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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชดุวชิา   ประชาธปิไตยและกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย  

 

หน่วยที่ 9 การถดถอยของประชาธปิไตยและระบอบการปกครองแบบผสม  

 

ตอนที่  

 9.1 การถดถอยของประชาธปิไตย  

 9.2 ระบอบการปกครองแบบผสม  

 9.3 แนวโนม้ของการถดถอยของประชาธิปไตยในโลกปจัจุบนั  

 

แนวคดิ 

1. นกัวิชาการเริ่มต ัง้ขอ้สงัเกตว่าประชาธิปไตยเริ่มเขา้สู่สภาวะถดถอยโดยใชค้ าอธิบายที่แตกต่างกนัไป 

สภาวะความถดถอยดงักล่าวสามารถพิจารณาไดจ้ากวกิฤตการณ์ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นท ัว่โลกท ัง้ใน

รูปแบบการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยอนัเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างฉบัพลนัและหวนกลบั

ไปสู่ระบอบเผด็จการ และรูปแบบการสูญเสียคุณภาพประชาธิปไตยอนัเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปโดยลดทอนคุณภาพประชาธิปไตยโดยเฉพาะมติิเสรีภาพและความเสมอภาค ในแง่หน่ึง 

เริ่มมกีารตัง้ค าถามกบัปรากฏการณ์คลืน่ลูกที่สามของการท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยและองคค์วามรูว้่าการ

เปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตย (transitology) ว่ายงัคงอธบิายปรากฏการณใ์นปจัจบุนัไดห้รอืไม ่ 

2. แนวคิดระบอบการปกครองแบบผสม (hybrid regimes) เป็นแนวคิดที่เริ่มมกีารศึกษาอย่างเป็นระบบ

ตัง้แต่ทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา ในเบื้องตน้ ระบอบการปกครองแบบผสมคือรูปแบบการปกครองที่มี

ลกัษณะประชาธิปไตยและเผด็จการด ารงอยู่ร่วมกนั ในปจัจุบนั ขอ้ถกเถียงของการศึกษาระบอบการ

ปกครองสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่แรกพจิารณาว่าระบอบการปกครองแบบผสมเป็นรูปแบบ

ย่อยของระบอบประชาธปิไตยหรอืระบอบเผดจ็การ ส่วนอกีกลุม่พจิารณาว่าระบอบการปกครองแบบผสม

มลีกัษณะเฉพาะ หน่ึงในแนวคิดทีไ่ดร้บัความนิยมในการศึกษาระบอบการปกครองแบบผสม คือ แนวคิด

ระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขนั (competitive authoritarianism) ของสตีเวน เลวิทสกี (Steven 

Lewitsky) และลูแคน เวย ์(Lucan Way) ที่เสนอว่าระบอบดงักล่าวเป็นระบอบที่มกีารเลอืกตัง้ มกีาร

แข่งขนัทางการเมอืงอย่างแทจ้ริงแต่ไม่ยุติธรรม ผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งของรฐัจะอาศยัความไดเ้ปรียบเอาชนะ
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ฝ่ายตรงขา้ม งานดงักลา่วน าไปสู่การพฒันาต่อยอดค าอธิบาย การจดัแบง่ประเภทตลอดจนขอ้ถกเถียงใน

หมูน่กัวชิาการ  

3. แนวโนม้ของการถดถอยของประชาธิปไตยสามารถพจิารณาได ้2 ประเด็นใหญ่ คือ การฟ้ืนตวัของเผด็จ

การ และแนวโนม้ของปญัหาประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการเริ่มฟ้ืนตวัและปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ

ปกครองของตนใหอ้ยู่รอดและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ผ่านกลไกต่างๆ อีกท ัง้มกีารตัง้ขอ้สงัเกตถึงการ

ขยายบทบาทมหาอ านาจโดยเฉพาะจีนและรสัเซยีในเวทรีะหว่างประเทศว่าเป็นอีกหน่ึงปจัจยัที่ส่งเสริมให ้

ระบอบเผด็จการในหลายพื้นที่ของโลกสามารถอยู่รอดและมเีสถยีรภาพ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีน าไปสู่การ

สรา้งองคค์วามรูว้่าดว้ยเผด็จการศึกษา (authoritarian studies) ส่วนแนวโนม้ปญัหาประชาธิปไตยนัน้

สามารถพิจารณาไดห้ลายแง่มุม เช่น การเสื่อมความเขม้แข็งของประชาธิปไตย ( democratic 

deconsolidation) การข าด ดุลประช าธิ ป ไตย  ( democratic deficits) การหมดคว าม เชื่ อ ถื อ

ประชาธิปไตย (democratic disenchantment) ทัง้ในประเทศประชาธิปไตยตัง้ม ัน่และประชาธิปไตย

ใหม่ นอกจากนัน้ การส่งเสริมประชาธิปไตย (democracy promotion) ยงัก่อใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดใน

หลายพื้นทีข่องโลก 

 

วตัถปุระสงค ์ 

 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่9 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ  

1. อธบิายสภาวะการถดถอยของประชาธปิไตยทีเ่กดิขึ้นในโลกปจัจุบนัได ้ 

2. อธบิายความหมาย ลกัษณะและรูปแบบระบอบการปกครองแบบผสมได ้ 

3. อธบิายและวเิคราะหแ์นวโนม้ของการถดถอยของประชาธปิไตยในโลกปจัจบุนัได ้
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กจิกรรมระหว่างเรยีน  

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่9  

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่9.1-9.3  

3. ปฏบิตัติามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน  

4. ศึกษาจากสือ่ประกอบอื่นๆ  

5. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่9  

 

สือ่การสอน  

1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตั ิ 

3. สือ่ประกอบอื่นๆ (ถา้ม)ี  

 

การประเมินผล 

1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

3. ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 

 

 

 

 

เม่ืออา่นแผนการสอนแลว้ ขอใหท้ าแบบประเมินผลตนเองกอ่นเรยีน 

หน่วยที่ 9 ในแบบฝึกปฏบิตั ิแลว้จงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่9.1  

การถดถอยของประชาธิปไตย  

 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคต์อนที ่9.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป  

หวัเรื่อง  

 9.1.1 วกิฤตการณป์ระชาธิปไตย 

9.1.2 ปญัหาของการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตย  

 

แนวคดิ  

 1.   วิกฤตการณ์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นท ัง้ในรูปแบบวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและวิกฤตการณ์แฝงเรน้ 

ปรากฏการณ์เช่นน้ีมไิดเ้ป็นสิ่งใหม่ ในช่วงคลืน่ของการท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยจะมกีระแสโตก้ลบัประชาธิปไตยเกิด

สลบัคัน่ ประเทศที่เคยเป็นประชาธิปไตยหวนกลบัไปสู่ระบอบเผด็จการ แมภ้ายหลงัคลืน่ลูกที่สามของการท าใหเ้ป็น

ประชาธิปไตยจะก่อใหเ้กดิประชาธิปไตยในหลายพื้นทีข่องโลก แต่ประเทศประชาธิปไตยใหม่เหลา่น้ียงัประสบปญัหา

ของการเปลีย่นผ่านที่ไม่สามารถสรา้งประชาธิปไตยใหเ้ขม้แขง็ อีกท ัง้ยงัเสี่ยงต่อการออกจากประชาธิปไตยท ัง้ในแง่

ของการลม่สลายของประชาธปิไตยและการสูญเสยีคุณภาพของประชาธปิไตย  

 2. องคค์วามรูว้่าดว้ยการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมกัอธิบายเสน้ทางที่น าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่

เป็นเสน้ตรง มีล  าดบัข ัน้และมีประชาธิปไตยเป็นจุดหมายปลายทาง ทว่าในความเป็นจริง การเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธิปไตยอาจจะยอ้นกลบัและมไิดม้ปีลายทางเป็นประชาธิปไตยเสมอไป หลายประเทศสามารถเปลีย่นผ่านไปสู่

ประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการที่มเีพยีงการเลอืกตัง้แต่ไม่สามารยกระดบัไปสู่ประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหา อีกท ัง้ยงั

ไมส่ามารถสรา้งประชาธปิไตยใหม้คีวามเขม้แขง็ได ้ 

 

วตัถปุระสงค ์ 

 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่9 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธบิายสภาวการณว์กิฤตประชาธปิไตยและการออกจากประชาธิปไตยในปจัจุบนัได ้  

2. อธบิายปญัหาของการพฒันาไปสู่ประชาธิปไตยได ้
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ความน า 

________________________________________________________________ 

คลืน่ประชาธิปไตยที่ด  าเนินเรื่อยมาอย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่กลางทศวรรษ 1970 ไดก่้อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง

ทางการเมอืงระลอกใหญ่ ระบอบเผด็จการในหลายประเทศล่มสลายและเปลีย่นผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย  จ านวน

ประเทศประชาธิปไตยในโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต ัง้แต่ทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา แซมมเูอล พ ีฮนัติงตนั (Samuel P. 

Huntington) นกัวิชาการทางรฐัศาสตรค์นส าคญัไดต้อกย า้ความส าคญัของช่วงเวลาดงักล่าวว่าเป็น “การพฒันาทาง

การเมอืงระดบัโลกที่ส  าคญัที่สุดในปลายศตวรรษที่ 20”1 กระแสคลืน่ประชาธิปไตยและการต่อตา้นระบอบเผด็จการยงั

ด าเนินเรื่อยมาจนถึงตน้ศตวรรษที่ 21 ดงัจะเห็นไดจ้ากการลุกฮือของประชาชนในการปฏิวตัิหลากสี ( the Color 

Revolutions) ในภูมิภาคยุโรปตะวนัออกและเอเชียกลางและการปฏิวตัิโลกอาหรบั ( the Arab Spring) ในทวีป

แอฟริกาและภูมภิาคตะวนัออกกลาง หรือแมแ้ต่การเปลี่ยนอ านาจทางการเมอืงจากระบอบทหารมายงัรฐับาลพลเรือน

ที่มาจากการเลอืกตัง้ในเมยีนมาร ์ปรากฏการณ์เหล่าน้ีลว้นสรา้งความหวงัว่าประชาธิปไตยจะเป็นค าตอบสุดทา้ยต่อการ

แสวงหาระบอบการเมอืงการปกครองทีพ่งึปรารถนา  

  ในอีกดา้นหน่ึง กระแสประชาธิปไตยกลบัเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม เหตุการณ์ร่วมสมยัชี้ ใหเ้ห็นสภาวะ

ประชาธิปไตยถดถอย (democratic recession) ทัง้ในแง่ของความผุกร่อนของประชาธิปไตยอนัเกิดจากสาเหตุหลาย

ประการ เช่น ความเสื่อมถอยของสถาบนัทางการเมอืงภายใน ทศันคติทางการเมอืงของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง การ

จ ากดัหรือข่มขู่คุกคามสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง หรือการขึ้นสู่อ านาจของผูน้ าปีกขวาประชานิยม ( right-wing 

populist leaders) และการล่มสลายของประชาธิปไตย (democratic breakdown) อนัเกดิจากการรฐัประหารจนหวน

กลบัไปสู่ระบอบเผดจ็การเตม็รูปแบบ2 บางประเทศกลายเป็นระบอบผสม (hybrid regime)3 ตวัอย่างความกงัวลใจต่อ

สถานการณ์ประชาธิปไตยปรากฏในรายงานประจ าปีขององค์กรฟรีดอม เฮาส ์(Freedom House) ที่ชี้ ใหเ้ห็นว่า

ประชาธิปไตยก าลงัด าเนินมาจนถึงจุดตกต า่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และแสดงความกงัวลต่อการลดบทบาทของ

สหรฐัอเมริกาในการส่งเสริมประชาธิปไตยอีกท ัง้การผงาดของมหาอ านาจเผด็จการอย่างจีนและรสัเซยี4 สิ่งเหล่าน้ีลว้น

เป็นสญัญาณสะทอ้นสภาวะวกิฤตแห่งประชาธิปไตยรวมไปจนถงึการกลบัมาของระบอบเผดจ็การ   
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Oklahoma Press, 1991), xiii.  

 
2
 Larry Diamond. “Facing up to the democratic recession.” Journal of Democracy 26, no.1 (2015): 141-155. 

 
3
 Larry Diamond. Thinking about Hybrid Regime. Journal of Democracy 13, no.2 (2002).): 21-35. 

 
4
 Michael J. Abramowitz. Freedom in the World 2018, Freedom House. www.freedomhouse.org (accessed 19 July 2018). 

http://www.freedomhouse.org/
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เร่ืองที่  9.1.1 

วกิฤตการณ์ประชาธปิไตย  

 

1. ความหมายและสภาพวกิฤตการณ์ประชาธิปไตย 

 “ในปจัจุบนั ประชาธิปไตยด าเนินมาจนถึงจุดเสือ่มถอยหรือไม่”  “ประชาธิปไตยในโลกก าลงัประสบวิกฤต

อย่างไร”  หรือแมแ้ต่ “ประชาธิปไตยตายหรือยงั” ค าถามเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นความกงัวลต่อสถานะประชาธิปไตยใน

ปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี แมก้ระแสคลื่นแห่งประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษ 1970 – 1990 จะส่งสญัญาณเชิงบวกต่อการ

พฒันาประชาธิปไตยในหลายพื้นทีข่องโลก ในอกีดา้นหน่ึงกระแสดงักลา่วก็น ามาซึ่งสญัญาณดา้นลบที่แสดงความกงัวล

ต่อประชาธิปไตยในหลายประเทศว่าเริ่มเสื่อมคลาย ดงัจะเหน็จากการใชค้ าศพัทท์ี่หลากหลายในหมู่นกัวชิาการที่ศึกษา

ประชาธิปไตย เพื่ อแสดง ว่ า  “ประชาธิปไตยก าล ังประสบปัญหา ”  อาทิ  เสื่ อมคลาย (decline) ถดถอย 

(recession/retreat) ผกุร่อน (erosion) ยอ้นกลบั (rollback) ไปจนถงึลม่สลาย (breakdown)5 

ก่อนที่จะอภิปรายถึงวิกฤตประชาธิปไตยต่อไปนัน้ จ าเป็นที่ตอ้งสรา้งความชดัเจนต่อความหมายของค าว่า 

“ประชาธิปไตย” เป็นเบื้องตน้เสยีก่อน เพื่อที่จะน ามาพจิารณาต่อไปว่า ประชาธิปไตยที่เราเขา้ใจกนัอยู่นัน้ก าลงัประสบ

วกิฤตหรือไม่และอย่างไร ความหมายของประชาธิปไตยยงัคงเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงอย่างไม่รูจ้กัจบสิ้น นกัวชิาการที่

ศึกษาประชาธิปไตยต่างมีทศันะที่แตกต่างกนัไป ในภาพรวมสามารถจ าแนกความหมายประชาธิปไตยออกเป็น

ประชาธิปไตยในความหมายข ัน้ต า่ (minimalist definition) ที่เรียกว่า ประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ (procedural 

democracy) หรือประชาธิปไตยที่เป็นทางการ (formal democracy) โดยมอีงคป์ระกอบที่ส  าคญัคือกระบวนการการ

เลือกตัง้ที่เสรีและเป็นธรรม (free and fair election process) การเลือกตัง้เป็นพื้นที่การแข่งขนัทางการเมืองเพื่อ

คะแนนเสียง ประชาชนมีความเสมอภาคและออกเสียงเลือกตัง้ไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั  (universal suffrage) ส่วน

ประชาธิปไตยในความหมายเต็มข ัน้ (maximalist definition) เป็นประชาธิปไตยที่ครอบคลุมมติิสิทธิพลเมอืง (civil 

rights) และสทิธิทางการเมอืง (political rights) รฐัจะตอ้งส่งเสริม ปกป้องและคุม้ครองความเสมอภาค เสรีภาพและ

ความม ัน่คงของประชาชน มกีารกระจายทรพัยากร รายไดต้ลอดจนสวสัดิการไปยงัทุกภาคส่วนอย่างท ัว่ถงึ ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นตน้ ประชาธิปไตยในความหมายเช่นน้ีจงึเป็นประชาธปิไตยในเชงิสารตัถะ

หรอืเชงิเน้ือหา (substantive democracy)6  

ในส่วนต่อมา เมือ่น าความหมายของค าว่า “วกิฤตการณ์” (crisis) มาพจิารณาประกอบกบัประชาธิปไตยแลว้     

วูฟแกง เมอรเ์คล (Wolfgang Merkel) จ าแนกวกิฤตการณ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ วกิฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (actual 

                                                      
 

5
 Larry Diamond and Marc C. Plattner. Democracy in Decline? (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015) 

 
6
 Jorge Nff and Bernd Reiter. The Democratic Challenge: Rethinking Democracy and Democratization. (New York: Palgrave 

Macmillan, 2009),33-48.; Wofgang Merkel. “Is There a Crisis of Democracy?” Democratic Theory 1. No.2 (2014): 12-14. 
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crisis) และวิกฤตการณ์แฝงเรน้ ( latent crisis) วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระบอบประชาธิปไตยนั้นหมายถึง

เหตกุารณ์ที่คุกคามระเบยีบทางการเมอืงที่ด  ารงอยู่ วกิฤตการณ์เช่นน้ีจะเป็นด ัง่สญัญาณเตือนที่น าไปสู่การล่มสลายของ

ประชาธิปไตยและเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเผด็จการ ส่วนวิกฤตการณ์แฝงเรน้ในระบอบประชาธิปไตยนัน้ไม่สามารถ

คาดเดาไดอ้ย่างชดัเจน สถาบนัการทางเมอืงในระบอบยงัคงด ารงอยู่และปฏบิตัิการตามปกติ ทว่าแนวคิดว่าดว้ยรฐับาล

ทีช่อบธรรมดว้ยประชาธปิไตยและมาจากการเลอืกตัง้โดยประชาชน (the idea of  democratically legitimated and 

representative popular government) และความเชื่อม ัน่ศรทัธาต่อสถาบนัทางการเมือง เกิดความเสื่อมคลาย 

ประชาธปิไตยจงึเป็นเพยีงฉากหนา้ (faç ade)และมขีอ้บกพร่อง7   

วกิฤตการณป์ระชาธิปไตยมไิดเ้ป็นปรากฏการณใ์หม ่ในแต่ละช่วงคลืน่แห่งประชาธิปไตยจะเกิดกระแสโตก้ลบั

ประชาธิปไตย (Reverse Waves of Democratization) ซึ่งหมายถึงการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยและกลบั

ไปสู่ระบอบเผดจ็การนัน้จะเกดิขึ้นเป็นฉากสลบัคัน่อยู่เสมอ ในอดตี กระแสโตก้ลบัเกิดขึ้นช่วงเวลา 2 ระยะ ไดแ้ก่ คลืน่

โตก้ลบัคร ัง้ที่ 1 (First Reverse Wave) เกิดขึ้นในช่วงค.ศ. 1922-1942 และกระแสโตก้ลบัคร ัง้ที่สอง (Second 

Reverse wave) เกดิขึ้นในช่วงค.ศ.1958-19758 อาจกลา่วไดว้่า วกิฤตการณ์ประชาธิปไตยในช่วงกระแสโตก้ลบัท ัง้สอง

ช่วงดงักล่าวนัน้เป็นวกิฤตที่เกิดขึ้นจริงกบัประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ  ส่วนวกิฤตการณ์ประชาธิปไตยในช่วงหลงั

ทศวรรษ 1990 นัน้เกดิขึ้นท ัง้ประชาธปิไตยท ัง้สองรูปแบบ ส่วนใหญ่มกัเป็นวกิฤตการณแ์ฝงเรน้ กลา่วคือ ประชาธปิไตย

ในหลายประเทศมไิดล้ม่สลายแต่ประสบปญัหาในแง่ของการลดทอนคุณค่าและคุณภาพประชาธิปไตย ความเสือ่มคลาย

ของสถาบนัทางการเมอืง เป็นตน้   

หลงัจากคลื่นแห่งประชาธิปไตยลูกที่หน่ึงเริ่มตน้และขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทศวรรษ 1820 จนถึง

ช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (the Great Depression) ในตอนปลายทศวรรษ 1920 นัน้ ไดเ้กิดกระแสโตก้ลบั

ประชาธิปไตย ดงัจะเห็นไดจ้ากหลายเหตุการณ์ อาทิ การขึ้นสู่อ านาจทางการเมืองของเบนิโต มุสโสลินี  (Benito 

Mussolini) ผูน้ าพรรคฟาสซิสต ์ (Fascist party) ของอิตาลีใน ค.ศ.1922 การล่มสลายของสาธารณรฐัไวมาร์ของ

เยอรมนี (Germany’s Weimar Republic) ในทศวรรษ 1930 ที่น าไปสู่ระบอบเผด็จการนาซี (Nazism) โดยอดอฟ 

ฮิตเลอร ์(Adolf Hitler) ในกรณีอิตาลีและเยอรมนีนัน้เผด็จการที่เกิดขึ้นมลีกัษณะเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยม 

(totalitarianism) ในช่วงเวลาเดียวกนั หลายประเทศเขา้สู่เสน้ทางการปกครองในระบอบเผด็จการอ านาจนิยมโดยมี

กองทพัเป็นตวัแสดงส าคญั เช่น การรฐัประหารในโปรตุเกส ค.ศ.1926 ที่น าไปสู่ระบอบการเผด็จการของอนัโตนิโอ ซา

ลาซาร ์(Antonio Salazar) การเกิดสงครามกลางเมืองในสเปน (Spanish Civil War) ที่ยุติลงดว้ยการอวสานของ

ระบอบสาธารณรฐัและก าเนิดระบอบเผดจ็การโดยนายพลฟรานซสิโก ฟรงัโก (Francisco Franco) ในค.ศ. 1939 ส่วน

                                                      
 

7
 Wofgang Merkel. Ibid: 17-18.  

 
8
 Samuel P. Huntington. Ibid, 16. 
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ประเทศอื่น เช่น กรซี ลทิวัเนีย ลตัเวยี โปแลนด ์เอสโตเนีย บลัแกเรยี และยูโกลสลาเวยีกป็ระสบชะตากรรมในลกัษณะ

คลา้ยกนั9  

แมภ้ายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมจะไดร้บัเอกราชและปกครองดว้ย

ระบอบประชาธิปไตยในหลายพื้นที่ กระแสโตก้ลบัคร ัง้ที่สองก็เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1958 เรื่อยมาจนถึงค.ศ. 1975 

บรรดาประเทศประชาธิปไตยใหมไ่ดห้วนกลบัไปสู่ระบอบเผดจ็การอ านาจนิยมในแทบทกุพื้นที่ของโลก การลม่สลายของ

ประชาธิปไตยเกิดจากการรฐัประหารโดยกองทพัเพื่อโค่นลม้รฐับาลพลเรือน โดยเฉพาะในภูมภิาคละตินอเมริกา เช่น 

เปรู บราซิล โบลิเวีย อารเ์จนตินา เอกวาดอร ์อุรุกวยัและชิลี ระบอบการเมืองการปกครองที่กองทพัเขา้มาบริหาร

ประเทศก่อใหเ้กิดตัวแบบใหม่ นัน่คือ ระบอบอ านาจนิยมระบบราชการ( bureaucratic authoritarianism)10 

นอกจากนั้น ประเทศในเอเชียก็มีรูปแบบที่หนักลบัเขา้สู่ระบอบเผด็จการเต็มใบหรือเผด็จการครึ่งใบ ( semi-

authoritarianism) โดยมปีระชาธิปไตยเป็นเพยีงฉากหนา้ เช่น การท าลายกระบวนการประชาธิปไตยในเกาหลใีตโ้ดย

ประธานาธบิดชีงิ มนัรใีนช่วงทศวรรษ 1950 และน าไปสู่การรฐัประหารในทศวรรษ 1960 หรอืการประกาศกฎอยัการศึก 

(martial law) โดยประธานาธบิดเีฟอรด์นิาน มารก์อส (Ferdinand Marcos) ของฟิลปิปินส ์ในค.ศ. 1975 เป็นตน้  

 

ตารางที่ 1 จ านวนประเทศประชาธิปไตยและประเทศที่มิใช่ประชาธิปไตยในแต่ละช่วงเวลา 

ปี จ านวนประเทศ

ประชาธิปไตย 

จ านวนประเทศที่มิใช่

ประชาธิปไตย 

จ านวนรฐั รอ้ยละของประเทศที่มิใช่

ประชาธิปไตย 

1922 29 35 64 54.7 

1942 12 49 61 80.3 

1962 36 75 111 67.6 

1973 30 92 122 75.4 

1990 59 71 130 54.6 

ที่ ม า : ป ร ับป รุ ง จ า ก  Samuel P. Huntington. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 

Century. (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), 26   

 แมค้ลืน่ลูกที่สามแห่งประชาธิปไตยจะก่อใหเ้กิดประเทศประชาธิปไตยใหม่เป็นจ านวนมาก กระนัน้การเปลีย่น

ผ่านก็มไิดเ้ป็นเครื่องรบัประกนัความเขม้แขง็และย ัง่ยนืของประชาธิปไตยในประเทศเหล่านัน้ บางประเทศสามารถสรา้ง

ประชาธิปไตยใหเ้ขม้แขง็ไดส้  าเร็จ ขณะที่บางประเทศตอ้งเผชิญกบั “สภาวะกบัดกัของการเปลี่ยนผ่าน” ที่กา้วขา้มการ

                                                      
 

9
 Ibid. pp.17-18  

 
10
 Ibid. pp.19  
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เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแต่ไม่สามารถสรา้งประชาธิปไตยใหเ้ขม้แข็งได ้ในบางกรณีอาจน าไปสู่การออกจาก

ประชาธิปไตย (de-democratization) ทัง้ในแง่ของการล่มสลายของประชาธิปไตยและความเสื่อมถอยของ

ประชาธิปไตย สิ่งเหล่าน้ีจึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมิไดม้รูีปแบบที่ตายตวัหรือมีลกัษณะ

มาตรฐานเช่นเดยีวกนัท ัว่โลก11   

แลรี่  ไดมอนด์ (Larry Diamond) นักวิชาการคนส าคัญในการศึกษาประชาธิปไตยตั้งขอ้สงั เกตว่ า

ประชาธิปไตยในโลกเผชิญปญัหามาตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1990 โดยชี้ใหเ้หน็ว่าระหว่าง ค.ศ. 1999 – 2011 รอ้ยละ 20 

ของประเทศประชาธิปไตยไดล้ม่สลาย12 นอกจากนัน้ยงัชี้ชวนใหพ้จิารณาวกิฤตการณ์ประชาธิปไตยในโลกไว ้4 ประเด็น 

ไดแ้ก่ แนวโนม้การล่มสลายของประชาธิปไตยอาจจะเพิ่มสูงขึ้น ประการต่อมา คุณภาพและเสถียรภาพของ

ประชาธิปไตยในหลายประเทศโดยเฉพาะบรรดาประเทศที่เศรษฐกิจก าลงัเติบโตก าลงัเสื่อมคลาย ประการที่สาม 

ประเทศเผด็จการ เช่น จีน รสัเซีย อิหร่าน ไดแ้ผ่ขยายอิทธิพลและสรา้งเครือข่ายความสมัพนัธ์ต่อประเทศที่มี

ความส าคญัทางยุทธศาสตร ์ประการที่สี่ การส่งเสริมประชาธิปไตย (democracy promotion) ที่มสีหรฐัอเมริกาเป็น

ผูน้ าเริ่มคลายประสิทธิภาพลงอย่างมาก13 นอกจากนัน้ยงัมกีารตัง้ขอ้สงัเกตว่าวกิฤตการณ์ประชาธิปไตยในยุคปจัจุบนั

แตกต่างจากกระแสโตก้ลบัประชาธิปไตยในบางประเด็น เช่น ขอบเขตพื้นที่ ในอดีตวกิฤตประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบาง

ภูมภิาค แต่วกิฤตประชาธิปไตยในรอบใหม่น้ีขยายตวัจากระดบัภูมภิาคไปยงัระดบัโลกอย่างต่อเน่ือง ขอ้น่าสงัเกตอีก

ประการหน่ึง คือ หากประเทศที่มีบทบาทส าคญัในภูมิภาค เช่น รสัเซีย เม็กซิโก ไทย อารเ์จนตินา ประสบวิกฤต

ประชาธปิไตย สภาวะดงักลา่วจะเคลือ่นตวัไปยงัประเทศรอบขา้งจนครอบคลุมภมูภิาคท ัง้หมด14   

  

                                                      
 

11
 Kateryna Pishchikova and Richard Youngs. “Divergent and partial transitions: Lessons from Ukrain and Egypt.” In 

Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou and Timothy D. Sisk. (eds.). Democratisation in the 21st Century: Reviving transitology. 

(London and New York: Routledge, 2017), 29-32. 

 
12
 Larry Diamond. The next Democratic Century. Current History 99, January (2014): 8-11. 

 
13
 Larry Diamond. “Facing up to the democratic recession.” Journal of Democracy 26, no.1 (2015): 144-145 

 
14
 Joshua Kurlanzick. Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative 

Government. (New Haven and London: Yale University Press, 2013).  



11 

 

2. การออกจากประชาธิปไตย  

การออกจากประชาธิปไตย (de-democratization) หมายถึง การเปลี่ยนจากระบอบที่เป็นประชาธิปไตยใน

ระดบัใดระดบัหน่ึงไปเป็นประชาธิปไตยที่นอ้ยลงหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเลย 15 การออกจากประชาธิปไตยจึงเป็น

กระบวนการที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในเชิงลบต่อท ัง้ประเทศที่ประชาธิปไตยตัง้ม ัน่และประเทศที่ก  าลงัอยู่ในช่วงเปลีย่น

ผ่าน กระบวนการดงักล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัก็เป็นได ้ผลลพัธข์องการ

ออกจากประชาธิปไตยมคีวามเป็นไปได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การล่มสลายของระบอบประชาธิปไตย (the breakdown of 

democratic regime) และการสูญเสียคุณภาพประชาธิปไตย (the loss of democratic quality) รูปแบบแรก การ

ล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยถอืเป็นการออกจากประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์และหวนกลบัไปสู่ระบอบเผด็จการอีก

คร ัง้ กระบวนในลกัษณะน้ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการรฐัประหารโดยกองทพั การปฏวิตัิโดยมวลชน 

(mass revolution) หรือในบางกรณีก็อาจเกิดจากผูน้ ารฐัใชม้าตรการท ัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นตวับ่อน

ท าลายสถาบนัการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย เช่น การแทรกแซงการเลอืกตัง้ รวมไปถงึการเสริมสรา้งอ านาจของตน

ใหส้ามารถด ารงต าแหน่งไดอ้ย่างต่อเน่ือง เป็นตน้16 ส่วนการสูญเสยีคุณภาพประชาธิปไตยเป็นสภาวะที่เกิดการลดทอน

คุณค่าประชาธิปไตยจนน าไปสู่การออกจากประชาธิปไตย ประเทศนัน้ไม่สามารถบรรลุหรือตระหนกัถงึหลกัการพื้นฐาน

ของประชาธิปไตยโดยเฉพาะประเด็นเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน รวมไปถงึความบกพร่องเชิงปฏบิตัิการ

ของสถาบนัและกลไกทางการเมอืงภายใน ประเทศที่ประสบปญัหาคุณภาพประชาธิปไตยอาจน าไปสู่ผลลพัธท์ี่แตกต่าง

กนัในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น การท าใหก้ารปกครองเป็นแบบผสม (hybridization) ระบอบเผด็จการอ านาจนิยม

หรือระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ก็เป็นได ้ส่วนการท าใหก้ารปกครองเป็นแบบผสมนัน้เป็นกระบวนการลดทอน

คุณภาพประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นระบอบการปกครองแบบผสมและมโีอกาสจะพฒันา

ไปสู่ระบอบทีม่ใิช่ประชาธิปไตยรูปแบบอื่นได ้17   

เจ ไทเลอร ์ดิกโควคิ (J. Tyler Dickovick) และโจนาธาน อีสตวู์ด (Jonathan Eastwood) ตัง้ขอ้สงัเกตต่อ

สาเหตุของออกจากประชาธิปไตยไวห้ลายประการ กล่าวคือ ประการแรก ประชาชนเลอืกผูน้ าที่ตนไม่คาดคิดมาก่อนว่า

จะเป็นเผด็จการ เมื่อบุคคลดงักล่าวเขา้รบัต าแหน่งก็ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายที่ เคยแถลงไวเ้มื่อคร ัง้หาเสียง

เลอืกตัง้ ยิ่งไปกว่านัน้ยงักระท าการทุจริต ใชอ้  านาจควบคุมกลไกและสถาบนัทางการเมอืง ประการที่สอง การล่มสลาย

ของประชาธิปไตยอาจเป็นผลมาจากการต่อตา้นของ “ตวัแสดง” ภายในระบอบนัน้เอง ตวัแสดงในที่น้ีอาจจะเป็นกลุ่ม

                                                      
 

15
 โยชฟูิม ิทามาดะ. “ประชาธปิไตย การท าใหเ้ป็นประชาธปิไตยและการออกจากประชาธิปไตย.” ฟ้าเดียวกนั 6. ฉบบัที ่4 (2552): 102. 

 
16
 J. Tyler Dickovick and Jonathan Eastwood. Comparative Politics: Integrating Theories. Methods, and Cases. 2

nd
 edition. 

(Oxford: Oxford University Press, 2016). 

 
17
 Gero Erdmann. “Transition from Democracy - Loss of Quality, Hybridisation and Breakdown of Democracy.” GIGA 

Working Paper, no. 161 (2011). https://ssrn.com/abstract=2134854 (accessed July 1, 2018).  
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ผูใ้ชแ้รงงาน ชนชัน้กลาง กลุ่มภาคธุรกิจหรือแมแ้ต่ระบบราชการก็เป็นได ้คนเหล่าน้ีหมดศรทัธาต่อประชาธิปไตยที่ไม่

สามารถน าพาชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชนจนอาจน าไปสู่การตา้นระบอบและอาจเชื้อเชิญอ านาจอื่น เช่น กองทพัใหเ้ขา้มา

แทรกแซงการเมอืง18  

 ดงันัน้ วกิฤตการณป์ระชาธิปไตยในยุคปจัจบุนัจงึสามารถเกดิขึ้นในหลายรูปแบบทัง้ในแงว่กิฤตการณ์ที่เกิดขึ้น

จริงกบัประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการจนน าไปสู่การล่มสลายของประชาธิปไตยผ่านการท ารฐัประหารและหวนกลบัสู่

ระบอบที่มิใช่ประชาธิปไตย ดงัที่ปรากฏในกรณีไทย บูกีรน์าฟาโซ ฮอนดูรสั อียิปต ์เป็นตน้ ในอีกแง่หน่ึง ในหลาย

ประเทศ ประชาธิปไตยยงัไม่ล่มสลายทว่าเป็นเพียงประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ ทว่าก าลงัเผชิญวิกฤตการณ์

ประชาธิปไตยแบบแฝงเรน้ต่อประชาธิปไตยในเชิงสารตัถะ เช่น การเสื่อมถอยของสถาบนัทางการเมอืง การละเมดิสทิธิ

และเสรภีาพของฝ่ายตรงขา้มรฐับาลหรอืการข่มขูคุ่กคามประชาชน เป็นตน้ (ดูตารางที ่2 ประกอบ) 

 

 

  

                                                      
 

18
 J. Tyler Dickovick and Jonathan Eastwood. Ibid.  
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ตารางที่ 2 ตวัอย่างสถานการณ์วกิฤตประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21  

 

ปีที่เกดิการออก

จากประชาธิปไตย 

ประเทศ ปีที่กลบัเขา้สู ่

ประชาธิปไตย 

รูปแบบการออกจากประชาธิปไตย 

2000 ฟิจ ิ   รฐัประหารโดยกองทพั  

2000 รสัเซยี   ความเสือ่มถอยของฝ่ายบรหิาร  

การคุกคามสทิธฝ่ิายตรงขา้ม  

2001 สาธารณรฐัแอฟรกิากลาง   การก่อกบฎโดยกองทพั การใชค้วามรุนแรงและการ

คุกคามสทิธมินุษยชน 

2004 เวเนซูเอลา่   ความเสือ่มถอยของฝ่ายบรหิาร  

การคุกคามสทิธฝ่ิายตรงขา้ม 

2005 ไทย 2011 รฐัประหารโดยกองทพั  

2007 บงัคลาเทศ 2008 รฐัประหารโดยกองทพั  

2007 ฟิลปิปินส ์  ความเสือ่มถอยของฝ่ายบรหิาร  

2008 จอรเ์จยี 2012 การโกงการเลอืกต ัง้และการละเมดิฝ่ายบรหิาร  

2009 ฮอนดูรสั 2013 การแทรกแซงจากกองทพั  

2009 ไนเจอร ์ 2011 การปรบัแกร้ฐัธรรมนูญเพือ่ต่อวาระการด าต าแหน่ง

ของผูน้ าประเทศ  

2010 ศรลีงักา 2015 ความเสือ่มถอยของฝ่ายบรหิาร  

2012 มาล ี 2014 รฐัประหารโดยกองทพั  

2012 ยูเครน 2014 การโกงการเลอืกต ัง้และการละเมดิฝ่ายบรหิาร 

2013 อยีปิต ์ 2014 รฐัประหารโดยกองทพั 

2014 ตรุก ี  ความเสือ่มถอยของฝ่ายบรหิาร  

การคุกคามสทิธฝ่ิายตรงขา้ม 

2014 บงัคลาเทศ  การลม่สลายของกระบวนการการเลอืกต ัง้ 

2014 ไทย  รฐัประหารโดยกองทพั  

2014 บูรก์นีาฟาโซ 2015 รฐัประหารโดยกองทพั  

ที่มา: ปรบัปรุงจาก Larry Diamond. “Facing up to the democratic recession.” Journal of Democracy 26, 

no.1 (2015): 145. 
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กจิกรรม 9.1.1  

 การออกจากประชาธปิไตยเป็นอย่างไรและน าไปสู่ผลลพัธใ์นรูปแบบใดบา้ง จงอธบิาย  

___________________________________________________________________________________________________ 

แนวตอบกจิกรรม 9.1.1 

การออกจากประชาธิปไตยเป็นกระบวนการทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบในเชงิลบท ัง้ต่อประเทศทีป่ระชาธปิไตยตัง้ม ัน่

ไดอ้ย่างม ัน่คงแลว้และประเทศที่ก  าลงัอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน กระบวนการดงักล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

หรือเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัทนัทกี็เป็นได ้การออกจากการพฒันาประชาธิปไตยน าไปสู่ผลลพัธไ์ด ้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

การลม่สลายของระบอบประชาธปิไตยและการสูญสลายของคุณภาพประชาธปิไตย  
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เร่ืองที่  9.1.2 

ปญัหาของการท าใหเ้ป็นประชาธปิไตย 

1. ยอ้นพนิิจการเปลี่ยนผ่านไปสูป่ระชาธิปไตย 

 การท าใหเ้ป็นประชาธิปไตย (democratization) เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบอบที่มใิช่ประชาธิปไตยไปสู่

ระบอบประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นกระบวนการที่มีความต่อเน่ืองอนัเกิดจากเงื่อนไขที่แตกต่าง

หลากหลาย19 นบัต ัง้แต่กลางทศวรรษ 1970 จนถงึตน้ทศวรรษ 1990 กระแสการท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ภูมภิาคยุโรปใต ้ละตินอเมริกาและบางส่วนของเอเชีย ดงัที่แซมูเอล พี ฮนัติงตนั 

เรียกว่า “คลื่นลูกที่สามแห่งประชาธิปไตย” นอกจากนัน้ นกัวิชาการบางท่านไดเ้สนอว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1990 

จนถงึทศวรรษ 2000 การเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยไดเ้ขา้สู่คลืน่ลูกที่สี ่(the Fourth Wave) ซึง่มลีกัษณะพเิศษคือ

กระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยไดข้ยายตวัครอบคลุมเกือบจะแทบทุกพื้นที่ของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองในภมูภิาคแอฟริกาโดยเฉพาะในเขตตอนใตข้องทะเลทรายซาฮาร่า (sub-Saharan Africa) ภมูภิาค

ตะวนัออกลางบางประเทศ รวมไปถงึประเทศยากจนและมคีวามขดัแยง้ภายในอย่างรุนแรงอีกจ านวนหน่ึง เช่น ติมอร์

เลสเต กมัพชูา เมก็ซโิก โมซมับกิและมาลาว ีเป็นตน้20  

  จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขา้งตน้น าไปสู่การสรา้งค าอธิบายในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบที่เรียกว่า 

การศึกษาว่าดว้ยการเปลี่ยนผ่าน (transitology) ที่มุ่งศึกษาปจัจยัที่น าไปสู่การล่มสลายของระบอบเผด็จการ (the 

demise of autocracy) เสน้ทางของการเปลี่ยนแปลง (pathways of change) และทางเลอืกส าหรบัประชาธิปไตยที่

เขม้แข็ง (the choice for eventual consolidation of democracy)21 เจฟฟรี เฮเนส (Jeffrey Haynes) ไดส้รุป

ลกัษณะร่วมของการท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยว่ามี 4 ข ัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) การเปิดเสรีทางการเมือง (political 

liberalization) ซึง่เป็นกระบวนการปฏรูิปภายในระบอบเผดจ็การเอง 2) การลม่สลายของระบอบเผดจ็การอนัเป็นช่วงที่

ผูน้ าเผดจ็การยอมลงจากอ านาจ 3) การเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตย (democratic transition) ถอืเป็นกระบวนการที่

เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบใหม่โดยยึดการจดัการเลอืกตัง้ เป็นหมดุหมาย (founding elections)22 และมรีฐับาล

ทีม่าจากการเลอืกตัง้ตามวถิปีระชาธปิไตยอย่างแทจ้รงิ และ 4) การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัประชาธิปไตย (democratic 

consolidation) เป็นกระบวนการที่ลงหลกัปกัฐานประชาธิปไตยท ัง้ในแง่สถาบนัทางการเมอืงและทศันคติของทุกภาค

                                                      
 

19
 ดูเพิ่มเติม ไชยวฒัน์ ค า้ชู และนิธิ เนื่องจ านงค.์ การเมืองเปรียบเทียบเทียบ: ทฤษฎี แนวคิดและกรณีศึกษา. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559), 200-266; ชยัวฒัน ์ม่านศรีสุข. “หน่วยที่ 12 การเปลีย่นสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทยีบ.” เอกสารการสอนชุดวิชา การเมือง

เปรียบเทียบ หน่วยที ่8-15. (นนทบรุี: สาขาวชิารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2560).   

 
20
 Joshua Kurlantzick. Ibid, 49-50. 

 
21
 Ibid. 

 
22
 Ibid. 14 
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ส่วนในสงัคมใหย้อมรบักตกิาประชาธิปไตยร่วมกนั กลา่วอกีนยัหน่ึงคือ “ประชาธปิไตยเป็นเพยีงกฎกตกิาเดียวทีย่อมรบั

ในประเทศ” (Democracy is the only game in town)23 ในข ัน้ตอนน้ีจึงเป็นกระบวนการที่ใชร้ะยะเวลานานและไม่

จบสิ้น (lengthy and unfinished procedure) อย่างไรกต็าม ข ัน้ตอนเหลา่น้ีอาจเกดิทบัซอ้นกนั กลา่วคือ การเปิดเสรี

ทางการเมืองอาจเกิดควบคู่กบัข ัน้ตอนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ในขณะที่การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บั

ประชาธปิไตยอาจเกดิขึ้นในช่วงที่ข ัน้ตอนการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยยงัไมเ่สรจ็สมบูรณก์เ็ป็นได ้24  

 จากค าอธิบายขา้งตน้ จะพบว่าสมมติฐานทางทฤษฎขีองการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนัน้มลี  าดบัข ัน้ตอน

และเสน้ทางเดียวที่มุ่งสู่ประชาธิปไตยเสมอโดยมกีารเลอืกตัง้เป็นหมดุหมาย ทว่าในความเป็นจริง การเปลีย่นผ่านไปสู่

ประชาธิปไตยมจิ าเป็นตอ้งเกิดขึ้นดงัที่กล่าวไป ในทางกลบักนั การเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอาจจะยอ้นกลบั  สลบั

ไปมาและมไิดม้ปีลายทางเป็นประชาธิปไตยเสมอไป บางประเทศประสบปญัหาการเปลีย่นผ่านที่ลม้เหลวและหวนกลบั

ไปสู่ระบอบเผด็จการ ในบางกรณี ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหลงัการเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยที่มกีารเลอืกตัง้หรือ

ประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการเท่านัน้แต่ไม่สามารถยกระดบัไปสู่ประชาธิปไตยเสรี ( liberal democracy) หรือ

ประชาธิปไตยกา้วหนา้ (advanced democracy) ดงันัน้ การเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในระยะหลงัโดยเฉพาะหลงั

ทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา จึงก่อใหเ้กิดการตัง้ค าถามต่อการศึกษาว่าดว้ยการเปลีย่นผ่านว่ายงัคงเป็นปรากฏการณ์ร่วม

สมยัไดอ้ยู่หรอืไม ่ไมว่่าจะในแงข่องทศิทางการเปลีย่นแปลงหรอืปลายทางของการเปลีย่นแปลง   

 

2. ผลลพัธข์องการเปลี่ยนผ่านไปสูป่ระชาธิปไตย 

 

 ฟิลลิป ซี ชมิตเตอร ์(Philippe C. Schmitter) ไดย้  า้เตือนใหเ้ราเห็นว่าผลลพัธ ์(outcomes) หรือเสน้ทาง

หลงัการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนัน้ไม่มคีวามแน่นอนและอาจเป็นไปได ้4 ตวัแบบ ไดแ้ก่ การกลบัไปสู่ระบอบ

เผด็จการ (regression to autocracy) ระบอบการปกครองแบบผสม (hybrid regimes) ประชาธิปไตยที่ไม่เขม้แขง็ 

(unconsolidated democracy) และประชาธิปไตยที่เขม้แขง็ (consolidated democracy) ในกรณีแรก ถือเป็นการ

เปลีย่นผ่านที่ลม้เหลวและเกิดขึ้นบ่อยคร ัง้โดยเฉพาะในช่วงระหว่างคลืน่ประชาธิปไตยท ัง้สามคร ัง้ในอดีตหรือที่เรียกว่า

กระแสโตก้ลบัประชาธิปไตย ส่วนการเปลี่ยนผ่านที่น าไปสู่ระบอบการปกครองแบบผสมนัน้  ในประเด็นน้ีก าลงัเป็นที่

นิยมศึกษาในปจัจุบนั ผลลพัธข์องการเปลี่ยนผ่านในลกัษณะน้ี ไม่สามารถบรรลุเกณฑ์ของประชาธิปไตยในเชิง

กระบวนการ ทว่าก็ไม่ยอ้นกลบัไปสู่ระบอบเผด็จการ ชมติเตอรเ์รียกระบอบการปกครองแบบผสมใน 2 ลกัษณะคือ 

                                                      
 

23
 Juan Linz and Alfred Stepan. “Toward Consolidated Democracies” Journal of Democracy 7, no.2 (1996): 14-33.  

 
24
 Jeffrey Haynes. “Introduction: Thirty-five years of democratization: the third and fourth waves of democracy in 

perspectives.” In Jeffrey Haynes. (ed.). Routledge Handbooks of Democratization. (London and New York: Routledge, 2018), 1-2. 
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เผด็จการแบบอ่อนและประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์25 การปกครองในลกัษณะน้ีจึงมคุีณลกัษณะของประชาธิปไตยผสม

กบัเผด็จการอีกท ัง้ยงัมแีนวโนม้ที่จะกลบัเขา้สู่ระบอบเผด็จการ ดงัจะเหน็ในกรณีการเปลีย่นผ่านของหลายประเทศใน

ภมูภิาคแอฟรกิา ในอกีทางหน่ึง อาจจะพฒันาไปสู่ประชาธิปไตยทีม่ขีอ้บกพร่อง ดงัจะเหน็ไดจ้ากกรณีการเปลีย่นผ่านใน

เอล ซลัวาดอร ์กวัเตมาลา ฟิลปิปินสแ์ละเปรู26 (ศึกษาเรื่องระบอบการปกครองแบบผสมไดจ้ากตอนที ่9.2)  

 ประการต่อมา ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ลว้นมีคุณสมบตัิของประชาธิปไตยข ัน้ต า่หรือเชิงกระบวนการ

ครบถว้นทว่าไม่สามารถเหน็พอ้งตอ้งกนัในกฎกติกาของการแข่งขนัทางการเมอืงระหว่างกลุ่มพลงัทางสงัคมต่างๆ การ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่เขม้แขง็จึงเกิดขึ้น ตวัแสดงในทางการเมอืงไม่สามารถจดัการขอ้ตกลงบนหลกัการ

พื้นฐานแห่งความร่วมมอืและการแข่งขนัในการจดัตัง้รฐับาลหรือการก าหนดนโยบาย ต่างฝ่ายต่างเสนอและอวดอา้ง

คุณสมบตัิของตนทีจ่ะปกครองประเทศและค านึงถงึการคงอยู่ในอ านาจอย่างยาวนานโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องกลุ่ม

มากกว่าประโยชนส์าธารณะ ในขณะเดียวกนั กฎกติกาตามรฐัธรรมนูญหรือกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ไรค้วามแน่นอนและ

พรอ้มจะถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืที่เอื้อประโยชนต่์อกลุ่ม ในกรณีสุดทา้ย การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่เขม้แขง็เป็น

ผลลพัธท์ีช่มติเตอรเ์หน็ว่าพงึปรารถนามากทีสุ่ด ทกุภาคส่วนของสงัคมยอมรบักฎกติกาและสถาบนัทางการเมอืงที่เป่ียม

คุณค่าแห่งความยุติธรรม มขีนัติธรรม ความร่วมมอืและการแข่งขนัในหมู่ตวัแสดงทางการเมอืงกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็

ตาม ในทางปฏบิตั ิผลลพัธใ์นลกัษณะเช่นน้ีเกดิขึ้นค่อนขา้งยาก27 

 เราไม่สามารถแยกกระบวนการเปลี่ยนผ่านและการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัประชาธิปไตยออกจากกนัได ้ 

กระบวนการท ัง้สองมคีวามเชื่อมโยงกล่าวคือ การเปลี่ยนผ่านคือการก่อใหเ้กิดระบอบการปกครองใหม่ส่วนการสรา้ง

ความเขม้แขง็คือการสรา้งเสถยีรภาพ (stability) และการด ารงอยู่ (persistence) ของระบอบการปกครองใหม่ ดงันัน้ 

ปญัหาส าคญัของประเทศทีพ่ึง่เปลีย่นผ่านนัน้คือสรา้งประชาธิปไตยใหเ้ขม้แขง็ไดอ้ย่างไร หน่ึงในค าตอบทีส่  าคญัคือ การ

ออกแบบและสรา้งสถาบนัทางการเมอืงที่เป็นประชาธิปไตยอนัไดแ้ก่ รฐัธรรมนูญ สถาบนับริหาร นิติบญัญตัิ ตุลาการ 

พรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้ ใหม้ปีระสทิธิภาพและความโปร่งใส โดยเฉพาะการสรา้งเสถยีรภาพใหก้บัการเลอืกตัง้ 

(electoral stabilization) เพื่อเป็นช่องทางการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนอีกท ัง้ยงั ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์

ระหว่างพรรคการเมอืงและผูม้สีิทธิเลอืกตัง้อีกท ัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างพรรคการเมอืงดว้ยกนัเอง 28 นอกจากนัน้การ

สรา้งสถาบนัทางการเมอืงขา้งตน้แลว้ การสรา้งประชาธิปไตยใหเ้ขม้แขง็ยงัตอ้งสรา้งทศันคติของทุกภาคส่วนของสงัคม

                                                      
25
 Schmitter บญัญตัศิพัทร์ะบอบการปกครองดงักลา่วเป็นภาษาสเปน โดยใชค้ าวา่ dictablandas ในฐานะการปกครองเผดจ็การแบบอ่อนและ 

democraduras ในฐานะการปกครองประชาธิปไตยทีไ่มส่มบูรณ์ ดู Philippe C. Schmitter. “From transitology to consolidology.” In Mohammad-

Mahmoud Ould Mohamedou and Timothy D. Sisk. (eds.). Democratisation in the 21st Century: Reviving transitology. (London and 

New York: Routledge, 2017), 171-172 

 
26
 Philippe C. Schmitter. Ibid.  

 
27
 Ibid.  

 
28
 Lenonardo Morlino, Dirk Berg-Schlosser and Bertrand Badie. Political Science: A Global Perspective. (London: SAGE, 

2017), 101-102. 
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ไม่ว่าจะเป็น ชนชัน้น า องคก์รทางสงัคมหรือมวลชนใหย้อมรบัความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นรูปแบบ

การปกครองทีด่ทีีสุ่ด29 ทกุภาคส่วนตระหนกัร่วมกนัว่าจะมยิอมใหอ้ านาจอื่นใดนอกประชาธิปไตยเขา้มาจดัการแกป้ญัหา

การเมอืง หรือในอีกทางหน่ึง จะไม่มสีถาบนัหรือตวัแสดงทางการเมอืงที่เขา้มายบัย ัง้การด าเนินงานของรฐับาลที่มาจาก

การเลอืกตัง้30 ดว้ยเงือ่นไขท ัง้ในเชิงสถาบนัและตวัแสดงทางการเมอืงที่กล่าวไปนัน้ย่อมเป็นพื้นฐานส าคญัที่จะท าใหก้าร

เปลีย่นผ่านน าไปสู่การสรา้งประชาธิปไตยที่เขม้แขง็และลงหลกัปกัฐานอย่างม ัน่คงในประเทศ   

 ในความเป็นจรงิ การเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยต่างประสบปญัหาการสรา้งสถาบนัทางการเมอืงและทศันคติ

ของตวัแสดงในสงัคมแทบทัง้สิ้น ดงัจะเหน็ไดจ้าก การเลอืกตัง้ภายหลงัการเปลีย่นผ่านมกัเป็นเพยีงพธิีกรรมในระบอบ

ประชาธิปไตยเท่านัน้แต่ไม่มกีารแข่งขนัอย่างแทจ้ริงและไรซ้ึ่งความยุติธรรม การเลอืกตัง้จึงเป็นเพียงกลไกในการสบื

ทอดอ านาจหรือคงอยู่ในอ านาจของผูน้ าโดยชอบธรรม นอกจากนัน้ความผดิหวงัต่อสถาบนันิติบญัญตัิ พรรคการเมอืง

และการเลอืกตัง้ยงัก่อใหเ้กิดการลดความเชื่อม ัน่ต่อระบอบประชาธิปไตยในหมู่ประชาชนว่าสถาบนัดงักล่าวไม่สามารถ

แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ในมติิตวัแสดงนัน้ แมใ้นทางทฤษฎ ีชนชัน้น าจะเป็นเงือ่นไขส าคญัที่ก่อใหเ้กิดการ

เปลีย่นผ่าน ทว่าการเปลีย่นผ่านที่ไม่ส  าเร็จมกัเกิดจากกลุ่มคนดงักล่าวโดยเฉพาะกลุ่มชนชัน้น าในระบอบการเมอืงเดิม

และกองทพัเป็นปจัจยัขดัขวางประชาธิปไตยมใิหเ้กดิจรงิ แมจ้ะมคี าอธบิายส่วนหน่ึงว่าการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

เกิดจากการประนีประนอมระหว่างชนชัน้น าดว้ยกนัเอง ทว่าชนช ัน้น าเหล่าน้ีมไิดป้รารถนาประชาธิปไตยเป็นทุนเดิมแต่

เพียงเห็นว่าระบอบใหม่สามารถเอื้อประโยชนใ์หก้ลุ่มตนได ้ดงันัน้ในระบอบใหม่ ชนช ัน้น ากลุ่มน้ีจึงยงัด ารงอยู่และมี

อ านาจบริหารร่วมกบัตวัแสดงในระบอบใหม่ท ัง้ที่มิไดม้ีทศันคติที่ดีต่อประชาธิปไตยแต่อย่างใด31 นอกจากนัน้ มี

ขอ้เสนอว่าชนชัน้กลางเป็นกลุม่คนที่ไมม่คีวามแน่นอนทางการเมอืง (contingent actors) จะนิยมระบอบประชาธิปไตย

หรือไม่ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ในบางคราว ชนชัน้กลางกลบัเป็นพลงัต่อตา้นประชาธิปไตยและเรียกรอ้งใหท้หารกระท า

รฐัประหาร32 สิ่งเหล่าน้ีลว้นเป็นปญัหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศประชาธิปไตยใหม่จนไม่สามารถสรา้งประชาธิปไตยให ้

เขม้แขง็  

 อยีปิตถ์อืเป็นกรณีศึกษาการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธปิไตยทีน่่าสนใจ ฮอสนี มบูารคั (Hosni Mubarak) ด ารง

ต าแหน่งประธานาธิบดีอียปิตม์าต ัง้แต่ค.ศ. 1981 – 2011 แมจ้ะปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย แต่โดยเน้ือแทแ้ลว้

เขา้ข่ายเผด็จการอ านาจนิยม มกีารประกาศใชก้ฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency law) กฎหมายดงักล่าวไม่

อนุญาตใหม้กีารเคลือ่นไหวทางการเมอืงหรอืการชมุนุมประทว้ง รฐับาลสามารถจบักมุคุมขงัผูท้ีร่ฐัเห็นว่าเป็นภยัต่อความ

                                                      
 

29
 Larry Diamond. Developing Democracy: Toward Consolidation. (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999). 

 
30
 Juan Linz. “Transitions to Democracy”, The Washington Quarterly 13, no.3 (1990): 153-158. 

 
31
 Francis Fukuyama. Political Order and Political Decay. From the Industrial to the Globalization of Democracy. (London: 

Profile Books, 2014), 407 

 
32
 Aim Sinpeng and Aries A. Arugay. “The middle class and democracy in Southeast Asia.” In William Case. (ed.). 

Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization. (New York: Routledge, 2015), 103; Joshua Kurlantzick. Ibid, 77-100. 
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สงบเรยีบรอ้ยไดโ้ดยไม่ตอ้งไต่สวน สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นการลดิรอนสทิธิและเสรภีาพของประชาชน แมจ้ะมกีารเลอืกตัง้แต่

ไม่บริสุทธิ์และยุติธรรม รฐับาลปิดโอกาสคู่ข ัว้ตรงขา้มออกจากการแข่งขนั การเลือกตัง้จึงเป็นเพียงเครื่องมือสรา้ง

ความชอบธรรมใหก้บัมูบารคัผูกขาดอ านาจทางการเมอืงมาตลอด 30 ปี แมจ้ะมคีวามพยายามเปิดพื้นที่ทางการเมอืง 

ภาคประชาสงัคมสามารถด าเนินกจิกรรมทางการเมอืงทีเ่สรมีากขึ้น ทว่ากไ็มป่ระสบความส าเรจ็ นกัวชิาการบางคนเสนอ

ว่า ความพยายามเปิดเสรีทางการเมืองก่อนการลงจากอ านาจของมูบารคัมิไดเ้ป็นเสน้ทางของการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธปิไตยทว่าเป็น “ระบอบเผดจ็การทีเ่ปิดเสรียิง่ขึ้น” (liberalized autocracy)33  สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นเหตทุีก่่อใหเ้กิด

ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนประกอบกบักระแสการปฏวิตัิโลกอาหรบัหรืออาหรบัสปริงไดส้่งผลกระทบมายงัอียปิตจ์น

น าไปสู่การเหตุการณ์ประทว้งคร ัง้ใหญ่ ณ จตุรสัตารร์ี (Tahrir Square) ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 การชุมนุมบาน

ปลายและรุนแรงขึ้น จนในทีสุ่ด มบูารคัยอมลาออกจากอ านาจในเดอืนกมุภาพนัธปี์เดยีวกนั   

 ต่อมา ค.ศ. 2012 การเลอืกตัง้เสรีคร ัง้แรกในประวตัิศาสตรอ์ียปิตไ์ดจ้ดัขึ้น โมฮมัเหมด็ มอรซ์ ี(Mohammed 

Morsi) ผูส้มคัรในนามพรรคเสรภีาพและยุติธรรม (Freedom and Justice Party: FJP) ซึง่เป็นพรรคทีม่าจากปีกทาง

การเมอืงของอิสลามภราดรภาพ (Muslim Brotherhood) ไดร้บัชยัชนะและจดัตัง้รฐับาล จากที่กล่าวมานัน้ดูเหมอืนว่า

การเมอืงอียิปตก์ าลงัเริ่มเขา้สู่เสน้ทางประชาธิปไตย ทว่า ทนัทีที่รฐับาลมอรซ์ีเขา้มาบริหารประเทศ กลุ่มภารดรภาพ

มสุลมิทีเ่คยเป็นกลุม่การเมอืงนอกกฎหมายในสมยัมบูารคัเริ่มกลบัมามบีทบาททางการเมอืงและมอี านาจแขง็แกร่งยิ่งขึ้น 

รูปแบบการบริหารงานภายใตก้ลุ่มอ านาจดงักล่าวด าเนินไปในแนวทางเคร่งศาสนาและอนุรกัษนิยม ความไม่พอใจและ

หวาดวติกต่อความม ัน่คงในหมู่ประชาชนเริ่มก่อตวัและน าไปสู่ความเคลือ่นไหวทางการเมอืงอีกคร ัง้ ในค.ศ. 2013 แม ้

จะมคีวามรุนแรงปรากฏในการชุมนุมถงึข ัน้มผูีเ้สียชีวติ แต่มอรซ์กี็ปฏเิสธที่จะลาออกจากต าแหน่ง ในที่สุด นายพลอบั

เดล ฟาตะห ์อลัซีซี (Abdel Fattah el-Sisi) ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไดเ้ขา้ยึดอ านาจมอรซ์ีในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.

2013 เป็นที่น่าสงัเกตว่าความลม้เหลวของการเปลีย่นผ่านในอียปิต์อาจเกิดจากการที่อียปิตม์เิคยผ่านประสบการณ์การ

ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยที่แทจ้ริงมาอย่างยาวนานอีกท ัง้ขาดผูน้ ารฐับาลที่ตอ้งการขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง

ทางการเมอืงใหเ้กิดขึ้นจริง ดงันัน้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในอียิปตจ์ึงเผชิญกบัความทา้ทายนานปัการและ

ลม้เหลวในทีสุ่ด 

เหตกุารณใ์นลกัษณะเดียวกนัน้ีเกดิขึ้นในอกีหลายประเทศ ไมเคิล แมคฟาวล ์(Michael McFaul) ชี้ใหเ้หน็ว่า

แมร้ะบอบเผด็จการคอมมวินิสตใ์นกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตจ านวน 28 ประเทศจะล่มสลาย ทว่ามเีพียง 8 

ประเทศไดแ้ก่ สาธารณรฐัเชก เอสโตเนีย ฮงัการี ลดัเวยี ลทิวัเรีย โปแลนด ์สโลวเีนียและโครเอเชีย ที่เปลีย่นผ่านไปสู่

ประชาธิปไตยไดส้  าเร็จ ส่วนประเทศที่เหลอืก็เขา้สู่เสน้ทางของระบอบเผด็จการหรือประชาธิปไตยที่ไม่ม ัน่คง34  แมก้าร

ปฏวิตัโิลกอาหรบัจะปลุกกระแสและความหวงัของการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยครัง้ใหญ่ในโลกมสุลมิ พลงัมวลชน

                                                      
 

33
 Kateryna Pishchikova and Richard Youngs. Ibid, 37 

 
34
 Michael McFaul. Ibid: 212 
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สามารถโค่นลม้ระบอบเผด็จการทว่าผลลพัธท์ี่เกิดขึ้นมไิดน้ ามาซึ่งประชาธิปไตย ในทางตรงกนัขา้ม การเปลี่ยนผ่าน

น ามาซึ่งรฐับาลใหม่ที่ไม่สามารถแกไ้ขความขดัแยง้และความรุนแรงภายในประเทศ จนน าไปสู่สภาวะการล่มสลายของ

สงัคม (societal collapse) ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีลิเบียและซีเรีย เป็นตน้35 คงมีเพียงตูนีเซียเท่านัน้ที่สามารถเขา้สู่

เสน้ทางประชาธปิไตยไดส้  าเรจ็36 

 

กจิกรรม 9.1.2 

  สภาพปญัหาทีเ่กดิขึ้นภายหลงัการเปลีย่นไปสู่ประชาธิปไตยจนไม่สามารถสรา้งประชาธิปไตยใหเ้ขม้แขง็ไดน้ัน้ 

มอีะไรบา้ง จงอภปิราย  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวตอบกจิกรรม 9.1.2 

 ภายหลงัการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ประเทศประชาธิปไตยใหม่มกัจะประสบปญัหาการสรา้งและ

ออกแบบสถาบนัทางการเมอืงที่รองรบัการท างานของระบอบประชาธิปไตยไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น การเลอืกตัง้

เป็นไปอย่างไม่เสรีและขาดความยุติธรรม ในอีกดา้นหน่ึงเป็นปญัหาที่เกิดจากทศันคติของกลุ่มต่างๆในสงัคมที่มไิดเ้หน็

พอ้งร่วมกนัว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบที่มีความชอบธรรม โดยเฉพาะกลุ่มชนชัน้น าในระบอบเดิมที่มิไดป้รารถนา

ประชาธิปไตย สิ่งเหล่าน้ีลว้นเป็นเหตุใหป้ระชาธิปไตยมอิาจลงหลกัปกัฐานไดอ้ย่างเขม้แขง็และอาจน าไปสู่การล่มสลาย

หรอืกลายเป็นประชาธิปไตยทีม่ขีอ้บกพร่อง  

  

                                                      
 

35
 Lisa Anderson. "Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt, and Libya". Foreign 

Affair 90, no.3 (2011): 2–7. 

 
36
 สริิพรรณ นกสวน สวสัด.ี การเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ. (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2561), 158-180. 
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ตอนที ่9.2   

ระบอบการปกครองแบบผสม  
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคต์อนที ่9.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป  

หวัเรื่อง 

 9.2.1 พฒันาการและรูปแบบของระบอบการปกครองแบบผสม  

 9.2.2 ลกัษณะระบอบการปกครองแบบผสม  

 

แนวคดิ  

 1.    การศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมเริ่มตน้ต ัง้แต่ทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา ทว่ายงัไม่สามารถ

ก าหนดนิยามระบอบการปกครองแบบผสมหรือหาขอ้สรุปในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งร่วมกนัได ้ในเบื้องตน้ ระบอบการ

ปกครองแบบผสม หมายถงึ รูปแบบการปกครองทีม่ลีกัษณะประชาธิปไตยและเผดจ็การในระบอบเดียวกนั ทว่าสิง่น้ี

มไิดเ้ป็นปรากฏการณ์ใหม่ ในอดีต นกัวิชาการทางรฐัศาสตรไ์ดอ้ธิบายระบอบการปกครองแบบผสมดว้ยถอ้ยค าที่

แตกต่างกนัไป เช่น ระบอบกึ่งประชาธิปไตย ระบอบกึ่งเผด็จการ เป็นตน้ กระนัน้ก็ตาม ขอ้ถกเถยีงว่าดว้ยระบอบ

การปกครองแบบผสมก็ยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติโดยเฉพาะการจดัจ าแนกรูปแบบว่าแทจ้ริงแลว้ ระบอบการปกครอง

แบบผสมเป็นรูปแบบย่อยของระบอบการปกครองหรอืเป็นรูปแบบเฉพาะ 

 2.  แนวคิดระบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนัของสตีเวน เลวทิสกีและลูแคน เวย์ถอืเป็นงานที่อธิบายระบอบ

การปกครองแบบผสมอย่างเป็นระบบและพจิารณาว่าควรศึกษาระบอบดงักล่าวในฐานะที่มลีกัษณะเฉพาะ ในทศันะ

ของนกัวิชาการท ัง้สองแลว้ ระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขนัเป็นระบอบการปกครองแบบผสมที่เกิดขึ้นอย่างมาก

ในช่วงหลงัสงครามเยน็ ระบอบดงักล่าวเป็นระบอบการปกครองโดยพลเรือนที่มสีถาบนัการเมอืงแบบประชาธิปไตย

แบบทางการ มกีารแข่งขนัทางการเมอืงเกิดขึ้นจริง ทว่าผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งอาศยัความไดเ้ปรียบทางการเมอืงผ่าน

ช่องทางและยุทธวธิีหลายรูปแบบเพื่อป้องกนัฝ่ายตรงขา้มมใิหเ้ขา้มามอี านาจแทนที่ตน ในระบอบเช่นน้ี การแข่งขนั

ทางการเมอืงเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิแต่ไมยุ่ตธิรรม   

วตัถปุระสงค ์ 

 เมือ่ศึกษาตอนที ่9.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธบิายพฒันาการและรูปแบบระบอบการปกครองแบบผสมได ้ 

2. อธบิายลกัษณะระบอบการปกครองแบบผสมได ้ 

 



22 

 

เร่ืองที่ 9.2.1  

พฒันาการของระบอบการปกครองแบบผสม  

 

 1. ความหมายและพฒันาการของระบอบการปกครองแบบผสม37
 

 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 21 นกัวิชาการจ านวนมากหนัมาสนใจและตัง้ขอ้ถกเถียงในประเด็น “ความไม่ชดัเจน” 

หรือ “ขอ้บกพร่อง” ของเสน้แบ่งระหว่างระบอบประชาธิปไตยและระบอบที่มใิช่ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แมค้ลื่นลูกที่

สามของการท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยและการสิ้นสุดของสงครามเยน็จะน าพาประเทศเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยที่มกีาร

เลือกตัง้ไดส้  าเร็จ ทว่าในระบอบการปกครองใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นกลบัมีลกัษณะของรูปแบบเผด็จการแอบแฝงอยู่ 

สภาวการณ์เช่นน้ีก่อใหเ้กิดขอ้ทา้ทายต่อการจดัแบ่งประเภทรูปแบบการปกครองที่ซ ับซอ้นยิ่งขึ้น ดว้ยเหตุน้ี นกัวชิาการ

จงึเริ่มหนัมาสรา้งค ากรอบการอธิบายระบอบการเมอืงการปกครองทีม่ปีระชาธิปไตยและเผด็จการด ารงอยู่ร่วมกนัหรือที่

เรยีกว่าระบอบการปกครองแบบผสม (hybrid regime)38  

 แมใ้นปจัจุบนั นกัวิชาการยงัไม่สามารถก าหนดนิยามระบอบการปกครองแบบผสมร่วมกนัได ้ ในเบื้องตน้ 

ระบอบการปกครองแบบผสม หมายถึง “รูปแบบการปกครองที่มีลกัษณะประชาธิปไตยและเผด็จการในระบอบ

เดยีวกนั” ลโีอนาโด มอรโิน (Leonardo Morlino) ไดนิ้ยามระบอบการปกครองแบบผสมว่าเป็น “ชดุของสถาบนัทีด่ ารง

อยู่ยาวนานนบัหลายทศวรรษ (จะโดยม ัน่คงหรือไม่ก็ตาม) , เป็นสิง่ทีเ่กิดขึ้นมาก่อนโดยระบอบเผด็จการ, เป็นระบอบ

ดัง้เดิม (traditional regime) (อาจจะมลีกัษณะแบบอาณานิคม) หรือเป็นระบอบทีข่าดคุณลกัษณะของประชาธิปไตย

ข ัน้ต า่ในแง่ใดแง่หน่ึง” 39 โจเอคิม เอ็คแมน (Joakim Ekman) ใหนิ้ยามว่า “ระบอบการปกครองที่มกีารเลอืกตัง้แต่มี

สภาวะการขาดดุลประชาธิปไตย (democratic deficits) หลายประการ เช่น การทุจริต การไรเ้สรีภาพของสื่อ ระบบ

ถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างฝ่ายนิติบญัญตัิกบัฝ่ายบริหารที่ไม่มปีระสิทธิภาพ  เป็นตน้40 นอกจากนัน้ ผูศึ้กษายงั

อาจพบชื่อเรียกในลกัษณะคลา้ยกนั เช่น ระบอบกึ่งเผด็จการอ านาจนิยม (semi-authoritarianism) ระบอบกึ่ง

                                                      
 

37
 การแปลค าว่า Hybrid Regimes ในภาษาไทยนัน้มคีวามแตกต่างกนัไป เช่น ระบอบผสม ระบอบการปกครองแบบผสม ระบอบลูกผสม 

ระบอบพนัทาง ในหน่วยน้ีผูเ้ขยีนขอใชค้ าวา่ ระบอบการปกครองแบบผสม  

 
38
 Leah Gilbert and Payam Mohseni. “ Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes,” Studies in 

Comparative International Development 46, no.3 (2011): 270-271. 

 
39
 Leonardo Morlino. “Are there hybrid regimes? Or are they just an optical illusion?” European political Science Review 1, 

no.2 (2009): 282.  

 
40
 Joakim Ekam. “Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes.,” International 

Political Science Review 30, no.1 (2009): 9  
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ประชาธิปไตย (semi-democracy) ก็เป็นได ้อย่างไรก็ตาม ค าเหล่าน้ีลว้นเป็นภาพสะทอ้นระบอบการปกครองที่ “มใิช่

ประชาธปิไตยหรอืเผดจ็การอย่างแทจ้รงิ”  

 การศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมเริ่มตื่นตวัมาตัง้แต่ทศวรรษ 1990 และกลายเป็นประเด็นส าคญัในหมู่

นกัวชิาการทางรฐัศาสตรอ์ย่างต่อเน่ือง ทว่าประเด็นน้ีก็มไิดเ้ป็นปรากฏการณ์ใหม่แต่อย่างใด นกัวชิาการจ านวนหน่ึงได ้

ต ัง้ขอ้สงัเกตถึงระบอบการปกครองที่อยู่ “กึ่งกลาง” ระหว่างประชาธิปไตยกบัเผด็จการ ช่วงทศวรรษ 1960 -1970 

ระบอบการปกครองในบางประเทศ กม็ลีกัษณะดงักลา่ว แมจ้ะมกีารเลอืกตัง้และพรรคการเมอืงในระบบหลายพรรคแต่

ก็มไิดเ้ป็นประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง ยงัมกีารจ ากดัสิทธิทางการเมอืงของประชาชน ตวัอย่างประเทศในยุคนัน้ ไดแ้ก่ 

เมก็ซโิก สงิคโปร ์มาเลเซยี เซเนกลั แอฟรกิาใต ้โรดเีซยีและไตห้วนั เป็นตน้ แซมมเูอล อ ีไฟเนอร ์(Samuel E. Finer) 

เรียกระบอบเช่นน้ีว่า “ประชาธิปไตยอ าพราง ” ( faç ade democracy) และ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” (quasi-

democracy)41 ในงานของฮวน ลินซ์ (Juan Linz) แบ่งระบอบเผด็จการออกเป็นระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 

(totalitarianism) และระบอบเผด็จการอ านาจนิยม (authoritarianism) แต่ก็ต ัง้ขอ้สงัเกตไวว้่าประเทศเผด็จการ

อ านาจนิยมบางประเทศก็สามารถจดัการเลอืกตัง้และการแขง่ขนัทางการเมอืงในระบบหลายพรรคการเมอืงได ้ลนิซใ์ชค้ า

ว่า “ระบบหลายพรรคแบบเทยีม” (pseudo-multiparty systems)42  กยุเลอโม โอ ดอนเนล (Guillermo O’ Donnell) 

และฟิลปิ ชมติเตอร ์(Philippe Schmitter) ไดช้ี้ใหเ้หน็ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นภายหลงัการเปลีย่นผ่านอาจจะกลายเป็น

ระบอบเผด็จการที่เปิดเสรี (dictablanda) หรือประชาธิปไตยที่ไม่เสรี (democradura)43  ส่วนงานของแลรี่ ไดมอนด ์

ฮวน ลนิซแ์ละเซมวัร ์มารต์นิ ลปิเซตไดเ้สนอค าว่า “กึ่งประชาธปิไตย” (semi-democratic) ซึง่เป็นระบอบประชาธิปไตย

ที่มขีอ้จ ากดัในหลายแง่มมุ เช่น อ านาจของผูท้ี่ไดร้บัการเลอืกตัง้ การแข่งขนัระหว่างพรรคการเมอืง สทิธิทางการเมอืง

และเสรีภาพของประชาชน แมจ้ะมกีารเลอืกตัง้แต่ผูน้ าประเทศมไิดม้าจากการเลอืกตัง้ ตวัอย่างประเทศที่นกัวิชาการ

คณะน้ียกมาเป็นกรณีศึกษาไดแ้ก่ เซเนกลั ซมิบบัเว มาเลเซยีและไทย เป็นตน้44 กระนัน้กต็าม ในบรบิทดงักล่าวก็ยงัไม่

มกีารใชค้ าว่า hybrid regime โดยตรงในการศึกษาระบอบการเมอืงแต่อย่างใด 
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ภาพที่ 1 ต าแหน่งแห่งที่ระบอบการปกครองแบบผสมในการจดัประเภทระบอบการปกครอง 

 ค าว่า “hybrid regime” ปรากฏเป็นคร ัง้แรกในบทความ The Hybrid Regimes of Central America ของ 

เทอรี่ ลีนน์ คารล์ (Terry Lynn Karl) ในค.ศ.1995 โดยใหค้วามหมายระบอบดงักล่าวไวว้่าเป็นนิยามว่าเป็น “รฐัที ่

ประกอบดว้ยรูปแบบการปกครองทัง้ประชาธิปไตยและเผด็จการอ านาจนิยม” (a state contains both democratic 

and authoritarianism form of rule) คารล์ใชป้ระเทศในภูมภิาคอเมริกากลาง (Central America) เป็นตวัแบบใน

การศึกษาโดยชี้ใหเ้หน็ว่าประเทศเหล่าน้ีมกีารเลอืกตัง้ที่เสรีแต่มไิดม้คุีณลกัษณะตามเกณฑป์ระชาธิปไตยข ัน้ต า่อีกท ัง้ยงั

มลีกัษณะเผดจ็การร่วมอยู่ดว้ย45 อย่างไรกต็าม ในเวลานัน้ แนวความคิดเช่นน้ียงัคลุมเคลอืและยงัไรท้ศิทางการศึกษาที่

ชดัเจน โทมสั คาโรเทอร ์ (Thomas Carothers) ไดช้ี้ ใหเ้ห็นว่าหลายประเทศเผชิญปญัหาจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธปิไตยและเขา้สู่ “พื้นทีส่เีทาทางการเมอืง” (political grey zone)46 ซึง่นบัวนัจะมปีระเทศที่เขา้ขา่ยเช่นน้ีเพิ่มมาก

ขึ้น ขอ้คิดเห็นน้ีสอดรบักบัรายงานประจ าปีขององคก์รฟรีดอม เฮาสท์ี่เรียกประเทศในพื้นที่สีเทาน้ีว่า "มีเสรีเป็น

บางส่วน” (partly free) มสีดัส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศท ัว่โลก นอกจากนัน้มกีารตัง้ขอ้สงัเกตว่าประชาธิปไตย

ในหลายประเทศมีสถานะเป็นเพียงประชาธิปไตยที่มีการเลอืกตัง้แต่ไม่สามารถยกระดบัใหเ้ป็นประชาธิปไตยในเชิง

สารตัถะหรอืเสรปีระชาธปิไตยได ้47  

 เสน้ทางทีน่ าไปสู่ระบอบการปกครองแบบผสมม ี3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 48 

 1.) ความผุกร่อนของระบอบเผด็จการ ( the decay of full-blown authoritarianism) ในเสน้ทางเช่นน้ี 

ระบอบเผด็จการเผชิญกบัแรงกดดนัจากท ัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศใหย้อมประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบ

                                                      
 

45
 Terry Lyne Karl. “The Hybrid Regimes of Central America,” Journal of Democracy 6, no.3 (1995): 72-87. 

 
46
 Thomas Carothers. “The end of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy 13, no.1 (2002): 55-68. 

47
 Larry Diamond. Thinking about Hybrid Regimes. Ibid. 

48
 Steven Levitsky and Lucan Way. “The Rise of Competitive Authoritarianism,” Journal of Democracy 13, no.2 (2002): 60-61.  
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ทางการ กรณีเช่นน้ีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภูมภิาคแอฟริกาโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวกิฤตเศรษฐกิจและแรงกดดนัจาก

ชาติตะวนัตกใหผู้น้ าเผด็จการจดัการเลอืกตัง้ ทว่าการเปลีย่นผ่านในครัง้น้ีมไิดน้ าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอีกท ัง้ผูน้ า

เผดจ็การยงัอยู่ในอ านาจ 

 2.) การล่มสลายของระบอบเผด็จการที่น าไปสู่ระบอบเผด็จการที่มกีารเลอืกตัง้ ระบอบการเลอืกตัง้ที่เกิดใหม่

ในช่วงตน้ของการล่มสลายของเผด็จการนัน้ไม่มปีระสิทธิภาพ แมว้่าความอ่อนแอของภาคประชาสงัคมและความไม่

คุน้เคยต่อแบบแผนปฏบิตัิแบบประชาธิปไตยจะเปิดโอกาสใหร้ฐับาลที่มาจากการเลอืกตัง้นัน้ยงัคงปกครอ งแบบเผด็จ

การ อย่างไรก็ตามรฐับาลเหล่าน้ีก็ไรข้ดีความสามารถที่จะสรา้งระบอบเผด็จการใหเ้ขม้แขง็ได ้ตวัอย่างที่เห็นไดช้ดัคือ 

บรรดาประเทศที่เคยปกครองดว้ยระบอบคอมมวินิสต ์เช่น อารเ์มเนีย โครเอเทยี โรมาเนีย รสัเซยี เซอรเ์บยีและยูเครน 

เป็นตน้  

 3.) ความผุกร่อนของระบอบประชาธิปไตย สถานการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ที่ส ัง่สมยาวนานทาง

การเมอืงและเศรษฐกิจในยุครฐับาลที่มาจากการเลอืกตัง้ไดก่้อเงือ่นไขที่น าไปสู่กดักร่อนสถาบนัประชาธิปไตยใหเ้สื่อม

ถอยแต่ท ัง้น้ีก็มไิดม้เีจตจ านงที่จะท าลายประชาธิปไตยเสยีท ัง้หมด การกดักร่อนอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น ผูน้ า

กระท ารฐัประหารตนเอง (presidential self-coup) หรือการกระท าโดยมชิอบต่อวถิปีระชาธิปไตย ตวัอย่างเช่น เปรูใน

สมยัรฐับาลอลัแบรโ์ต ฟูจโิมริ (Alberto Fujimori) หรอืเวเนซูเอลา่ในสมยัรฐับาลฮูโก ชาเวช (Hugo Chavez) เป็นตน้ 

2. ขอ้ถกเถยีงในการศึกษารูปแบบระบอบการปกครองแบบผสม  

 นกัวชิาการจ านวนหน่ึงพยายามแกไ้ขปญัหาการศึกษา “พื้นทีส่เีทาทางการเมอืง” โดยการแสวงหาค าอธบิายและ

การสรา้งกรอบความคิด (conceptualization) รูปแบบระบอบการปกครองแบบผสมใหช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น49 ในปจัจุบนัน้ี 

ขอ้ถกเถยีงในการศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมแบง่ออกเป็น 2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ แนวทางการศึกษาระบอบการ

ปกครองแบบแยกย่อย (subtypes of regimes) และแนวทางการศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมเป็นการเฉพาะ 

(particular hybrid regimes) 

 2.1. แนวทางการศึกษาระบอบการปกครองแบบแยกย่อย  

 ในแนวทางการศึกษาระบอบการปกครองแบบแยกย่อยนั้นอาศัยกรอบคิดเรื่อง “รูปแบบลดทอน”  (a 

diminished subtype) เป็นจุดตัง้ตน้ของการสรา้งค าอธิบาย แนวทางน้ีพจิารณาระบอบการปกครองแบบผสมว่าเป็น

                                                      
 

49
 Christian Gobel. “ Semiauthoritarianism” in 21st Century Political Science: A Reference Handbook, edited by John T. 

Ishiyama and Marijke Breuning. (Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications,2011), 260-262; Leah Gilbert and Mohseni. Ibid, 272-275. 
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รูปแบบการปกครองที่ขาดเงื่อนไขพื้นฐานของระบอบ (a root concept)50 โดยแบ่งออกไดอ้ีกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  

ระบอบการปกครองแบบผสมเป็นประชาธิปไตยที่ลดทอนคุณลกัษณะหรือประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ (a diminished 

subtype of democracy) โดยจะเห็นจากแนวทางการศึกษา “ประชาธิปไตยที่มีค าคุณศพัท์” (democracy with 

adjectives)  ส่วนอีกกลุ่มคือ ระบอบการปกครองแบบผสมเป็นระบอบเผด็จการที่เปิดเสรี ( liberalized autocratic) 

หรอืระบอบเผดจ็การทีล่ดทอนคุณลกัษณะ (a diminished subtype of authoritarianism) ซึง่เหน็ไดจ้าการแนวทาง

การศึกษา “เผดจ็การทีม่คี  าคุณศพัท”์ (authoritarianism with adjective)51  

  2.1.1 กลุ่มวรรณกรรมระบอบการปกครองแบบผสมในฐานะรูปแบบย่อยของประชาธิปไตย 

 งานในกลุม่น้ีเกดิขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 โดยตัง้ขอ้สรุปร่วมกนัว่า ระบอบการปกครองแบบผสมในแนวทางน้ี

อยู่ระหว่างประชาธิปไตยที่มีการเลือกตัง้และประชาธิปไตยแบบเสรี 52  กล่าวคือเป็นระบอบที่มีลกัษณะพื้นฐานตาม

เกณฑป์ระชาธิปไตยข ัน้ต า่หรือประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการที่สามารถจดัการเลอืกตัง้ในประเทศไดแ้ต่ไม่สามารถ

ยกระดบัไปสู่ประชาธิปไตยในเชิงสารตัถะได ้เช่น การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การควบคุมแหล่งขอ้มูล

ข่าวสารที่เป็นทางเลอืก การควบคุมบริหารรฐับาลโดยผูท้ี่ไม่ไดม้าจากการเลอืกตัง้จากประชาชน หรือการมสี่วนร่วม

ทางการเมืองของภาคประชาชนที่อยู่ในระดบัต า่ เป็นตน้ ยกตวัอย่างเช่น แนวคิดประชาธิปไตยที่ไม่เสรี ( illiberal 

democracy) แนวคิดกึ่งประชาธิปไตย (semi-democracy) ประชาธิปไตยแบบท าแทน (delegative democracy) 

เป็นตน้ เดวดิ โคลเิออร ์(David Collier) และ สตเีวน เลวทิสก ี(Steven Levitsky) เรยีกค าเหลา่น้ีว่า “ประชาธปิไตยที่

มีค าคุณศัพท์” (democracy with adjectives) ที่มีฐานะเป็น “รูปแบบการปกครองที่ลดทอนคุณลกัษณะของ

ประชาธิปไตย”  ที่ลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นความบกพร่องของประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม แนวคิดเหล่าน้ีมีความหมาย

ใกลเ้คียงและทบัซอ้น53 ยกตวัอย่างเช่น ประชาธิปไตยที่ไม่เสรีในทศันะของฟารีด ซากาเรีย (Fareed Zakaria) แลว้ 

เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตัง้แบบระบบหลายพรรคและเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ลงคะแนนแต่ไม่

สามารถปกป้องคุม้ครองสทิธพิลเมอืงได ้ดว้ยเหตน้ีุแนวคิดน้ีมไิดร้ะบุแงม่มุหรอืขอ้บง่ชี้จ  านวนมากไว ้54 แนวคิดดงักล่าว

                                                      
 

50
 การแบ่งรูปแบบระบอบการปกครองแบบแยกย่อยนัน้ม ี2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปแบบย่อยแบบด ัง้เดมิ (classic subtypes) ทีส่รา้งค าอธิบายใหเ้ห็น

โครงสรา้งทางการปกครองภายในรฐั ความหมายในแนวทางจะมีความหมายในเชิงบวก เช่น ประชาธิปไตยแบบรฐัสภา ( parliamentary democracy) 

ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (presidential democracy) ประชาธิปไตยที่เนน้เสียงขา้งมาก (majoritarian democracy) เป็นตน้ ส่วนรูปแบบย่อยที่

ลดทอนคุณลกัษณะ (diminished subtypes) เป็นการสรา้งความหมายใหก้บัประชาธิปไตยในแงล่บเพื่อแสดงถงึการขาดคุณสมบตัขิองประชาธิปไตยทีป่รากฏ

ในการปกครองของรฐั อนึ่ง ในภายหลงั ไดม้กีารน าแนวคิด diminished subtypes มาประยุกตใ์ชก้บัระบอบเผด็จการ ดู David Collier and Steven 

Levitsky. “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research,” World Politics 49, no.3 (1997): 430-451. 

51
 ค าวา่ authoritarianism ไดม้กีารบญัญตัศิพัทว์า่ เผดจ็การอ านาจนิยมหรือระบอบอ านาจนิยม อย่างไรก็ตาม ในหน่วยน้ี ผูเ้ขยีนจะขอใชค้ าวา่

ระบอบเผดจ็การในการด าเนินเนื้อหา 

 
52
 Christian Gobel. Ibid. 

53
 David Collier and Steven Levitsky. Ibid.  

54
 ดู Fareed Zakaria. “The Rise of Illiberal Democracy.” Foreign Affairs 76, no.6 (1997): 22-43. 
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จงึเป็นกรอบทีก่วา้งและครอบคลุมการอธิบายการเมอืงแทบจะทกุพื้นที่ของโลก ในขณะเดยีวกนัระบอบกึ่งประชาธิปไตย

ไดต้กีรอบลกัษณะระบอบไวใ้หแ้คบกว่าซากาเรยีโดยเพิม่แงม่มุอื่นๆเขา้ไว ้เช่น การเลอืกตัง้ทีม่กีารแขง่ขนัและอ านาจที่มี

ประสิทธิภาพของผูท้ี่ไดร้บัเลอืกตัง้ เป็นตน้55 จากตวัอย่างที่หยิบยกมาน้ีลว้นแสดงใหเ้ห็นความยุ่งยากและก่อความ

สบัสนในการแบง่แยกความแตกต่างระหว่างประชาธปิไตยทีม่ขีอ้บกพร่องดว้ยกนัเอง 

  2.1.2 แนวทางการศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมในฐานะรูปแบบย่อยของเผด็จการ  

   นกัวชิาการจ านวนหน่ึงเริ่มหนัมาสนใจระบอบการปกครองแบบผสมในฐานะระบอบเผด็จการที่เปิดโอกาสให ้

จดัการเลือกตัง้ขึ้นในประเทศหรือ “เผด็จการที่มีการเลือกตัง้” (electoral authoritarianism) งานในกลุ่มน้ีเกิดขึ้น

สบืเน่ืองจากทศันะของฮวน ลนิซท์ี่เสนอในหนงัสอื Totalitarianism and Authoritarianism Regimes ฉบบัตีพมิพ์

ใหม่ในค.ศ. 2000 ที่ว่า ประเทศประชาธิปไตยใหม่มไิดเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานข ัน้ต า่ของประชาธิปไตยแต่อย่างใด  ดงันัน้

การเรียกระบอบการปกครองใหม่เหล่าน้ีบนฐานแนวคิดเผด็จการ (the root concept of authoritarianism) หรือ

เผดจ็การทีม่คี  าคุณศพัท ์(authoritarianism with adjective) ดูจะเหมาะสมกว่า56  

 ดงันัน้ งานในกลุ่มน้ีจึงถูกผลิตออกมาตัง้แต่ค.ศ. 2000 ตวัอย่างงานส าคญัไดแ้ก่ ระบอบเผด็จการที่มีการ

เลือกตั้ง  (electoral authoritarianism) ระบอบเผด็จการเลือกตั้งที่ครองอ านาจน า (Hegemonic electoral 

authoritarianism) ระบอบกึ่งเผด็จการ (semi-authoritarianism) หรือระบอบเผด็จการที่เปิดเสรี ( liberalized 

autocracy)57 เป็นตน้ นกัวชิาการในกลุ่มน้ีต ัง้ขอ้สรุปร่วมกนัว่าระบอบเผด็จการที่มกีารเลอืกตัง้เป็นระบอบที่มจี  านวน

มากทีสุ่ดในบรรดาระบอบการปกครองที่มใิช่ประชาธิปไตย อกีท ัง้ยงัมองว่าระบอบดงักล่าวแตกต่างจากระบอบเผด็จการ

แบบดัง้เดิมในแง่ของการเปิดพื้นที่ทางการเมอืงมากขึ้นดงัจะเหน็ไดช้ดัจากการจดัเลอืกตัง้ซึ่งไม่ปรากฏในระบอบเผด็จ

การแบบดัง้เดิมที่ปิดก ัน้การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนอย่างสิ้นเชิง การเลอืกตัง้จึงเป็นเพียงฉากอ าพราง

ระบอบเผด็จการไว ้แต่ก็ไม่ยอ้นกลบัไปสู่ระบอบเผด็จการที่ปิดก ัน้อย่างเด็ดขาด (closed autocracies) กล่าวอีกนยั

หน่ึง ประเทศเหลา่น้ีไมส่ามารถขบัเคลือ่นการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยทีส่มบูรณไ์ด ้58  

 

 

                                                      
55 ตวัอย่างดู William Case. “Semi-Democracy in Malaysia: Withstanding the Pressures for Regime Change.” Pacific Affairs 

66, no. 2 (1993): 183-205. ในภาษาไทย ดู ลขิติ ธีรเวคนิ. ประชาธิปไตยคร่ึงใบ : การเมอืงไทยในระยะหวัเลี้ยวหวัต่อ. (กรุงเทพฯ:วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร, 2533). 

56
 Juan Linz. Ibid.   

57
 Marina Ottaway. Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism. (Washington DC.: Carnegie, 2003) 

58
 Christian Gobel. Ibid, 260. 
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 2.2  แนวทางการศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมเป็นการเฉพาะ  

  แนวทางการศึกษาในกลุ่มน้ีเริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบนัโดยนกัวชิาการในกลุ่มน้ีมขีอ้เสนอร่วมกนัว่าควรศึกษา

ระบอบการปกครองแบบผสมในฐานะรูปแบบเฉพาะมากกว่าทีจ่ะมองว่าระบอบน้ีเป็นผลสบืเน่ืองจากการเปลีย่นผ่านไปสู่

ประชาธิปไตยที่ไม่ส  าเร็จ59 เทอรี่ คารล์ในฐานะผูบุ้กเบิกการศึกษาประเด็นน้ีเห็นว่าระบอบการปกครองแบบผสมมี

ลกัษณะเฉพาะตวั (unique type) ไดช้ี้ ใหเ้ห็นว่าระบอบการปกครองในอเมริกากลางมกีารเลอืกตัง้ที่เสรีและยุติธรรม 

กองทพัสนบัสนุนรฐับาลพลเรือนทว่ายงัมีอ  านาจในบางส่วน เช่น การควบคุมกิจการภายในทางทหาร การก าหนด

นโยบายความม ัน่คง การแต่งต ัง้บคุคลของตนเขา้ไปในกจิการศาลพลเรอืน (civil courts) เป็นตน้ นอกจากนัน้ สถาบนั

ตลุาการยงัอ่อนแอ สทิธต่ิางๆถกูคุกคามและมกีารละเมดิกฏหมาย60  

 สตเีวน เลวทิสกี้และลูแคน เวย ์(Lucan Way) ไดเ้สนอแนวคิดระบอบเผดจ็การทีม่กีารแขง่ขนั (competitive 

authoritarianism) ในค.ศ. 2002 และพฒันาแนวคิดดงักล่าวอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นในผลงาน Competitive 

Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War ในทศันะของนกัวชิาการท ัง้สองแลว้ ระบอบเผด็จการที่

มกีารแข่งขนัเป็นระบอบการปกครองแบบผสมรูปแบบหน่ึงที่เกิดขึ้นหลงัยุคสงครามเย็น อีกท ัง้ยงัชี้ ใหเ้ห็นว่าระบอบ

ดงักล่าวมไิดเ้ป็นรูปแบบย่อยของเผดจ็การแต่เป็นระบอบการปกครองที่มลีกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 61โดยมลีกัษณะ

ส าคญัคือเป็นระบอบการปกครองโดยพลเรือน (civilian regimes) ที่มสีถาบนัการเมอืงแบบประชาธิปไตยด ารงอยู่ มี

การแขง่ขนัทางการเมอืงเกดิขึ้นอย่างแทจ้รงิทว่ามไิดเ้ป็นประชาธปิไตย ผูท้ีอ่ยู่ในต าแหน่ง (incumbents) จะอาศยัความ

ไดเ้ปรียบทางการเมอืงเพื่อป้องกนัฝ่ายตรงขา้มมใิหช้นะหรือมอี  านาจแทนที่ตน ดงันัน้ในระบอบเช่นน้ี การแข่งขนัทาง

การเมอืงเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิแต่ไม่ยุติธรรม (competition is real but unfair)62 

 โจเอคิม เอ็คแมน (Joakim Ekman) อาศยัแนวคิดขา้งตน้ของลูวิทสกี้และเวยม์าเป็นฐานสรา้งค าอธิบาย

รูปแบบระบอบการปกครองแบบผสม โดยใชเ้กณฑ ์6 ประการไดแ้ก่ การเลอืกตัง้ทีม่กีารแข่งขนั (ในฐานะเงือ่นไขข ัน้ต า่

ของระบอบการปกครองแบบผสม) ระดบัของการทุจริต (levels of corruption) การขาดคุณภาพของประชาธิปไตย 

(lack of democratic quality) สถานการณ์เสรีภาพของสื่อที่เป็นปญัหา (problematic press freedom situation) 

สถานการณ์เสรีภาพพลเมืองที่เลวรา้ย (a poor civil liberties) และการขาดหลกันิติรฐั (lack of the rule of law) 

หากระบอบใดที่เขา้ข่ายเกณฑด์งักล่าวในหลายขอ้แลว้ย่อมมแีนวโนม้ที่จะเขา้สู่ระบอบเผด็จการ 63  ในทศันะของลโีอนา

                                                      
59
 Steven Levitsky and Lucan Way. Ibid, 51. 

60
 Terry Lyne Karl. “The Hybrid Regimes of Central America,” Ibid. 

61
 Steven Levitsky and Lucan Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. (New York: 

Cambridge 

University Press, 2010).   

 
62
 Ibid. P.5  

 
63
 Joakim Ekman, Ibid. 
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โด มอริโน (Leonardo Morlino) ประเทศใดที่เขา้ข่าย “มเีสรีเป็นบางส่วน” ตามการชี้วดัขององคก์รฟรีดอม เฮาสเ์ป็น

เวลาต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 10 ปี ประเทศนัน้มรีะบอบการปกครองแบบผสม  มอริโนยงัไดแ้บ่งระบอบการปกครองแบบ

ผสมออกเป็น 3 รูปแบบย่อย ไดแ้ก่ ประชาธิปไตยแบบพิทกัษร์กัษา (protected democracy) ประชาธิปไตยที่มี

ขอ้จ ากดั ( limited democracy) และประชาธิปไตยไรร้ฐั (democracy without state)64  ลีห ์ กิลเบิร ์ต (Leah 

Gilbert) และพาแยม โมเซนี (Payam Mohseni) ไดเ้สนอว่าควรกา้วขา้มจดัวางต าแหน่งแห่งทีร่ะบอบการปกครองแบบ

ผสมบน “ความต่อเน่ืองที่เป็นเสน้ตรง” (a linear continuum) ระหว่างเผด็จการกบัประชาธิปไตยโดยหนัมาพจิารณา

โครงสรา้งหลากมิติ (the multi-dimensional arrangements) ของรูปแบบระบอบการปกครอง อีกท ัง้ยงัเห็นว่า

ระบอบทีม่ใิช่ประชาธิปไตยหรอืระบอบทีม่ใิช่เผดจ็การควรถกูเรียกว่า “ระบอบการปกครองแบบผสม” มากกว่าทีใ่ชค้ าว่า

ประชาธปิไตยหรอืเผดจ็การทีม่คี  าคุณศพัท ์ท ัง้น้ีเพือ่ป้องกนัความสบัสน65  

 แมจ้ะมคีวามพยายามในการสรา้งค าอธิบายระบอบการปกครองแบบผสมใหช้ดัเจนและรดักมุขึ้น ทว่ากย็งัมขีอ้

ถกเถยีงถงึเสน้แบง่และความทบัซอ้นของค าอธิบายระบอบดงักลา่วอยู่ ยกตวัอย่างเช่น แนวคิดเผดจ็การทีม่กีารเลอืกตัง้

ของลูวสิกี้และเวย ์กบัแนวคิดเผด็จการที่มกีารเลอืกตัง้ของเชดเลอรน์ั้นมคีวามทบัซอ้นในบางประเด็น แมจ้ะเห็นพอ้ง

เรื่องการจ าแนกประชาธิปไตยออกจากเผด็จการ แต่กลบัเหน็ต่างเรื่องการจ าแนกเผด็จการกบัระบอบการปกครองแบบ

ผสม ในงานของเลวติสกี้และเวย ์ระบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนัสามารถจดัการเลอืกตัง้ที่ครอบคลุม ( inclusive) และ

มกีารแข่งขนัแต่เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่ไม่เสมอภาคและไม่ยุติธรรม (uneven playing field) กล่าวคือ “การแข่งขนัเกิดขึ้น

จริงแต่ไม่ยุติธรรม” (competition is real but unfair)66 ส่วนการเลือกตัง้ในระบอบการปกครองแบบผสมตาม

ค าอธิบายของเชดเลอรน์ัน้ปรากฏเช่นกนัทว่า “ไม่เสรีและไม่ยุติธรรม”67 หากใชก้รอบท ัง้สองขา้งตน้มาพจิารณาตวัอย่าง

กรณีศึกษา เช่น อียิปต ์สิงคโปรแ์ละคาซคัสถาน ก็จะมีค าอธิบายต่างกนัไป ลูวิทสกี้และเวยเ์ห็นว่าท ัง้สามประเทศ

ดงักล่าวเป็นเผด็จการเต็มข ัน้ (full-scale authoritarianism) ในขณะที่เชดเลอรเ์ห็นว่าเป็นระบอบการปกครองแบบ

ผสม   
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 Leonardo Morlino.Ibid.    ใส่ค าอธิบายความหมายไว ้ 

 
65
 Leah Gilbert and Payam Mohseni. Ibid. 

 
66
 Steven Levitsky and Lucan Way.Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. (New York: Cambridge 

University Press, 2010), 5 

 
67
 Andreas Schedler. Electoral Authoritarianism: The Dynamics of unfree competition. (Boulder, Colo: L. Rienner Publishers, 

2006). 
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  ภาพที่ 2   แผนที่ทางความคดิของการศึกษาการปกครองแบบผสมในปจัจุบนั 

ที่มา: ปรบัปรุงจาก Leah Gilbert and Payam Mohseni. “Beyond Authoritarianism: The Conceptualization 

of Hybrid Regimes,” Studies in Comparative International Development 46, no.3 (2011): 275.  

 ในภาพที่ 2 ไดใ้ชก้ารแบ่งระบอบการปกครองของแลรี่ ไดมอนดเ์พื่อเป็นแถบแสดงข ัน้พื้นฐาน ( foundation 

spectrum) และจดัวางแนวคิดระบอบการปกครองแบบผสมของนกัวชิาการบางคนเพื่อชี้ใหเ้หน็ค าอธิบายที่ทบัซอ้นกนั 

ในเบื้ องตน้ ไดมอนด์แบ่งระบอบการปกครองออกเป็น 5 รูปแบบไดแ้ก่  ระบอบเผด็จการแบบปิด (closed 

authoritarianism) ระบอบเผด็จการเลือกตัง้ที่ครองอ านาจน า (hegemonic electoral authoritarianism) ระบอบ

เผด็จการที่มีการเลือกตัง้ (competitive authoritarianism) ระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตัง้ (electoral 

democracy) และประชาธิปไตยเสรี (liberal democracy)68 จากแผนภาพจะเห็นว่าระบอบเผด็จการที่มกีารเลอืกตัง้

ของเชดเลอรแ์ละระบอบกึ่งเผดจ็การของออตตาวา ทบัซอ้นกบัระบอบเผดจ็การการเลอืกตัง้ทีค่รองอ านาจน าและระบอบ

เผดจ็การทีม่กีารแขง่ขนั ในอกีทางหน่ึง ระบอบกึ่งประชาธปิไตยกท็บัซอ้นและคาบเกี่ยวกบัประชาธิปไตยที่มกีารเลอืกตัง้

และระบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนั เป็นตน้ สิ่งน้ีแสดงใหเ้หน็ความไม่ชดัเจนของการก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของระบอบ

การปกครองแบบผสมอีกท ัง้ยงัก่อใหเ้กิดปญัหาและความเหน็พอ้งในหมู่นกัวชิาการ เช่น ระบอบการปกครองแบบผสม

เป็นเผด็จการไดห้รือไม่ การเลือกตัง้ที่มีหลายพรรคว่ามีค่าเท่ากบัรูปแบบการปกครองแบบผสมไดห้รือไม่ หรือ

นกัวชิาการบางกลุม่เหน็ว่า มาเลเซยีและสงิคโปรค์ือตวัแบบของระบอบการปกครองแบบผสมทีม่กีารเลอืกตัง้เป็นประจ า

และสม า่เสมออีกท ัง้ยงัมสีถาบนัทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย กรณีเช่นน้ีน าไปสู่ค าถามว่าเราจะอธิบายระบอบการ

ปกครองแบบผสมดว้ยกรอบแนวคิดใดจึงจะเหมาะสม เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี นกัวชิาการบางกลุ่มจึงเหน็ว่ามคีวามจ าเป็น

                                                      
 

68
 Larry Diamond. Thinking about Hybrid Regimes. Ibid.  
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อย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งสรา้งกรอบแนวคิดระบอบการปกครองแบบผสมโดยเฉพาะแทนทีจ่ะพจิารณาว่าเป็นระบอบดงักลา่วเป็น

การลดทอนรูปแบบและลกัษณะของระบอบการปกครองแบบใดแบบหน่ึง  

กจิกรรม 9.2.1  

 ระบอบการปกครองแบบผสมคืออะไร มลีกัษณะอย่างไร 

แนวตอบกจิกรรม 

 แมใ้นปจัจุบนั นกัวิชาการยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปร่วมกนัในการก าหนดนิยามระบอบการปกครองแบบผสม 

ทว่าสามารถสรุปไดว้่า ระบอบการปกครองแบบผสมเป็นการปกครองที่มลีกัษณะประชาธิปไตยและเผด็จการด ารงอยู่

ร่วมกนั กล่าวคือ ปรากฏรูปแบบประชาธิปไตยในข ัน้พื้นฐานบางประการ เช่น การเลอืกตัง้และการแข่งขนัทางการเมอืง 

แต่ปรากฏรูปแบบเผดจ็การ เช่น การกดีกนัการมสี่วนร่วมทางการเมอืง การควบคุมสื่อหรอืการข่มขูคุ่กคามโดยรฐั เป็น

ตน้  
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เร่ืองที่ 9.2.2  

ลกัษณะของระบอบการปกครองแบบผสม 

 แนวคิดเผด็จการที่มกีารแข่งขนั (competitive authoritarian) ของสตีเวน เลวิทสกีและลูแคน เวยถ์ือเป็น

งานตัง้ตน้ศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมอย่างเป็นระบบในช่วงตน้ศตวรรษที่ 21 โดยเสนอว่าระบอบการปกครอง

ดงักล่าวม ี“ลกัษณะเฉพาะ” ในตวัเอง แนวคิดน้ีเป็นที่สนใจในหมู่นกัวชิาการที่ศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมและ

การเปลีย่นผ่านทางการเมอืง69  ในหน่วยน้ี ผูเ้ขยีนอาศยังานดงักลา่วเป็นฐานในการอธิบายลกัษณะ กลไกการท างานและ

พลวตัรของระบอบการปกครองแบบผสม ประกอบกบัการน าเสนอการแบ่งรูปแบบระบอบการปกครองแบบผสมใน

ทศันะของนกัวชิาการในปจัจบุนั 

 เลวิทสกีและเวยใ์หค้วามหมายระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขนัว่าเป็นระบอบการปกครองโดยพลเรือน 

(civilian regimes) ทีม่สีถาบนัการเมอืงแบบประชาธิปไตยแบบทางการทีใ่ชเ้ป็นช่องทางในการเขา้สู่อ านาจทางการเมอืง 

มกีารแข่งขนัทางการเมอืงเกิดขึ้นจริง ทว่าผูท้ี่อยู่ในต าแหน่ง ( incumbents) อาศยัความไดเ้ปรียบทางการเมอืงผ่าน

ช่องทางเหล่าน้ีป้องกนัฝ่ายตรงขา้มมใิหช้นะหรือมอี  านาจแทนที่ตน ดงันัน้ในระบอบเช่นน้ี การแข่งขนัทางการเมอืงเป็น

สิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิแต่ไมยุ่ตธิรรม (competition is real but unfair)70 

 ระบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนัแตกต่างจากเผด็จการเต็มรูปแบบ ( full authoritarianism)71 ในแง่ของการ

เปิดพื้นที่ทางการเมอืง กล่าวคือ ในระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบ รฐับาลปิดกัน้การแข่งขนัทางการเมอืงจากฝ่ายตรงขา้ม

ที่ตอ้งการเขา้มาบริหารประเทศในทุกช่องทาง ส่วนระบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนันัน้ ฝ่ายตรงขา้มสามารถใชช่้องทาง

รฐัธรรมนูญลงแขง่ขนัทางการเมอืงผ่านการเลอืกตัง้ทีจ่ดัขึ้นตามปกติเพือ่ชงิอ านาจบริหารประเทศ การเลอืกตัง้ในระบอบ

น้ีเกดิขึ้นเป็นประจ าสม  า่เสมอ ฝ่ายตรงขา้มรฐับาลสามารถด าเนินกจิกรรมทางการเมอืงไดอ้ย่างเสร ีเช่น การเปิดทีท่  าการ

พรรค การคดัเลอืกคนเขา้สู่พรรคและหาเสียงเลอืกตัง้ เป็นตน้ รฐับาลมไิดใ้ชอ้  านาจจบักุมคุมขงัฝ่ายตรงขา้มเช่นที่

ปรากฏในเผด็จการเต็มรูปแบบ ดงันัน้ ในระบอบน้ี กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตยด าเนินไปตามปกติและมี

ประสทิธภิาพ อกีท ัง้การแขง่ขนัในพื้นทีท่างการเมอืงต่างๆก็เกดิขึ้นอย่างแทจ้รงิ72 (ดูตารางที ่3 ประกอบ) 

 

                                                      
 

69
 ตวัอย่างดู Valerie Bunce and Sharon Wolchik. 2010. “Defeating Dictators: Electoral Change and stability in competitive 

authoritarian regime.” World Politics 62, no.1 (2010), 43-86. 
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 Steven Levitsky and Lucan Way, Ibid, 5 
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 เผด็จการเต็มรูปแบบในที่นี้  ประกอบดว้ย ระบอบเผด็จการแบบปิด (closed regimes) ที่ไม่มสีถาบนัทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย เช่น จีน 

คิวบา เกาหลเีหนือ ซาอุดอิาระเบยี เป็นตน้ และระบอบพรรคการเมอืงครองอ านาจน า (hegemonic regimes) ซึ่งเป็นระบอบที่มกีารเลอืกต ัง้และสถาบนัทาง

การเมอืงประชาธิปไตยเป็นเพยีงฉากอ าพรางเท่านัน้ มกีารจ ากดัสทิธิทางการเมอืงและขจดัขดัขวางฝ่ายตรงขา้มรฐับาลในหลายรูปแบบ เช่น อยีปิต ์คาซคัสถาน 

อวุเบกสิถานเป็นตน้  
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 Steven Levitsky and Lucan Way. Ibid, 7 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างระบอบการปกครอง 

 

ประเด็น ระบอบประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการ 

ทมีีการแข่งขนั 

ระบอบเผด็จการเตม็รูปแบบ 

สถานภาพของ 

สถาบนัทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย 

(เช่น การเลอืกต ัง้ เสรีภาพ

พลเมือง) 

สถาบนัทางการเมอืง 

เป็นเพียงช่องทางเดียวที่ชอบ

ธรรมในการเขา้สู่อ  านาจ 

ด ารงอยู่และมคีวามหมายแต่ถูก

คุกคามตามความพงึพอใจของผู ้

ที่อยู่ในต าแหน่งแต่ก็ไดร้บัการ

พิจารณว่าเป็นวิธีการเดียวใน

การเขา้สู่อ  านาจ 

ไ ม่ มี ห รื อ อ า จ ถู ก ล ด

ความส าคญั 

มไิดถ้กูพจิารณาว่าเป็นวธิกีาร

ในการเขา้สู่อ  านาจ 

สถานภาพของ 

ฝ่ายตรงขา้มรฐับาล 

ฝ่ายตรงขา้มอาจมีสถานะท ัง้ที่

เหนือกว่าหรือดอ้ยกว่าผูท้ีอ่ยู่ใน

ต าแหน่งก็เป็นได ้

ฝ่ายตรงขา้มเป็นสิ่งถูกตอ้งตาม

กฎหมายและสามารถลงแข่งขนั

ไดอ้ย่างเปิดเผยแต่เสียเปรียบ

ทางการเมอืงจากการละเมดิโดย

ผูท้ีด่  ารงต าแหน่ง 

ฝ่ายตรงขา้มเป็นสิ่งตอ้งหา้ม 

อาจจะมีการด าเนินการลบั

หรอืถกูเนรเทศ  

ระดบัของ 

ความไม่แน่นอน 

สูง ต า่กว่าประชาธิปไตยแต่สูงกว่า

ระบอบเผดจ็การเตม็รูปแบบ 

ต า่ 

ที่ ม า : ปรับป รุ ง จ า ก  Steven Levitsky and Lucan Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes 

After the Cold War. (New York: Cambridge University Press, 2010), 13. 

 สิ่งที่ท  าใหร้ะบอบเผด็จการที่มีการแข่งขนัแตกต่างจากระบอบประชาธิปไตยคือ ผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งใชอ้  านาจ

ละเมดิแง่มมุใดแง่มมุหน่ึงใน 3 ประเด็นส าคญัไดแ้ก่ การเลอืกตัง้ (elections) เสรีภาพพลเมอืง (civil liberties) และ

การแขง่ขนัทีไ่มเ่สมอภาค (an uneven playing field)73  

 ในประเด็นการเลอืกตัง้ ในระบอบเผดจ็การที่มกีารแขง่ขนัมไิดปิ้ดกัน้ผูส้มคัรจากฝ่ายตรงขา้มแต่อย่างใด ผูท้า้

ชิงสามารถหาเสยีงเลอืกตัง้ไดอ้ย่างเสรี ทว่าการเลอืกตัง้กลบัไม่เสรี (unfree) และไม่ยุติธรรม (unfair) ในบางกรณี ก็มี

การใชก้ลโกงในหลายรูปแบบ เช่น การควบคุมจดัการรายชื่อผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ (manipulation of voter lists) , กลโกง

การหย่อนคะแนนลงหีบบตัร (ballot box stuffing) รวมไปถึงการนับคะแนนเสียงที่ผิดพลาด  (falsification of 

results) เป็นตน้  

 ประเด็นต่อมา ในระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพพลเมือง (เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพสื่อและการ

รวมกลุ่ม) เป็นสิ่งที่ไดร้บัการคุม้ครองโดยรฐั ในทางตรงกนั ในระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบนอกจากไม่มกีารคุม้ครอง
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จากรฐัแลว้ รฐัยงัอาจใชอ้  านาจละเมดิหรือคุกคามฝ่ายที่เหน็ต่างอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ กจิกรรมของฝ่ายตรงขา้มรฐับาล

จึงด าเนินการในลกัษณะลบัหรือถูกส ัง่หา้มจนน าไปสู่การลงโทษ ส่วนในระบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนันัน้ รฐัคุม้ครอง

สทิธแิละเสรีภาพประชาชนในระดบัหน่ึง สือ่อสิระและฝ่ายคา้นสามารถด ารงอยู่และด าเนินกิจกรรมทางการเมอืงได ้ทว่า

เสรีภาพพลเมอืงกลบัถูกคุกคาม กลุ่มบุคคลอนัไดแ้ก่ นกัการเมอืงฝ่ายคา้น สื่อสารมวลชน นกัเคลือ่นไหวทางดา้นสทิธิ

มนุษยชนรวมไปถงึกลุ่มผูว้พิากษว์จิารณ์รฐับาลลว้นถูกละเมดิสทิธิ จบักุมคุมขงัและถูกท ารา้ยร่างกาย รฐับาลสามารถ

ส ัง่ปิดสื่อที่เห็นว่าเป็นภยัต่อความม ัน่คงของรฐับาล รวมไปถึงจบักุมผูน้ าฝ่ายค ้านและลอบสงัหารนกัเคลื่อนไหวทาง

การเมอืง ในบางกรณีอาจใชว้ธิีการการกดขีท่างกฎหมาย ( legal repression) หรือการใชก้ฎหมายเป็นเครื่องมอืท าลาย

ฝ่ายตรงขา้ม74 

 ประเด็นสุดทา้ย การแข่งขนัที่ไม่เสมอภาคหรือการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรมถือเป็นลกัษณะที่โดดเด่นที่สุดของ

ระบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนั ผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งจะมคีวามไดเ้ปรียบทางการเมอืง ( incumbent advantage) ผ่าน 

“สงัเวยีนการแขง่ขนัแบบประชาธปิไตย” (arenas of democratic contestation) ทีไ่มเ่สมอภาคใน 4 พื้นที ่ไดแ้ก่ การ

เลอืกตัง้ รฐัสภา สถาบนัตลุาการและสือ่75 การแขง่ขนัที่ไมเ่สมอภาคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ 1) สถาบนัของรฐัถกูใชไ้ปในทาง

ที่ผิดเพื่อเป้าหมายของกลุ่มตน 2) ผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งไดป้ระโยชน์บนความสูญเสียจากฝ่ายตรงขา้ม และ 3) ความ

เสยีเปรียบของฝ่ายตรงขา้มในการจดัตัง้กลุ่มและลงแข่งขนัเลอืกตัง้ โดยผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งสามารถใชก้ลไก เพือ่แสวงหา

ความไดเ้ปรยีบเหนือคู่ต่อสูใ้นหลายรูปแบบ ไดแ้ก่76  

 รูปแบบแรก การเขา้ถงึทรพัยากร ผูท้ี่อยู่ในอ านาจมกัใชอ้  านาจในการเขา้ถงึทรพัยากรของรฐัเพื่อรกัษาอ านาจ

ของตนและกีดกนัชยัชนะจากฝ่ายตรงขา้มในการเลือกตัง้ วิธีดงักล่า วเกิดขึ้นไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การใช ้

งบประมาณของรฐัเพื่อหาเสียงเลอืกตัง้ใหก้บัผูท้ี่อยู่ในต าแหน่ง ดงัเช่น ในกรณีการใชเ้งนิของรฐัจ านวนกว่า 1 พนัลา้น

เหรียญเพื่อการรณรงคห์าเสียงใหพ้รรครฐับาลเม็กซิโกที่ชื่อ Institutional Revolutionary Party (PRI) ในตอนตน้

ทศวรรษ 1990 ในกรณีรสัเซยี พบว่ามกีารน าเงนิพนัธบตัรรฐับาลจ านวนหลายสบิลา้นเหรียญไปใชร้ณรงคห์าเสยีงใหก้บั

นายบอริส เยลทซ์นิ (Boris Yeltsin) ในค.ศ. 1996 2) ผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งอาจใชอ้  านาจรฐัเขา้ควบคุมผูกขาดการเขา้ถึง

แหล่งเงินทุนของภาคเอกชน (private-sector finance) โดยพรรครฐับาลอาจควบคุมความน่าเชื่อถือทางการเงิน 

(credit) การใหใ้บอนุญาต (license) สญัญาที่ท  ากบัรฐั (state contracts) และแหล่งทรพัยากรอื่นๆเพือ่สรา้งความม ัง่

ค ัง่ใหก้บัพรรคผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นเจา้ของกจิการโดยพรรค (party-owned enterprises) การตัง้บรษิทัโดย

เครือญาติของสมาชิกพรรคหรือการครอบง  าภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เป็นตน้ ในมาเลเซยีและไตห้วนั พรรคของ

รฐับาลใชอ้  านาจรฐัสรา้งอาณาจกัรธุรกจิระดบัพนัลา้นขึ้นและกดีกนัช่องทางพรรคฝ่ายคา้นในการเขา้ถงึทรพัยากร  
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 รูปแบบทีส่อง การเขา้ถงึสือ่ ในระบอบเช่นน้ี รฐัสามารถควบคุมสื่อ เช่น โทรทศันแ์ละวทิยุกระจายเสยีง พรรค

ฝ่ายคา้นจงึไมส่ามารถใชส้ือ่หลกัทีเ่ขา้ถงึประชาชนส่วนใหญ่ไดแ้ละอาจถกูสือ่เหลา่น้ีปฏเิสธ แมจ้ะมสีือ่เอกชนและด าเนิน

กิจกรรมไดอ้ย่างอิสะ ทว่าสื่อเหล่าน้ีลว้นมสีายสมัพนัธก์บัรฐับาล สื่อเหล่าน้ีจึงกีดกนัพรรคฝ่ายคา้น ตวัอย่างเช่น ใน

กรณีมาเลเซยี สื่อเอกชน เช่น หนงัสอืพมิพห์รือช่องโทรทศันต่์างถูกควบคุมโดยผูบ้ริหารที่ลว้นมสีายสมัพนัธแ์นบแน่น

กบัพรรคแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan National: BN) หรือในกรณีของเปรู ในสมยัรฐับาลของนายฟูจิโมริไดล้งนามใน

สญัญากบัหน่วยข่าวกรองแห่งรฐั (state intelligence) โดยสญัญาดงักล่าวจะมอบค่าจา้งเป็นจ านวน 1.5 ลา้นเหรียญ

ต่อเดอืนเพือ่เป็นขอ้แลกเปลีย่นกบัการจ ากดัการด าเนินกจิกรรมทางการเมอืงของพรรคฝ่ายคา้น  

 การใชก้ฎหมายเป็นเครื่องมอืป้องกนัมใิหฝ่้ายตรงขา้มไดร้บัชนะในการแข่งขนัทางการเมอืง  ผูท้ี่อยู่ในต าแหน่ง

ใชอ้  านาจทางกฎหมายจดัการผูพ้ิพากษา หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเลือกตัง้และองคก์รอิสระเป็นเครื่องมอืที่เอื้อ

ประโยชนต่์อตนโดยอาจด าเนินการควบคุมในหลายรูปแบบ เช่น  การขู่ว่าจะเปิดโปงความลบั การคุกคามหรือการติด

สินบน ดงันัน้สถาบนัทางการเมอืงและหน่วยงานเหล่าน้ีจึงด าเนินการในฐานะที่เป็น “ผูต้ดัสินชี้ขาด” (referees) ทาง

การเมอืงตามความพึงพอใจของผูน้ า ดงัจะเห็นไดช้ดัในกรณีมาเลเซีย มหาธีร ์โมฮมัหมดัใชอ้  านาจทางกฎหมายเขา้

จดัการจบักมุนายอนัวา อบิราฮมิ รองนายกรฐัมนตรซีึง่ถกูมองเป็นคู่แขง่ทางการเมอืงดว้ยขอ้หาฉอ้ฉลอ านาจและรกัร่วม

เพศ ศาลตดัสนิใหจ้  าคุกนายอนัวารเ์ป็นเวลา 6 ปี หรอืในกรณีเปรู ในค.ศ. 2000 นายฟูจโิมรไิดใ้ชอ้  านาจจดัการควบคุม

ฝ่ายตุลาการและองคก์รการเลอืกตัง้ อีกท ัง้ยงัใหฝ่้ายสนบัสนุนตนในรฐัสภามมีติเหน็ชอบผ่านวาระ “การตีความที่ชอบ

ธรรม” (authentic interpretation) ตามรฐัธรรมนูญของเปรูเพือ่เปิดช่องใหต้นด ารงต าแหน่งประธานาธบิดีสมยัทีส่าม  

 จากขา้งตน้ชี้ใหเ้หน็ว่าระบอบการปกครองแบบผสมจะด ารงอยู่อย่างย ัง่ยนืหรือไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัปจัจยัส าคญัคือ 

ความสามารถของผูท้ีอ่ยู่ในต าแหน่งในการจดัการฝ่ายตรงขา้ม นอกจากปจัจยัดงักล่าว โจเอคิม เอก็แมนไดเ้สนอว่า พงึ

ค านึงถึงบทบาทประชาชนในระบบการปกครองและผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงไดเ้ช่นกนั เช่น ความไม่

พอใจของมวลชน (public discontent) และเงือ่นไขส าหรบัการระดมมวลชน (conditions for public mobilization) 

เป็นตน้ เอ็กแมนไดใ้ชแ้นวคิดของเลวิทสกีและเวยม์าเป็นฐานในการสรา้งค าอธิบายและแบ่งระบอบการปกครองแบบ

ผสมออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1.) ระบอบการปกครองแบบผสมหลงัเผด็จการ (a Post-Authoritarian Hybrid 

Regime) 2.) ระบอบการปกครองแบบผสมหลงัคอมมิวนิสต์ (a Post-Communist Hybrid Regime) และ 3.) 

ระบอบการปกครองแบบผสมหลงัประชาธิปไตย (a Post-democratic Hybrid Regime) 77 ในงานดงักลา่วเอก็แมนใช ้

แทนซาเนีย รสัเซยี และเวนซุเอลา่เป็นกรณีศึกษา โดยพบว่าในระบอบการปกครองแบบผสมมกีารแขง่ขนัทางการเมอืงมี

ความอ่อนแอ (weak political competition) มฝ่ีายคา้นทางการเมอืงทีอ่่อนแอและไรป้ระสทิธภิาพ กลา่วคือ ผูท้ีอ่ยู่ใน

ต าแหน่งประสบความส าเรจ็ในการจดัการฝ่ายตรงขา้มผ่านการควบคุมจดัการการเลอืกตัง้ ในอกีทางหน่ึง พรรคฝ่ายคา้น
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ก็ไม่สามารถดึงคะแนนเสยีงจากผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ ดงันัน้การขาดปฏสิมัพนัธร์ะหว่างพรรคฝ่ายคา้นกบัมวลชนจึงเป็นอีก

เงือ่นไขหน่ึงที่ท  าใหผู้ท้ี่ด  ารงอยู่ในต าแหน่งยงัครองอ านาจและระบอบการปกครองแบบผสมมคีวามย ัง่ยนื (ดูตารางที่ 4 

ประกอบ)  

ตารางที่ 4 แสดงบทบาทของมวลชนกบัเสถยีรภาพของระบอบการปกครองแบบผสม 

 การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ความเช่ือมัน่ตอ่ 

พรรคการเมือง 

การออกมาใชส้ทิธิเลอืกต ัง้

และความเช่ือมัน่ในการ

เลอืกต ัง้ 

การสนบัสนุนของประชาชน

ตอ่ประชาธิปไตย 

ระบอบการปกครองแบบผสม

หลงัเผด็จการ 

- ต า่  

- สนับสนุนระบบหลาย

พรรคแต่มกีารสนบัสนุน

จากประชาชนต่อพหุนิยม

ทีอ่่อนแอ 

- ต า่จนถงึปานกลาง 

- ก า ร อ อ ก ม า ใ ช ้สิ ท ธิ

เลอืกต ัง้ค่อนขา้งสูง 

- มีความไม่พอใจกบัการ

เลอืกต ัง้  

- ต า่ 

- สนับสนุนกระบวนการ

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ตยที่ เ ป็ น

ทางการแ ต่จ ายอมร ับ

ขอ้จ ากดัเรื่องเสรีภาพใน

การพูด 

ระบอบการปกครองแบบผสม

หลงัคอมมิวนิสต ์

- ต า่ 

- ความเชื่อม ัน่ ต่อพรรค

การเมืองอยู่ในระดบัต า่

และการระบุตวัตนของ

พรรคมคีวามอ่อนแอ 

- ต า่  

- การออกมาใชส้ิทธิอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

- รูส้ึกเฉยกบัการเลอืกต ัง้ 

คนจ านวนมากมทีศันะว่า

การใชส้ทิธิของตนมไิดม้ี

ความหมาย   

- ต า่ 

- สนับสนุนการปกครอง

โดยผูน้ าที่ เข ม้แข็งแ ต่

มิ ไ ด ้ ส นั บ ส นุ น

ประชาธปิไตย 

 

ระบอบการปกครองแบบผสม

หลงัประชาธิปไตย 

- ปานกลาง  

- การสนบัสนุนของมวลชน

ระบบหลายพรรคมนียัยะ

ส าคญั 

- ต า่จนถงึปานกลาง 

- แมไ้ม่พอใจการเลอืก

ต ัง้แต่เชื่อว่าการเลอืกต ัง้

ก่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลง  

- ปานกลางถงึสูง  

- สนับสนุนการปกครอง

ประชาธปิไตย 

- ประชาชนส่วนใหฯรูส้กึว่า

ตนไม่เขา้ใจการเมืองแต่

เชื่อว่าคะแนนเสียงของ

ตนมคีวามหมาย  

ที่มา : ปร ับปรุ งจาก Joakim Ekman. “Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid 

Regimes.” International Political Science Review 30, no.1 (2009), 27 

 ในงานของกิลเบริต์และโมเซนีใชก้รอบคิดเรื่องระบอบที่มกีารเลอืกตัง้ (electoral regimes) เป็นจุดตัง้ตน้ใน

การสรา้งค าอธิบายโดยเสนอว่า ระบอบการปกครองแบบผสมเป็นระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและมีระบอบการ

เลอืกตัง้โดยพจิารณามติิส  าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1.) ความสามารถในการแข่งขนั (competitiveness) 2.) การแข่งขนั 
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(competition) ทีเ่กี่ยวโยงกบัเสรภีาพพลเมอืง (civil liberties) ในแงต่่างๆ อนัก่อใหเ้กดิเงือ่นไขข ัน้ต า่ในประชาธิปไตย

เชิงกระบวนการ เช่น เสรีภาพทางการเมอืง สิทธิการเลอืกและรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร เป็นตน้และ 3.) การแทรกแซงแบบ

ควบคุม (tutelary interference) หรอือ านาจภายนอก (reversed domains of power) อนัหมายถงึ สถาบนัทีม่ไิดม้า

จากการเลอืกตัง้ เช่น กองทพั ราชส านกั หรอืกลุม่ศาสนาทีท่รงอทิธพิลที่ด  ารงอยู่ในการเมอืง   

 กิลเบิรต์และโมเซนีใชม้ิติดงักล่าวมาสรา้งค าอธิบายและใชแ้บ่งระบอบการปกครองแบบผสมออกเป็น 3 

รูปแบบย่อยไดแ้ก่ 1.) ระบอบการปกครองแบบผสมที่ไม่เสรี ( illiberal hybrid regime) ระบอบน้ีมกีารเลอืกตัง้แบบ

หลายพรรคการเมอืงและแข่งขนักนัทว่าเสรีภาพพลเมอืงอยู่ในระดบัต า่ แต่ไม่ปรากฏอ านาจภายนอกเขา้มาแทรกแซง

การเมอืง เช่น ศรีลงักา เวเนซุเอล่า เบลารุส เป็นตน้ 2.) ระบอบการปกครองแบบผสมแบบถูกควบคุมไม่เสรี ( illiberal 

tutelary hybrid regime) ระบอบเช่นน้ีมกีารแข่งขนัแต่ไม่มเีสรีและถูกอ านาจภายนอกเขา้แทรกแซง เช่น อิหร่าน ที่

องคก์ารทางศาสนามกัเขา้แทรกแซงการเมอืง หรอืในกรณีตุรกีและปากีสถานที่กองทพัเขา้มาแทรกแซงการเมอืง เป็นตน้ 

และ 3.) ระบอบการปกครองแบบผสมแบบควบคุมที่มเีสรี ( liberal tutelary hybrid regime) ในระบอบน้ี มกีารการ

เลอืกตัง้และปกป้องสทิธิพลเมอืง ทว่าอ านาจภายนอกเขา้มาแทรกแซงการเมอืง เช่น กรณีชิลใีนทศวรรษ 1990 ที่แมจ้ะ

เปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแต่กองทพัยงัใชอ้  านาจแต่งตัง้วุฒสิมาชิกหรอืตดัสนิใจเรื่องงบประมาณ เป็นตน้78     

 ระบอบการปกครองในสิงคโปรเ์ป็นอีกกรณีตวัอย่างที่น่าสนใจในการศึกษาระบอบการปกครองแบบผสม 

สิงคโปรเ์ป็นประเทศที่ใชร้ะบอบการปกครองประชาธิปไตยมาตัง้แต่แรกตัง้ประเทศ มสีถาบนัทางการเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตย รฐัจดัใหม้กีารเลอืกตัง้และการรณรงคห์าเสียงตามวิถีประชาธิปไตย ทว่าในทางปฏิบตัิแลว้ พรรคกิจ

ประชา (People Action Party: PAP) เป็นพรรคการเมอืงที่สามารถจดัตัง้พรรคการเมอืงไดต้ลอดกาล นายกรฐัมนตรี

ของสงิคโปรน์บัต ัง้แต่ล ีกวนยวิจนถงึล ีเซยีนลุงลว้นสงักดัพรรคน้ี พรรคกิจประชาอาศยัความไดเ้ปรียบในฐานะผูท้ีอ่ยู่

ในต าแหน่งในการควา้ชยัชนะในสนามการเลอืกตัง้ แมร้ฐับาลจะเปิดโอกาสใหพ้รรคการเมอืงฝ่ายคา้นสามารถหาเสียงได ้

อย่างอิสระแต่พรรคเหล่าน้ีลว้นเป็นกลุ่มการเมืองที่อยู่ชายขอบของการเมืองสิงคโปรม์าโดยตลอด  การเลือกตัง้ใน

สงิคโปรจ์งึเป็นเพยีงพธิกีรรมสรา้งความชอบธรรมใหก้บัผูท้ีช่นะการเลอืกตัง้มาโดยตลอด79  

 โดยสรุป ระบอบการปกครองแบบผสมเป็นระบอบที่มลีกัษณะของประชาธิปไตยและเผดจ็การด ารงอยู่ดว้ยกนั 

ระบอบดงักลา่วมกีารเลอืกตัง้เป็นพื้นฐาน ทว่าผูก้มุอ านาจรฐัสามารถใชก้ลไกและอ านาจเขา้ควบคุมประชาชนและจดัการ

ฝ่ายตรงขา้มรฐับาลในระดบัที่แตกต่างกนัไป เช่น การจ ากดัเสรีภาพสื่อ การจ ากดัการเขา้ถงึทรพัยากร การควบคุมการ

เลอืกตัง้ การสรา้งเครือข่ายทางอ านาจ การใชก้ฎหมายและสถาบนัทางการเมอืงที่มอียู่เพื่อเอื้อประโยชนใ์หก้บัตน เป็น

ตน้ อย่างไรก็ตาม ระบอบการปกครองแบบผสมก็มไิดห้วนกลบัไปสู่ระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบ ความน่าสนใจของ

                                                      
 

78
 Leah Gilbert and Payam Mohseni. Ibid. 

79 Stephan Ortman. “Singapore: from hegemonic to competitive authoritarianism.” In William Case. (ed.). Routledge 

Handbook of Southeast Asian Democratization. (New York: Routledge, 2015), 384-398. 
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ระบอบการปกครองแบบผสมจงึอยู่ที่ประเดน็ “ความคลุมเคลอื” ในแงต่่างๆ ไมว่่าจะเป็นการก าหนดนิยาม การแสวงหา

ค าอธบิาย การจดับางประเภทหรอืการจดัวางต าแหน่งที่ระบอบการปกครองดงักลา่วในการศึกษาระบอบการปกครองใน

ปจัจบุนัจนน าไปสู่ขอ้ถกเถยีงในหมู่นกัวชิาการจ านวนมาก อย่างไรกต็าม ความพยายามเหลา่น้ีก็น าไปสู่การพฒันากรอบ

ความคิดใหช้ดัเจนเพือ่ใหอ้งคค์วามรูท้างวชิาการสอดรบัความซบัซอ้นของระบอบการปกครองในปจัจบุนั  

กจิกรรม 9.2.2 

 ระบอบการปกครองแบบผสมในทศันะของสตีเวน เลวทิสกีและลูแคน เวย์คืออะไร มลีกัษณะอย่างไร ระบอบ

ดงักลา่วแตกต่างจากระบอบประชาธิปไตยอย่างไร   

แนวตอบกจิกรรม 

 เลวทิสกีและเวย ์มคีวามเหน็ว่าระบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนัเป็นระบอบการปกครองแบบผสมที่เกิดขึ้นเป็น

จ านวนมากภายหลงัสงครามเยน็สิ้นสุด ระบอบดงักล่าวเป็นระบอบการปกครองโดยพลเรือนที่มสีถาบนัการเมอืงแบบ

ประชาธปิไตยแบบทางการทีใ่ชเ้ป็นช่องทางในการเขา้สู่อ านาจทางการเมอืง มกีารแขง่ขนัทางการเมอืงเกิดขึ้นจรงิ ทว่าผูท้ี่

อยู่ในต าแหน่งอาศยัความไดเ้ปรียบทางการเมอืงผ่านช่องทางเหล่าน้ีป้องกนัฝ่ายตรงขา้มมใิหช้นะหรือมอี  านาจแทนทีต่น 

ดงันัน้ในระบอบเช่นน้ี การแขง่ขนัทางการเมอืงเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิแต่ไม่ยุติธรรม   

 สิ่งที่ท  าใหร้ะบอบเผด็จการที่มกีารแข่งขนัแตกต่างจากระบอบประชาธิปไตย คือ ผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งสามารถใช ้

อ านาจละเมดิลกัษณะทีเ่ป็นประชาธิปไตยใน 3 ประเดน็ส าคญั ไดแ้ก่ การเลอืกตัง้ เสรภีาพพลเมอืงและการแขง่ขนัที่ไม่

เสมอภาค 
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ตอนที ่9.3  

แนวโน้มของการถดถอยของประชาธิปไตย 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิดและวตัถปุระสงคข์องตอนที ่9.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป  

หัวเร่ือง  

9.3.1   การฟ้ืนตวัของระบอบเผดจ็การ   

9.3.2   แนวโนม้ของปญัหาประชาธปิไตย   

 

แนวคิด  

1. ในปจัจุบนั ระบอบเผด็จการมกีารปรบัตวัเพื่อลดแรงเสียดทานต่อกระแสประชาธิปไตยและแสวงหาความ

อยู่รอดตลอดจนเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัระบอบการปกครองภายใน นอกจากนัน้ บทบาทของ

มหาอ านาจเผด็จการอย่างจีนและรสัเซียยงัมสี่วนเสริมสรา้งความอยู่รอดและความเขม้แขง็ใหก้บัระบอบ

เผด็จการในมติิระหว่างประเทศผ่านการใหค้วามช่วยเหลอืในรูปแบบต่างๆ โดยมจีุดประสงคส์  าคญัคือการ

ป้องกนักระแสประชาธิปไตยจากภายนอกและควบคุมประชาธิปไตยที่อาจเกิดขึ้นภายในประเทศ 

ปรากฏการณด์งักลา่วน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูเ้ผดจ็การศึกษาในหมูน่กัวชิาการ  

2. แนวโนม้ของปญัหาประชาธิปไตยนัน้สามารถเกิดขึ้นไดท้ ัง้ประเทศประชาธิปไตยตัง้ม ัน่และประชาธิปไตย

ใหม่ ปญัหาที่อาจเกิดขึ้นนัน้มคีวามเป็นไปไดใ้นหลายรูปแบบ ประการแรก ประชาธิปไตยเริ่มเสื่อมความ

เขม้แขง็ หลายประเทศเริ่มส่งสญัญาณที่แตกต่างกนัไป เช่น การลดความเชื่อม ัน่ต่อสถาบนัประชาธิ ปไตย 

ทศันคติของชนชัน้กลางที่เปลี่ยนไป ตลอดจนการยอมรบัผูน้ าปีกขวาประชานิยมหรือพรรคที่มีแนวทาง

ต่อตา้นระบบ เป็นตน้ ประการทีส่อง ความผดิพลาดของการส่งเสรมิประชาธิปไตยในระดบัระหว่างประเทศ

ที่น าโดยสหรฐัอเมริกาและสหภาพยุโรป รวมท ัง้ความเพิกเฉยของมหาอ านาจระดบัภูมภิาค เช่น อินเดีย 

บราซลิและแอฟรกิาใตใ้นการแสดงบทบาทส่งเสรมิประชาธปิไตยในประเทศเพือ่นบา้น  

วตัถุประสงค์  

เมือ่ศึกษาตอนที ่9.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธบิายและวเิคราะหแ์นวโนม้ปญัหาประชาธปิไตยทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคตได ้

2.  อธบิายและวเิคราะหก์ารฟ้ืนตวัของระบอบเผดจ็การได ้
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เร่ืองที ่9.3.1  

การฟ้ืนตัวของระบอบเผด็จการ 

ในตอนตน้ศตวรรษที่ 21 เริ่มมกีารตัง้ขอ้สงัเกตต่อกระแสการฟ้ืนตวัของระบอบเผด็จการ (resurgence of 

authoritarianism) หรือระบอบที่มใิช่ประชาธิปไตย (non-democratic regimes) ในหลายพื้นที่ของโลกมากยิ่งขึ้น 

ประเทศเผด็จการเหล่าน้ีสามารถรกัษาความอยู่รอดของระบอบไวไ้ดแ้มจ้ะเกิดวิกฤตการณ์ภายในท ัง้ในทางเศรษฐกิจ

และการเมอืง ในทางตรงกนัขา้ม ประเทศเผดจ็การบางประเทศมบีทบาทในกจิการระหว่างประเทศและกลายเป็นตวัแบบ

ความส าเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิและการสรา้งเสถยีรภาพทางการเมอืง ดงัจะเหน็ไดจ้าก จนีภายใตก้ารน าของส ีจิ้นผงิ 

และรสัเซียภายใตก้ารน าของวลาดิเมยีร ์ปูติน เป็นตน้ การฟ้ืนตวัและการคงอยู่ของระบอบเผด็ จการสะทอ้นใหเ้ห็น 

“ความอยู่รอด” และ “การตา้นแรงเสยีดทาน” จากกระแสประชาธิปไตยที่ด  าเนินมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ทศวรรษ 1990 

ยิ่งไปกว่านัน้ยงัเกิดสิ่งที่เรียกว่า “การเกิดขึ้นอย่างฉบัพลนัของเผด็จการ” (authoritarian surge) ที่บรรดาประเทศ

เผดจ็การ 5 ประเทศอนัประกอบดว้ยจนี รสัเซยี เวเนซูเอลา่ อหิร่านและซาอดุอิาระเบยีไดด้ าเนินมาตรการหลายรูปแบบ

โดยมีจุดประสงคเ์พื่อปิดลอ้มประชาธิปไตยในระดบัโลก 80 ประเด็นเหล่าน้ีลว้นก่อใหเ้กิดความทา้ทายต่อการศึกษา

การเมอืงเปรียบเทยีบและน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูเ้ผด็จการศึกษา (authoritarian studies) ที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ท ัง้ในแง่การจ าแนกประเภท การวิเคราะหก์ารท างานและแบบแผนพฤติกรรมของระบอบเผด็จการแต่ละรูปแบบ

ตลอดจนกลไกการรกัษาและเสรมิสรา้งความม ัน่คงใหร้ะบอบ81   

1. การสรา้งความมัน่คงใหก้บัระบอบเผด็จการ 

เป้าหมายพื้นฐานประการหน่ึงของระบอบเผด็จการ คือ การรกัษาความอยู่รอดและการรกัษาเสถียรภาพให ้

เขม้แข็งจนกลายเป็นที่ยอมรบัร่วมกนัของสงัคม กล่าวอีกนัยหน่ึงดว้ยการย ัว่ลอ้ ขอ้ความส าคญัของฮวน ลินซ์

และอลัเฟรด สตีแพนที่เคยว่าประชาธิปไตยจะเขม้แขง้ม ัน่คงไดก้็ต่อเมือ่ “ประชาธิปไตยกลายเป็นกฎกติกาเพียงหน่ึง

เดียวในประเทศ” ในทางกลบักนั การสรา้งความเขม้แขง็ม ัน่คงใหก้บัระบอบเผด็จการจึงมลีกัษณะว่า “ระบอบเผด็จการ

กลายเป็นกฎกติกาเพยีงหน่ึงเดียวในประเทศ”82 นกัวชิาการจ านวนหน่ึงเริ่มต ัง้ค าถามว่า “เพราะเหตุใดระบอบเผด็จการ

จึงยงัคงอยู่รอดท่ามกลางประแสประชาธิปไตยในโลกปจัจุบนั ” ค าถามดงักล่าวน าไปสู่การพฒันากรอบแนวคิดที่

                                                      
 

80
 Larry Diamond, Marc F. Plattner and Christopher Walker. (eds.) Authoritarianism Goes Global, (Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 2016), 4. 

 
81
 Patril Kollner and Steffen Kailitz. “Comparing autocracies: theroretical issues and empirical analyses.” Democratization 20, 

no.1 (2013): 2; ตวัอย่างต าราภาษาต่างประเทศที่รวบรวมองค์ความรูว้่าดว้ยระบอบเผด็จการอย่างเป็นระบบ ดู Natasha Ezrow and Erica Frantz. 

Dictators and Dictatorships: Understanding Authoritarian Regimes and their Leaders, (London: Continuum, 2011); Xavier Marquez. Non-

democratic Politics: Authoritarianism, Dictatorship, and Democratization, (London: Palgrave, 2017) 

 
82
 Thomas Ambrosio. “Beyond the Transition Paradigm: A Research Agenda for Authoritarian Consolidation.” 

Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization 22, no.3 (2014):471-494.  
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หลากหลาย เช่น ความอยู่ยงคงทนของระบอบเผด็จการ (authoritarian durability) การคงอยู่ของระบอบเผด็จการ 

(authoritarian persistence) หรือความอยู่รอดของระบอบเผด็จการ (authoritarian survival) ลกัษณะร่วมกนัของ

งานกลุ่มน้ี คือ การแสวงหาค าอธิบายรูปแบบ พลวตัร การปรบัตวัหรือกระบวนการเพื่อความอยู่รอดของระบอบเผด็จ

การในสมยัใหม่83 อูเรล ครวัซองท ์(Aurel Croissant) และสตีเฟน วูสเตอร ์(Stefen Wuster) อธิบายว่าความความ

คงอยู่ของระบอบเผดจ็การเป็นสภาวะที่ระบอบไม่มกีารเปลีย่นแปลง เช่น ความต่อเน่ืองหรือความถาวรของรูปแบบย่อย

ในเชงิเผดจ็การ แนวคิดน้ีใหค้วามส าคญักบัปจัจยัเชงิโครงสรา้งและปจัจยัเชงิสถาบนัทีส่่งผลต่อความอยู่รอดของระบอบ 

อีกท ัง้เงื่อนไขที่มมีาแต่เดิมของระบอบอ านาจ (authoritarian preconditions) และการปราศจากเงื่อนไขที่จ  าเป็นต่อ

ความเป็นประชาธปิไตย (democratic requisites)84   

กา้วส าคญัอีกข ัน้ขององคค์วามรูเ้ผด็จการศึกษาคือความพยายามสรา้งกรอบแนวคิดการสรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัระบอบเผด็จการ (Authoritarian Consolidation) โดยคริสเตียน โกเบล (Christian Gobel) เพื่อตอบค าถาม

ว่า ระบอบเผด็จการสามารถสรา้งความเขม้แข็งไดอ้ย่างไร แนวคิดน้ีเป็นมุมกลบัของการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บั

ประชาธิปไตย โกเบลอธิบายการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัระบอบเผด็จการว่าเป็น  “การด าเนินโดยรฐัที่มีเจตนามุ่ง

ปรบัปรุงขดีความสามารถของระบอบการเมอืง (regime’s capability) ในการปกครอง” ผ่าน “กระบวนการทีส่รา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัระบอบและตัง้ม ัน่อยู่ตราบใดทีก่ารเปลีย่นไปสู่ระบอบประชาธปิไตยยงัไมม่ทีางเกดิขึ้นได”้ 85    

 โกเบลเสนอว่าการท าความเขา้ใจกระบวนการสรา้งความเขม้แขง็ขา้งตน้จะตอ้งเขา้ใจการท างานของระดบัช ัน้

ทางการเมอืงซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 1) การสรา้งความเขม้แขง็ระดบัมหภาค (macro-level consolidation) ที่

รฐัและโครงสรา้งรฐัเป็นผูจ้ดัการการใชอ้  านาจทีอ่าจเรียกไดว้่า อ านาจทีเ่ป็นโครงสรา้งพื้นฐาน (infrastructural power) 

หรอืขดีความสามารถของรฐั (state capabilities) ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง 2) การสรา้งความเขม้แขง็

ระดบักลาง (meso-level consolidation) ในระดบัน้ีเกี่ยวขอ้งกบัองคก์รของรฐั (state organizations) กระบวนการ

และนโยบายที่มผีลต่อพฤติกรรมของปจัเจกบุคคลท ัง้ในกลไกของรฐัและในสงัคม การใชอ้  านาจในระดบัน้ีมลีกัษณะ

เช่นเดียวกนักบัระดบัใหญ่คือการใชอ้  านาจโครงสรา้งข ัน้พื้นฐาน ทว่าลกัษณะการท างานของอ านาจในระดบัน้ีจะเป็นการ

ฝงัตวัในระบอบการเมอืง (embeddedness) การฝงัตวัในที่น้ี จึงเป็นท ัง้การเอื้อใหร้ฐัสามารถน านโยบายออกไปปฏิบตัิ

และนโยบายดงักล่าวยงัตอ้งสรา้งความพงึพอใจกบักลุ่มต่างๆในสงัคมใหก้ลบัเขา้มาในกระบวนการการก าหนดนโยบาย

ดว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การสรา้งความเขม้แขง็ระดบักลางคือการสรา้งเครือข่ายระหว่างรฐัและกลุ่มทางสงัคมนัน่เอง  

และ 3) การสรา้งความเขม้แขง็ระดบัจุลภาค (micro-level consolidation) เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดความเชื่อ ทศันคติ
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และพฤติกรรมในเชิงสาธารณะ การใชอ้  านาจในระดบัน้ีเป็นการใชอ้  านาจทางออ้ม (discursive power) ทัง้ในระดบัชน

ชัน้น าและประชาชนทัว่ไป86  

 ปจัจยัที่เอื้อต่อการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัระบอบเผด็จการแบ่งออกเป็น 4  ดา้น ไดแ้ก่ ปจัจยัเชิงสถาบนั 

ปจัจยัเชงิทศันคต ิปจัจยัเชงิเศรษฐกจิและปจัจยัดา้นระหว่างประเทศ ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี87 

1.) ปจัจยัดา้นสถาบนั ถอืหวัใจหลกัส าคญั ความม ัน่คงและความอยู่รอดของระบอบการเมอืงยงัขึ้นอยู่ 

กบัชดุของสถาบนัทีไ่ดร้บัการออกแบบมาเพือ่จดัการความขดัแยง้ในหมู่ชนช ัน้น าหรอืระหว่างชนชัน้น ากบัมวลชน ในการ

สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัระบอบประชาธิปไตยกระท าสิ่งน้ีผ่านทางรฐัธรรมนูญ หลกักฎหมาย การเลือกตัง้ พรรค

การเมอืงและกลุ่มผลประโยชน ์ในขณะที่ระบอบเผด็จการสรา้งความม ัน่คงและความอยู่รอดก็ใชเ้ครื่องมอืในลกัษณะ

เดียวกนั ผูน้ าในระบอบเผด็จการจะจดัการกบัความสมัพนัธใ์นการแบ่งสนัอ านาจ (power-sharing relationship) ใน

หมู่ชนช ัน้น าและระหว่างผูน้ ากบักลุ่มพนัธมติรปกครอง( ruling coalition) ความสมัพนัธเ์ช่นน้ีเป็นไปในลกัษณะทัง้ที่

เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

2) ปจัจยัดา้นทศันคต ิทศันคตใินทีน้ี่หมายถงึ ระบบความคิด ความเชื่อของตวัแสดงทางการเมอืงทีด่  ารงอยู่ใน

ระบอบซึง่ลว้นมผีลต่อการสรา้งความเขม้แขง็ทางการเมอืง ในระบอบเผด็จการ การปลูกฝงัค่านิยม ความชอบธรรมและ

วฒันธรรมทางการเมอืงที่ฝงัรากลึกในหมู่ชนช ัน้น าและทุกภาคส่วนของสงัคมถือเป็นหวัใจส าคญัของการสรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัระบอบเผดจ็การ ดงัปรากฏใหเ้หน็อย่างเด่นชดัในภมูภิาคละตินอเมริกาและจนี 

 3) ปจัจยัดา้นเศรษฐกิจ  ถอืเป็นปจัจยัที่เสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัระบอบการปกครองไดเ้ป็นอย่างดี ใน

กรณีระบอบเผด็จการนัน้ การเจรจาต่อรองของกลุ่มผูป้กครอง ( ruling bargains) หรือ สญัญาประชาคม (social 

contracts) การแสวงหาผลประโยชนท์างเศรษฐกจิตลอดจนการรกัษาเครอืขา่ยเชงิอุปถมัภ ์(patron-client networks) 

ถือเป็นหวัใจส าคญัของการอธิบายความอยู่รอดของระบอบอ านาจที่อุดมไปดว้ยทรพัยากรหรือแหล่งในการแสวงหา

ผลประโยชน ์

4) ปจัจยัภายนอกหรอืปจัจยัระหว่างประเทศ แนวคิดดงักลา่วยงัน ามาปรบัใชก้บัการอธิบายการสรา้งความ 

เขม้แขง็ใหก้บัระบอบเผด็จการ ประเทศที่มไิดม้ีปฏิสมัพนัธก์บัประเทศตะวนัตกจะสามารถเผชิญแรงกดดนัจากการ

เปลีย่นผ่านประชาธิปไตยไดเ้ป็นอย่างดี ในบางกรณี การไดร้บัความช่วยเหลอืจากต่างประเทศก็ยงัเป็นแรงหนุนต่อการ

รกัษาระบอบเผดจ็การใหด้ ารงอยู่ไดเ้ช่นกนั 
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นอกจากปจัจยัขา้งตน้แลว้ กลไกและกระบวนรกัษาเสถียรภาพของระบอบเผด็จการ  (stabilization in 

autocratic regimes) ก็ถือว่ ามีส่วนช่วยท าใหร้ะบอบเผด็จการเขม้แข็ง  โจฮ ันเน ส เกอชอสกี (Johannes 

Gerschewski) ชี้ ใหเ้ห็นว่าเสถียรภาพของระบอบเผด็จการท างานผ่าน “กลไกเสาหลกัสามประการ” (three pillars) 

ประกอบดว้ย 1) การสรา้งความชอบธรรม (legitimation) 2) การปราบปราม (repression) และ 3) การดึงคนเขา้เป็น

พวก (co-option) ในประการแรก การสรา้งความชอบธรรม หมายถงึ กระบวนการของการแสวงหาการสนบัสนุน โดย

เนน้ไปที่การสรา้งระบบความเชื่อโดยชอบธรรม ( legitimacy belief) ใหป้ระชาชนยอมรบัและสนบัสนุนความถูกตอ้ง 

(righteousness) ของระบอบ ส่วนการปราบปรามถือเป็นหวัใจส าคญัของการด ารงอยู่ของระบอบเผด็จการ การ

ปราบปรามที่เกิดขึ้นโดยท ัว่ไปมกัปรากฏในทางกายภาพซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการรกัษาระบอบเผด็จการ ดงันัน้ การ

ปราบปรามในที่น้ีจึงหมายถงึกระบวนการการที่ชนช ัน้น าจดัการช่องทางการเรียกรอ้ง (channeling demands) จากที่

เกิดขึ้นจากข ัว้ตรงขา้มที่มีศกัยภาพ (potential opposition) โดยอาจแบ่งเป็นการปราบปรามในระดบัสูง (higher 

repression) ทีจ่ดัการกบัผูน้ าข ัว้ตรงขา้มหรอืมวลชนกลุ่มใหญ่ หรอืการปราบปรามในระดบัลา่ง (lower repression) ที่

ระบอบใชจ้ดัการกบักลุ่มทีม่ขีนาดเลก็หรือมคีวามส าคญัรองลงไป ส่วนการดงึคนเขา้เป็นพวก หมายถงึความสามารถใน

การผนึกตวัแสดงที่มเีกี่ยวขอ้งในเชิงยุทธศาสตร ์(strategically-relevant actors) หรือกลุ่มของตวัแสดงเหล่าน้ีเขา้มา

เป็นส่วนหน่ึงของชนชัน้น าในระบอบ ( the regime elite) โดยพจิารณาถงึผลไดผ้ลเสยีจากการวางยุทธศาสตรด์งักล่าว

โดยมีวตัถุประสงค์ส  าคญัคือการรกัษาความปึกแผ่นของชนชั้นน า (elite cohesion) และขีดความสามารถในการ

ควบคุมระบอบไว ้(steering capacity) ดงัภาพที่ 3 กลไกท ัง้สามประการขา้งตน้มไิดเ้กิดขึ้นเองหากแต่อาศยักระบวน

การก่อตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปท ัง้ภายในกลไกเองและระหว่างกลไกดว้ยกนั88  

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

88
 Johannes Gerschewski. “The Three pillars of stability: legitimation, repression, and co-options in autocratic regimes.” 

Democratization 20, no.1 (2013): 13-38. 



44 

 

 

    

  

   

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงสามเสาหลกัในการสรา้งเสถยีรภาพในระบอบเผด็จการ 

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Johannes Gerschewski. “The Three pillars of stability: legitimation, repression, and co-options in 

autocratic regimes.” Democratization 20, no.1(2013): 23 

2. มิตริะหว่างประเทศกบัการคงอยู่ของระบอบเผด็จการ  

ในขณะที่ประเทศประชาธิปไตยก าลงัประสบสภาวะถดถอย ในอีกทางหน่ึง ประเทศมหาอ านาจเผด็จการ

โดยเฉพาะจีนและรสัเซียไดข้ยายบทบาทในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง มีการตัง้ขอ้สงัเกตว่า การด าเนิน

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศของมหาอ านาจท ัง้สองมสี่วนส่งเสรมิการขยายตวัและความอยู่รอดของระบอบเผดจ็การใน

หลายพื้นที่ของโลก89 ดว้ยการพยายาม “ส่งออก” อิทธิพลของตนไปยงัประเทศอื่น หน่ึงในเป้าประสงคด์งักล่าวคือการ

สรา้งบรรทดัฐานและคุณค่าแบบใหมเ่พือ่เป็นแนวร่วมตา้นประชาธิปไตย เหตกุารณ์ที่เหน็ไดช้ดัคือ จนีสรา้งสายสมัพนัธ์

อีกท ัง้สนบัสนุนทางการเงินและทรพัยากรจ านวนมหาศาลแก่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา อีกท ัง้จีน

ยงักลายเป็นตวัแบบความส าเรจ็ทางเศรษฐกจิท ัง้ทีม่ไิดป้กครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย ส่วนรสัเซยี วลาดเิมยีร ์ปูติน

ไดเ้สรมิสรา้งขดีความสามารถของรสัเซยีผ่านการใชก้ าลงัทางทหารกบัประเทศเพือ่นบา้นและใหค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุน

รฐับาลเผดจ็การ เช่น การสนบัสนุนผูน้ าเผดจ็การในภมูภิาคเอเชียกลาง การสนบัสนุนรฐับาลซเีรียในสงครามกลางเมอืง 

เป็นตน้ ท ัง้น้ี ท ัง้จนีและรสัเซยีมเีป้าประสงคร่์วมกนัคือ การลดทอนคุณค่าประชาธิปไตยแบบตะวนัตก90  

ปรากฏการณข์า้งตน้น าไปสู่การศึกษาว่าดว้ยมติิระหว่างประเทศกบัระบอบเผดจ็การที่เรยีกว่า การส่งเสริมและ

การสนับสนุนระบอบเผด็จการ  (promotion and support of autocracies) ซึ่งมีชื่อแนวคิดที่แตกต่างก ันไป 

                                                      
 

89
 Mark Chou. “Have the black knights arisen? China’s and Russia’s support of autocratic regimes.” Democratization 24, 

no.1 (2017): 175. 

 
90
 Michael J. Abramowitz. Ibid.  
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ยกตวัอย่างเช่น การส่งเสริมระบอบเผด็จการ (autocracy promotion) ความเชื่อมโยงเกี่ยวพนัของเผด็จการ 

(autocratic linkage) แนวคิดแบลก็ไนฟว ์(Black Knives Support) เป็นตน้91 แนวคิดเหล่าน้ีมขีอ้สมมติฐานร่วมกนั

ว่ารฐัมหาอ านาจเผดจ็การโดยเฉพาะจีนและรสัเซยีมบีทบาทต่อการเสรมิสรา้งความอยู่รอดและการรกัษาเสถยีรภาพของ

ประเทศเผด็จการอื่นๆ โดยรฐัมหาอ านาจจะด าเนินยุทธวิธีในเชิงป้องกนั (a defensive tactics) โดยการด าเนิน

ความสมัพนัธใ์นเชิงการสนบัสนุนและช่วยเหลอืประเทศต่างๆที่ต ัง้อยู่ในพื้นที่ผลประโยชน์เพื่อยบัย ัง้การขยายตวัของ

กระแสประชาธิปไตยตะวนัตก ตลอดจนการเป็นตวัแบบความส าเรจ็ในการพฒันาประเทศ อย่างไรกต็าม จนีและรสัเซีย

กม็ไิดใ้ชอ้ดุมการณเ์ป็นเครื่องมอืชกัจูงใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงภายในประเทศดงัเช่นสมยัสงครามเยน็92  

ในศตวรรษที่ 21 จีนและรสัเซียด าเนินยุทธศาสตรเ์ชิงนโยบายในระดบัระหว่างประเทศที่มีส่วนเสริมสรา้ง

ระบอบเผด็จการในหลายประเทศใหอ้ยู่รอดและเขม้แขง็ แมก้ารด าเนินการของท ัง้สองประเทศมคีวามแตกต่างกนัทว่า

สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี93  

1) การสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเผด็จการอย่างใกลช้ิด จีนและรสัเซยีจะด าเนินความสมัพนัธก์บัประเทศ

เผด็จการที่เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นจุดยุทธศาสตรส์  าคญั ในกรณีจีน ประเทศเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เกาหลเีหนือ 

กมัพชูา เมยีนมาร ์ปากสีถาน เนปาลและกลุ่มประเทศเอเชยีกลาง จนีทุ่มความช่วยเหลอืทางการเงนิจ านวนมหาศาลโดย

แลกเปลีย่นกบัผลประโยชนอ์ีกท ัง้ใหป้ระเทศเหล่าน้ีสอดส่องความเคลือ่นไหวของกลุ่มต่างๆตามแนวชายแดนทีอ่าจเป็น

ภยัต่อความม ัน่คงของจีน นอกจากนั้นจีนยงัมสีายสมัพนัธท์ี่ดีกบัประเทศเผด็จการ เช่น รสัเซีย อิหร่าน เวเนซูเอล่า 

ซูดานและซิมบบัเว โดยมจีุดประสงคเ์พื่อแสวงหาแหล่งทรพัยากรและด าเนินการเฝ้าระวงัการขยายอิทธิพลจากชาติ

ตะวนัตก ในส่วนของรสัเซียเองก็ด าเนินนโยบายในลกัษณะเดียวกนัโดยการช่วยเหลอืโครงสรา้งพื้นฐานที่จ  าเป็นต่อ

ประเทศท ัง้ในทางการเมอืง เศรษฐกจิและทางทหารแก่ผูน้ ารฐับาลในเขตภูมภิาคยูเรเชยี (Eurasia) ซึง่เป็นประเทศเพื่อน

บา้น การด าเนินนโยบายดงักลา่วถอืเป็นการสรา้งเครอืขา่ยอิทธพิลของรสัเซยี  

จีนและรสัเซยีกลายเป็นที่พึ่งทางเลอืกใหม่ในกรณีที่ประเทศเผด็จการบางประเทศถูกคว า่บาตรจากประชาคม

ระหว่างประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีอียิปต ์หลงัจากพลเอกอบัเดล ฟาตะห ์อลัซีซี  (Abdel Fattah el-Sisi) กระท า
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รฐัประหารรฐับาลพลเรือนในค.ศ. 2013 สหรฐัอเมริกาเพยีงแค่ประนามและงดการใหค้วามช่วยเหลอืทางการทหารเป็น

การช ัว่คราว จีนและรสัเซียมไิดม้ขีอ้พพิาทกบัอียิปตอ์ีกท ัง้ยงัใชโ้อกาสน้ีเสริมสรา้งความสมัพนัธท์ี่แนบแน่นกบัรฐับาล

ทหาร ในกรณีจีน ในค.ศ. 2014 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยงัไดย้กสถานะความสมัพนัธใ์หอ้ียิปตเ์ป็น “หุน้ส่วนทาง

ยุทธศาสตร์แบบรอบดา้น” (comprehensive strategic partnership) เพื่อขยายความร่วมมือทางดา้นการเมือง 

การทหาร เศรษฐกิจ วฒันธรรมและเทคโนโลยีระหว่างกนัท ัง้ในระดบัภูมิภาคและระดบัระหว่างประเทศ อีกท ัง้ยงั

ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาดา้นต่างๆในอียิปต์อนัเอื้ อต่อเงื่อนไขทางการเมืองภายในของท ัง้สองประเทศ 

นอกจากนัน้ ทางจีนยงัแสดงจุดยืนของตนอย่างชดัเจนต่ออียิปตว์่า “เคารพต่อสิทธิของประชาชนอียิปตใ์นการเลือก

ระบบการเมอืงและนโยบายการพฒันาดว้ยตนเอง” และ “คดัคา้นอิทธิพลภายนอกที่เขา้มาแทรกแซงกิจการภายในของ

อยีปิต”์ 94 ประธานาธิบดวีลาดิเมยีร ์ปูตนิแห่งรสัเซยีก็กระชบัความสมัพนัธก์บัอียปิตท์ ัง้ในทางการคา้และทางทหาร เช่น 

ขอ้ตกลงการคา้ในระดบัทวภิาคี ความร่วมมอืต่อตา้นการก่อการรา้ย การใหค้วามช่วยเหลอืทางยุทโธปกรณ์ การเจรจา

สรา้งโรงงานไฟฟ้านิวเคลยีรใ์นอียิปต ์เป็นตน้ และยกสถานะเป็น “คู่เจรจาที่น่าเชื่อถือ” (trusted partnership) และ

อยีปิตเ์องกย็กสถานะรสัเซยีว่าเป็น “มติรทางยุทธศาสตร”์ (strategic friend)95  

2) การส่งเสริมภาพลกัษณ์และเกียรติภูมขิองประเทศเพื่อส่งเสริมระบอบเผด็จการในระดบัระหว่างประเทศ   

ในประเด็นน้ีของจีนจะเห็นไดจ้ากการใชอ้  านาจอ่อน (soft power) ในการด าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

หลากหลายรูปแบบ เช่น สถานีโทรทศันช่์องทางการของจีน การกระจายเสียงวิทยุในระดบันานาชาติของจีน (China 

Radio International) ตลอดจากการจดัตัง้สถาบนัขงจือ๊และสถาบนัอื่นในมหาวทิยาลยัต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมอื

ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ “มหาอ านาจผูเ้มตตา” (benign great powers) การกระท าน้ีมไิดม้ผีลต่อประเทศเผด็จการ

เท่านัน้หากแต่มผีลต่อประเทศประชาธิปไตยอีกดว้ย96 การทะยานของจีนในศตวรรษที่ 21 กลายเป็นตวัแบบเผด็จการที่

ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาและมเีศรษฐกจิแบบทุนนิยมที่เตบิโตแมจ้ะยงัไม่เปิดกวา้งทางการเมอืงหรอืทีเ่รยีกว่าทุน

นิยมแบบเผด็จการ (authoritarian capitalism) ความส าเร็จดงักล่าวไดร้ ับการขนานนามว่า “ตวัแบบจีน” (the 

Chinese Model)97 จีนกลายเป็นแม่แบบส าคญัใหก้บัระบอบเผด็จการในโลกจนหลายประเทศ เช่น อิหร่าน ซเีรีย อุซ

เบกิสถานหนัมาศึกษาตวัแบบการสรา้งความทนัสมยัในจีนใหก้บัระบอบเผด็จการ  การกระท าเช่นน้ีถอืเป็นการส่งเสริม

ระบอบเผดจ็การไปในทางออ้ม  
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ในอกีดา้นหน่ึง รสัเซยีไม่ประสบความส าเรจ็ในการใชอ้  านาจอ่อนเท่าใดนกัเน่ืองดว้ยประชาคมระหว่างประเทศ

ยงัคงติดภาพลกัษณ์การใชอ้  านาจที่แขง็กรา้วของรสัเซยี เช่น ภาพลกัษณ์ความเป็นมหาอ านาจฝ่ายคอมมวินิสตใ์นสมยั

สงครามเย็น การบุกและยึดครองไครเมีย ในค.ศ. 2015 หรือการสนบัสนุนรฐับาลเผด็จการในซีเรีย อย่างไรก็ตาม 

รสัเซียก็พยายามใชอ้  านาจอ่อนผ่านการศึกษาโดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษาโดยการใหทุ้นแก่นกัศึกษาต่างชาติเป็น

จ านวนมากโดยเฉพาะประเทศในภมูภิาคเอเชียกลาง จนี มาเลเซยีและกมัพชูา98  

3) แนวตา้นกระแสประชาธิปไตย ในที่น้ีหมายถึงการใชน้โยบายที่สนบัสนุนระบอบเผด็จการในต่างแดนเพื่อ

เป็นเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงภายนอกอนัเกิดจากการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในพื้นที่ขา้งเคียง 99 กระแสการท า

ใหเ้ป็นประชาธปิไตยทีเ่ขา้สู่ภมูภิาค (regional democratization) เช่น การปฏวิตัหิลากสแีละการปฏวิตัิโลกอาหรบั อาจ

ส่งผลดา้นลบต่อเสถียรภาพของรฐับาลจีนและรสัเซยี จีนและรสัเซียต่างเห็นว่าประชาธิปไตยแบบตะวนัตกเป็นภยัต่อ

ความม ัน่คงภายใน อกีท ัง้อาจน าไปสู่การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของมวลชนหรอืการจลาจลของกลุ่มชาตพินัธุท์ี่ตอ้งการ

ปกครองตนเอง ดงัที่เคยปรากฏในกรณีการเรียกรอ้งประชาธิปไตยที่จตุรสัเทียน อนัเหมิน ในค.ศ. 1989 เป็นตน้ 

สภาวการณข์า้งตน้ลว้นสรา้งขอ้กงัวลใจใหจ้นีและรสัเซยีเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้มหาอ านาจท ัง้สองจงึมจีดุประสงคร่์วมกนัคือ

การป้องกนัประชาธปิไตยจากภายนอกและการควบคุมประชาธิปไตยภายใน 

ดงันัน้ท ัง้สองประเทศต่างด าเนินมาตรการควบคุมกิจกรรมทางการเมอืงอย่างเขม้งวดในทุกภาคส่วนรวมไปถงึ

ควบคุมก ากบักลุ่มองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) ออกมาตรการควบคุมสื่อและโลกสงัคมออนไลน์ และสอดส่องการ

ท างานขององคก์รส่งเสริมประชาธิปไตยจากประเทศตะวนัตกที่เขา้มาปฏิบตัิการในประเทศ นอกจากนัน้ยงัพยายาม

ลดทอนภาพลกัษณ์ประชาธิปไตยในหลายรูปแบบ เช่น การลดความชอบธรรม (delegitimize) ของความเคลือ่นไหว

เพือ่เรยีกรอ้งประชาธิปไตย ว่าเป็นเพยีงการแทรกแซงจากประเทศตะวนัตกโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา การใชค้วามร่วมมอื

ระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือเซี่ยงไฮ ้ (Shanghai Cooperation: SCO) เสมือนหน่ึงเป็น “สมาคมเผด็จการ” 

(Authoritarian Club) ที่เป็นเวทีประณามว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นมาตรการของมหาอ านาจที่ใชล้ะเมดิอ านาจ

อธปิไตยและแสดงจดุยนืว่าระบอบประชาธปิไตยไมเ่หมาะสมกบัภมูภิาคน้ี100 

นอกจากนัน้ ยงัมกีารนิยามประชาธิปไตยและค าที่เกี่ยวขอ้งใหม้คีวามหมายแตกต่างไปจากความหมายสากล 

เช่น ในรสัเซีย มีการพฒันาแนวคิด “ประชาธิปไตยแบบอ านาจอธิปไตย” (sovereign democracy) อนัหมายถึง 

ประชาธิปไตยที่ด  าเนินการโดยรฐัที่รวมศูนยแ์ละมีภาคประชาสงัคมเป็นเครื่องมอืของรฐัเพื่อสอดส่องการท างานของ

เจา้หนา้ที ่อกีท ัง้ในแนวคิดเช่นน้ียงัหมายถงึสทิธิของแต่ละชาติที่จะมปีระชาธิปไตยในรูปแบบของตนเอง  ส่วนจนีมคีวาม

                                                      
 

98
 กฤษฎา พรหมเวค.“การศึกษาในฐานะเครื่องมอืการใช ้soft power ของรสัเซยีในเอเชยี.” วารสารรฐัศาสตร ์มสธ. 2, ฉบบัที ่1 (2561), 87-114. 

99
 Oisin Tansey. The International Politics of Authoritarian Rule. (Oxford: Oxford University Press, 2016), 37-38. 

 
100

 “Shanghai Cooperation Organization: An Anti-Weatern Alignment?”. CSS Analyses in Security Policy. no.6 (2009): 1-3.  
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พยายามน าเสนอภาพลกัษณ์ของการปกครองโดยพรรคคอมมวินิสตจ์ีนว่าเป็นประชาธิปไตยในแบบเฉพาะของจีนที่

เหนือกว่าประชาธิปไตยที่มกีารเลอืกตัง้ หรอืทีจู่เลยี เบเดอรเ์รยีกว่า “ระบอบคุณธรรมทางการเมอืงแบบจีน” (Chinese-

style political meritocracy) ทีเ่นน้การคดัสรรคนเขา้มาบรหิารประเทศโดยยดึหลกัคุณธรรมและความสามารถ101  

กจิกรรม 9.2.2  

 การผงาดของระบอบเผดจ็การในปจัจบุนันัน้สามารถพจิารณาไดอ้ย่างไรบา้ง 

แนวตอบกจิกรรม 9.2.2  

 การผงาดของระบอบเผดจ็การในปจัจุบนัสามารถพจิารณาไดท้ ัง้มติกิารเมอืงภายในและมติิระหว่างประเทศ ใน

มติิการเมอืงภายในนัน้ ประเทศเผด็จการในหลายพื้นที่สามารถทนแรงตา้นจากกระแสคคลื่นประชาธิปไตยไดอ้ีกท ัง้ยงั

สามารถเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัระบอบผ่านกลไกต่างๆ ในอีกทางหน่ึง มิติระหว่างประเทศนัน้ บทบาทของ

มหาอ านาจเผด็จการ โดยเฉพาะจีนและรสัเซยีมผีลต่อการสรา้งความเขม้แขง็ของระบอบเผด็จการโดยผ่านการใหค้วาม

ช่วยเหลอื การเป็นแนวตา้นประชาธิปไตย เป็นตน้ 

 

  

                                                      
 

101
 Julia Bader. China’s foreign relations and the survival of autocracies. (London and New York: Routledge, 2015). 
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เร่ืองที ่9.3.2  

แนวโน้มของปัญหาประชาธิปไตย 

1.  ปญัหาประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยมไิดเ้ป็นสิ่งที่หยุดน่ิง ตายตวัหรือเป็นเป้าหมายที่เมื่อบรรลุแลว้ก็ไม่มภีารกิจที่ตอ้งด าเนินการ

ต่อไป ในทางกลบักนัเราควรจะมองประชาธิปไตยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง และจ าเป็นตอ้งมกีาร

พฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็อย่างแทจ้ริง102ประชาธิปไตยในประเทศจะเขม้แขง็ก็ต่อเมื่อประชาชนใน

ประเทศยอมรบัคุณค่าประชาธิปไตยร่วมกนั ปฏเิสธแนวทางการปกครองแบบเผด็จการ ในทางกลบักนั ประชาธิปไตย

อาจมไิดเ้ป็นกฎกติกาที่ยอมรบัร่วมกนัอกีต่อไปหากประชาชนจ านวนหน่ึงเริ่มสูญเสยีศรทัธาต่อคุณค่าประชาธิปไตย หนั

ไปยอมรบัแนวทางเผด็จการที่มีแนวทางต่อตา้นหรือละเมิดวิถีทางแห่งประชาธิปไตย การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บั

ประชาธิปไตยอาจเป็นเสน้ทางที่มีการยอ้นกลบั เสน้ทางประชาธิปไตยท ัง้ในประเทศที่มีประชาธิปไตยตั้งม ัน่ 

(established democracies) และประเทศประชาธิปไตยใหม่ (young democracies) ต่างประสบปญัหาและอุปสรรค

ทีแ่ตกต่างกนัไป  

 ความกงัวลประการหน่ึงต่อปญัหาประชาธิปไตยในปจัจุบนัคือ ปญัหาคุณภาพประชาธิปไตย โดยหลกัการแลว้

คุณภาพประชาธิปไตยที่ดีตอ้งยินยอมใหพ้ลเมอืงมีเสรีภาพมาก ความเสมอภาคทางการเมอืงและการควบคุมเหนือ

นโยบายสาธารณะและผูก้  าหนดนโยบายผ่านการท าหนา้ที่อย่างมีความชอบธรรมและตามกฎหมายของสถาบนัที่มี

เสถียรภาพ ในประเทศนัน้ตอ้งใหเ้สรีภาพอย่างกวา้งขวางและเสมอภาคทางการเมอืงแก่พลเมอืง ขณะเดียวกนัก็เปิด

โอกาสใหห้น่วยงานของรฐัท ัง้หลายมคีวามรบัผิดชอบซึ่งกนัและกนัในทางกฎหมาย ในทศันะของแลรี่ ไดมอนดแ์ละสโีอ

นาโด มอริโนนัน้ คุณภาพประชาธิปไตมอีงคป์ระกอบที่ส  าคญั 8 มติิไดแ้ก่ การเคารพหลกันิติรฐั การมสี่วนร่วมทางการ

เมอืงของพลเมอืง การแขง่ขนัในการเลอืกตัง้อย่างเสรีและยุตธิรรม มคีวามรบัผดิชอบแนวตัง้ ความรบัผดิชอบแนวนอน 

การมอีิสรภาพในดา้นต่างๆ เช่น ความคิด การนบัถอืศาสนา การรวมตวักนั การเขา้ถงึขอ้มลู มคีวามเสมอภาคและรฐั

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน103 ทว่าในปจัจุบนั บรรดาองค์กรหรือหน่วยงานเอกชนที่เฝ้าดูสถานการณ์

ประชาธิปไตยระดบัโลก เช่น Freedom House และ The Economist Intelligence Unit ต่างแสดงขอ้มูลทางสถิติ

เพือ่ชี้ใหเ้หน็ว่าสถานการณ์ประชาธิปไตยโลกก าลงัน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะระดบัสทิธิทางการเมอืง (political rights) และ

เสรภีาพพลเมอืง (civil liberties) ไดล้ดต า่ลงอย่างต่อเน่ืองด าเนินมาจนถงึจุดตกต า่สุดในรอบทศวรรษ การเลอืกตัง้ใน

                                                      
 

102
 Larry Diamond. Developing Democracy: Toward Consolidation. (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999), 

17-19. 

 
103

 Larry Diamond and Leonardo Morlino. Assessing the Quality of Democracy. (Baltimore, MD: John Hopkins University 

Press, 2005).  



50 

 

ประเทศประชาธิปไตยกลบัไม่เสรีและยุติธรรม การข่มขู่คุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนตลอดจนความเสื่อมถอยของ

หลกันิติรฐั นอกจากนัน้ ในอีกหลายประเทศยงัพบเหน็การละเมดิสทิธิมนุษยชนในหลายระดบัตลอดจนปญัหาผูล้ี้ภยัที่

สรา้งความหวาดวติกและขอ้ถกเถยีงถงึประเด็นปญัหาทางมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นกบัมติิมนุษยอ์นัเป็นพื้นฐานแห่งระบอบ

ประชาธปิไตย104  

 ในอีกทางหน่ึงประชาธิปไตยจะด ารงอยู่ไดก้็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะสมดุลกนั ความสมดุลดงักล่าวคือดุลระหว่าง

ความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนต่อประชาธิปไตย (aspiration for democracy) กบัอุปทานที่รบัรู ้(perceived 

supply) ความมุง่มาดปรารถนาต่อประชาธิปไตยวดัไดจ้ากการที่ประชาชนใหคุ้ณค่ากบัแนวคิดประชาธิปไตยและปฏิเสธ

ทางเลอืกเผดจ็การมากนอ้ยในระดบัใด ส่วนอปุทานทีร่บัรูไ้ดว้ดัจากความพงึพอใจสาธารณะที่มผีลต่อการปฏบิตักิารของ

ประชาธิปไตย ช่องว่างระหว่างความมุ่งมาดปรารถนากบัความพึงพอใจนั้นเรียกว่า การขาดดุลประชาธิปไตย 

(democratic deficit) ซึง่สามารถเกดิขึ้นไดท้ ัง้ในประเทศทีป่ระชาธิปไตยตัง้ม ัน่และประเทศประชาธปิไตยใหม่105 

 นอกจากนัน้ ภาวะการขาดดุลดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดการหมดความเชื่อถือต่อประชาธิปไตย (democratic 

disenchantment) หรอืความเชื่อม ัน่ทางการเมอืง (political trust)106 อนัหมายถงึสภาวะการเขา้ถงึหรอืการมสี่วนร่วม

ในทางการเมืองของประชาชนเสื่อมคลายคง ความเชื่อม ัน่ต่อการเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตอีกท ัง้การเติบโตของกลุ่ม

การเมอืงที่แนวทางสุดโต่ง ปญัหาดงักล่าวอาจเกิดไดจ้ากปจัจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ประชาชนขาดประสบการณ์แบบ

ระบอบประชาธิปไตย หรือการตัง้ความคาดหวงัที่สูงต่อระบอบประชาธิปไตยว่าจะเป็นระบอบที่แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ประชาชนยงัผดิหวงัต่อสถาบนัการเมอืงแบบประชาธิปไตยที่มอียู่แต่เดิมโดยเฉพาะระบอบ

ตวัแทนตามระบอบประชาธิปไตย จนส่งผลต่อระดบัความยดึม ัน่ต่อประชาธิปไตย (commitment to democracy) ที่

ลดลงเน่ืองจากรฐับาลประชาธิปไตยไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดต้ามที่คาดหวงั 107 นอกจากนัย้งั

มกีารตัง้ขอ้สงัเกตบางประการที่ส่งสญัญาณประชาธิปไตยเริ่มเสื่อมความเขม้แขง็ (democratic deconsolidation)108 

เช่น ผลการส ารวจทศันคติของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ก ารต่อสูก้บัระบอบเผด็จการอีกท ัง้ยงัเห็นว่า

ประชาธิปไตยมไิดเ้ป็นสิ่งจ าเป็น109 บทบาทของชนชัน้กลางที่เปลีย่นแปลงไป (the revolt of middle class) จากผูเ้คย

ต่อสูแ้ละสนบัสนุนประชาธิปไตยมาสู่การโหยหาเผด็จการ (authoritarian nostalgia)110 ทศันคติของผูม้สีทิธิเลอืกตัง้

เปลีย่นแปลงไปโดยมไิดใ้หค้วามส าคญักบัพรรคการเมอืงที่มมีาแต่เดิมแต่กลบัเลอืกพรรคการเมอืงที่มแีนวทางนโยบาย

                                                      
 

104
 Michael J. Abramowitz. Freedom in the World 2018, www.freedomhouse.org (accessed 19 July 2018). 

105 Pippa Norris. Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. (Cambridge: Cambridge University Press, 2011). 
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 Garbriela Catterberg and Alejendro Moreno. “The Individual Bases of Political Trust: Trends in New and Established 

Democracies.” International Journal of Public Opinion Research 18, no.1 (2005): 31-48.   
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 Pippa Norris. Ibid. 
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 Roberto Stefab Foa and Yascha Mounk. Ibid. 
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สุดโต่งหรือสนบัสนุนการต่อตา้นระบบ (anti-system parties) ดงัจะเห็นไดจ้ากการผงาดของผูน้ าและพรรคปีกขวา

อนุรกัษนิ์ยม (right-wing populism) ในหลายพื้นทีโ่ดยเฉพาะในภมูภิาคอเมริกาเหนือและยุโรป เป็นตน้   

 สถานการณ์ประชาธิปไตยในโลกเริ่มเขา้สู่สภาวะเสื่อมคลายและถดถอยอย่างต่อเน่ือง จากผลส ารวจดชันีชี้วดั

ประชาธิปไตยใน 167 ประเทศของ The Economist Intelligence Unit (EIU) ตัง้แต่ค.ศ. 2015 เป็นตน้มา พบว่า

จ านวนประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ (full democracies) ไดล้ดลงจ านวนลงอย่างต่อเน่ืองมจี  านวนเพยีง 19 ประเทศคิด

เป็นรอ้ยละ 11.4 ของประเทศท ัว่โลก เช่น แคนาดา ไอซแ์ลนด ์นอรเวย ์เป็นตน้ ส่วนอีก 76 ประเทศนัน้จดัอยู่ใน

รูปแบบประชาธิปไตยบกพร่อง (flawed democracies) ระบอบการปกครองแบบผสมหรอืระบอบเผด็จการ (ดูตารางที่ 

5 ประกอบ) นอกจากนัน้จะพบว่า ประชากรกว่าหน่ีงในสามของโลกลว้นอาศยัอยู่ภายใตร้ะบอบทีไ่มเ่ป็นประชาธิปไตย111   

 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนประเทศตามรูปแบบการปกครองตามดชันีช้ีวดัของ EIU 

 

 จ านวนประเทศ รอ้ยละของจ านวนประเทศ

ท ัง้หมด 

รอ้ยละของจ านวนประชากร

โลก 

ประชาธปิไตยเตม็รูปแบบ 19 11.4 4.5 

ประชาธปิไตยบกพร่อง 57 34.1 44.8 

ระบอบการปกครองแบบผสม 39 23.4 16.7 

เผดจ็การ  52 31.1 34.0 

 

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017: Free Speech underattack. www.eiu.com,  

 

2. ขอ้บกพร่องของการสง่เสรมิประชาธิปไตยในระดบัระหว่างประเทศ  

 หลงัสงครามเยน็สิ้นสุด สหรฐัอเมริกาเป็นเสาหลกัของการส่งเสริมประชาธิปไตย  (democracy promotion) 

ในระดบัระหว่างประเทศผ่านการด าเนินนโยบายและโครงการต่างๆภายใตก้ารรบัผดิชอบของกระทรวงการต่างประเทศ

และองคก์รเพือ่พฒันาระหว่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา (United States Agency for International Development: 

USAID) ที่ขบัเคลื่อนโครงการพิจารณาปญัหาประชาธิปไตยและปญัหาด า้นการละเมิดสิทธิมนุษชนในระดบัระหว่าง

ประเทศ เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั สหภาพยุโรปก็มสี่วนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นกนัโดยเฉพาะประเทศยุโรป

ตะวนัออกโดยสรา้งแรงจูงใจใหป้ระเทศเหล่าน้ีด าเนินนโยบายการปฏิรูปและปรบัเปลี่ยนกฎหมายใหก้า้วหนา้และ

สอดคลอ้งกบับรรทดัฐานของสหภาพยุโรป อีกท ัง้ยงัใหค้วามช่วยเหลอืทางเศรษฐกิจ ก่อตัง้สถาบนัทางการเมอืงและ
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เฝ้าดูความกา้วหนา้ดา้นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศดงักล่าวอีกดว้ย 112 อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมประชาธิปไตยอาจ

ด าเนินกิจกรรมท ัง้ในแงบ่วกและแงล่บ กล่าวคือ กิจกรรมในแง่บวกจะเกิดขึ้นในลกัษณะที่ใหร้ างวลั การใหม้าตรการจูง

ใจท ัง้ในรูปแบบของเงนิช่วยเหลอืหรอืการช่วยเหลอืทางวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประชาธิปไตย ขณะทีก่จิกรรมในแงล่บ จะ

มลีกัษณะเป็นเงือ่นไขและบทลงโทษต่อประเทศที่กระท าการขดัหลกัประชาธิปไตย เช่น การรฐัประหาร การละเมดิสทิธิ

มนุษยชน เป็นตน้ 113   

 แมก้ารส่งเสริมประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นอย่างกวา้งขวางและต่อเน่ือง กระนัน้ก็ตามกิจกรรมดงักล่าวก็มี

ขอ้ผดิพลาด โจชวัร ์เคอแลนซคิชี้ใหเ้ห็นขอ้ผดิพลาดไว ้3 ประการไดแ้ก่ 1) การใหค้วามส าคญักบัการจดัการเลอืกตัง้

ระดบัชาติ (national election) มากเกินไป ประเทศตะวนัตกมกัใหค้วามส าคญักบัการจดัการเลอืกตัง้ระดบัชาติใน

ฐานะกา้วแรกของประชาธิปไตยในประเทศที่เขา้ไปส่งเสริม ทว่าการเลอืกตัง้กลบักลายเป็นเครื่องมอืสบืทอดอ านาจของ

ผูน้ าเผด็จการโดยชอบธรรม ดงัจะเหน็ไดจ้ากกรณีกมัพูชาหลงัค.ศ. 1993 เป็นตน้ 2) ความคาดหวงัของชาติตะวนัตก

ต่อ “ผูน้ าบารมี” (charismatic leader) และ “ผูน้ าการปฏิรูป” (reform-minded leader) ประเทศตะวนัตกต่าง

คาดหวงัว่าผูน้ าในระบอบใหม่จะน าพาประเทศไปสู่หนทางประชาธิปไตย ทว่าในความเป็นจริงเมือ่ผูน้ าเหล่าน้ีไดร้บัการ

เลอืกตัง้ก็ไม่สามารถบริหารและฟ้ืนฟูประเทศใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติและมแีนวทางเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกนั

ขา้มกลบัเริ่มใชอ้  านาจการปกครองที่ออกไปในทางเผด็จการอ านาจนิยม ดงัจะเหน็กรณีฮามดิ คารไ์ซ (Hamid Karzai) 

ผูน้ าอฟักานิสถาน เป็นตน้ และ 3) การมไิดค้ านึงถงึความเหมาะสมของประชาธิปไตยแบบตะวนัตกต่อสภาพแวดลอ้ม

ข ัน้พื้นฐานภายในประเทศที่เขา้ไปช่วยเหลอื ปญัหาในขอ้น้ีความผดิพลาดในการปฏบิตังิานร่วมกนัของรฐับาลมหาอ านาจ

กบัผูน้ าประเทศในการจดัการความคาดหวงัของประชาชนที่ตอ้งการชีวิตที่ดีจากการส่งเสริมประชาธิปไตย ในบางคร ัง้ 

นโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตยปรบัเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมของประเทศนัน้ๆ ดงัที่โทมสั คารโ์รเทอร์

วจิารณน์โยบายการส่งเสรมิประชาธิปไตยของยูเสด (USAID) ว่าเป็นนโยบายที่หมกมุ่นและติดอยู่กบักระบวนการ ไม่มี

ความยืดหยุ่น ขาดนวตักรรมและเครื่องมอืเชิงกลไก 114 ในบางกรณีก็มกีารประเมนิพลงัของการน าเทคโนโลยีและสื่อ

ออนไลนเ์พือ่การส่งเสรมิประชาธิปไตยทีสู่งจนเกนิไป เป็นตน้  

 สหรฐัอเมรกิาเริ่มถอนตวัจากบทบาทผูน้ าการต่อสูเ้พือ่ประชาธิปไตยในระดบัโลกและกลบัมาใหค้วามส าคญักบั

กจิการภายในตามนโยบาย “American First” ของประธานาธิบดีโดนลั ทรมัป์ (Donald Trump) ดงัจะเหน็ไดจ้ากการ

ถอนตวัของสหรฐัอเมริกาออกขอ้พนัธะสญัญาในเชิงประวตัิศาสตร์ (historical commitment) ต่อการส่งเสริม
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ประชาธิปไตย แมส้หรฐัอเมริกาจะมีขอ้ผิดพลาดจากการใชห้ลกัการดงักล่าวเป็นหน่ึงในแรงขบัเคลื่อนนโยบาย

ต่างประเทศ ดงักรณีอฟักานิสถานและอิรกั ทว่านโยบายดงักล่าวถือเป็นจุดยืนส าคญัในกา รส่งออกอุดมการณ์

ประชาธิปไตยใหก้ลายเป็นคุณค่าสากลร่วมกนั ในทางกลบักนั การด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในยุคทรมัป์ยงั

เนน้สายสมัพนัธส์่วนตวัโดยเฉพาะกบัผูน้ าเผด็จการบางประเทศ สิ่งเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นความเสื่อมคลายของ

สหรฐัอเมรกิาในการธ ารงรกัษาคุณค่าประชาธิปไตยในระดบัสากล115 

 ในอีกทางหน่ึง มีการตัง้ขอ้เกตถึงความลม้เหลวของมหาอ านาจระดบัภูมิภาคเช่น อินเดีย บราซิลและ

แอฟริกาใตท้ี่ไม่สามารถเป็นตวัแบบที่ดีในดา้นการปกครองประชาธิปไตยและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หรือกดดนั

ประเทศเพื่อนบา้นที่เป็นเผด็จการใหเ้ปลีย่นแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ในอีกทางตรงกนัขา้มกลบัด าเนินความสมัพนัธใ์น

เชิงผลประโยชนท์ ัง้ทางเศรฐกิจและทางยุทธศาสตรก์บัประเทศเผด็จการอย่างแขง็ขนั แมป้ระเทศเผด็จการจะถูกคว า่

บาตรจากประเทศตะวนัตก ประเทศมหาอ านาจภูมิภาคกลบัด าเนินการสวนทางโดยอา้งหลกัการอ านาจอธิปไตย 

(sovereignty) และหลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (non-intervention) ดงัจะเหน็ไดจ้ากหลายกรณี เช่น อินเดีย

ยงัคงมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัรฐับาลทหารของเมียนมาร์แมว้่าเมียนมารจ์ะถูกคว า่บาตรจากชาติตะวนัตก  ในกรณี

แอฟริกาใตก้็ยงัด าเนินความสมัพนัธท์ี่แน่นแฟ้นกบัซมิบบัเวซึ่งปกครองดว้ยระบอบเผด็จการ อีกท ัง้ยงัปกป้องซบิบบัเว

ในเวทรีะหว่างประเทศโดยการออกตวัคดัคา้นความพยายามของประชาคมโลกที่จะยุติระบอบเผด็จการหรือการน าผูน้ า

เผดจ็การเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมในศาลโลก ในกรณีบราซลิ เลอืกประณามการละเมดิสทิธิมนุษยชนเป็นรายประเทศ

และมท่ีาทวีางเฉยต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดบัระหว่างประเทศ นอกจากนัน้บราซิลยงัด าเนินความสมัพนัธท์ี่

แนบแน่นกบัเวเนซุเอลา่ เป็นตน้116    

กจิกรรม 9.3.1  

 ใหน้กัศึกษาวเิคราะหแ์ละแนวโนม้ของปญัหาประชาธิปไตยในอนาคต 

แนวตอบกจิกรรม 9.3.1  

 แนวโนม้ของปญัหาประชาธิปไตยสามารถเกิดขึ้นไดห้ลายแบบ เช่น ปญัหาการขาดดุลของประชาธิปไตย 

ปญัหาการขาดหมดความเชื่อถือต่อประชาธิปไตย หรือการพิจารณาปญัหาการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดบัระหว่าง

ประเทศที่เริ่มคลายประสิทธิภาพลง รวมท ัง้การเพกิเฉยของมหาอ านาจระดบัภูมภิาคที่ไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

ใหข้ยายวงกวา้งหรอืเป็นตวัแบบในการปกครองใหก้บัประเทศขา้งเคียง เป็นตน้  
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