดัน
ตลาดการเมือง,” https://www.tcijthai.com/news/2014/09/scoop/5072 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562). 
 34 ดูรายละเอียดใน สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย์, “วิกฤติการณ์ประชาธิปไตย ประชานิยม และทางออกท่ีเปน็
ประชาธิปไตย.” 

https://www.tcijthai.com/news/2014/09/scoop/5072
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มากกว่าค านึงถึงประชาชนและประเทศชาติโดยรวมเป็นส าคัญ ดังนั้นนโยบายประชานิยมก็อาจจะเป็นส่วน

หนึ่งอันน ามาซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการลดทอนการพัฒนาประชาธิปไตยได้ในอีกทางหนึ่งด้วย 

  

กิจกรรม 8.1.3 

 อธิบายสาเหตุของการวิกฤติซับไพรม์มาพอสังเขป 
 

แนวตอบกิจกรรม  8.1.3 

 วิกฤติซับไพรม์มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการด าเนินนโยบายการเงินและ

นโยบายดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน สาเหตุส าคัญประการแรกคือ การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการก ากับ

สถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถท าธุรกรรมประเภทใหม่ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงการน าเอา

สินเชื่อจ านองบ้านมาผ่านกระบวนการแปลงเป็นตราสารการเงินที่ผู้ซื้อลงทุนในสินเชื่อที่อยู่อาศัยและตราสาร

ที่มีหนี้เป็นหลักประกันที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากลูกหนี้จ านองที่อยู่อาศัย แล้วจึง

น าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้มาปล่อยกู้เพ่ิมขึ้น ท าให้สถาบันการเงินเปลี่ยนบทบาทจากเจ้ าหนี้มาเป็น “คน

กลาง” ส่วนนักลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันที่ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวกลับกลายมารับบทบาทเป็น 

“เจ้าหนี้” ถือครองสินเชื่อจ านองบ้านแทน 
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ตอนที่ 8.2  

พัฒนาการทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในมุมมองเชิงทฤษฎี 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัเร่ือง 
8.2.1 มติทิางเศรษฐกจิกบัการลดทอนอ านาจอธปิไตย 
8.2.2 การพฒันาทางเศรษฐกจิกบัความไมเ่สมอภาคทางสงัคม 
8.2.3 ความขดัแยง้ทางชนชัน้อนัเกดิจากการพฒันาเศรษฐกจิและประชาธปิไตย 
 

แนวคิด 
1. ระบบทุนนิยมไร้พรมแดนเป็นมิติหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยมก่อให้เกิดการลดทอนอ านาจอธิปไตยของรัฐ เนื่องด้วยภายใต้ระบบทุนนิยมไร้พรมแดนที่เงิน -ทุนสามารถ
ไหลเวียนไปอย่างไร้พรมแดน ข้ามรัฐ ข้ามชาติ ในขณะที่รัฐต้องธ ารงอ านาจอธิปไตยภายในอาณาเขตของรัฐที่มี
ความแน่นอนชัดเจน ด้วยการออกกฎระเบียบเพ่ือสร้างความมั่นคงภายในรัฐ หากแต่การไหลเวียนของเงิน -ทุน
อย่างไร้พรมแดนจะด าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็ต่อเมื่อไม่มีกฎระเบียบของรัฐเป็นกลไกในการกีดกันการ
ไหลเวียนดังกล่าว 

2.  ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจต่ า การพัฒนาประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก 
เพราะมีแรงกดดันให้มีการกระจายรายได้ในสังคมไม่มาก ท าให้ประชาชนที่มีรายได้สูงและชนชั้นปกครองไม่
ค่อยต่อต้านนโยบายดังกล่าว ในขณะที่ประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาประชาธิปไตยจะ
เกิดขึ้นได้ยากกว่า เนื่องด้วยประเทศเหล่านี้มักมีการพึ่งพาหรือสร้างความมั่งค่ังจากการผลิตที่ใช้ที่ดินเป็นปัจจัย
หลักในการผลิต อีกทั้งเจ้าของที่ดินจ านวนมากมักเป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคม จึงส่งผลให้เกิดการต่อต้าน
ประชาธิปไตย เนื่องด้วยเกรงว่าจะน ามาซึ่งการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราสูง 

3. ความมั่งคั่งที่ เพ่ิมมากขึ้นไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างเป็นเหตุผลกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยในด้านการเปลี่ยนสถานะทางสังคมของผู้ใช้แรงงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงบทบาททาง
การเมืองของชนชั้นกลางผ่านการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดล าดับชั้นทางสังคมอีกด้วย เหตุเพราะการพัฒนา
เศรษฐกิจอันน ามาสู่ความมั่งคั่งได้เปลี่ยนแปลงฐานะให้ชนชั้นล่างกลายเป็นชนชั้นกลางมากข้ึน อันน ามาซึ่งการ
เริ่มมีบทบาทของชนชั้นกลางต่อการเมืองในหลายลักษณะ แต่กระนั้น ชนชั้นน าก็ยังคงมีส่วนอย่างมากในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย  
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจกับการลดทอนอ านาจอธิปไตยได้ 
2. อธิบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับความไม่เสมอภาคทางสังคมได้ 
3. อธิบายความขัดแย้งทางชนชั้นอันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตยได้ 
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เร่ืองที่ 8.2.1 

มิติทางเศรษฐกิจกับการลดทอนอ านาจอธิปไตย 

 

 ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบันได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้น จากทุนนิยมเกษตรกรรม ทุนนิยม

อุตสาหกรรม สู่ทุนนิยมการเงินและทุนนิยมสารสนเทศ แม้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปมากมาย เริ่มตั้งแต่ทุน

นิยมข้ามชาติ (transitional capitalism) ทุนนิยมไร้พรมแดน (global capitalism) ทุนนิยมยุคหลัง (late 

capitalism) ทุนนิยมการเงิน (finance capitalism) ทุนนิยมข้อมูลข่าวสาร (informatic capitalism) และ

ทุนนิยมดิจิตอล (digital capitalism) แต่ระบบทุนนิยมในปัจจุบันต่างก็มีลักษณะร่วมกันที่ส าคัญประการหนึ่ง

ที่แตกต่างไปจากระบบทุนนิยมในอดีต นั่นคือ การท าธุรกรรมบนสิ่งสมมติด้วยการเก็งก าไรในปริมณฑลที่ไม่ใช่

ภาคเศรษฐกิจการผลิตจริง หากแต่เป็นการท าธุรกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและข่าวสารสมัยใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว ฉับไวและครอบคลุมกว้างขวางทั่วโลกในรูปของ

เครือข่ายการเงิน เครือข่ายการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก35 ดังนั้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบันจึง

ให้ความส าคัญกับการลงทุนในตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนในภาคเกษตรกรรมและ

ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตจริง  

  ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบันหรือทุนนิยมไร้พรมแดน จึงท าให้ “เงิน-ทุน” (Finance Capital) มี

ความส าคัญมากกว่าภาคการผลิตจริง นอกจากนั้น ทุนนิยมไร้พรมแดนยังท าให้เสรีภาพทางการเมืองถูก

ลดทอนลงมาเป็นเพียงเรื่องแคบๆ เกี่ยวกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ หากที่ใดมีตลาดเสรีที่นั่นก็ถือว่ามี

เสรีภาพทางการเมือง เสรีภาพของตลาดกับเสรีภาพทางการเมืองจึงถูกท าให้กลายเป็นสิ่งเดียวกัน ผ่าน

หลักการส าคัญ 3 ประการของลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) ได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้าผ่าน

มาตรการเรื่องการลดระเบียบขั้นตอนทางเศรษฐกิจ (deregulation) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) 

และการเปิดเสรีทางการเงิน (liberalization) ซ่ึงมาตรการเหล่านี้เป็นไปเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับการ

ไหลเวียนของทุนข้ามชาติ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเป็นส าคัญ ในนัยนี้ลัทธิเสรีนิยม

ใหม่หรือบางครั้งก็เรียกว่า “ฉันทามติวอชิงตัน” (the Washington Concensus) จึงเป็นชัยชนะของระบบทุน

นิยมโลกยุคหลังสงครามเย็น เป็นการขยายอิทธิพลของกลไกตลาดจากภาคเศรษฐกิจสู่ภาคสังคมและการเมือง 

ด้วยการขยายความเชื่อที่ว่ากลไกตลาดคือมรรควิธีเดียวที่น าไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ

ทางการเมือง ในขณะที่ความอยุติธรรมต่างๆ ของระบบทุนนิยมกลับถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ภายใต้มโนทัศน์เรื่อง 

                                                 

 35 ดูรายละเอียดใน ไชยรัตน์ เจรญิสนิโอฬาร, รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิ

ภาษา, 2549), 110.  



29 
 

 

“การแข่งขันเสรี” การค้าเสรี (free trade) กับการค้าที่ยุติธรรม (fair trade) จึงถูกท าให้กลายเป็นสิ่งเดียวกัน 

ดังนั้นยุทธศาสตร์เชิงวาทกรรมของลัทธิเสรีนิยมใหม่จึงอยู่ที่การสร้างและโหมกระพือวาทกรรมว่าด้วยการค้า

เสรีขึ้นมา ผ่านการนิยามแบบคู่ตรงข้ามง่ายๆ และหยาบๆ ว่าถ้าหากที่ใดไม่มีการค้าเสรี ที่นั่นก็จะต้องใช้ลัทธิ

กีดกันทางการค้า (protectionism) ไม่มีทางเลือกอ่ืน ยุทธศาสตร์เชิงวาทกรรมของลัทธิเสรีนิยมใหม่ยังเห็นได้

จากการพยายามปกปิดซ่อนเร้นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ด้วยการหลีกเลี่ยงการเรียกระบบเศรษฐกิจของตน

ว่า “ทุนนิยม” แต่หันไปใช้ค าที่มีลักษณะเป็นกลางมากกว่า ด้วยการใช้ค าว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด” 

(the market economy)36 เพ่ือมิให้ภาพลักษณ์ของระบบเศรษฐกิจยังคงถูกผูกติดกับความเป็นคู่ตรงข้ามกับ

ระบบเศรษฐกิจแบบ “สังคมนิยม” นั่นเอง 

 แนวความคิดฉันทามติวอชิงตันจึงถูกแพร่หลายและมีการน าไปใช้ในประเทศต่างๆ จ านวนมาก ผ่าน

ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ด้วยการเสนอแนะโครงการเงินกู้และการปรับโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจโดยอาศัยกรอบความคิดฉันทามติวอชิงตัน นับตั้งแต่การมีวินัยทางการคลัง การลดการใช้จ่ายเกินตัว

ของภาครัฐ การเพ่ิมฐานภาษีอากร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส่วนนโยบายการเงินก็เน้นให้อัตราดอกเบี้ยเป็น

อัตราที่ถูกก าหนดจากพลังของตลาด ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนก็เน้นให้มีการลดค่าเงินเมื่อจ าเป็น และท าให้

อัตราแลกเปลี่ยนมีเอกภาพ ส่วนในด้านการค้าระหว่างประเทศก็ให้เปิดเสรีทางการค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการผลิต37 โดยในส่วนของประเทศไทยก็มีการปรับใช้แนวคิดดังกล่าว จนกระทั่งกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของ

วิกฤติเศรษฐกิจไทยในปี ค.ศ. 1997 

 ดังนั้นระบบทุนนิยมไร้พรมแดนจึงเป็นมิติหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมก่อให้เกิดการลดทอนอ านาจอธิปไตยของรัฐ เนื่องด้วยภายใต้ระบบทุนนิยมไร้พรมแดนที่เงิน -ทุน

สามารถไหลเวียนไปอย่างไร้พรมแดน ข้ามรัฐ ข้ามชาติ ในขณะที่รัฐต้องธ ารงอ านาจอธิปไตยภายในอาณาเขต

ของรัฐที่มีความแน่นอนชัดเจน ด้วยการออกกฎระเบียบเพ่ือสร้างความมั่นคงภายในรัฐ หากแต่การไหลเวียน

ของเงิน-ทุนอย่างไร้พรมแดนจะด าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็ต่อเมื่อไม่มีกฎระเบียบของรัฐ เป็นกลไกใน

การกีดกันการไหลเวียนดังกล่าว ดังนั้นหลักการส าคัญของลัทธิเสรีนิยมใหม่จึงก าหนดให้มีการลดระเบียบ

ขั้นตอนทางเศรษฐกิจของรัฐต่างๆ เพ่ือเปิดทางให้เกิดเสรีภาพทางการเงิน โดยมิได้สนใจว่าการลดกฎระเบียบ

ของรัฐในลักษณะดังกล่าวจะกระทบต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐมากน้อยเพียงใด จนกระทั่งท าให้ในปัจจุบันไม่มี

                                                 

 36 ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, 114-115. 

 37 ดูรายละเอียดใน สมบรูณ์ ศริิประชัย, “การจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย: ความล้มเหลวของ 

Washington Consensus หรือความล้มเหลวของสถาบัน,” วารสารไทยคดีศึกษา 1, ฉ. 1 (ตุลาคม 2546 – มีนาคม 2547): 

15-16. 
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รัฐใดสามารถใช้กลไกของรัฐในการควบคุมหรือก ากับการไหลเวียนของเงิน -ทุนจ านวนมากมายมหาศาลได้

อย่างมีนัยส าคัญอีกต่อไป 

 ระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบันจึงท้าทายต่อทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวทฤษฎีสัจนิยม 

(Realism) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก รัฐมีอาณาเขตที่ชัดเจนและมีอ านาจอธิปไตย

เหนือดินแดนนั้นๆ ประการที่สอง มีการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่ถือว่าเป็นกิจการภายในและกิจการภายนอก

อย่างชัดเจน และประการที่สาม รัฐเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนก่อนสังคมและเป็นตัวก าหนดสังคม หลักการทั้ง 3 ประการ

นี้คือสิ่งที่ จิม กลาสแมน (Jim Glassman) เรียกว่า “กับดักทางดินแดน” (territorial trap) หากแต่ระบบ

เศรษฐกิจโลกปัจจุบันกลับท าให้ทุนมีความเป็นสากลและข้ามพรมแดนรัฐ ดังนั้นการขีดเส้นแบ่งพรมแดน

ระหว่างรัฐอย่างชัดเจนจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคม38 

 นอกจากประเด็นการไหลเวียนของเงิน-ทุนดังกล่าวแล้วนั้น การใช้เงินสกุลบางสกุลเป็นสื่อกลางใน

การค้าและการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินสกุลยูโรในกรณีของประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป ก็สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง “หนึ่งชาติ/หนึ่งสกุลเงินตรา” (one 

nation/one money) เนื่องจากท าให้สกุลเงินตราหลุดพ้นออกมาจากอาณาเขตของรัฐและท าให้แนวคิดเรื่อง

สกุลเงินตราประจ าชาติเริ่มหมดความส าคัญลง เพราะหากพิจารณาว่าการมีสกุลเงินตราของประเทศตนเอง

เป็นดรรชนีชี้วัดถึงอ านาจอธิปไตยแล้วนั้น การใช้สกุลเงินตราของชาติอ่ืนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็

กระทบถึงฐานะของอ านาจอธิปไตยของรัฐเช่นกัน39 

  ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างจากระบบตลาดในช่วงศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงเป็นช่วง

ที่รัฐชาติยังมีกลไกระบอบประชาธิปไตยในการก ากับควบคุมตลาดด้วยกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ หากแต่

เมื่ออ านาจอธิปไตยของรัฐชาติเริ่มถูกลิดรอนสิทธิในก ากับควบคุมตลาด จึงท าให้ระบบตลาดมีอิสระและ

แปรเปลี่ยนสู่ความเป็น “ทุนนิยมป่า” (wild capitalism) ที่มีลักษณะเป็นอนาธิปไตยและไม่มีกลไกใดก ากับ

ควบคุม ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อทุนนิยมหลุดออกจากกรอบของรัฐชาติและก้าวเข้าสู่ปริมณฑล

ของเศรษฐกิจระดับโลกที่ไร้ซึ่งกฎหมายและประชาธิปไตยโลกแล้วนั้น จึงส่งผลให้ทุนนิยมมีพลังอ านาจเพ่ิม

มากขึ้นทันที เบนจามิน บาร์เบอร์ (Benjamin Barber) จึงเปรียบเทียบทุนนิยมไร้พรมแดนหรือทุนนิยมในยุค

โลกาภิวัตน์ว่าเป็น “ทุนนิยมป่า” เพ่ือต้องการสื่อความหมายเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่า เมื่อทุนนิยมหลุดพ้น

จากการก ากับควบคุมโดยรัฐชาติ ก็มีลักษณะไม่ต่างจากสัตว์ป่าที่หลุดออกจากกรงที่เป็นเหมือนกลไกในการ

ควบคุมอาณาบริเวณหรือจ ากัดกรอบให้สัตว์ป่าไม่สามารถออกไปท าร้ายคนหรือท าลายสิ่งของได้ ดังนั้น เมื่อ

                                                 

 38 กุลลดา เกษบญุชู มี้ด, “กระบวนการเข้าสูค่วามเป็นสากลของระบบทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยมใหม่”, 8-9. 

 39 ดูรายละเอียดใน ไชยรัตน์ เจรญิสนิโอฬาร, รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่, 117. 
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ทุนนิยมหลุดออกจากกรอบการก ากับควบคุมของรัฐชาติ จึงท าให้ไม่มีกลไกใดในการก ากับควบคุมพฤติกรรม

และการกระท าของทุนนิยมอีกต่อไป ซึ่งส่งผลให้ทุนนิยมีลักษณะเหมือนทุนนิยมป่าที่ใช้สัญชาตญาณของทุน

นิยมในการไล่ล่าผลประโยชน์และท าลายกฎระเบียบต่างๆ ที่ขัดขวางการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ระบบทุนนิยม40 ด้วยเหตุดังกล่าว อ านาจอธิปไตยของรัฐจึงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งต้องถูกลดทอนหรือท าลายไปเพ่ือให้

กลไกของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวสามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเอง 

 การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามอุดมการณ์เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ 

(Neoliberalism) โดยมี “ฉันทามติวอชิงตัน” (Washingtion Concensus) เป็นชุดของนโยบายเศรษฐกิจเสรี

นิยใหม่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ด้วยการใช้องค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจเป็นตัวแสดงหลักในการ

ส่งผ่านนโยบายต่างๆ ไปสู่ประเทศก าลังพัฒนา  

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งด าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแนวคิดฉันทามติวอชิงตัน โดยเริ่มจาก

การปฏิรูปตลาดการเงินของไทยด้วยการจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking 

Facility: BIBF) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2536 ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการระดม

เงินลงทุนในตลาดระหว่างประเทศ จนท าให้เงินทุนระยะสั้นเริ่มไหลเข้ามาแสวงหาก าไรระยะสั้นในประเทศ

ไทย ซึ่งเงินทุนระยะสั้นเหล่านี้เป็นการกู้ยืมโดยภาคเอกชนของไทยเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์

และบริษัทเงินทุน การเปิดเสรีทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อม ไม่ได้สร้างระบบการ

ตรวจสอบสถาบันการเงินให้รัดกุม (Prudential Regulation)  ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างหรือพยายามปฏิรูป

การก ากับดูแลและควบคุมสถาบันการเงินให้เข้มแข็งแต่อย่างใด จนท าให้เกิดการขยายตัวของเครดิต

ภายในประเทศอย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่ระบบเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ทัน ผลก็คือเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ยิ่ง

ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ผ่านเงินกู้ระยะสั้น41 จนกระทั่งเศรษฐกิจฟองสบู่ของไทยก็แตกลงและก่อให้เกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในนามว่า “วิกฤติต้มย ากุ้ง” ในปี พ.ศ. 2540 

 ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ได้มีหลายฝ่ายออกมาให้ความเห็นว่าการเปิด

เสรีทางการเงินของไทยโดยที่ไม่มีความพร้อมเป็นสาเหตุของวิกฤติดังกล่าว เช่น ชาตรี โสภณพนิช นักการเงิน

การธนาคารไทย ได้ให้ความเห็นว่า “ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ประเทศไทยท าทุกอย่างเร็วเกินไป 

ตั้งแต่การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ การเปิดให้ท าธุรกิจบีไอบีเอฟ ท าให้กู้เงินจากต่างประเทศเข้ามามาก รวมทั้งการ

เปิดเสรีที่เร็วเกินไปแต่ไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ” ในขณะที่รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ อาจารย์ประจ าคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า “การเร่งรุดเดินแนวทางเสรีนิยมทางการเงินโดยมิได้พัฒนา
                                                 

 40 ดูรายละเอียดใน Benjamin R. Barber, “Can Democracy Survive Globalization?,” Government and 

Opposition 35, 3 (Summer 2000): 275-301. 

 41 ดูรายละเอียดใน สมบรูณ์ ศริิประชัย, “การจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย”, 22-24. 
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กระบวนการก าหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจ รวมตลอดจนพัฒนาเครื่องมือของนโยบายการเงิน เพ่ือ

เพ่ิมพูนศักยภาพในการจัดการปัญหาอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้า-ออกระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว 

นับเป็นข้อบกพร่องส าคัญอันน ามาซึ่งวิกฤตการณ์การเงินในเวลาต่อมา”42 หากแต่แซนดร้า คริสทอฟ ผู้ช่วย

พิเศษด้านกิจการเอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กลับปฏิเสธว่ามาตรการเปิดเสรีทางการเงินของไทย

เมื่อช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 ไม่ใช่มูลเหตุของวิกฤตการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน ปัญหาเกิดจากนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาคของไทยเสียดุล ขาดการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างเจาะลึกและขยายสินเชื่อเข้าไปในตลาด

อสังหาริมทรัพย์เกินตัวต่างหาก อีกทั้งยังเสนอแนะให้ประเทศไทยด าเนินนโยบายให้สมดุลและเปิดเสรีบริการ

การเงินเพ่ิมเติม โดยเร่งสรุปข้อตกลงการเปิดเสรีบริการการเงินในที่ประชุมองค์การการค้าโลก (World Trade 

Organization: WTO) ให้เสร็จสิ้นในปีนี้ ก็จะเป็นการตอกย้ าความถูกต้องของปัจจัยขั้นมูลฐานทางเศรษฐกิจ

ของไทยและช่วยให้ไทยเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป43 ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดฉันทา

มติวอชิงตันจึงไม่เพียงแต่ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีความเข้มแข็งหรือความพร้อมทางเศรษฐกิจประสบ

กับวิกฤติทางเศรษฐกิจได้แล้วนั้น ยังเปิดทางให้ประเทศมหาอ านาจและองค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ

เข้ามามีบทบาทต่อนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

 ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลไทยต้องตัดสินใจลงนามแสดงเจตจ านงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ

และการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เมื่อวันที่  14 

สิงหาคม พ.ศ. 2540 ในวงเงิน 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือชดเชยการขาดดุลการช าระเงิน และเสริมฐานะ

ทุนส ารองของประเทศ โดยรัฐบาลไทยได้รับเงินทุนครั้งแรกจ านวน 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยในปีแรกของโครงการจะมีการพิจารณาทบทวน 3 ครั้ง (กันยาย น พ.ศ. 2540 

ธันวาคม พ.ศ. 2540 และมิถุนายน พ.ศ. 2541) หลังจากนั้นจะมีการทบทวนปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2541 และสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542) ส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธะสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตาม

แนวทางและเงื่อนไขใน “แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ” ที่มีการก าหนดเป้าหมายเศรษฐกิจระยะสั้น มาตรการที่

น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะสั้น และแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง เช่น 1) รักษาอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจให้อยู่ในระดับร้อยละ 3-4 ในปี พ.ศ. 2540-2541 2) ท าสัญญากู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ ราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลา 3 ปี 3) ตัดงบประมาณรายจ่ายของรัฐลง 1 แสนล้านบาท 

และเพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิมจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 4) แทรกแซงระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากทางการใน

วงเงินจ ากัด ส าหรับรักษาเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน และ 5) ดูแลฐานะรวมของรัฐวิสาหกิจให้สมดุล 
                                                 

 42 เกษียร เตชะพีระ, ถิน่กาขาว เศรษฐกิจการเมืองไทยใต้เงาไอเอ็มเอฟ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มูลนิธโิกมลคมี

ทอง, 2542), 27-28. 

 43 ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, 28-29. 
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ได้แก่ การปรับราคาค่าบริการให้สอดคล้องกับต้นทุนรวม ปรับปรุงฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ทบทวน

แผนการลงทุนโดยเลื่อมหรือยกเลิกโครงการลงทุนที่มีอันดับความส าคัญน้อย และแปรรูปรัฐวิสาหกิจ44 เป็นต้น  

 การลงนามแสดงเจตจ านงดังกล่าวจึงท าให้รัฐบาลไทยไม่สามารถวางนโยบายเศรษฐกิจได้เองเฉกเช่นที่

ผ่านมา หากแต่ต้องก าหนดแนวทางการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

ซึ่งสามารถเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ขั้นตอนของการ

ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การก าหนดเป้าหมาย และก าหนดเกณฑ์การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ 

โดยรัฐบาลไทยต้องเสนอแนวทางการด าเนินนโยบายดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามแนวทางการด าเนินนโยบาย

เศรษฐกิจที่เสนอไปแล้วนั้น จึงจะมีการโอนเงินกู้เข้าสู่บัญชีส ารองเงินตราต่างประเทศไทยของ กระบวนการ

ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงการลดทอนอ านาจอธิปไตยอันเนื่องมาจากมิติทางเศรษฐกิจ 

 การลดทอนอ านาจอธิปไตยอันเป็นผลจากกลไกเศรษฐกิจนั้น มิได้จ ากัดกรอบอยู่กับประเทศก าลัง

พัฒนาเท่านั้น เพราะแม้กระทั่งประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 

2008 ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐไม่ได้มีอ านาจโดยสมบูรณ์ในการก ากับดูแลกลไกเศรษฐกิจอีกต่อไป ดังจะเห็นได้ว่า

ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นผลมาจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือ

การปล่อยสินเชื่อซับไพรม์ ซึ่งไม่ได้มีการก ากับดูแลและกฎเกณฑ์ที่รัดกุมมากพอ อีกทั้งสถาบันการเงินยังไม่ได้

แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการให้สินเชื่อดังกล่าว ในขณะที่รัฐก็มิได้มีอ านาจหน้าที่มากพอในการก ากับ

ดูแลเพ่ือป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินใช้กลไกตลาดในการด าเนินธุรกิจแบบสุ่มเสี่ยง จนกระทั่งระบบเศรษฐกิจ

เกิดความเสียหายและกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง เพราะผลกระทบดังกล่าวไม่ได้

มีผลแค่กับสถาบันการเงินที่เป็นต้นเหตุหลักของวิกฤตเท่านั้น แต่มันได้น ามาสู่ปัญหาการว่ างงาน การลดลง

ของการบริโภคและการลงทุน และการสูญเสียความมั่งคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว  

 แต่กระนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ยังคงออกมาตรการทางเศรษฐกิจเพ่ือช่วยเหลือสถาบันการเงินหรือ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน จนกระทั่งถูกมองว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาถูกครอบง าหรือชี้น าโดย

นายทุนในอุตสาหกรรมการเงินที่ต้องการให้รัฐบาลก าหนดนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนต่อไป 

ในขณะที่รัฐบาลก็อ้างเหตุผลความจ าเป็นในการโอบอุ้มภาคอุตสาหกรรมการเงินด้วยเหตุผลที่ว่า หากไม่

ด าเนินนโยบายในลักษณะดังกล่าวก็จะยิ่งท าให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิม สภาวการณ์ดังกล่าวจึง

แสดงให้เห็นว่ากลไกเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ที่ต้องการให้รัฐลดการก ากับดูแลและปล่อยให้กลไกตลาดท างานได้

                                                 

 44 ดูรายละเอียดใน เศรษฐสาร, “วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต,” 

http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/article/fulltext/68.pdf (สืบค้นเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2562) 

http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/article/fulltext/68.pdf
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อย่างเสรีนั้น มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการที่รัฐต้องยอมลดทอนอ านาจอธิปไตยของรัฐลงหรือไม่ใช้อ านาจ

ดังกล่าวไปขัดขวางกลไกของระบบเศรษฐกิจ แต่กระนั้นก็ต้องแลกกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความล้มเหลว

หรือความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกตลาดด้วยเช่นกัน 

 

กิจกรรม 8.2.1 

    อธิบายหลักการส าคัญของลัทธเสรีนิยมใหม่ที่ก่อให้เกิดการลดอ านาจอธิปไตยของรัฐมาพอสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม  8.2.1 

  หลักการส าคัญของลัทธิเสรีนิยมใหม่คือการก าหนดให้มีการลดระเบียบขั้นตอนทางเศรษฐกิจของรัฐ

ต่างๆ เพ่ือเปิดทางให้เกิดเสรีภาพทางการเงิน โดยมิได้สนใจว่าการลดกฎระเบียบของรัฐในลักษณะดังกล่าวจะ

กระทบต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐมากน้อยเพียงใด จนกระทั่งท าให้ไม่มีรัฐใดสามารถใช้กลไกของรัฐในการ

ควบคมุหรือก ากับการไหลเวียนของเงิน-ทุนจ านวนมากมายมหาศาลได้อย่างมีนัยส าคัญอีกต่อไป  

 



35 
 

 

เร่ืองที่ 8.2.2 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับความไม่เสมอภาคทางสังคม 

  

  “ประเทศที่ยากจนและมีความเหลื่อมล้ าสูงมักจะมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบอบ

ประชาธิปไตย (democratization) ขณะทีป่ระเทศท่ีมีเศรษฐกิจก้าวหน้าและมีการกระจายรายได้ที่ดีกว่า เช่น 

ประเทศในยุโรปตะวันตก แคนาดา และออสเตรเลีย ต่างประสบความส าเร็จในการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง 

(consolidated democracy) ด้วยกันทั้งสิ้น”45 

 

 หลักความเสมอภาคเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า 

“มนุษย์ทุกคนเกิดมามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามธรรมชาติ” และทุกคนจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ

ของกันและกัน หลักการส าคัญนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งถือได้ว่าหลักความเสมอภาคมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการใช้

อ านาจของรัฐ อาจถือได้ว่าหลักความเสมอภาคเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่ขาดเสียไม่ได้ของความเป็นนิติรัฐ 

โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการของภาครัฐและการเข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐโดยปัจเจกชน ดังนั้น 

หลักความเสมอภาคจึงเป็นหลักการที่ว่า ในสถานการณ์ที่เหมือนกัน ควรจะต้องปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 

ฉะนั้น หากมีการปฏิบัติอย่างแตกต่างกันภายใต้สถานการณ์ที่เหมือนกัน จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น

ธรรมและอาจขัดหรือแย้งต่อหลักความเสมอภาค ดังนั้น ความเสมอภาคในบริบทของนิติศาสตร์จึงหมายถึง 

การมีสิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายเช่นเดียวกันหรือเหมือนกันกับบุคคลอ่ืนๆ46 

 ด้วยความหมายและเนื้อหาของหลักความเสมอภาคข้างต้น หากรัฐสามารถปฏิบัติต่อบุคคลทุกคน

เหมือนกัน ย่อมไม่เกิดปัญหาขึ้นแต่อย่างใด แต่ในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากเป็น

อย่างยิ่ง ดังนั้นหลักความเสมอภาคนอกจากจะเรียกร้องให้ปฏิบัติอย่างเดียวกันในสถานการณ์เดียวกันแล้วนั้น 

หลักความเสมอภาคยังก าหนดเกณฑ์ที่ส าคัญของการปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม หรืออาจเรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อให้มีความเป็นธรรมเกิดข้ึน กล่าวคือ 

  1) การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมเกิดจากสภาพของเรื่องที่แตกต่างกัน แต่หากเป็นเรื่องเดียวกัน

ในสถานการณ์เดียวกันหรือในสภาพเดียวกัน บุคคลจะต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเดียวกัน 

                                                 

 45 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ความเหลื่อมล้ ากับประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 14 ตุลา, 2553), 26. 

 46 เอกสิทธิ์ วินิจกุล, สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอยา่งเสมอภาคกัน: กรณีศึกษาประเทศฝร่ังเศส 

(กรุงเทพฯ: ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2561), 31-32. 
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  2) การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมเกิดจากความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม หลักเกณฑ์นี้ตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานอันเป็นหลักการที่ส าคัญในทางกฎหมายมหาชน กล่าวคือ ประโยชน์ของส่วนรวมย่อมอยู่เหนือ

ประโยชน์ของปัจเจกชน 

  3) การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ าที่ด ารงอยู่ อันเป็นการปฏิบัติการใน

ทางบวกที่ด าเนินการตามกฎหมายที่แตกต่างกันในลักษณะชั่วคราวที่ผู้มีอ านาจก าหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

ในการส่งเสริมและยกระดับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสถานะด้อยกว่าบุคคลอ่ืน เพ่ือทดแทนความไม่เท่า

เทียมกันที่ด ารงอยู่47  

 แต่กระนั้น การน าหลักความเสมอภาคมาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐก็ยังมีความแตกต่างกันไปในแต่

ละด้านภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนจ านวนหนึ่งมองว่าการจัดบริการสาธารณะของรัฐ

ไม่สามารถน ามาซึ่งความเสมอภาคในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

(New Public Management: NPM) มาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐ เนื่องด้วยแนวคิดดังกล่าววางอยู่บนฐาน

ทางทฤษฎี 2 ฐานหลัก คือ เศรษฐศาสตร์และการจัดการแบบเอกชน (private management) ที่มุ่งเน้นให้

ภาครัฐน ากลไกการตลาดมาใช้ในการบริหารภาครัฐ เช่น การจ้างเหมาเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

การท าสัญญากับภาคเอกชน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น48 การบริหารภาครัฐบนพ้ืนฐานของหลักการ

ตลาด (market-based public management) หรือรัฐบาลแบบผู้ประกอบการ (entrepreneurial) จึงท าให้

กลไกการจัดการภาครัฐไม่สามารถรักษาหลักความเสมอภาคในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้

อย่างที่ควรจะเป็น 

 นอกจากนั้น การจัดท าบริการสาธารณะในส่วนที่รัฐยังคงด าเนินการเองก็ประสบปัญหาหลายประการ 

ทั้งข้อจ ากัดทางงบประมาณและข้อจ ากัดทางบุคลากร จึงท าให้การจัดท าบริการสาธารณะไม่สามารถท าได้

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมส าหรับทุกคน นอกจากนั้น การด าเนินการหลายด้านของภาครัฐยังขัดกับหลักความ

เสมอภาคอีกด้วย เช่น การจัดเก็บภาษีในอัตราพิเศษเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางกลุ่มส าหรับ

การลงทุนในพ้ืนที่ทุรกันดาร การลดราคาค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่ใกล้เคียง หรือการจัดสรรสัดส่วนการเข้าเรียนโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกส าหรับนักศึกษาที่มี

ภูมิล าเนาใกล้โรงเรียน เป็นต้น49 ประเด็นดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า หลักความเสมอภาคที่เป็นหลักการ

พ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย ไม่สามารถสร้างหลักประกันให้ประชาชนเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 

                                                 

 47 เรื่องเดียวกัน, 31-32. 

 48 ดูรายละเอียดใน Owen E. Hughes, Public Management and Administration: An Introduction 

(New York: St. Martin’s Press, Inc., 1994), 55-62. 

 49 เอกสิทธิ์ วินิจกุล, สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอยา่งเสมอภาคกัน, 101. 
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ดังนั้นจึงน ามาสู่ข้อเรียกร้องของประชาชนจ านวนหนึ่งซึ่งมองว่า การพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มทุนใหญ่และกลุ่มทุนข้ามชาติ เพ่ือใช้เป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ กลับก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง    

 อีกทั้งหากน าการกระจายรายได้ในสังคมมาพิจารณาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจ

มิติเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วนั้น จึงพบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่ ามักมีความต้องการรัฐบาลที่

สามารถกระจายรายได้ในสังคมให้เท่าเทียมกันมากที่สุดหรือต้องการให้รัฐบาลเก็บภาษีจากประชาชนที่มี

รายได้สูงเพ่ือกระจายไปยังประชาชนที่มีรายได้ต่ า ในขณะที่ประชาชนที่มีรายได้สูงมักเป็นประชาชนกลุ่มเล็ก

กว่าซึ่งไม่ต้องการให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีตนเองในอัตราสูง ดังนั้นประชาชนที่มีรายได้ต่ าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ใน

สังคมจึงต้องใช้กลไกของประชาธิปไตยในการท าให้ความต้องการดังกล่าวบรรลุผล ด้วยการเลือกผู้น ารัฐบาลที่

มีนโยบายสอดรับหรือสามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของกลุ่มตน เช่น การเรียกร้องให้รัฐบาล

จัดเก็บภาษีร้อยละ 10 จากรายได้ในอัตราเดียวกัน (flat-rate income tax) ก็จะส่งผลให้ประชาชนที่มีรายได้

สูงต้องเสียภาษีมากกว่าผู้มีรายได้ต่ า ซึ่งเมื่อน ารายได้จากภาษีของประชาชนทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันและ

กระจายรายได้ดังกล่าวกลับไปสู่สังคมในรูปของสวัสดิการหรือเงินอุดหนุนของรัฐแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่า

เทียมแล้วนั้น ก็จะท าให้ประชาชนที่มีรายได้ต่ าได้รับผลตอบแทนจากการกระจายรายได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับ

ภาษีที่ตนเสียไป ในขณะที่ประชาชนที่มีรายได้สูงจะได้รับผลตอบแทนจากการกระจายรายได้น้อยลงเมื่อเทียบ

กับภาษีที่ตนเสียไป เป็นต้น50 ด้วยหลักการดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าระบอบประชาธิปไตยสามารถน ามาใช้

เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมลงได้ในอีกทางหนึ่ง หากแต่การด าเนินการในลักษณะดังกล่าว

อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและอาจจะน ามาซึ่งการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยได้เช่นกัน 

 นอกจากความไม่เสมอภาคหรือเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความส าคัญมากต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตยก็คือรายได้หรือทรัพย์สินที่เป็นเป้าหมายหลักในการจัดเก็บภาษี กล่าวคือ ในประเทศที่มี

ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจต่ า การพัฒนาประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก เพราะมีแรงกดดันให้มีการ

กระจายรายได้ในสังคมไม่มาก ท าให้ประชาชนที่มีรายได้สูงและชนชั้นปกครองไม่ค่อยต่อต้านนโยบายดังกล่าว 

ในขณะที่ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ยากกว่า เนื่องด้วย

ประเทศเหล่านี้มักมีการพ่ึงพาหรือสร้างความมั่งคั่งจากการผลิตที่ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลักในการผลิต อีกทั้ง

เจ้าของที่ดินจ านวนมากมักเป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคม จึงส่งผลให้เกิดการต่อต้านประชาธิปไตย เนื่ องด้วยเกรง

ว่าจะน ามาซึ่งการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราสูง ดังจะเห็นได้จากงานของแบร์ริงตัน มัวร์ (Barrington Moore)51 
                                                 

 50 ดูรายละเอียดใน สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย์, ความเหลื่อมล้ ากับประชาธิปไตย, 28-29. 

 51 Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the 

Making of the Modern World (Beacon Press: Reprint edition, 1993) 
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ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่มักเป็นกลุ่มที่ขัดขวางการพัฒนาสู่ประชาธิปไตย ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้น

ในปรัสเซีย รัสเซีย และทางใต้ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นค าอธิบายดังกล่าวยังสอดคล้องกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ในละตินอเมริกาอีกด้วย52 ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงท าให้

เกิดความไม่เสมอภาคในสังคมเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่สามารถ

น ามาใช้ในการลดความไม่เสมอภาคทางสังคมกลับไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความ

เหลื่อมล้ าหรือความไม่เสมอภาคขยายช่องว่างให้กว้างขึ้นต่อไปเรื่อยๆ  

 หลายประเทศจึงเลือกที่จะแก้ไขปัญหาข้างต้นด้วยการพัฒนาสู่ “รัฐสวัสดิการ” (welfare state) 

เพ่ือให้รัฐกลับมามีบทบาทส าคัญในการปกป้องและคุ้มครองประชาชนของตนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้การบริหารภาครัฐยังคงด าเนินไปตามหลักความเสมอภาค ด้วยการกระจายรายได้อย่างเป็น

ธรรมในสังคม 

 แต่กระนั้นระบบสวัสดิการของประเทศต่างๆ ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ระดับของการช่วยเหลือให้บุคคลพ้นจากการพ่ึงพาตลาด (decommodification) การแบ่งบทบาทของรัฐและ

เอกชนในการจัดสรรสวัสดิการ (public-private mix of welfare provision) และระดับการแบ่งแยกทางชน

ชั้น (stratification) ที่เกิดขึ้นจากสวัสดิการสังคม ดังที่ Gosta Epsing-Andersen53 ได้จัดระบบสวัสดิการของ

ประเทศพัฒนาแล้วออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (Scandinavian countries) กลุ่มประเทศ

ภาคพ้ืนทวีปยุโรป (Continential Europe) และกลุ่มประเทศที่ พูดภาษาอังกฤษ (English-speaking 

countries)54 

 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองจึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายว่า เพราะเหตุใดนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละ

ประเทศจึงแตกต่างกันไปในแต่ละห้วงเวลา เช่น ท าไมบางประเทศมีนโยบายสวัสดิการอย่างหนึ่ง ในขณะที่

ประเทศอ่ืนไม่มีหรือมีแต่เกิดขึ้นล่าช้ากว่า ซึ่งทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยล าพังไม่สามารถที่จะอธิบาย

ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างน่าพึงพอใจ ดังนั้น ในการวิเคราะห์นโยบายด้านสวัสดิการ เราจึงต้องสนใจปัจจัย

ทางการเมือง (political factor) ร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ (economic factor) แนวคิดเศรษฐศาสตร์

                                                 

 52 ดูรายละเอียดใน สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย์, ความเหลื่อมล้ ากับประชาธิปไตย, 32-33. 

 53 Gøsta Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1990).  
 54 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคุปต ์พันธ์หินกอง, “เศรษฐศาสตร์การเมืองของระบบสวสัดิการ,” เอกสาร

ประกอบการสัมมนาประจ าปี 2553 การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ จดัโดยสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดีอารไ์อ) ระหว่างวันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแก

รนด์ เซ็นทรลัเวลิด์, 1. 
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การเมืองจะมองประชาชนในสองฐานะ คือ ประชาชนในฐานะหน่วยทางเศรษฐกิจ (economic agent) และ

ประชาชนในฐานะหน่วยทางการเมือง (political agent) โดยประชาชนในฐานะหน่วยทางเศรษฐกิจจะมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านระบบตลาด ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ผลิต มีกระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นมากมายใน

ตลาด เช่น การตัดสินใจระหว่างการบริโภคและการออมเงิน การท างานและการพักผ่อน เป็นต้น การตัดสินใจ

เหล่านี้เป็นการตัดสินใจบนเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือแสวงหาทางเลือกที่ให้อรรถประโยชน์สูงสุด (optimal 

utility) โดยก าหนดให้นโยบายเศรษฐกิจเป็นปัจจัยภายนอก (exogenous) และปรับพฤติกรรมของตนเองให้

เข้ากับเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดเหล่านั้น การตัดสินใจทางเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขของนโยบายหนึ่งๆ จะถูก

สะท้อนผ่านราคาและปริมาณสินค้าท้ังในตลาดสินค้า ตลาดการเงิน และตลาดแรงงาน 

 ในอีกมิติหนึ่ง ประชาชนในฐานะหน่วยทางการเมืองก็ตระหนักดีว่านโยบายทางเศรษฐกิจมีผลต่อ

แรงจูงใจและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของตน เช่น มาตรการทางภาษีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

ประเภทต่างๆ ไปจนถึงการตัดสินใจแต่งงานและการเลือกจ านวนบุตร ประชาชนจะเลือกนโยบายเศรษฐกิจที่

ต้องการผ่านสถาบันทางการเมือง (political institution) โดยมีการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือส าคัญในการผนวก

รวม (aggregate) เอาความต้องการ (preference) ของประชาชนทุกคนในสังคมที่มีต่อนโยบายผ่านไปยัง

ผู้แทนหรือนักการเมือง (representatives) กระบวนการทางการเมืองเองก็มีผู้เล่นหลายฝ่ายที่มีความต้องการ

แตกต่างกัน เช่น ผู้ลงคะแนนเสียง นักล็อบบี้ กลุ่มผลประโยชน์ รวมทั้งตัวนักการเมืองเอง ปฏิสัมพันธ์ของคน

เหล่านี้จะให้ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายออกมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจ และนโยบายเศรษฐกิจก็จะมีผลย้อนกลับไปสู่

ตลาดต่างๆ รวมทั้งมีผลให้การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป55 

 ด้วยเหตุดังกล่าว ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไม่ได้สร้างหลักประกันว่าจะน ามาซึ่งความไม่เสมอ

ภาคทางสังคมเสมอไป เพราะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศให้ความส าคัญกับกลุ่มทุนหรือกลุ่ม

ผลประโยชน์ มากกว่าการค านึงถึงผลประโยชน์หรือข้อเรียกร้องของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่กลไกตลาดมีพลังอ านาจมากกว่ากลไกรัฐ อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจที่

ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าเพ่ิมมากขึ้น อาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งอันน ามาซึ่งความขัดแย้งทั้งทางสังคมและ

การเมืองต่อไป 

 

 

 

 

                                                 

 55 เรื่องเดียวกัน, 5-6. 
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กิจกรรม  8.2.2 

  อธิบายว่าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่น ามาสู่ความไม่เสมอภาคทางสังคมได้อย่างไร 

แนวตอบกิจกรรม  8.2.2  

  แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่วางอยู่บนฐานทางทฤษฎี 2 ฐานหลัก คือ เศรษฐศาสตร์และการ

จัดการแบบเอกชน ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐน ากลไกการตลาดมาใช้ในการบริหารภาครัฐ เช่น การจ้างเหมาเอกชน

ในการจัดท าบริการสาธารณะ การท าสัญญากับภาคเอกชน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น การบริหาร

ภาครัฐบนพ้ืนฐานของหลักการตลาดหรือรัฐบาลแบบผู้ประกอบการ จึงท าให้กลไกการจัดการภาครัฐไม่

สามารถรักษาหลักความเสมอภาคในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างที่ควรจะเป็น 
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เร่ืองที่ 8.2.3 

ความขัดแย้งทางชนช้ันอันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตย 

 

  ชนชั้นหมายถึงการแบ่งคนในสังคมออกเป็นชั้นหรือกลุ่มที่ไม่เท่าเทียมกัน ความแตกต่างระหว่างชั้น

หรือกลุ่มนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคมและก าหนดอัตลักษณ์ทางสังคมให้แก่สมาชิกของแต่ละกลุ่ม 

โดยทั่วไป การขยับข้ามชนชั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จึงต่างจากการเปลี่ยนวรรณะ ซึ่งหมายถึงการวางต าแหน่ง

แห่งที่ของคนในสังคมโดยใช้ชาติก าเนิดเป็นตัวก าหนด อย่างไรก็ตาม เกือบทุกสังคมใช้ชนชั้นและวรรณะเป็น

เครื่องมือในการจ าแนกคน โดยบุคคลที่ท าให้ข้อถกเถียงเรื่องชนชั้น (class) ในสังคมอุตสาหกรรมกลายเป็น

ประเด็นส าคัญก็คือนักปรัชญานามว่า คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ที่ได้แบ่งคนด้วยผลประโยชน์ออกเป็นสอง

ชนชั้น คือ เจ้าของทุนหรือชนชั้นนายทุน กับผู้ที่ไม่มีทุนอ่ืนใดนอกจากแรงงานหรือชนชั้นกรรมาชีพ เป้าหมาย

ของเจ้าของทุนคือแสวงหาก าไรจากมูลค่าส่วนเกินที่คนงานสร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของสองชนชั้นจึงเป็นไปใน

เชิงของการเอารัดเอาเปรียบ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน และไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้งที่อาจยุติด้วย

ชัยชนะของคนงานหรือความพินาศของทั้งสองชนชั้น56 

 แนวคิดเรื่องชนชั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมอุตสาหกรรมและแพร่หลายในช่วงต้น

ของยุคอุตสาหกรรมในครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 19 จึงแตกต่างจากแนวคิดเรื่องฐานันดร (estate) ในยุคกลางที่

มีนัยของความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน ตามแนวคิดเรื่องชนชั้น แม้ชนชั้นต่างๆ จะต้องพ่ึงพากัน แต่ก็เป็นปฏิปักษ์

ต่อกันด้วย มาร์กซ์เป็นผู้ยกระดับความขัดแย้งนี้ในทฤษฎีว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่อาจ

ประนีประนอมกันได้ของ “กระฎุมพี” กับ “กรรมาชีพ” มาร์กซ์ยังเน้นว่าชนชั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ของวิถี

การผลิต นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนผู้เป็นเจ้าของโรงเลื่อย เหมืองถ่านหิน และโรงงาน กับคนงานผู้ไม่

มีทุนอ่ืนใดนอกจากแรงงานของตน57 

 ค าว่า “กรรมาชีพ” (proletariat) นั้นมาจาก proletarii ในภาษาละติน หมายถึงชนชั้นที่ยากจนที่สุด 

มีทรัพยากรเพียงอย่างเดียวคือลูกหลานของตน ค านี้เข้ามาในภาษาฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่ใช้ใน

ภาษาอังกฤษ โดยหมายถึงคนยากคนจนและมีนัยในเชิงดูถูกดูหมิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1858 ส่วนค าว่า “กระฎุมพี” 

(bourgeois) นั้นมีความเป็นมาที่ซับซ้อนกว่า ค านี้มาจากภาษาละตินว่า burgus และภาษาเยอรมันว่า Burg 

หมายถึงเมืองที่มีป้อมปราการป้องกัน แต่มามีความหมายว่า “พลเมือง” (citizen) ในฝรั่งเศสในช่วงยุคกลาง 

เพ่ือแสดงถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวนา (peasant) หรือผู้ดี (noble) นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา 

                                                 

 56 ซีบรุก เจเรมี, คู่มือเข้าใจชนชัน้ วรรณะ ความเหลื่อมล้ า, แปลโดย ทองสุก เกตุโรจน์ และคณะ (กรงุเทพฯ: 
โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2554), 22-23. 
 57 เรื่องเดียวกัน, 23-25. 
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นอกจากนี้ในภาษาฝรั่งเศสยังหมายถึงวาณิชชนชั้นกลาง (ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหลาย) ส่วนใน

อังกฤษนั้น แม้การปฏิวัติอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนานใหญ่ หากแต่ความหมาย

ของ “ชนชั้น” ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากการคิดเรื่องยศ (rank) อยู่ คนที่มีฐานะทางสังคมต่ า ทั้งผู้ใช้แรงงาน 

และคนชั้นกลาง ต่างด ารงอยู่คู่เคียงกับพวกขุนนาง (aristocracy) และผู้ดีมีสกุล (gentry) แต่เรื่องสังคม

อุตสาหกรรมพัฒนาไปเต็มรูปยิ่งขึ้น ชนชั้นก็กลายเป็นการแบ่งคนในสังคมเป็น “ชนชั้นสูง” “ชนชั้นกลาง” 

และ “ชนชั้นแรงงาน” ดังที่เรารู้กันในปัจจุบัน58  

 ประเด็นเรื่องชนชั้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตยนับเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีข้อถกเถียง

กันอย่างกว้างขวาง เช่น สมมติฐานจากงานวิชาการจ านวนมากชี้ว่า หากการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเกิดข้ึน

จากการตกลงกันเองระหว่างกลุ่มชนชั้นน า (elite pact) เป็นไปได้ว่าประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนผ่านจะ

อ่อนแอ เพราะชนชั้นน าย่อมพยายามรักษาอิทธิพลของตน และฉวยใช้กลไกเลือกตั้งเพ่ือรักษาฐานอ านาจ ใช้

กลไกทางการศาลเพ่ือหลีกเลี่ยงธรรมาภิบาล ใช้กลไกกฎหมายรวมถึงหน่วยงานความม่ันคงเพ่ือปรามปราบสื่อ

และภาคประชาสังคมผู้เห็นต่าง และที่ส าคัญคือกุมอ านาจทางเศรษฐกิจ กอบโกยทรัพยากรเข้าสู่ชนชั้นน าด้วย

กันเอง59 ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการท าให้ทันสมัย (modernization) และรูปแบบของ “การ

ต่อสู้ทางชนชั้น” ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย  เพราะส าหรับชนชั้นล่างแล้วนั้น 

การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งหมายถึงการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น  และการศึกษาที่

สูงขึ้น ได้ท าให้คนเหล่านี้พัฒนามุมมองทางการเมืองที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท าให้ชนชั้นล่างซึ่งเริ่มมี 

ความร่ ารวยที่เพ่ิมข้ึนและมีการศึกษาที่สูงขึ้นหันมาสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย60  

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ความม่ังคั่งที่เพ่ิมมากขึ้นไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างเป็นเหตุผล

กับการพัฒนาประชาธิปไตยในด้านการเปลี่ยนสถานะทางสังคมของผู้ใช้แรงงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึง

บทบาททางการเมืองของชนชั้นกลางผ่านการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดล าดับชั้นทางสังคมอีกด้วย เหตุเพราะ

การพัฒนาเศรษฐกิจอันน ามาสู่ความม่ังคั่งได้เปลี่ยนแปลงรูปทรงปิรามิดที่เคยมีชนชั้นล่างเป็นฐานปิรามิดขนาด

ใหญ่ ด้วยการยกฐานะให้ชนชั้นล่างกลายเป็นชนชั้นกลางมากขึ้น จนกระทั่งท าให้รูปทรงปิรามิดเปลี่ยนแปลง

ไปเป็นรูปทรงเพชรที่ชนชั้นกลางมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น61 อันน ามาซึ่งการเริ่มมีบทบาทของชนชั้นกลางต่อ

                                                 

 58 เรื่องเดียวกัน, 25. 
 59 จันจิรา สมบตัิพูนศิริ, “ชนช้ันน ากับประชาธิปไตยในโลก,” https://www.the101.world/elite-and-global-
democracy/ (สืบค้นเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2562) 
 60 Seymour M. Lipset, “Some Social Requisites of Democracy”, 83. 

 61 Ibid. 

https://www.the101.world/elite-and-global-democracy/
https://www.the101.world/elite-and-global-democracy/
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การเมืองในหลายลักษณะ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

ประชาธิปไตย 

 หากแต่งานของจอห์น ฮิกเลย์ และริชาร์ด กันเธอร์ (John Higley and Richard Gunther) กลับ

เสนอว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างส าคัญจริง แต่อย่าลืมว่าตัวละครอย่างชนชั้นน ามีส่วนอย่างมากในการเปลี่ยนผ่านสู่

ประชาธิปไตย ชนชั้นน ามิได้เป็นเนื้อเดียวกัน เพราะฉะนั้นชนชั้นน าบางกลุ่มภายในพรรครัฐบาลหรือกองทัพ 

อาจเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองสุกงอม เช่น สภาพสังคมเปลี่ยน หรือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ความชอบธรรม

รัฐบาลเผด็จการจึงลดลง ฉะนั้นจึง ‘ค านวณ’ ว่าการยอมเจรจากับฝ่ายค้านหรือแกนน าผู้ประท้วงเรียกร้อง

ประชาธิปไตย ยังผลดีต่อตนมากกว่าการดื้อแพ่งไม่ยอมเจรจา และเสี่ยงต่อการถูกโค่นล้มแบบถอนรากถอน

โคน62 

 หากแต่งานของเพรสวอร์สกีและวอลเลอร์สไตน์ (Przeworski and Wallerstein) กลับมุ่งศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคนรวยกับคนจนที่มีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย  ด้วยการให้ความส าคัญกับการ

กระจายทรัพยากรของภาครัฐ ด้วยมองว่านโยบายดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม ดังจะ

เห็นได้ว่าหากรัฐบาลมีนโยบายการกระจายทรัพยากรอย่างเสมอภาคก็อาจจะน ามาซึ่งแรงต่อต้านจากชนชั้นน า

ซึ่งสูญเสียประโยชน์ แต่กลับส่งผลให้คนจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม คนรวยอาจจะยอมอ่อนข้อ

ต่อนโยบายดังกล่าว หากพิจารณาแล้วว่าการต่อต้านดังกล่าวจะผลักดันให้สภาวการณ์ทางการเมืองเกิดความ

ขัดแย้งรุนแรง และคนจนที่มีจ านวนมากกว่าอาจจะใช้โอกาสดังกล่าวในการกดดันให้รัฐบาลกระจายทรัพยากร

ให้เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางออกของปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจะผลักให้สังคมพยายามหาจุดสมดุล

หรือมีลักษณะของ “การประนีประนอมระหว่างชนชั้น”63 อันจะเป็นหนทางให้ประชาธิปไตยสามารถพัฒนาไป

ได้อย่างราบรื่น เนื่องด้วยสามารถจัดสรรหรือแบ่งปันทรัพยากรในสังคมให้เป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย 

 การประนีประนอมทางชนชั้นจึงเป็นแนวคิดแบบสายกลางที่แสดงให้เห็นถึงการประนีประนอม

ระหว่างประชาธิปไตยกับทุนนิยม หากแต่แนวคิดการประนีประนอมทางชนชั้นกลับไม่ได้ช่วยอธิบายถึงความ

ผันแปรในนโยบายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายในประเทศต่างๆ ได้เลย เนื่องด้วยในแต่ละ

ประเทศมีปัจจัยหรือบริบทที่แตกต่างหลากหลายกันไป เช่น การผันแปรของความไม่เท่าเทียมกัน การใช้จ่าย

งบประมาณทางด้านสังคม การกระจายทรัพยากรของภาครัฐ และโครงสร้างการคุ้มครองทางสังคม ดังจะเห็น

ว่า ผู้ใช้แรงงานที่ท างานเต็มเวลาชาวนอร์เวย์ที่มีรายได้สูงติดสิบอันดับแรก ได้ค่าจ้างมากกว่าคนที่มีรายได้สิบ

อันดับสุดท้ายเพียงแค่สองเท่าเท่านั้น ในขณะที่อัตราส่วนความแตกต่างทางรายได้ในสหรัฐอเมริกาในแบบ

                                                 

 62 จันจิรา สมบตัิพูนศิริ, “ชนช้ันน ากับประชาธิปไตยในโลก”. 
 

63 Torben Iverson, “Capitalism and Democracy” in The Oxford Handbook of Political Economy 
(Oxford; New York: Oxford University Press, 2006), 601-623.  



44 
 

 

เดียวกันกลับต่างกันมากกว่าถึงสี่เท่า ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การกระจายทรัพยากรของภาครัฐของรัฐบาล

ประชาธิปไตยนั้นมีความแตกต่างกันไปอย่างมาก นอกจากนี้ ข้อมูลจากการศึกษาด้านรายได้ของลักเซมเบิร์ก

ได้แสดงให้เห็นว่า การลดลงของอัตราความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นผลมาจากการจัดเก็บภาษีและการโอน

กรรมสิทธิทรัพย์สินคิดเป็นอัตราร้อยละ 13 ในปี ค.ศ. 1994 ในขณะที่ตัวเลขของสวีเดนสูงถึงร้อยละ 8264 

 นอกจากนั้นยังมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสะท้อนให้

เห็นว่าประชาชนในแต่ละชนชั้นมีความสัมพันธ์ต่อระบบการเมืองมากน้อยเพียงใด เช่นงานของเมลท์เซอร์และ

ริชาร์ด (Meltzer and Richard) ทีไ่ด้น าเสนอแนวทางการวิจัยแบบหนึ่ง นั่นคือ ตัวแบบการกระจายทรัพยากรของ

ภาครัฐ ซึ่งตัวแบบนี้สร้างขึ้นจากแนวคิดง่ายๆ ที่ว่า กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงแบบที่ไม่สนับสนุนพรรคใดมีแนวโน้ม

ว่าจะเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเขาผู้นั้นจะมีความสนใจในนโยบายการกระจายทรัพยากรของ

ภาครัฐ ทั้งนี้ เราอาจน าทฤษฏีกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่สนับสนุนพรรคใดของดาวน์ส (Downs) ไปใช้ท านาย

ขอบเขตของการกระจายทรัพยากรของภาครัฐได้ โดยพิจารณาถึงอัตราภาษีแบบสัดส่วนและแบบอัตราคงที่ 

และตั้งสมมติฐานว่า เกิดต้นทุนประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม สภาวะสมดุลจะ

เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่สนับสนุนพรรคใด และจะละเลยที่จะ

ค านงึถึงการใช้จ่ายเพิ่มเติมไปหากค านึงถึงต้นทุนประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายดังกล่าว65 

 ส่วนแนวทางแบบที่สองนั้นแสดงให้เห็นว่า การขยายสิทธิไปยังคนจนหรือการที่ผู้มาลงคะแนนเสียงให้

จากกลุ่มคนจนมีจ านวนมากขึ้นเท่าใด จะส่งผลต่อการย้ายกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ตัดสินใจแล้วไปทางซ้าย และ

ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนให้มีการกระจายทรัพยากรกลับของภาครัฐมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อตั้งสมมติฐานขึ้น

ว่า หากความต้องการทางนโยบายของกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่สนับสนุนพรรคใดได้รับการตอบสนองขึ้นมา 

กระบวนการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยจะกลายเป็นรูปแบบของการกระจายทรัพยากรของภาครัฐแทน  

 แม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วนั้น รูปแบบของประเทศระบอบประชาธิปไตยดูจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ

แนวคิดดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อความเบื้องต้นแล้วจะเห็นว่า ประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีแบบอัตรา

เดียว ดังเช่น สวีเดนจะกระจายทรัพยากรกลับไปยังประชาชนมากกว่าประเทศแบบสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการ

กระจายรายได้แบบที่ไม่ยึดหลักความเสมอภาค  

 นอกจากนี้ ยังมีค าถามพ้ืนฐานค าถามหนึ่งที่ว่า เหตุใดเราจึงควรจัดการความขัดแย้งด้านชนชั้น และ

เหตุใดจึงไม่ควรจัดการความขัดแย้งในภาคส่วนหรือในกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ เมื่อมีคนลงทุนทางสินทรัพย์เฉพาะด้าน 

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งทุนทางภายภาพหรือทุนมนุษย์ก็ตาม ผลประโยชน์ของพวกเขาจะผูกอยู่กับการลงทุน

มากกว่าที่จะผูกอยู่กับระดับชนชั้นที่กว้างขึ้นทางผลประโยชน์แบบร่วมกันต่อสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของอยู่  

                                                 

 
64 Ibid. 

 65 Ibid. 
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ดังนั้น จึงไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการว่า ความขัดแย้งด้านการกระจายทรัพยากรของภาครัฐระหว่างกลุ่ม

แรงงานที่แตกต่างกันไป จะได้รับการแก้ไขจากทางการเมืองได้อย่างไร ด้วยเหตุดังกล่าว ประเด็นเรื่องความ

ขัดแย้งทางชนชั้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตย ซึ่งแม้จะมีการศึกษากันในหลากหลายมิติและทุก

ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว หากแต่ผลของการศึกษายังคงให้ค าตอบที่แตกต่างหลากหลาย

กันไปดังกล่าวข้างต้น  

 

กิจกรรม  8.2.3 

         อธิบายลักษณะของการประนีประนอมทางชนชั้นมาพอสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม  8.2.3  

 การประนีประนอมทางชนชั้นเป็นแนวคิดแบบสายกลางที่แสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมระหว่าง

ประชาธิปไตยกับทุนนิยม หากแต่แนวคิดการประนีประนอมทางชนชั้นกลับไม่ได้ช่วยอธิบายถึงความผันแปรใน

นโยบายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายในประเทศต่างๆ ได้เลย เนื่องด้วยในแต่ละประเทศมี

ปัจจัยหรือบริบทที่แตกต่างหลากหลายกันไป เช่น การผันแปรของความไม่เท่าเทียมกัน การใช้จ่ายงบประมาณ

ทางด้านสังคม การกระจายทรัพยากรของภาครัฐ และโครงสร้างการคุ้มครองทางสังค 
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ตอนที่  8.3  

พัฒนาการทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตยในมุมมองเปรียบเทียบ 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หัวเรื่อง      
8.3.1   มิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในตะวันตก 
8.3.2   มิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในเอเชีย 
8.3.3   มิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา 

 
แนวคิด 

1.  เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ได้ท าให้ช่องว่างระหว่างทุนนิยมและประชาธิปไตยขยายกว้างมากขึ้น

เรื่อยๆ เนื่องด้วยรัฐไม่ได้เป็นผู้จัดวางระเบียบและเข้าควบคุมสถานการณ์ที่ส าคัญ แม้กระทั่งในช่วงวิกฤติภาค

การเงิน ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลประชาธิปไตยไม่ได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ทุนนิยมการเงิน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นการยอมลดบทบาทของรัฐเพ่ือให้ตลาดมีบทบาทน าในทางเศรษฐกิจ ดัง

จะเห็นได้จากการที่อังเกลา แมร์เคิล (Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีเยอรมันคนปัจจุบัน (ค.ศ. 2019) กล่าว

อย่างเปิดเผยว่า “ตลาดที่สอดรับกับประชาธิปไตย” (market conformist democracy) เป็นเป้าหมายที่

มุ่งหวัง 

2.  มีการคาดการณ์ว่า จีนในฐานะผู้ก าหนดอนาคตทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียในปี ค.ศ. 2019 ก าลัง

เผชิญความท้าทายทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา  โดยนัก

เศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตั วลงในปี ค.ศ. 2018 จะส่งผล

กระทบทั่วภูมิภาคเอเชีย ดังจะเห็นได้ว่าในปี ค.ศ. 2018 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ค่อยๆ ชะลอ

ตัวลง เห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่ค่อยๆ ลดลง รัฐบาลตัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือลดหนี้ในระดับท้องถิ่น ในขณะเดียวกันการแข่งขันอย่างตรึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

ก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนอย่างมาก 

3. ระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาก าลังประสบปัญหาอย่างหนัก ข้อมูลจากผลส ารวจของศูนย์

ลาติโนบาโรเมโตร (Latinobarometro) ในปี ค.ศ. 2018 พบว่า จ านวนประชาชนในลาตินอเมริกที่สนับสนุน

ระบอบประชาธิปไตยลดลงเรื่อยๆ โดยความไม่พอใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

สอดคล้องกับจ านวนประชาชนที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน ในขณะที่จ านวนประชาชนที่

สนับสนุนการปกครองแบบเผด็จการยังคงมีจ านวนเท่าเดิม 
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วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 10.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในตะวันตกได้ 
2. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในเอเชียได้ 
3. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาได้ 
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เร่ืองที่  8.3.1 

มิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในตะวันตก 

 

 นับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1950 ถึงคริสต์ทศวรรษ 1970 ระบบทุนนิยมถูกท าให้มีลักษณะพิเศษ ด้วย

การออกแบบโครงสร้างที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดและน ามาสู่การขยายตัวของรัฐสวัสดิการแบบเคนส์ ซึ่ง

ส่งผลให้ระบบทุนนิยมถูกจ ากัดความเป็นอิสระทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงอาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็น

ยุคทองของความร่วมมือระหว่างระบบทุนนิยมและระบอบประชาธิปไตยหรือเป็น “ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด

เพ่ือสังคม” (social market economy) ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น ความ

ไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง มีการขยายตัวของรัฐสวัสดิการ มีการวางข้อก าหนดตลาดการเงิ น

และตลาดแรงงาน สหภาพแรงงานมีอ านาจเพ่ิมมากข้ึนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้นจึงสามารถ

กล่าวได้ว่าไม่มีช่วงเวลาไหนที่ระบบทุนนิยมและระบอบประชาธิปไตยจะเข้ากันได้ดีเท่านี้อีกแล้ว66  

 อย่างไรก็ดี ชัยชนะแท้จริงของทุนนิยมในศตวรรษที่ 20 ไม่ใช่การอยู่ร่วมกันกับประชาธิปไตยแบบ

ถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน หากแต่ทุนนิยมมีความสามารถอย่างน่าอัศจรรย์ในการแยกตัวออกจากโครงสร้าง

ของกฎระเบียบและสังคม ดังนั้นการสนับสนุนทางการเมืองต่อรัฐบาลประชาธิปไตย จึงท าให้ทุนนิยมสามารถ

แยกตัวเองออกไปเป็นอิสระออกจากความรับผิดชอบทางการเมืองและสังคม แต่กระนั้น วิกฤตการณ์ทางการ

เงินในปี ค.ศ. 2008 กลับแสดงเห็นชัดว่าชัยชนะของทุนนิยมดังกล่าว กลับกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย

และท าลายระบบทุนนิยมเองในท้ายที่สุด 

 การปล่อยทุนนิยมทางการเงินให้เป็นอิสระท าให้เกิดปัญหากับประชาธิปไตยมากกว่าทุนนิยมที่ถูก

ควบคุมด้วยรัฐสวัสดิการหรือทุนนิยมแบบส านักเคนส์ในช่วงทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องด้วย

การเพ่ิมข้ึนของการโอนกิจการของรัฐให้กับเอกชน (denationalization) รวมถึงการที่ภาคเอกชนมีบทบาทต่อ

การตัดสินใจทางการเมืองของรัฐกลับก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง

กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการ ท าลายหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย 2 ประการ กล่าวคือ 

ประการแรก หลักการที่เป็นแก่นของประชาธิปไตยที่อ านาจการตัดสินใจทางการเมืองจะต้องเป็นของผู้ที่มี

ความชอบธรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ประการที่สอง หลักการของความเท่าเทียมกัน

ทางการเมือง ซึ่งถูกท าให้ลดน้อยลงด้วยการกระจายทรัพยากรทางสังคมเศรษฐกิจ (socioeconomic 

resources) ให้กับประชาชนแบบไม่สมดุลหรืออสมมาตร (asymmetric distribution) ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว

ก่อให้เกิดผลเสียต่อชนชั้นล่างทางสังคม ดังจะเห็นได้จาการที่ประเทศสมาชิกองค์กรเพ่ือความร่วมมือทาง

                                                 

 66 Wolfgang Merkel, "Is Capitalism Compatible with Democracy?,”. 

http://dx.doi.org/10.1007/s12286-014-0199-4


49 
 

 

เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)67 ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นประเทศตะวันตกที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เริ่มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของ

ระบบทุนนิยมดังกล่าวข้างต้นในระดับที่แตกต่างกันไป ความก้าวหน้าของการโอนกิจการของรัฐให้กับเอกชน 

การที่ทุนนิยมไร้ซึ่งความผูกพันทางสังคม และการที่ทุนนิยมกลายเป็นทุนนิยมทางการเงินแบบเสรีนิยมใหม่ ยิ่ง

ท าให้เกิดผลเสียกับคุณภาพของประชาธิปไตยที่ยังรักษาไว้ซึ่งหลักของความเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงน ามาสู่ข้อ

ถกเถียง (thesis) 4 ประการ ในการอธิบายมิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยตะวันตก ได้แก่ 

 ข้อถกเถียงประการแรก การเพ่ิมขึ้นของความยากจนและความเท่าเทียมกันทางสังคมเศรษฐกิจ 

(socioeconomic inequality) น าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่สมดุลหรืออสมมาตร  

 ดังจะเห็นได้ว่าในปี ค.ศ. 2010 ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปสู่ความไม่เท่าเทียมกัน

ทางสังคมและทางการเมืองอย่างรวดเร็ว จนมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของรัฐในการ

จัดหาสินค้าสาธารณะหรือสินค้าทางสังคมเศรษฐกิจ (socioeconomic) ให้ประชาชนกับการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิ่งเหล่านี้ปราฎชัดในบริบทของการเลือกตั้งทั่วไป ดังจะ

เห็นได้ว่าจ านวนผู้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในยุโรปตะวันตกลดลง ในขณะที่จ านวนผู้ออกมาลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งในยุโรปตะวันออกกลับเพ่ิมข้ึน68  

 หากแต่ปัญหาส าคัญที่ทฤษฎีประชาธิปไตยต้องเผชิญไม่ใช่เรื่องของจ านวนผู้ออกมาลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง แต่อยู่ที่วิธีการทางสังคมที่ประชาชนเลือกใช้ในการแสดงออกถึงทัศนะที่มีต่อการเมือง หลักฐานเชิง

ประจักษ์แสดงให้เห็นว่ายิ่งจ านวนผู้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลดลงมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการที่

ประชาชนแยกตัวออกจากการเมืองในบริบทของการเลือกตั้งมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งยังมีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัด

                                                 

 67 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

Development: OECD)จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 โดยพัฒนามาจาก OEEC (Organisation for European Economic Co-

operation) ซึ่งจัดตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1948 เพื่อบริหารเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ และแคนาดา ภายใต้แผนมาร์แชล (Marshall 

Plan) เพื่อบูรณะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ปัจจุบัน OECD ประกอบด้วย

สมาชิก 36 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลยี ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนยี ฟินแลนด์ 

ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาล ีญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบริ์ก 

เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด ์นอร์เวย ์โปแลนด ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด ์ตุรกี 

สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมรกิา และ 1 องค์กร คือสหภาพยโุรป ดูรายละเอียดใน ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ, “ประวัติและพัฒนาการ OECD,” http://www.mfa.go.th/business/th/customize/16520-ประวัติและ

พัฒนาการ-OECD.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562)  

 68 "Is Capitalism Compatible with Democracy?,”. 

http://dx.doi.org/10.1007/s12286-014-0199-4
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ว่าชนชั้นล่าง (lower classes) ในสังคมเป็นกลุ่มคนที่เลือกออกจากการเมืองหรือเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วม

ทางการเมือง ในขณะที่ชนชั้นกลาง (middle classes) และชนชั้นสูง (upper classes) เป็นกลุ่มคนที่ยังคงอยู่

ในการเมือง69  

 นอกจากนั้นยังมีหลักฐานเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกออกจากการเมืองของชนชั้นล่างชาว

อเมริกันมีความสอดคล้องกันมากขึ้นกับบริบทของสังคมยุโรปที่ประชาชนก็เริ่มถอยห่างจากการเมืองเช่นกัน 

ดังนั้นจึงท าให้จ านวนผู้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับการเลือกตั้งมีความไม่สมดุล กล่าวคือ การเข้าร่วม

ทางการเมืองด้วยการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชนชั้นกลางเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ในขณะที่การเข้าร่วม

ทางการเมืองด้วยการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชนชั้นล่างค่อยๆ ลดลง ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากผล

การเลือกตั้งในประเทศสมาชิกองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งประเทศสมาชิกกว่า

สองในสามปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การที่ชนชั้นล่างจ านวนมากเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วม

ทางการเมือง จึงท าให้หลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตยเรื่องความเท่าเทียมกันถูกท าลายลงทีละน้อย เพราะ

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีผลท าให้นโยบายมีความโน้มเอียงไปทางผู้มีรายได้สูง70  

 ดังนั้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจึงมีช่องว่างระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการเป็นตัวแทน

ของประชาชนเพ่ิมขึ้นในประเทศสมาชิกองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเกือบทุกประเทศ 

ประชาชนที่มาจากชนชั้นล่างมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยกว่าชนชั้นอ่ืนๆ ส่งผลไปถึงการเป็นตัวแทนที่จะ

ปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นของตนด้วย ดังที่เอกสารการศึกษาของรัฐสภาพบว่าผลประโยชน์ของชนชั้นล่าง

ถูกแสดงออกมาในรัฐสภาน้อยกว่าผลประโยชน์ของชนชั้นสูง71  

  ข้อถกเถียงประการที่สอง การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของ

ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม 

 เมื่อพิจารณาแนวคิดที่จ าแนกชนชั้นด้วยการ “การลงคะแนนเสียงที่ค านึงถึงผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ” (economic voting) อาจมีข้อโต้แย้งว่าผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่มีรายได้ต่ ากว่า

เกณฑ์ จะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองที่มีนโยบายการกระจายรายได้ ซึ่งจะท าให้ประชาธิปไตยเป็น

เครื่องมือในการรักษาความสมดุลของความไม่เท่าเทียมทางสังคมเศรษฐกิจ แต่ท าไมเครื่องมือชิ้นนี้ถึงไม่ได้ถูก

น ามาใช้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา? เหตุผลหนึ่งคือชนชั้นล่างที่แม้จะมีจ านวนมากกว่าชนชั้นกลางและชน

ชั้นสูง หากแต่กลับกลายเป็นผู้ที่ ไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ยิ่งไปกว่านั้น พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก

พยายามที่จะละทิ้งชนชั้นล่างในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงที่มีศักยภาพในการน ามาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้ง แม้ว่า
                                                 

 69 Ibid. 

 70 Ibid. 

 71 Ibid. 
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พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมประชาธิปไตยและพรรคฝ่ายซ้ายจะพยายามอ้างว่ายังคง

เป็นตัวแทนที่ปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นล่างก็ตามที72 

  นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาค าแถลงการณ์นโยบายของพรรคการเมืองกับนโยบายที่จะน าไปปฏิบัติเมื่อ

ได้เป็นรัฐบาล กลับพบว่าพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม เสรีนิยม และพรรคฝ่าย

ขวากลับไม่เขียนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางชนชั้นลงไปในนโยบายที่จะน ามาปฏิบัติจริงแต่อย่างใด ในขณะ

ที่พรรคฝ่ายซ้ายยังคงพยายามผลักดันนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนชั้นล่าง เช่น เพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษา เพิ่มค่าแรงขั้นต่ า ประคับประคองการด ารงอยู่ของรัฐสวัสดิการ และเรียกเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้สูง

เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศ ซึ่งก็ต้องเผชิญกับแรงต้านจากผู้มีฐานะร่ ารวยหรือพวกนายทุน โดยชนชั้นนายทุน

ข่มขู่ว่าหากมีการด าเนินนโยบายในลักษณะดังกล่าว พวกเขาจะ เคลื่อนย้ายเงินทุนและการลงทุนไป

ต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเหล่านี้ท าให้รัฐประชาธิปไตยตกท่ีนั่งล าบาก เพราะหากนัก

ลงทุนเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังต่างประเทศก็จะท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถดถอย รายได้ของ

ประเทศลดลง การลงทุนลดลง และท้ายที่สุดเสียงสนับสนุนที่มีต่อรัฐบาลก็ลดลงด้วยเช่นกัน73 

 ดังนั้นในช่วงครึ่งปีแรกของศตวรรษที่ 20 การออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจึงยัง

สามารถเป็นกลไกท่ีชนชั้นแรงงานใช้ป้องกันการรุกล้ าของระบบทุนนิยมด้วยการเลือกพรรคฝ่ายซ้าย เพ่ือท าให้

สิทธิของชนชั้นแรงงานเกิดขึ้น มีความก้าวหน้าของระบบภาษี และการขยายตัวของรัฐสวัสดิการ การขยายตัว

ของสังคมในลักษณะดังกล่าวอย่างยาวนานจึงเป็นประจักษ์พยานให้เห็นถึงการกระจายทรัพยากรและการ

จัดสรรปันส่วนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งช่วงหลังปี ค.ศ. 1945 อย่างไรก็ดี แนวโน้มนี้ได้หยุดชะงักลงและด าเนินไปในทิศทางตรงกันข้ามนับตั้งแต่ป ี

ค.ศ. 1970 เมื่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถเป็นกลไกในหยุดยั้งการเพ่ิมขึ้นของความไม่

เท่าเทียมกัน จึงน ามาซึ่งสภาวการณ์ที่คนมีฐานะดียิ่งรวยเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่คนจนและชนชั้นล่างกลับยังคง

ต้องติดอยู่ในสภาพสังคมแบบเดิมต่อไป74 

 ข้อถกเถียงประการที่สาม ในยุคทุนนิยมทางการเงิน รัฐมีความไม่ม่ันคงเพ่ิมมากข้ึน  

 ทุนนิยมทางการเงินท าให้รัฐมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆ ในขณะที่ธนาคาร กองทุนบริหารความเสี่ยง 

(hedge fund) และผู้ลงทุนรายใหญ่มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น อันน ามาซึ่งการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง

ทุนและรัฐในประเทศสมาชิกองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เนื่องด้วยทุนนิยมทาง

การเงินเป็นกระบวนการน ามาสู่การลดกฎระเบียบตลาดการเงิน ก าจัดพรมแดนระหว่างประเทศ และน าเสนอ
                                                 

 72 Ibid. 

 73 Ibid. 

 74 Ibid. 
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สินค้าทางการเงินประเภทใหม่ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ และตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน ดังนั้นทุนนิยมทาง

การเงินจึงท าให้เกิดแนวคิดการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น75 

 ภาคธุรกิจการเงินจึงเริ่มเข้าครอบครองต าแหน่งส าคัญในระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถสร้างผล

ก าไรได้มากกว่าภาคอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างบริษัทปอร์เช่ (Porsche) 

สามารถท าก าไรจากการเก็งก าไรสินค้าทางการเงินได้มากกว่ารถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท อย่างไรก็ดี 

ทุนนิยมทางการเงินไม่เพียงแต่เพ่ิมความเป็นอิสระของการผลิตภาคอุตสาหกรรมบนอุตสาหกรรมการเงิน แต่

ยังเพ่ิมความเป็นอิสระของรัฐและสังคม ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จึงท าให้รัฐอ่อนก าลังลงอันเป็นผลมา

จากกฎระเบียบตลาดการเงิน รัฐบาลและพรรคการเมืองที่พ่ึงพิงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากทุนนิยม

การเงินก็เกรงว่าตนเองจะต้องหลุดพ้นจากอ านาจ จึงไม่ต้องการแสดงบทบาทขัดขวางหรือต่อต้านกลไกการ

ท างานของทุนนิยมทางการเงิน เพราะอ านาจการตัดสินใจในประเด็นทางเศรษฐกิจถูกถ่ายโอนจากรัฐไปสู่นัก

ลงทุนรายใหญ่และเจ้าหนี้ต่างชาติ สิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดจากวิกฤติการเงินและวิกฤติเงินยูโรในปี ค.ศ. 2008 

รัฐบาลหลายประเทศรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณและยินดีที่จะท าตามข้อเรียกร้องของธนาคารซึ่งมีอิทธิพลสูงมากใน

ยุโรป การพึ่งพิงระบบทุนนิยมจึงกลายเป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศก าลังเผชิญ

กับวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งเท่ากับว่าได้สละอิสรภาพในการตัดสินใจของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาให้กับ

ระบบทุนนิยมทางการเงิน76  

 จากตรรกะของทุนนิยมทางการเงินข้างต้น จึงส่งผลให้รัฐบางรัฐยอมยกอ านาจบริหารในฐานะผู้ออก

กฎระเบียบและนโยบาย โดยยอมถอยกลับไปเป็นเพียงแค่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน

คอยจัดอันดับทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดด าเนินนโยบายที่แตกต่างออกไปจากลัทธิเสรีนิยมใหม่ก็อาจจะ

สั่งให้ถูกลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือถูกเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้นการด ารงอยู่ร่วมกันระหว่าง

การลงทุนระหว่างประเทศ การแข่งขันของพรรคการเมืองระดับประเทศ และกฎระเบียบทางเศรษฐกิจตาม

แนวคิดเสรีนิยมใหม่ จึงน าไปสู่ “การปลดปล่อยตลาดให้เป็นอิสระจากประชาธิปไตยมวลชน” (liberation of 

the market from mass democracy” ซึ่งในระยะยาวน าไปสู่ เผด็จการทางการตลาดที่ เป็นอิสระจาก

ข้อก าหนดตามหลักประชาธิปไตย ดังนั้น ความไร้กฎระเบียบตลาดจึงก่อให้เกิดความตึงเครียดและยิ่งท าให้

เห็นชัดถึงความเข้ากันไม่ได้ระหว่างทุนนิยมและประชาธิปไตย77  

 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ช่องว่างระหว่างทุนนิยมและประชาธิปไตยขยายกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่อง

ด้วยรัฐไม่ได้เป็นผู้จัดวางระเบียบและเข้าควบคุมสถานการณ์ที่ส าคัญ แม้กระท่ังในช่วงวิกฤติภาคการเงิน ดังจะ
                                                 

 75 Ibid. 

 76 Ibid. 

 77 Ibid. 



53 
 

 

เห็นได้จากการที่รัฐบาลประชาธิปไตยไม่ได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุนนิยมการเงิน 

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นการยอมลดบทบาทของรัฐเพื่อให้ตลาดมีบทบาทน าในทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากการ

ที่อังเกลา แมร์เคิล (Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีเยอรมันคนปัจจุบัน (ค.ศ. 2019) กล่าวอย่างเปิดเผยว่า 

“ตลาดที่สอดรับกับประชาธิปไตย” (market conformist democracy) เป็นเป้าหมายที่มุ่งหวัง แนวทางทาง

การเมืองของแมร์เคิลจึงค่อนข้างชัดเจนว่า ไม่ใช่ตลาดที่ต้องยอมตามประชาธิปไตย หากแต่เป็นประชาธิปไตย

ที่ยอมตามตลาด ดังนั้น วิกฤติการเงินยูโร (Euro crisis) และกลยุทธ์ของธนาคารกลางยุโรปจึงเป็นหลักฐาน

ส าคัญที่พิสูจน์ว่าประชาธิปไตยมีความส าคัญน้อยกว่าตลาดและประชาธิปไตยต้องปรับตัวตามตลาดนั่นเอง78  

 ข้อถกเถียงประการที่สี่ โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองมีผลท าให้การตัดสินใจทางการเมือง

ย้ายจากฝ่ายนิติบัญญัติไปยังฝ่ายบริหาร  

 ความโดดเด่นของทุนนิยมทางการเงินในยุคโลกาภิวัตน์คือการเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความรวดเร็ว 

มีคความสลับซับซ้อน และสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไร้พรมแดน ในทางกลับกัน รัฐสภากลับถูก

จ ากัดอ านาจภายในอาณาเขตของรัฐ อีกทั้งยังไม่สามารถเร่งความเร็วในการผ่านกฎหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการ

ที่ต้องผ่านกระบวนการและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ในขณะที่การไหลเวียนทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล

กลับท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินปริมาณมหาศาลสามารถใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที แต่กระนั้น การที่จะ

ผลักดันให้การตัดสินใจทางการเมืองเคลื่อนไปตามจังหวะเดียวกันกับการท าธุรกรรมทางการเงินก็เป็นสิ่งที่

เป็นไปได้ยาก เพราะแม้ว่าทั้งประชาชนและชนชั้นน าจะต้องการให้รัฐบาลมีการตัดสินใจทางการเมืองอย่าง

รวดเร็ว แต่กระบวนการดังกล่าวก็ไม่สามารถมีความรวดเร็วได้ เท่าทันการไหลเวียนทางการเงินอยู่ดี ดังการ

เรียกร้องให้มกีารตัดสินใจทางการเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติ  

 ข้อถกเถียงทั้ง 4 ประการข้างต้น จึงแสดงให้เห็นถึงมิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยใน

ตะวันตกหลายประการ ทั้งในด้านข้อจ ากัดของการเลือกตั้งซึ่งเคยเป็นกลไกส าคัญของระบอบประชาธิปไตยใน

การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงการที่ทุนนิยมการเงินได้น ามาซึ่งการลดทอน

อ านาจรัฐ จนกระทั่งท าให้กลไกตลาดมีอ านาจเหนือการเมือง และนั่นจึงน ามาซึ่งการถอยห่างจากการเมืองของ

ประชาชนจ านวนมากในประเทศตะวันตก 

 

 

 

 

                                                 

 78 Ibid. 
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กิจกรรม  8.3.1 

 อธิบายว่าทุนนิยมทางการเงินส่งผลต่อความม่ันคงของรัฐอย่างไร 

แนวตอบกิจกรรม  8.3.1 

ทุนนิยมทางการเงินท าให้รัฐมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆ ในขณะที่ธนาคาร กองทุนบริหารความเสี่ยง 

และผู้ลงทุนรายใหญ่มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น อันน ามาซึ่งการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างทุนและรัฐใน

ประเทศสมาชิกองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เนื่องด้วยทุนนิยมทางการเงินเป็น

กระบวนการน ามาสู่การลดกฎระเบียบตลาดการเงิน ก าจัดพรมแดนระหว่างประเทศ และน าเสนอสินค้า

ทางการเงินประเภทใหม่ๆ  เช่น ตราสารอนุพันธ์ และตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน ดังนั้นทุนนิยมทางการเงิน

จึงท าให้เกิดแนวคิดการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น อีกทั้งรัฐบาลและพรรคการเมืองที่พ่ึงพิงความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจจากทุนนิยมการเงินก็เกรงว่าตนเองจะต้องหลุดพ้นจากอ านาจ จึงไม่ต้องการแสดงบทบาทขัดขวาง

หรือต่อต้านกลไกการท างานของทุนนิยมทางการเงิน เพราะอ านาจการตัดสินใจในประเด็นทางเศรษฐกิจถูก

ถ่ายโอนจากรัฐไปสู่นักลงทุนรายใหญ่และเจ้าหนี้ต่างชาติ 
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เรื่องท่ี 8.3.2 

มิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในเอเชีย 

  

 ภูมิภาคเอเชียนับเป็นหนึ่งในภูมิภาคส าคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เนื่องด้วยในภูมิภาคนี้มีทั้ง

ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศอินเดีย อีกทั้ง

ยังมีประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีน นอกจากนั้น 

ยังมีบางประเทศที่ใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบ “รัฐพัฒนาการแบบอ านาจนิยม” ในการพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้วย 

ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้จึงได้น ากรณีของอินเดีย ญี่ปุ่น จีน และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเป็นฐานใน

การอธิบายมิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในเอเชีย 

 อินเดียเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก

สหรัฐอเมริกาและจีน แต่ด้วยจ านวนประชากรมหาศาลกว่า 1.2 พันล้านคน ท าให้อินเดียยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม

เศรษฐกิจก าลังพัฒนาที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่ า (Lower-middle-income economy) ตามการ

แบ่งกลุ่มประเทศของธนาคารโลกในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2557-58 โดยใช้รายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross 

National Income – GNI) ต่อหัวเป็นเกณฑ์ คือมีรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวระหว่าง 1,046 - 4,125 

ดอลลาร์สหรัฐ หากพิจารณาองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจอินเดียที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกิจกรรมในสาขา

บริการ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ขณะที่การเกษตรและอุตสาหกรรมมี

สัดส่วนร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในช่วงที่ผ่านมาที่อินเดีย

ได้กลายเป็นแหล่งการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลาง

ให้บริการ Call Centre และศูนย์กลางด้านไอทีของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเกษตรยังคงเป็นสาขาที่จ้างงาน

สูงสุดในระบบเศรษฐกิจถึงประมาณร้อยละ 50 ของแรงงานทั้งประเทศ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการใช้

แรงงานร้อยละ 20 และ 30 ตามล าดับ (ตัวเลขปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556-57)79 

 แม้ภาพของความยากจนยังมีให้เห็นมากในอินเดีย แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจอินเดียได้พัฒนา

ไปอย่างมากนับตั้งแต่อินเดียเริ่มเปิดประเทศภายหลังสงครามเย็นและได้พยายามส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างชาติเพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งส่งผลให้มี

การลงทุนจากต่างชาติในกิจการไฟฟ้า พลังงาน และอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เปิดเสรีโทรคมนาคม

และการสื่อสารในปี พ.ศ. 2543 ท าให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอินเดียดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเศรษฐกิจอินเดีย

                                                 

 
79 ศูนย์บริการข้อมลูธุรกิจไทย-อินเดีย, “ภาพรวมเศรษฐกิจอินเดีย” https://thaiindia.net/about-

india/overview/item/1797-indian-economic-overview.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562) 

https://thaiindia.net/about-india/overview/item/1797-indian-economic-overview.html
https://thaiindia.net/about-india/overview/item/1797-indian-economic-overview.html
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เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี พ.ศ. 2548-2553 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตเฉลี่ยปีละ

ร้อยละ 8.5 โดยขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10.3 ในปี พ.ศ. 2553 ประกอบกับจ านวนประชากรชนชั้นกลางที่มีก าลัง

ซื้อสูงและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้อินเดียกลายเป็นตลาดใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจาก

นานาชาติ80 ดังนั้น จึงท าให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Developmetn Bank: ADB) การบริโภคที่แข็งแกร่ง

ขึ้นในอินเดียจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้นจากร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 7.2 ใน

ปี พ.ศ. 2562 และร้อยละ 7.3 ในปี พ.ศ. 2563 อันเนื่องมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและ

นโยบายสนับสนุนรายได้เกษตรกรที่จะช่วยเพิ่มความต้องการซื้อในประเทศ81  

 ดังนั้น แม้ว่าประเทศอินเดียจะยังเป็นประเทศที่มีชนชั้นกลางไม่มากนัก หากแต่ความเข้มแข็งของ

ระบอบประชาธิปไตยกลับส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวกับการใช้กลไกการเลือกตั้งมาเป็นพลังในการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศของอินเดีย ดังจะเห็นได้ว่าความนิยมของรัฐบาลพรรค

คองเกรส (Congress Party) เสื่อมความนิยมลงในช่วงปี ค.ศ. 2012-2013 ซึ่งเป็นช่วงปลายสมัยของรัฐบาล 

อันเป็นผลมาจากความไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขยายตัวของการลงทุนที่หยุดชะงัก

ลง และสร้างความไม่พอใจต่อประชาชนอย่างมากและน ามาสู่ความเสื่อมศรัทธาต่อพรรคคองเกรสในท้ายที่สุด 

จนกระทั่งในการเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2014 พรรคคองเกรสที่ครองอ านาจมาอย่างยาวนานต้องพ่ายแพ้ต่อพรรค

ภารติยะชนตะหรือพรรคบีเจพี (Bharatiya Janata Party: BJP) ในท้ายที่สุด ซึ่งนักวิชาการอินเดียศึกษาส่วน

ใหญ่เห็นตรงกันว่า ความส าเร็จของพรรคบีเจพีเป็นผลมาจากความส าเร็จในการพัฒนารัฐคุชราต (Gujarat) ซึ่ง

เป็นรัฐชายฝั่งทางด้านตะวันตกของประเทศ โดยรัฐคุชราตภายใต้การบริหารของพรรคพีเจบีมีตัวเลขผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดเมื่อเทียบกับรัฐอ่ืน อีกทั้งยังมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในหลาย

ด้าน รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม82 ด้วยเหตุดังกล่าว การพัฒนาเศรษฐกิจของอิน

เดียวจึงเป็นอีกหนึ่งมิติที่มีความสัมพันธ์กันกับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในขณะที่ความส าเร็จทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกก็มีความน่าสนใจต่อการศึกษาเพ่ือเข้าใจถึง

พลังต่างๆ เบื้องหลังพลวัตที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งลักษณะส าคัญอัน

ท าให้เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกมีความก้าวหน้าและแข็งแกร่ง หรืออาจจะเรียกได้ว่า “ยุทธศาสตร์

ตะวันออก” นั้น มีปัจจัยส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก การที่รัฐให้ความส าคัญกับการศึ กษาของ
                                                 

 80 เรื่องเดียวกัน. 
 81Asian Development Bank, “แนวโน้มเศรษฐกจิเอเชียลดต่ าลงจากการชะลอตัวของอุปสงค์ทั่วโลก”,  
https://www.adb.org/th/news/slower-global-demand-pulls-down-developing-asias-growth-prospects-adb 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562) 
 82 ศุภวิทย์ แก้วคูนอก, “โมดีและอนาคตของกระแสนยิมขวาจัดในอินเดีย,” https://www.the101.world/modi-
and-future-of-right-wing-in-india/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562) 

https://www.adb.org/th/news/slower-global-demand-pulls-down-developing-asias-growth-prospects-adb
https://www.the101.world/modi-and-future-of-right-wing-in-india/
https://www.the101.world/modi-and-future-of-right-wing-in-india/
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ประชาชนเป็นอันดับแรก ประการที่สอง การกระจายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน โดย

การให้การศึกษา การฝึกอบรม การปฏิรูปที่ดิน และการให้สินเชื่อ และประการที่สาม การใช้ระบบเศรษฐกิจ

แบบผสมผสานระหว่างให้รัฐด าเนินการและให้เศรษฐกิจแบบตลาดเป็นตัวน า ดังนั้นจึงท าให้ตั้งแต่ยุคฟ้ืนฟูสมัย

เมจิ กลางศตวรรษที่ 19 ญี่ปุ่นมีอัตราการรู้หนังสือสูงกว่ายุโรป ถึงแม้ญี่ปุ่นจะยังไม่ได้มีการพัฒนาประเทศสู่

ประเทศอุตสาหกรรมหรือยังไม่การพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่แต่อย่างใด ในขณะที่ยุโรปได้พัฒนาเศรษฐกิจใน

แนวทางดังกล่าวมาแล้วกว่าหนึ่งศตวรรษ การมุ่งพัฒนาสมรรถนะของมนุษย์นับตั้งแต่ช่วงต้นของการพัฒนา

ประเทศญี่ปุ่นสมัยเมจิ (พ.ศ. 1868 – 1991) สะท้อนให้เห็นได้จากการที่ญี่ปุ่นใช้งบประมาณด้านการศึกษาถึง

ร้อยละ 43 ในระหว่างปี ค.ศ. 1906 – 1911 จนกระทั่งท าให้ในปี ค.ศ. 1913 ญี่ปุ่นได้กลายเป็นประเทศผู้ผลิต

หนังสือรายใหญ่ที่สุดของโลก ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการศึกษาของประชาชนเป็นอันดับต้นๆ ของ

แนวทางการพัฒนา จึงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือให้

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นสามารถก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง83 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจึง

มีลักษณะของการที่รัฐมีบทบาทหลักในการพัฒนาและการก าหนดทิศทางของประเทศ 

 หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาธิปไตยของญี่ปุ่นแล้ว

นั้น อาจกล่าวได้ว่าลักษณะที่โดดเด่นประการหนึ่งของระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของญี่ปุ่น

ก็คือ การที่พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy Party: LDP) สามารถครองอ านาจบริหารประเทศ

ได้อย่างยาวนาน โดยหนึ่งในปัจจัยของความส าเร็จดังกล่าวคือการที่พรรคเสรีประชาธิปไตยมีความสามารถใน

การปรับนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จาก

ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษแรก

ของการครองอ านาจและคนญี่ปุ่นต่างพากันพึงพอใจกับนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าว นอกจากนั้นยังให้

ความส าคัญกับด้านสวัสดิการทางสังคม ด้วยการเพ่ิมงบประมาณส าหรับโครงการสวัสดิการทางสังคม จนท าให้

โครงการเบี้ยบ านาญของญี่ปุ่นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศประชาธิปไตยในโลกตะวันตก84 แต่กระนั้น 

การครองอ านาจอย่างยาวนานของพรรคเสรีประชาธิปไตยก็ท าให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าลักษณะดังกล่าวไม่

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยหรือไม่ เพราะการมีพรรคเด่นพรรคเดียวที่ไม่เปิดโอกาสให้พรรคอ่ืนได้

ผลัดเปลี่ยนเข้ามาบริหารประเทศนั้น อาจจะไม่ก่อให้การพัฒนาประชาธิปไตยหรือมีลักษณะเป็นเผด็จการ

                                                 

 83 ดูรายละเอียดใน อมาร์ตยะ เซ็น, ตลาด ประชาธิปไตย และการพัฒนา, แปลโดย วิภาวรรณ ตุวยานนท์ 

(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2543), 4-5. 

 84 ดูรายละเอียดใน ไชยวัฒน์ ค้ าชู, “ท าไมพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นสามารถผูกขาดอ านาจปกครองไว้ได้
ตลอด 37 ปี,” วารสารญ่ีปุ่นศึกษา 9, ฉ. 1: 7-9. 
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รัฐสภา เพราะแม้ว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยจะแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคประชาธิปไตย (Democratic Party: 

DP) ในปี พ.ศ. 2552 แต่ในปี พ.ศ. 2555 ก็สามารถกลับมาครองอ านาจและจัดตั้งรัฐบาลได้เช่นเคย  

 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้รัฐบาลพรรคเสรีประชาธิปไตยภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อา เบะ 

สามารถสร้างความนิยมทางการเมืองได้อีกครั้งนั้น นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นเริ่มฟ้ืนตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่กระนั้น ความนิยมทางการเมืองของอาเบะก็ยังคงถูกท้าทายจาก

มิติทางเศรษฐกิจ ทั้งการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่มีความเข้มข้นมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ของญี่ปุ่นที่ท าให้รัฐต้องจัดสวัสดิการด้วยงบประมาณมหาศาล และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจที่มีความ

เกี่ยวพันกับประเทศมหาอ านาจ เป็นต้น  

 ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลังพัฒนา ประชากร

ส่วนมากยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสูง และหลายประเทศยังไม่สามารถ

เปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ หากแต่หลายประเทศกลับมีอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในระดับสูง จนกระทั่งถูกมองว่านี้คือ “ปาฏิหาริย์” (Miracle) แต่กระนั้น หากพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วนั้น กลับพบกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ดังกล่าวมิได้เติบขึ้นอย่างเป็นปาฏิหาริย์ หรือไม่มีฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองรองรับแต่อย่างใด 

 เนื่องด้วยการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีอัตรการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ 

เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ด าเนินไปบนเงื่อนไขพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

 ประการแรก คือ สภาวะสงครามเย็นได้ท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในสมรภูมิส าคัญ 

จนท าให้สหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และวัฒนธรรม เพ่ือป้องกันการ

ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) จึงท าให้

สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคนี้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง  

ประการที่สอง คือ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มกลับมามีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นมากขึ้น 

เนื่องด้วยก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งสอง ญี่ปุ่นพยายามสร้างความยิ่งใหญ่ให้

ทัดเทียบกับสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยพยายามขยายอ านาจเข้ามาครอบง าประเทศในเอเชียตะวันออกและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นเริ่มให้ความส าคัญกับการขยายอ านาจ

ทางเศรษฐกิจ ด้วยการให้ทุนช่วยเหลือแก่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้ 

จนกระท่ังกลายเป็นเป็นประเทศผู้ลงทุนส าคัญของภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะญี่ปุ่นที่ให้ความส าคัญกับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ หากแต่เกาหลีใต้และไต้หวันก็หวันมาให้ความส าคัญกับการลงทุนในภูมิภาคนี้เช่นกัน 

นอกจากนัน้ยังได้รับความช่วยเหลือด้านทุนและเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 
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ประการที่สาม คือ ความส าเร็จของการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนภายใต้การน าของเหมา 

เจ๋อ ตุง ด้วยการน าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ อันน ามาซึ่งการคว่ า

บาตรทางการค้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการกีดกันจีนซึ่งมีบทบาทส าคัญทางการค้าไม่ให้เข้ามาแข่งขัน

ทางการค้ากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นเงื่อนไขหนึ่งซึ่งน ามาสู่ปาฏิหาริย์ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้จึงเป็นเพราะสหรัฐอเมริกาได้กีดกันจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีอ านาจมากที่สุดในเอเชียออกไปจากกลไก

การค้าโลกนั่นเอง 

ประการที่สี่  คือ การเกิดสงครามฝิ่น (Opium War) และสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่น (Sino-

Japanese War) ส่งผลให้ชาวจีนในวัยแรงงานจากมณฑลฟูเจี้ยน (Fukien) และมณฑลกวางตุ้ง (Kwantung) 

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายได้อพยพเข้ามายังประเทศอาณานิคมของยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายหลัง

ทศวรรษที่ 1990 ได้เริ่มการจัดตั้งชุมชนของผู้อพยพ จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนภาษาจีนให้แก่เด็กรุ่นหลัง 

จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งสองจึงเริ่มมีสถานะเป็นชนชั้นแรงงานในไทยและมาเลเซีย อีกทั้งคนจีนกลุ่ม

นี้ยังมีความขยันขันแข็งในการท างาน ท าให้สามารถสร้างโอกาสให้ตนเองก้าวขึ้นสู่การเป็นพ่อค้ารายย่อย เป็น

ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งสามารถเข้ารับราชการในประเทศท่ีเข้าไปอาศัยอยู่ได้ เป็นต้น85 

 ภายหลังจากที่จีนได้มีการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1979 ท าให้จีนสามารถใช้ตลาดระหว่าง

ประเทศและโลกาภิวัตน์เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างส าคัญ ดังนั้นการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนจึงเกิดจากากรใช้กลไกตลาดเป็นพ้ืนฐานส าคัญ นอกจากนั้น จีนยังไม่พยายามใช้

กลไกการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเฉกเช่นที่รัสเซียพยายามท าในการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัสเซีย แนวทางการปฏิรูป

นโยบายเศรษฐกิจดังกล่าวจึงท าให้จีนหลุดพ้นจากปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและมุ่งมั่นสู่การเปิดเสรีระบบ

เศรษฐกิจมากข้ึน ด้วยการลดการควบคุมจากรัฐหรือการใช้ระบบราชการเป็นกลไกหลักในการด าเนินการผลิต

เชิงอุตสาหกรรมที่ด าเนินไปอย่างหลงทิศผิดทาง ด้วยการปรับบทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการมากขึ้น 

โดยที่รัฐคอยเก็บเก่ียวผลประโยชน์ของพลวัตของกลไกตลาด86   

 หากแต่มีการคาดการณ์ว่า จีนในฐานะผู้ก าหนดอนาคตทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียในปี ค.ศ. 2019 

ก าลังเผชิญความท้าทายทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา โดยนัก

เศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงในปี  ค.ศ. 2018 จะส่งผล

กระทบทั่วภูมิภาคเอเชีย ดังจะเห็นได้ว่าในปี ค.ศ. 2018 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ค่อยๆ ชะลอ

ตัวลง เห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่ค่อยๆ ลดลง รัฐบาลตัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน
                                                 

 85 Benedict Anderson. “From Miracle to Crash,” https://www.lrb.co.uk/v20/n08/benedict-

anderson/from-miracle-to-crash (accessed March 7, 2019). 

 86 ดูรายละเอียดใน อมาร์ตยะ เซ็น, ตลาด ประชาธิปไตย และการพัฒนา, 6-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

https://www.lrb.co.uk/v20/n08/benedict-anderson/from-miracle-to-crash
https://www.lrb.co.uk/v20/n08/benedict-anderson/from-miracle-to-crash
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เพ่ือลดหนี้ในระดับท้องถิ่น ในขณะเดียวกันการแข่งขันอย่างตรึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและ

จีนก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนอย่างมาก  

 สาเหตุที่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนส่งผลกระทบทั่วภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าหลัก

ของประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคนี้ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงความเชื่อมั่นของตลาดในภูมิภาคด้วย ดังจะเห็นได้

ว่าเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มหยุดชะงักในช่วงครึ่งหลังของปี ค.ศ. 2018 เมื่อความตึงเครียดทาง

การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเริ่มบานปลาย นอกจากนั้น เศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียยังอาจ

ต้องการการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความมั่นคงตามที่ธนาคารกลาง

สหรัฐชี้น าในการประชุมนโยบายเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  ปัจจัยหลักอีกประการคือราคาน้ ามันที่ลดลง

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2018 เนื่องด้วยเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียพ่ึงพิงการบริโภคภายในประเทศ 

ดังนั้น ราคาน้ ามันที่ลดลงจะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อและกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนได้มากข้ึน 

 นอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะน ามาสู่ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียแล้วนั้น 

ปัจจัยหลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงของภูมิภาคเอเชียในปี ค.ศ. 2019 

ได้แก่ การเลือกตั้งและความไม่แน่นอนทางการเมือง ดังจะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยก าหนดจะให้มีการ

เลือกตั้งทั่วไปในช่วงต้นปี ค.ศ. 2019 ซึ่งหลายฝ่ายคาดหวังว่าจะเป็นเงื่อนไขส าคัญอันจะน าพาให้ไทยกลับเข้า

สู่สภานการณ์ปกติ แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้จะผ่านไปด้วยดี แต่ความไม่แน่นอนทาง

การเมืองของไทยก็ยังอาจเป็นตัวฉุดรั้งโอกาสของประเทศอยู่ดี เนื่องจากมีความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์

ความไม่สงบหรือวิกฤติทางการเมืองภายในประเทศ ดังจะเห็นได้จากการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลและความ

ขัดแย้งทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นรุนแรงในปี ค.ศ. 2010 และปี ค.ศ. 2014 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่าง

มาก ในขณะที่อินโดนีเซียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายน ตามมาด้วยการเลือกตั้งของ

ฟิลิปปินส์ และการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียในเดืนพฤษภาคม ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยในเอเชียจึงด าเนินไปภายใต้บริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านดังกล่าว 

 

กิจกรรม  8.3.2 

 ยุทธศาสตร์ตะวันออกประกอบด้วยปัจจัยส าคัญอะไรบ้าง  

แนวตอบกิจกรรม  8.3.2 

ยุทธศาสตร์ตะวันออกมีลักษณะส าคัญอันท าให้เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกมีความก้าวหน้าและ

แข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก การที่รัฐให้ความส าคัญกับการศึกษาของ

ประชาชนเป็นอันดับแรก ประการที่สอง การกระจายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน โดย
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การให้การศึกษา การฝึกอบรม การปฏิรูปที่ดิน และการให้สินเชื่อ และประการที่สาม การใช้ระบบเศรษฐกิจ

แบบผสมผสานระหว่างให้รัฐด าเนินการและให้เศรษฐกิจแบบตลาดเป็นตัวน า 
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เรื่องท่ี  8.3.3 

มิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา 

  

 ระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาก าลังประสบปัญหาอย่างหนัก ข้อมูลจากผลส ารวจของศูนย์ลา

ติโนบาโรเมโตร (Latinobarometro) ในปี ค.ศ. 2018 พบว่า จ านวนประชาชนในลาตินอเมริกที่สนับสนุน

ระบอบประชาธิปไตยลดลงเรื่อยๆ โดยความไม่พอใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

สอดคล้องกับจ านวนประชาชนที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน ในขณะที่จ านวนประชาชนที่

สนับสนุนการปกครองแบบเผด็จการยังคงมีจ านวนเท่าเดิม ซึ่งผลการพิจารณารายประเทศพบว่า เวเนซูเอลา 

คอสตาริกา และอุรุกวัย เป็นสามประเทศในลาตินอเมริกาที่สนับสนุนประชาธิปไตยสูงสุด ส าหรับประเทศที่ให้

การสนับสนุนประชาธิปไตยน้อยที่สุดในภูมิภาค ได้แก่ ฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์ ในส่วนของจ านวน

ประชาชนที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 – 26 ปี ซึ่งสิ่งนี้ถือ

เป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อแนวโน้มการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคตได้อย่างน่าสนใจ87   

 ในส่วนของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งประชาชนในลาตินอเมริกามีความวิตกกังวล 

ซึ่งจากผลการส ารวจพบว่าประชาชนในลาตินอเมริกาจ านวนมากถึงร้อยละ 84 ไม่พอใจในภาพรวมของการ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเห็นว่าประเทศของตนถูกปกครองโดยกลุ่มผู้มีอ านาจเพียง 2-3 กลุ่มและคน

เหล่านี้ท าไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ประชาชนลาตินอเมริกาส่วนใหญ่ร้อยละ 49 จึงรู้สึกว่า

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนเองไม่มีความก้าวหน้า ในขณะที่ร้อยละ 28 เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ

ก าลังถดถอยลง และมีเพียงร้อยละ 20 ที่เชื่อว่าก าลังการพัฒนาเศรษฐกิจก าลังมีการพัฒนาต่อไป นอกจาก

ประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วนั้น นอกจากนั้น ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และประชาธิปไตยคือการทุจริตคอร์รัปชั้นในลาตินอเมริกา หากแต่จากการส ารวจกลับพบว่า แม้ว่าจะมีข่าวลือ

เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นเรื่องที่แผ่ขยายเป็นวงกว้าง แต่กลับมีเพียง 7 ประเทศที่น าเรื่องดังกล่าวไป

เป็นวาระแห่งชาติ ได้แก่ โคลัมเบีย เปรู บราซิล โบลิเวีย เม็กซิโก ปารากวัย และโดมินิกัน88  

 ลาตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่มีการใช้นโยบายประชานิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและครอบคลุมที่สุด 

การผสมผสานระดับความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจสังคมที่สูงเข้ากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มา

                                                 

 87 Daniel Zovatto, “Latin American democracy faces its midlife crisis” https://www.idea.int/news-
media/news/latin-american-democracy-faces-its-midlife-
crisis?fbclid=IwAR38zphjXUK9NtX3caYhA_wzVFDlU2AdRqFducOfX93JJ0HP30LlIlmGGJ8 (accessed March 20, 
2019). 
 88 Ibid. 

https://www.idea.int/news-media/news/latin-american-democracy-faces-its-midlife-crisis?fbclid=IwAR38zphjXUK9NtX3caYhA_wzVFDlU2AdRqFducOfX93JJ0HP30LlIlmGGJ8
https://www.idea.int/news-media/news/latin-american-democracy-faces-its-midlife-crisis?fbclid=IwAR38zphjXUK9NtX3caYhA_wzVFDlU2AdRqFducOfX93JJ0HP30LlIlmGGJ8
https://www.idea.int/news-media/news/latin-american-democracy-faces-its-midlife-crisis?fbclid=IwAR38zphjXUK9NtX3caYhA_wzVFDlU2AdRqFducOfX93JJ0HP30LlIlmGGJ8
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อย่างยาวนาน แสดงให้เห็นได้ว่า เพราะเหตุใดนโยบายประชานิยมจึงกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้ประสบชัยชนะใน

การเลือกตั้งของหลายประเทศในลาตินอเมริกา กล่าวคือ การรวมศูนย์อ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองไว้ที่

คนกลุ่มหนึ่ง ท าให้วาทกรรมประชานิยมมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นพิเศษ เนื่องด้วยผู้ออกเสียงเลือกตั้งได้ใช้ช่องทาง

การเลือกตั้งเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อระบอบคณาธิปไตยฉ้อฉลที่ไม่สนองตอบความต้องการของ

ประชาชน ดังนั้น ประชาชนในลาตินอเมริกาจ านวนมากจึงหันมาให้การสนับสนุนบรรดาพรรคการเมืองและ

ผู้น าที่มีนโยบายประชานิยมที่ให้สัญญาว่าจะจัดตั้งรัฐบาลที่ประชาชนได้ปกครองตนเองแทนที่จะถูกปกครอง

โดยคณาธิปไตย ถึงแม้ว่าความส าเร็จในการเลือกตั้งในลาตินอเมริกาจะมีผลมาจากนโยบายประชานิยม แต่การ

น านโยบายดังกล่าวมาผสมผสานกับระบอบประชาธิปไตยกลับก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าเพ่ิมขึ้นอย่างมาก อีก

ทั้งประเทศในภูมิภาคนี้ก็มีทั้งประสบการณ์ของการรุ่งเรืองและล่มสลายอันเป็นผลจากนโยบายประชานิยมใน

รูปแบบต่างๆ89 อีกท้ังภูมิภาคนี้ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กลายเป็นปัญหาส าคัญอีกด้วย 

 ความวิตกกังวลและความไม่พอใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อระดับความ

น่าเชื่อถือของประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสถาบันนิติบัญญัติและพรรคการเมือง เพราะผล

การส ารวจพบว่าประชาชนมีเพียงศาสนาและกองทัพเท่านั้น ที่เป็นสองสถาบันที่ยังได้รับความไว้วางใจสูงจาก

ประชาชนในลาตินอเมริกา และนั่นความหมายความประชาชนลาตินอเมริกามีความไว้ใจต่อสถาบันการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตยน้อยลงอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา 

 ดังจะเห็นได้ว่าข้อมูลจากศูนย์ลาติโนบาโรเมโตรในปี ค.ศ. 2018 พบว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ถอยห่างออกจากพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพวกเขาโกรธและเบื่อหน่ายการเมืองและชนชั้นน า ซึ่ง

สิ่งนี้เอ้ือต่อการก่อตัวของนโยบายประชานิยมและผู้สมัครที่ต่อต้านระบบทั้งพรรคฝ่ายซ้ายและพรรคฝ่ายขวา 

โดยเห็นได้จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นได้กับชัยชนะของนักการเมืองในเม็กซิโกและบราซิล ทั้งนี้ ความไม่พอใจใน

ระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า รวมเข้ากับปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชั่น และความไม่ไว้วางใจหรือความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลและสถาบันทางการเมืองที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง อีกท้ังประเด็นต่างๆ ข้างต้นยังถูกน ามาเผยแพร่และผลิตซ้ าบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง จนมี

ผลให้นักการเมืองหรือผู้น าที่แสดงท่าทีต่อต้านการด าเนินงานของรัฐบาลดังกล่าวเริ่มได้รับความนิยมจาก

ประชาชนในลาตินอเมริกา ปรากฎการณ์ดังกล่าวจึงถูกจับตามองว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน 6 

ประเทศ ได้แก่ เอลซัลวาดอร์ ปานามา กัวเตมาลา โบลิเวีย อาร์เจนตินา และอุรุกวัย ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 

ค.ศ. 2019 อาจจะน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการเมืองในประเทศลาตินอเมริกาหลายประเทศ90 

                                                 

 89 คาส มูด์เด, ประชานิยม: ความรู้ฉบับพกพา. แปลโดย เกษยีร เตชะพีระ (กรุงเทพฯ: บุ๊คสเคป, 2561), 69-70. 
 90 Daniel Zovatto, “Latin American democracy faces its midlife crisis”. 
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 ในขณะที่เมื่อพิจาณาจากเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตย (quality of democracy) ที่ตกต่ าลง

ในลาตินอเมริกา ตามรายงานดัชนีชี้วัดประชาธิปไตยปี ค.ศ. 2017 ของดิอีโคโนมิสต์ พบว่ามีเพียงอุรุกวัย

เท่านั้นที่ได้รับการประเมินว่ามีลักษณะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ (full democracy) ในขณะที่อีก 10 ประเทศ

ได้รับการประเมินว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่อง (flawed democracy) ในขณะที่กัวเตมาลา ฮอนดูรัส 

นิคารากัว โบลิเวีย และปารากวัย ได้รับการประเมินว่ามีลักษณะประชาธิปไตยแบบผสม (hybrid regime)           

ส่วนเวเนซูเอลาและคิวบามีการปกครองแบบอ านาจนิยม (authoritarian regime)91 

 สาเหตุหลักของความวิตกกังวลและความไม่พอใจในระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาจึงเกิดจาก

การที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่ารัฐบาลควรด าเนินนโยบายให้ได้ตามที่มีการประกาศไว้ โดยประชาชนต้องการ

ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึ้น ปกครองประเทศด้วยความโปร่งใส ตอบสนองข้อ

เรียกร้องและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ที่ส าคัญคือ ประชาชนส่วนใหญ่

ยังแสดงความเห็นว่าไม่ได้ต้องการให้เปลี่ยนการปกครองจากประชาธิปไตยไปเป็นการปกครองแบบอ านาจ

นิยม หากแต่ถ้ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ควรปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น92 แต่กระนั้นสภาวการณ์ที่ประเทศลาตินอเมริกามีระดับคุณภาพของประชาธิปไตย

ลดต่ าลงเรื่อยๆ ประกอบกับมีความเสี่ยงที่ว่ารัฐบาลจะด าเนินนโยบายประชานิยมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้

ประชาชนกลับมาให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ก็อาจจะน ามาซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจจะ

กระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเช่นกัน  

 ดังนั้น รายงานของศูนย์ลาติโนบาโรเมโตรในปี ค .ศ. 2018 จึงเสนอว่า แม้ว่าจะมีความน่ากังวลว่า

แนวโน้มการปกครองแบบอ านาจนิยมจะเติบโตขึ้นในลาตินอเมริกา แต่ส่งที่ รัฐบาลสามารถกระท าเพ่ือ

หลีกเลี่ยงสภาวการณ์ดังกล่าวได้ดีที่สุดคือการสร้างให้ประชาชนเต็มใจสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือ

ท าให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพราะการที่ประชาชนเริ่มถอยห่างจากประชาธิปไตยหรือ

วางตัวเป็นกลางทางการเมือง สะท้อนให้ว่านี่เป็นอาการของวิกฤติศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยในเบื้องต้น 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องกอบกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง 

ชนชั้นน า และสถาบันกลับคืนมา ขยายพ้ืนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับประกันสิทธิความเป็นพลเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปกครอง พัฒนาคุณภาพนโยบายสาธารณะ และวางรากฐาน

ประชาธิปไตยให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพจึงจะสามารถท าให้ลาตินอเมริกาสามารถ

เผชิญหน้ากับวิกฤติที่ยุ่งยากและความท้าทายที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

 

                                                 

 91 Ibid. 
 92 Ibid. 
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กิจกรรม  8.3.3 

      เพราะเหตุใดนโยบายประชานิยมจึงกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้ประสบชัยชนะในการเลือกตั้งของหลาย

ประเทศในลาตินอเมริกา 

แนวตอบกิจกรรม 8.3.3 

 การรวมศูนย์อ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองไว้ที่คนกลุ่มหนึ่ง ท าให้วาทกรรมประชานิยมมีเสน่ห์

ดึงดูดใจเป็นพิเศษ เนื่องด้วยผู้ออกเสียงเลือกตั้งได้ใช้ช่องทางการเลือกตั้งเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อ

ระบอบคณาธิปไตยฉ้อฉลที่ไม่สนองตอบความต้องการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนในลาตินอเมริกาจ านวน

มากจึงหันมาให้การสนับสนุนบรรดาพรรคการเมืองและผู้น าที่มีนโยบายประชานิยมที่ให้สัญญาว่าจะจัดตั้ง

รัฐบาลที่ประชาชนได้ปกครองตนเองแทนที่จะถูกปกครองโดยคณาธิปไตย  
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