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ค ำน ำ 

ความเช่ือท่ีว่า ไม่นานเสรีประชาธิปไตยจะกลายเป็นระบอบการปกครองเดียวท่ีประเทศทัว่โลก
ไม่อาจปฎิเสธได้ ดเูหมือนนับวันจะถูกท้าทายมากขึน้เร่ือยๆ ประเทศจ านวนมากเดินหน้าสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยทดแทนระบอบอ านาจนิยมและเผดจ็การท่ีครอบง ามาช้านาน แตป่ระเทศจ านวน
ไม่น้อยเช่นกันท่ีเดินถอยหลงัและออกจากประชาธิปไตย หรือบางประเทศเดินก้าวหน้าและถอยหลงั
สลบัไปมา บนเส้นทางสายประชาธิปไตยนี ้พรมแดนระหว่างระบอบการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยและ
ระบอบการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยนัน้พร่าเลือน มีพืน้ท่ีอนักว้างใหญ่ระหว่างประชาธิปไตยและ
ไม่ใช่ประชาธิปไตย พืน้ท่ีตรงกลางนีมี้ช่ือเรียกขานต่างๆ มากมาย และเป็นพลวัตท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง 
ดงันัน้ เพ่ือท าความเข้าใจประชาธิปไตย เราต้องไม่เพียงแตส่นใจประชาธิปไตย (Democracy) ในตวั
มนัเอง หากต้องสนใจกระบวนการเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตย (Democratization) ด้วย 

การศึกษาเร่ือง “เส้นทางสู่ประชาธิปไตยท่ีไม่ย้อนกลับ: ปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองกับ
ประชาธิปไตยท่ีตัง้มั่น” เป็นผลจากความกระหายใคร่รู้ทางวิชาการของผู้ เขียน ท่ีต้องการส ารวจ
ปรากฏการณ์และข้อเท็จจริงในสงัคมโลกว่า ประชาธิปไตยเป็นนวตักรรมท่ีเกิดขึน้ในประเทศตะวนัตก 
และผกูขาดความเจริญงอกงามเฉพาะในแผ่นดินตะวนัตกเท่านัน้ตามท่ีมีผู้กล่าวอ้าง จริงหรือ และการ
เปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยท่ีส าเร็จ กล่าวคือ น าไปสู่ประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ ไม่ย้อนกลบัไปสู่ระบอบ
อ านาจนิยม หรือเผดจ็การรูปแบบใดรูปหนึง่นัน้ มีปัจจยัใดบ้างเป็นเง่ือนไขส าคญั 

การศึกษาชิน้นีพ้บว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แนวคิดหรือกระบวนการท่ีสงวนไว้ส าหรับชนชาติ
ตะวนัตกเทา่นัน้ แตป่ระชาธิปไตยเป็นเร่ืองของมวลมนษุยชาติ ท่ีมีรากเหง้าจากธรรมชาติของมนษุยท่ี
มีความต้องการและความสามารถท่ีจะปกครองตนเอง การส่งต่อประชาธิปไตยจึง ไม่ต่างจากการ
เรียนรู้ศาสตร์อ่ืนๆ อีกจ านวนมาก ท่ีถูกค้นพบและมีต้นก าเนิดในถ่ินฐานท่ีไกลโพ้น เช่น ฟิสิกส์ เคมี 
ดาราศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การชลประทาน หรือเทคโนโลยีต่างๆ แต่ก็สามารถน ามาประยุกต์ให้
สอดคล้องกับผู้ ใช้ในแผ่นดินอ่ืนๆ ทัว่โลก ความเป็นสากลของประชาธิปไตยเป็นท่ีประจกัษ์ชดั เพราะ
ประเทศท่ีมีความแตกตา่งทางศาสนา วฒันธรรม และภูมิรัฐศาสตร์ ตา่งก็พยายามเปล่ียนระบอบการ
ปกครองของตนมุง่สูถ่นนสายประชาธิปไตยด้วยกนัเป็นจ านวนมาก 

เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงความเป็นสากลและความนิยมในระบอบประชาธิปไตย การศึกษาชิน้นี ้
เปรียบเทียบเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของ 8 ประเทศ ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี 



อาร์เจนตินา ตนีูเซีย ไนจีเรีย ยเูครน และโปแลนด์ แตล่ะประเทศมีความแตกต่างทัง้ระดบัการพฒันา
ทางเศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และระบอบการปกครองก่อนการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย แม้วา่ระดบัความส าเร็จในการเปล่ียนระบอบการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยจะแตกตา่ง
กนัไปในแต่ละประเทศ แต่กล่าวได้ว่า ทกุประเทศยงัคงก้าวเดินอยู่บนถนนสายประชาธิปไตยโดยไม่
ย้อนกลับไปใช้ระบอบอ านาจนิยมท่ีเคยปกครองประเทศในอดีต ด้วยการรัฐประหารหรือวิถีทาง อ่ืน
นอกกระบวนการประชาธิปไตย จะเห็นได้วา่ การเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยเป็นกระบวนการท่ียงัไม่
หยดุนิ่ง แตต้่องอาศยัปฎิบตักิารท่ีมุง่มัน่ เพ่ือป้องกนัการถอยออกจากประชาธิปไตย 

เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของแต่ละประเทศตา่งมีความโดดเดน่และมีเสน่ห์ในตวัเอง พลงัของ
ประชาชนและภาคประชาสงัคมในเกาหลีใต้และยูเครน การหมดความชอบธรรมของระบอบทหารใน
อาร์เจนตินา กลไกในรัฐธรรมนูญท่ีเอือ้ให้พลเมืองหลากหลายศาสนา ชาติพนัธุ์ ของไนจีเรียสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ อินโดนีเซียและโปแลนด์ปรับใช้รัฐธรรมนูญจากระบอบเผด็จการในอดีตโดยไม่ได้ร่าง
ฉบับใหม่ในทันที วิสัยทัศน์ความตัง้ใจอย่างจริงใจของผู้ น าชิลีและโปแลน์ในการวางรากฐาน
ประชาธิปไตย การประนีประนอมระหว่างพรรคการเมืองต่างขัว้อุดมการณ์และระหว่างพลเรือนและ
ทหารของชิลี การเปล่ียนแปลงจากล่างขึน้บนในตนีูเซีย เหล่านีคื้อตวัอย่างของเอกลกัษณ์เฉพาะตวัใน
กระบวนการเปล่ียนผา่น 

นอกจากการเรียนรู้แตล่ะประเทศแล้ว การศกึษาด้วยวิธีการเปรียบเทียบยงัเปิดมมุมองท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การท าความเข้าใจภาพรวมของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย การแสวงหาปัจจยัร่วม
ท่ีเอือ้ให้เกิดความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านและการจรรโลงประชาธิปไตย ย่อมให้แง่คิด ท่ีรอบด้านและ
แหลมคมตอ่ความพยายามสร้างประชาธิปไตยในสงัคมไทย 

ผู้ เขียนขอขอบคณุ วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า ท่ีมอบความไว้วางใจ
ให้ศึกษาประเด็นท่ีมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ยิ่งเช่นนี ้ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สักวันหนึ่ง 
ประเทศไทยจะได้เป็นตวัแบบท่ีประสบความส าเร็จในการเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตยท่ียัง่ยืน เพ่ือให้
ทัว่โลกได้ศกึษาเรียนรู้ 
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ขอขอบคุณ คุณนพพล ผลอ านวย คุณสิรภพ ยุวะสุต และคุณณัชชาภัทร อมรกุล ท่ีกรุณาติดต่อ
ประสานงานและให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ช่วยท าให้โครงการนีส้ าเร็จบรรลุ
วตัถปุระสงค์ดงัท่ีตัง้ใจไว้ 
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บคุคลทัง้ 3 คือ คณุจิราภรณ์ ด าจนัทร์ คณุอชิตพล โอภาสวตัชยั และ ดร.วีระ หวงัสจัจะโชค 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การศกึษาประชาธิปไตยและการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนี ้เป็นการวิจยัทัง้ในมิติท่ีเป็น
ทฤษฎีเชิงปทัสถาน (Normative theories) และในด้านท่ีเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ (Empirical 
evidences) ด้วยวิธีการศกึษาเปรียบเทียบแบบ “ความแตกตา่งมากท่ีสดุเพ่ืออธิบายผลลพัธ์ร่วมกนั” 
(Most-different method หรือ “Method of agreement”) โดยน าเสนอประสบการณ์ของ 8 ประเทศ 
ใน 4 ภูมิภาคของโลก ท่ีมีแนวโน้มเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย 
อาร์เจนตินา ชิลี ตนีูเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์ นอกจากนีย้งัตรวจสอบด้านกลับของระบอบ
ประชาธิปไตย นัน่คือ การออกจากระบอบประชาธิปไตย หรือการเปล่ียนผ่านท่ีถดถอยย้อนกลบัไปสู่
ระบอบอ านาจนิยมและระบอบลกูผสม 

ถึงแม้ประสบการณ์ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป การเปล่ียนผ่านใน 8 ประเทศมี
ลกัษณะร่วมกนับางประการท่ีสมควรกลา่วถึง ดงันี ้

1. การผนึกก าลังของพลังฝ่ายค้าน และการประนีประนอมระหว่างกลุ่มท่ีสนับสนุน
ประชาธิปไตย แม้จะไม่เห็นพ้องตรงกนัทกุเร่ือง เป็นกระบวนการท่ีท าให้ทกุฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งจ าเป็น
มากตอ่การเปล่ียนผา่น  

2. บทบาทของผู้น าทางการเมือง ท่ีมีวิสัยทัศน์ ตัง้ใจและจริงใจมุ่งมั่นวางรากฐานระบอบ
ประชาธิปไตย  

3. การปฎิรูปรัฐธรรมนูญ ความเห็นพ้องยอมรับทัง้เนือ้หารัฐธรรมนูญ และกระบวนการ
สถาปนารัฐธรรมนญู  

4. กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน  เป็นการสร้างความไว้วางใจในสถานการณ์
ภายในประเทศ ระบอบประชาธิปไตยจะมัน่คงไมไ่ด้ หากผู้น าทหารไมส่นบัสนนุประชาธิปไตย 

5. จดัให้มีการเลือกตัง้โดยเร็ว สว่นใหญ่แล้วจะจดัให้มีการเลือกตัง้ภายใน 6 ถึง 13 เดือน เพ่ือ
อดุชอ่งโหวข่องความชอบธรรมหลงัการโคน่ล้มรัฐบาลก่อน 

ภาพสะท้อนตอ่ความล้มเหลวในการเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยของไทย ท่ีส าคญัคือ ความ
แตกแยกและทะเลาะกนัเองในฝ่ายท่ีสนบัสนนุประชาธิปไตย ไมป่รากฏชดัวา่ผู้น าทางการเมืองทัง้ท่ีมา



จากการเลือกตัง้และชนชัน้น าในสงัคมมีเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการวางรากฐานประชาธิปไตย 
ขาดฉนัทามตใินการปฎิรูปรัฐธรรมนญู ทัง้ในเนือ้หาและกระบวนการได้มาซึง่รัฐธรรมนญู การด ารงอยู่
ของกองทพัเหนือรัฐบาลพลเรือน และการท่ีการเลือกตัง้ของไทยยงัไมเ่ป็นสถาบนัท่ีได้รับการยอมรับวา่
เป็นเคร่ืองมือในการแก้วิฤตกิารเมืองและเป็นปัจจยัเบือ้งต้นของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 

  



Executive Summary 

This study of democracy and democratic transition is derived from both normative 
theories and empirical evidence, employing a comparative method known as the “most-
different method” or the “method of agreement” to provide a factual overview of the most 
likely successful transitions to democracy in eight countries on four continents, namely 
South Korea, Indonesia, Argentina, Chile, Tunisia, Nigeria, Ukraine and Poland. In addition 
to examining democratic transitions, the study also explores the antithesis of democratic 
governance, specifically, the process of de-democratization, or the transitions that returned 
to the authoritarian and hybrid regimes.  

 While the situation in each country is different, it is notable that all eight transitions to 
democracy presented in this study show some common traits, including: 

1. Social inclusiveness and a willingness to compromise among the oppositions. 
The inclusiveness among the pro-democratic camps generates widely shared benefits, 
which are crucial for democratic transition.  

2. Leadership who possess long-term visions with genuine intentions and strong 
commitments to lay a foundation for the establishment of democracies. 

3. Constitutional reform, which is a key element of any democratic transformation. 
Public consensus on both the process of reforming the constitution and the constitutional 
body of laws is equally essential. 

4. Civilian control of the military, which is necessary simply because it will inspire 
domestic trust. Democracy cannot be consolidated if the military leaders do not support 
democracy. 



5. Quick election, which are essential to compensate for the loss of legitimacy that 
follows the overthrow of a former government. In most cases, elections were held mostly 
within six to thirteen months. 

The important reflections on the failures of democratic transition in Thailand include: 
the opposition forces’ inability to unite; the apparent absence of elected political and social 
elites who are committed to prepare the ground for democratic transition; the lack of public 
consensus on constitutional reform, both  the constitutional body and the process of 
constitutional establishment; the dominance of military supremacy over the civilian 
government; and finally, that in Thailand, election is not viewed as a mechanism 
to resolve political crisis or enable transfer of power, both crucial to the process of 
democratic transition. 
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บทน า: ความเป็นสากลของประชาธิปไตย 

เกดิอะไรขึน้บนเส้นทางสู่ประชาธิปไตย และการศึกษาเร่ืองประชาธิปไตยที่ผ่านมา 

ประชาธิปไตยแผ่ขยายกินปริมณฑลทางการเมืองมากท่ีสดุใน ค.ศ. 2006 ท่ีประมาณร้อยละ 
62 ของประเทศทัว่โลก อ้างวา่ตนเองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เพียงแตห้่าปีตอ่มากลบัพบว่า 
ตวัชีว้ดัความเป็นประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือกตัง้ (Electoral rights) อย่างเสรี ความ
โปร่งใส (Transparency) หลกันิติรัฐ (Rule of Law) และเสรีภาพของพลเมือง (Civil liberties) เร่ิม
ลดลงอย่างต่อเน่ือง หากนับจ านวนการขยายตวัของประชาธิปไตยเทียบเคียงกับการล่มสลายของ
ประชาธิปไตยตัง้แต่ปลายศตวรรษท่ี 20 ใน ค.ศ. 1999 แล้ว จะพบว่ามีถึงประมาณ 26 ประเทศท่ีถูก
จดัให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีประชาธิปไตยถดถอย ท่ีส าคญัหลายประเทศเป็นประเทศขนาดใหญ่และมี
ความส าคญัในเชิงยทุธศาสตร์ เช่น รัสเซีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ไนจีเรีย เคนยา รวมถึงประเทศไทย
โดยนกัวิชาการตา่งประเทศเรียกขานปรากฏการณ์ล่มสลายของประชาธิปไตยด้วยช่ือแตกตา่งกนั เช่น 
ประชาธิปไตยถดถอย (Democracy in Retreat) ประชาธิปไตยย้อนกลบั (Democracy Rollback) 
ประชาธิปไตยผกุร่อน (Democratic Recession) หรือประชาธิปไตยท่ีหายใจไม่ออก (Suffocation of 
Democracy) เป็นต้น 

ประเด็นการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย (Democratic transition) และการตัง้มัน่จรรโลง
ประชาธิปไตย (Democratic consolidation) อยู่ในความสนใจทัง้ในแวดวงวิชาการและบทสนทนาใน
สงัคมไทยอย่างตอ่เน่ือง ดงัปรากฏในการศกึษาจ านวนมาก เช่น งานของมนตรี เจนวิทย์การ “ระบอบ
ประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหน: อนาคตประชาธิปไตยเสรีนิยมท่ามกลางกระแสครอบง าของอ านาจนิยม”1 
งานของกนก วงษ์ตระหง่าน “การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย”2 หนงัสือโดยสธุาชยั ยิม้ประเสริฐ 
“สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย”3 รวมบทความของสถาบนัพระปกเกล้า “ดุลอ านาจใน
การเมืองการปกครองไทย”4 การสมัมนา “การเมืองการปกครองไทย 2555: 80 ปี ประชาธิปไตยไทย 

                                                           
1 มนตรี เจนวิทย์การ, “ระบอบประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหน: อนาคตประชาธิปไตยเสรีนิยมทา่มกลางกระแสครอบง าของอ านาจนิยม” 
[ออนไลน์], 27 พฤศจิกายน 2558, แหลง่ที่มา http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_200.pdf.  
2 กนก วงษ์ตระหงา่น, การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย (ฉบบัปรับปรุง) (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528). 
3 สธุาชยั ยิม้ประเสริฐ, สายธารประวติัศาสตร์ประชาธิปไตยไทย, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551). 
4 สถาบนัพระปกเกล้า, ดลุอ านาจในการเมืองการปกครองไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกล้า, 2558). 
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จัดโดยส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า มิถุนายน 2555”5 และจุลสารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “การพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”6 เป็นต้น แต่
กระนัน้ ยังคงมีคนจ านวนมากท่ีสับสน ไม่เข้าใจความหมาย คุณสมบัติ และเง่ือนไขของการเป็น
ประชาธิปไตย สง่ผลให้การถกสนทนา แลกเปล่ียนความคดิเห็น ในประเดน็การสร้างประชาธิปไตยของ
ไทยเป็นไปอยา่งยากล าบาก 

อีกทัง้ เม่ือส ารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเส้นทางสู่ประชาธิปไตยและรูปแบบการจรรโลง
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตา่งประเทศ กลบัพบว่างานเขียนและงานวิจยัมีอยู่น้อย
มากในวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ของไทย งานวิชาการของไทยท่ีเคยศึกษาระบอบประชาธิปไตยในเชิง
เปรียบเทียบอย่างลุ่มลึก เช่น “ประชาธิปไตย สงัคมนิยม คอมมิวนิสต์ กบัการเมืองไทย” โดย ชยัอนนัต์ 
สมทุวณิช7 งานของโกสินทร์ วงศ์สรุวฒัน์ “ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย”8 การศกึษา
ของนิยม รัฐอมฤต เร่ือง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ” งานเขียนฉบับนีเ้ป็น
การศึกษาเปรียบเทียบ  โดยน าเสนอให้เห็นถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส อิตาลี ยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออก เอเชียตะวนัออก และจีน 9 และงานของ
ไชยวัฒน์ ค า้ชู และนิธิ เน่ืองจ านงค์ เร่ืองการเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา ซึ่งได้
น าเสนอทัง้แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ มิติการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงสถาบนัการเมือง ตวัแสดง
ทางการเมือง และประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 10 นอกจากนีย้ังพบว่ามีงานวิชาการไทยท่ีศึกษา
ประสบการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ เชน่ งานของภวูดล ทรงประเสริฐ “อินโดนีเซีย: อดีต
และปัจจุบนั”11 งานของ สีดา สอนศรี “ฟิลิปปินส์: จากอดีตสู่ปัจจบุนั (ค.ศ. 1986-2006)”12 การศึกษา

                                                           
5 ส านักวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกล้า, เอกสารประกอบการสัมมนา การเมืองการปกครองไทย 2555: 80 ปี ประชาธิปไตยไทย 
[ออนไลน์], 27 พฤศจิกายน 2558, แหลง่ที่มา http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_132.pdf. 
6 ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (จลุสาร) (กรุงเทพฯ: กลุ่มงานผลิต
เอกสาร ส านกัประชาสมัพนัธ์ ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557). 
7 ชยัอนนัต์ สมทุวณิช, ประชาธิปไตย สงัคมนิยม คอมมิวนิสต์ กบัการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2523). 
8 โกสินทร์ วงศ์สรุวฒัน์, ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2532). 
9 นิยม รัฐอมฤต, การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553). 
10 ไชยวฒัน์ ค า้ช ูและนิธิ เน่ืองจ านงค์, การเมืองเปรียบเทียบ: ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2559). 
11 ภวูดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย: อดีตและปัจจุบนั, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547). 
12 สีดา สอนศรี, ฟิลิปปินส์: จากอดีตสู่ปัจจุบนั (ค.ศ. 1986-2006) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551). 
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ของไชยวัฒน์ ค า้ชู เร่ือง “ญ่ีปุ่ น 1988-1998”13 และ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กระบวนการเป็น
ประชาธิปไตยและการเมืองสมยัใหม่” ซึ่งมีอกุฤษฏ์ ปัทมานนัท์ และพรพิมล ตรีโชติ เป็นบรรณาธิการ14 
เป็นต้น ท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นงานวิชาการท่ีทรงคณุคา่ แต่ส่วนใหญ่ตีพิมพ์เผยแพร่มาหลายปีแล้ว 
ขณะท่ีมีปัจจยัใหม่ๆ ซึ่งส่งผลตอ่ระบอบประชาธิปไตยในโลกปัจจุบนัเกิดขึน้ตลอดเวลา กล่าวได้ว่า ใน
แวดวงการศกึษารัฐศาสตร์ไทยในชว่งสามถึงห้าปีนี ้ยงัไม่ได้มีการศกึษางานของนกัวิชาการตา่งประเทศ
ซึ่งน าเสนอมมุมองใหม่ท่ีแสดงมิติและพลวตัของประชาธิปไตยสมยัใหม่อย่างลึกซึง้ สร้างข้อถกเถียงใน
วงกว้าง และเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ท่ีส าคญัยังไม่มีการศึกษาปัจจัยหรืออิทธิพลท่ี
สง่ผลตอ่ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของเส้นทางเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ 

เป็นท่ียอมรับว่า แม้ประชาธิปไตยจะไม่ใช่ระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสดุ แตเ่ป็นระบอบท่ีชอบธรรม
ท่ีสุด15 อย่างน้อยระบอบประชาธิปไตยได้พิสูจน์อย่างยาวนานว่าเป็นการปกครองท่ีเอือ้ต่อการ
แก้ปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม และใช้ความรุนแรงน้อยกว่าระบอบอ่ืน 16 ด้วย
เหตนีุง้านวิชาการจ านวนมากในต่างประเทศจึงทุ่มเทศึกษาหาปัจจยัและตวัแปรเปรียบเทียบท่ีท าให้
การตัง้มัน่และจรรโลงประชาธิปไตยในบางประเทศประสบความส าเร็จ ขณะท่ีความพยายามตัง้มั่น
และจรรโลงประชาธิปไตยในบางประเทศมีสภาพไม่ต่างไปจากการพายเรือในอ่าง เพราะผ่านความ
พยายามและความล้มเหลวซ า้แล้วซ า้เลา่ 

ปรากฏการณ์ “ตุ๊ กตาล้มลุก” หรือการตกอยู่ในกับดักของระบอบลูกผสม ท่ีเรียกขานใน
ภาษาองักฤษว่า Hybrid Regimes ดงัปรากฏให้เห็นในความล้มเหลวของการเปล่ียนผ่านท่ีไม่อาจ
ขบัเคล่ือนไปสู่ประชาธิปไตยได้ สะท้อนข้อเท็จจริงว่า กระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยและการ
จรรโลงประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึน้โดยอตัโนมตัิ หรือมีลกัษณะเป็นเส้นตรง 17 ท่ีเหมือนกันหมดในทุก
ประเทศ เง่ือนไขในแตล่ะสงัคม อิทธิพลจากตา่งประเทศ ช่วงเวลา และการออกแบบสถาบนัการเมือง 

                                                           
13 ไชยวฒัน์ ค า้ช,ู ญี่ปุ่ น 1988-1998 (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ม.ป.ป.). 
14 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และพรพิมล ตรีโชติ (บรรณาธิการ), เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: กระบวนการเป็นประชาธิปไตยและการเมือง
สมยัใหม่, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียศกึษา, 2547).  
15 Larry Diamond, The Next Democratic Century [online], November 13, 2015, Available from http://iis-
db.stanford.edu/pubs/24554/LD_Current_History_Jan_14.pdf. 
16 Jean Grugel, Democratization: A Critical Introduction (New York: Palgrave, 2002), p. 7. 
17 Geoffrey Pridham, The dynamics of Democratization: A comparative approach (London: Continuum, 2000), p. 17. 
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ล้วนส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการตัง้มั่นและการจรรโลงประชาธิปไตย การศึกษา
บทเรียนจากทัง้ประเทศท่ีประสบความส าเร็จ และประเทศท่ียงัดิน้รนเพ่ือเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 
จึงเป็นบทเรียนท่ีมีคุณค่าน่าศึกษา เพ่ือการแสวงหาข้อเสนอต่อการพฒันาประชาธิปไตยในประเทศ
ไทยท่ีเป็นระบบ ปราศจากอคต ิเป็นรูปธรรมท่ีสามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริง 

การศึกษาชิน้นี ้ให้ความส าคญักับประเด็นสถาบนัการเมืองเป็นพิเศษ วรรณกรรมรัฐศาสตร์
ตะวนัตกจ านวนมากกล่าวถึงบทบาทของการจดัวางสถาบนัการเมืองในการช่วยพฒันาประชาธิปไตย
อย่างยัง่ยืนในเชิงคณุภาพได้ ส าหรับประเทศไทย ข้อถกเถียงเร่ืองสถาบนัการเมืองของไทยเด่นชดัและ
แหลมคมมากขึน้เร่ือยๆ นบัตัง้แตก่ารประกาศใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ท่ี
พิมพ์เขียวมุ่งหวังให้รัฐบาลเข้มแข็ง ฝ่ายค้านตรวจสอบได้ยาก และเอือ้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ 18 
ขณะท่ีรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ปรับแก้กติกาให้รัฐบาลถกูตรวจสอบได้ง่าย
ขึน้ เปล่ียนระบบเลือกตัง้เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของพรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก เสริม
มาตรการก ากับพรรคการเมืองและนักการเมือง และให้อ านาจองค์กรอิสระและศาลในการตรวจสอบ
รัฐบาลอย่างเข้มข้น19 แตก่ระนัน้ กลไกท่ีสร้างขึน้มาเหล่านีก็้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบการเมืองไทย
ได้จริง ความพยายามปรุงแต่งนวัตกรรมใหม่ๆ ในการร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 255820 ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเลือกตัง้นายกรัฐมนตรีโดยตรง ระบบเลือกตัง้แบบ
เยอรมนี21 การมีสมชัชาพลเมือง การสรรหาวุฒิสมาชิก การลด-เพิ่มขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ การยุบหรือไม่ยุบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
อ่ืนๆ22 รวมทัง้การออกแบบระบบเลือกตัง้ใหม่ท่ีเรียกว่า “ระบบจดัสรรปันส่วนผสม” (Mixed-member 

                                                           
18 Siripan Nogsuan Sawasdee, Thai Political Parties in the Age of Reform (Bangkok: Institute of Public Policy Studies, 
2006). 
19 Siripan Nogsuan Sawasdee, Politics of Electoral Reform in Thailand (Ph.D. Dissertation Kyoto University, 2015). 
20 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู, “ระบบการเมือง นกัการเมืองและสถาบนัการเมือง,” จุลสารรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบบัที่ 
2 (ปักษ์หลงั มกราคม 2558). 
21 ประชาชาติธุรกิจ, “ดร.ปริญญา ชี ้ประชาชนเลือกนายกฯ เอง ดีกวา่ให้ ส.ส.เลือกนายกฯแน่นอน” [ออนไลน์], 29 พฤศจิกายน 2558, 
แหลง่ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1308473556 และข่าวสด, “สมัภาษณ์พิเศษ: ปริญญา เทวา
นฤมิตรกลุ แจงปมเลือกตัง้เยอรมนั” [ออนไลน์], 29 พฤศจิกายน 2558, แหลง่ที่มา 
www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU9ETTVOREF4TkE9PQ==. 
22 บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา (ครัง้ที่ 2 ), “การปฏิรูปประเทศไทย:การเข้าสู่อ านาจของสมาชิกรัฐสภา” ณ ห้อง
พินิตประชานาถ ศาลาวา่การกลาโหม ถนนสนามไชย 24 กรกฎาคม 2558. 
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apportionment) และการปรับเปล่ียนระบบตรวจสอบ ถ่วงดลุระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่าย
ตลุาการ และองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านประชามติในวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ล้วนเป็นภาพสะท้อนของการดิน้รนหาดลุยภาพในการออกแบบสถาบนัการเมือง ทัง้นี ้เพราะตระหนกัดี
ว่าเสถียรภาพทางการเมืองและการตัง้มัน่และจรรโลงประชาธิปไตยจะเกิดขึน้ไม่ได้ หากขาดวิศวกรรม
ทางการเมืองในการออกแบบรัฐธรรมนญู (Constitutional engineering) ท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศกึษาชิน้นี ้มีวตัถปุระสงค์เบือ้งต้น 2 ประการคือ 

1. เพ่ือหาข้อสรุปท่ีเป็นเง่ือนไข ปัจจยั อิทธิพลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ และความล้มเหลวต่อ
การสร้างประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง และการจรรโลงประชาธิปไตยไม่ให้ไหลย้อนกลบัสู่ระบอบอ านาจนิยม 
โดยสงัเคราะห์จากประสบการณ์การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของหลายประเทศในโลก ในช่วง
เวลาและพืน้ท่ีตา่งๆ กนั ด้วยวิธีศกึษาแบบการเมืองเปรียบเทียบอยา่งเป็นระบบ 

2. เพ่ือเสนอแนวทางสร้างระบอบประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ของไทย โดยเน้นข้อเสนอท่ีเก่ียวข้อง
กบัปัจจยัเชิงสถาบนัการเมือง เพ่ือการจดัวางและพฒันาสถาบนัการเมืองท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทย 

วิธีการศึกษา 

วิธีการศกึษาเปรียบเทียบท่ีใช้ในการศึกษาชิน้นี  ้ เป็นการเปรียบเทียบประเทศจ านวนไม่มาก 
(Small-N) โดยมีเป้าหมายต้องการเปรียบเทียบประเทศท่ีมีกระบวนเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
ในช่วงคล่ืนลกูท่ี 3 กล่าวคือเกิดขึน้ภายหลงั ค.ศ. 1974 ถึงปัจจบุนั โดยในขณะท่ีศกึษาต้องยงัไม่ออก
จากประชาธิปไตย หรือย้อนกลบัไปใช้ระบอบการปกครองเดิมก่อนการเปล่ียนผ่าน เม่ือศกึษาประเทศ
ตา่งๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจกัษ์เป็นหลกัฐาน (Empirical evidences) ซึ่งเป็นจดุแข็งของการศึกษา
เปรียบเทียบท่ีใช้กรณีศกึษาจ านวนไม่มากเช่นนี ้พบว่า ประเทศจ านวนมากในคล่ืนลกูท่ี 3 ยงัดิน้รนใน
กระบวนการเปล่ียนผา่น และยงัไมอ่าจเรียกได้วา่เป็นประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ได้ เน่ืองจากนอกพืน้ท่ีทวีป
อเมริกาเหนือ ยโุรปตะวนัตก และออสเตรเลียแล้ว ประเทศท่ีได้รับการจดัให้เป็นประชาธิปไตยท่ีมัน่คง
แล้วมีน้อยมาก โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาใต้  
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ประเทศท่ีเลือกศกึษา 8 ประเทศ กระจายอยู่ใน 4 ทวีป ได้แก่ เกาหลีใต้และอินโดนีเซีย (ทวีป
เอเชีย) ชิลีและอาร์เจนตินา (ทวีปอเมริกาใต้) ตนีูเซียและไนจีเรีย (ทวีปแอฟริกา) ยแูครนและโปแลนด์ 
(ยโุรปตะวนัออก) ทัง้ 8 ประเทศ มีคณุสมบตัิและระดบัของการเป็นประชาธิปไตยแตกต่างกัน ตาม
เกณฑ์ตวัชีว้ดัระดบัประชาธิปไตย (Democracy index) 6 ประเทศท่ีเลือกศึกษาอยู่ในกลุ่มท่ีมีระดบั
การเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงหรือตัง้มั่นแล้ว และระดับประชาธิปไตยปานกลาง เพ่ือตอบ
วตัถุประสงค์หลกัในการหาปัจจัยร่วมท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเปล่ียนผ่าน ส่วนอีก 2 ประเทศ 
ในขณะศึกษามีระดบัการเป็นประชาธิปไตยปานกลางค่อนข้างถดถอย และระดบัประชาธิปไตยต ่า 
เพ่ือใช้เป็นกรณีเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนยิ่งขึน้  ว่าเง่ือนไขใดบ้างท่ีส่งผลต่อความแตกต่างใน
ความส าเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย แต่ละประเทศมี
ประสบการณ์และประวัติศาสตร์แตกต่างกันมากมาย ตัง้แต่เคยตกเป็นเมืองขึน้ภายใต้อาณานิคม
ตะวนัตก เคยปกครองด้วยระบอบอ านาจนิยมพรรคเดียว เคยตกอยู่ภายใต้การครอบง าของทหาร หรือ
เคยปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ด้วยเหตนีุก้ารท าความเข้าใจ การเปล่ียนแปลงภายใต้คล่ืนลกูท่ี
สาม จึงไม่อาจท าได้โดยผิวเผิน หากแต่ต้องเข้าใจความเป็นมา เง่ือนไขเฉพาะตวัของแต่ละประเทศ
ด้วยใจท่ีเปิดกว้าง และวิธีคดิท่ีเป็นระบบ 

เหตผุลส าคญัท่ีเลือกประเทศดงักล่าวข้างต้นเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ เน่ืองจากผู้ เขียนเห็นว่า
ประเทศท่ีเลือกล้วนมีคณุลกัษณะเดน่ท่ีสามารถสร้างค าอธิบายให้เกิดความเข้าใจตอ่ปรากฏการณ์การ
เปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยในวงกว้าง (Generalization) ให้เกิดบทสนทนาท่ีช่วยตอ่ยอดองค์ความรู้
ในประเด็นท่ีศึกษาได้เต็มท่ีทั่วโลก ไม่จ ากัดอยู่แต่เพียงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในประเทศตนเอง และมี
ลกัษณะเป็น Critical case23 กล่าวคือ ช่วยจดุประเด็นสมมติฐาน สร้างข้อถกเถียงเพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ท่ีหนกัแน่นตอ่โจทย์วิจยัท่ีตัง้ไว้ พดูให้ชดั เหตผุลท่ีเลือกยเูครนเพราะเป็น 1 ใน 15 ประเทศท่ีเคยเป็น
สว่นหนึง่ของสหภาพโซเวียต การศกึษายเูครนชว่ยฉายภาพการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของอดีต
ประเทศคอมมิวนิสต์ท่ีมีเง่ือนไข ปัจจยั สภาพแวดล้อม ต่างไปจากอดีตรัฐคอมมิวนิสต์ท่ีไม่ได้ใกล้ชิด
กบัสหภาพโซเวียตมากนกัอย่างโปแลนด์ ส่วนไนจีเรีย เป็นประเทศท่ีมีระดบัประชาธิปไตยต ่าท่ีสดุใน
บรรดาประเทศท่ีศกึษา และต ่ากว่าหลายประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ เช่น นามิเบีย กาน่า เซเนกลั และ
บอตสวาน่า แต่ไนจีเรียเป็นกรณีศกึษาท่ีดีของประเทศท่ีมีทัง้ความท้าทายทางชาติพนัธุ์ ศาสนา และ
                                                           
23 โปรดด ูBent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case-Study Research," Qualitative Inquiry  vol. 12, no. 2 (April 
2006): 219-245, DOI: 10.1177/1077800405284363. 



7 
 

การครอบง าโดยทหารท่ียาวนานต่อเน่ือง ทดลองใช้รูปแบบรัฐบาลทัง้ระบบรัฐสภาและระบบ
ประธานาธิบดี และพยายามวางกลไกในรัฐธรรมนญูช่วยแก้ปัญหาคนกลุ่มน้อยเพ่ือเปิดช่องให้ทกุฝ่าย
มีสว่นร่วมได้มากขึน้  

ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าประเทศท่ีเลือกศกึษาเป็นประเทศท่ีมีข้อมลูภาษาองักฤษให้
เข้าถึงง่าย มีวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีศึกษาไว้จ านวนมาก และมีข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลพืน้ฐาน
ส าคญัตา่งๆ เช่น รัฐธรรมนญู ผลการเลือกตัง้ ผลประชามติ เป็นภาษาองักฤษ  ผู้ เขียนตระหนกัดีว่า 8 
ประเทศท่ีเลือกเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบในการศึกษานี ้ย่อมส่งผลกระทบต่อผลและข้อสรุปของ
การศึกษา24 ตารางท่ี 1.1 ด้านล่าง แสดงประเทศท่ีศึกษา ท่ีตัง้ตามภูมิภาค ลกัษณะเด่น และระดบั
ประชาธิปไตยของแตล่ะประเทศ 

ตารางท่ี 1.1 ลักษณะส าคัญของการเลือกพืน้ท่ีในการศึกษา 
ภมิูภาค ประเทศ ลักษณะเด่น ระดับประชาธิปไตยวดัโดย  

Democracy index ปี 201525 
เอเชีย เกาหลใีต้ เคยถกูครอบง าโดยกองทพั ประชาธิปไตยตัง้มัน่ คะแนน 70.6 อนัดบั 32 

อินโดนีเซีย เคยถกูครอบง าโดยกองทพั ระดับประชาธิปไตยปานกลาง มีแนวโน้มดีขึน้ 
คะแนน 55.6 อนัดบั 65 

อเมริกาใต้ ชิล ี เคยถกูครอบง าโดยกองทพั ประชาธิปไตยตัง้มัน่ คะแนน 72.8 อนัดบั 25 
อาร์เจนตินา เคยถกูครอบง าโดยกองทพั ระดับประชาธิปไตยค่อนข้างสูง คะแนน 69.3 

อนัดบั 34 
แอฟริกา ตนูีเซีย เคยถกูปกครองโดยระบอบ

พรรคการเมืองพรรคเดียว  
ระดับประชาธิปไตยปานกลาง มีแนวโน้มดีขึน้ 
คะแนน 55.4 อนัดบั 66 

ไนจีเรีย เคยถกูครอบง าโดยกองทพั ระดบัประชาธิปไตยต า่ คะแนน 40.6 อนัดบั 107 
ยุโรปตะวันออก ยเูครน เคยถกูปกครองโดยระบอบ

คอมมิวนิสต์ 
ระดบัประชาธิปไตยปานกลาง มีแนวโน้มถดถอย 
คะแนน 54.5 อนัดบั 72 

โปแลนด์ เคยถกูปกครองโดยระบอบ
คอมมิวนิสต์ 

ประชาธิปไตยตัง้มัน่ คะแนน 71.3 อนัดบั 30 

                                                           
24 Barbara Geddes, “How the Cases You Choose Affect the Answers You Get: Selection Bias in Comparative Politics,” 
Political Analysis vol. 2 (1990): 131-150. 
25Global Democracy Ranking [online], July 25, 2016, Available from 
http://democracyranking.org/wordpress/rank/democracy-ranking-2015/. 
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วิธีการเปรียบเทียบท่ีใช้ในการศกึษานี ้เป็นการเปรียบเทียบประเด็นเฉพาะเจาะจง (Focused 
comparison) โดยใช้วิ ธี  “ความแตกต่างมากท่ีสุดเพ่ืออธิบายผลลัพธ์ร่วมกัน ” (Most-different 
method หรือ “Method of agreement”) ซึ่งเป็นวิธีการเปรียบเทียบท่ีได้รับอิทธิพลจากงานของ John 
Stuart Mill26 และนิยมใช้ในการเปรียบเทียบปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์ ซึ่งมีตวัแปรต่างๆ 
มากมาย เพ่ือมุ่งหาความแตกต่างของตัวแปรชุดหนึ่งท่ีน ามาสู่ผลลัพธ์ร่วมหรือคล้ายคลึงกันของ
ปรากฏการณ์ทัง้หมดท่ีเราศึกษา เราจะสามารถสรุปได้ว่านั่นคือ ชุดของสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ท่ีเราต้องการค้นหาค าตอบ กลา่วอีกนยัหนึง่เป็นวิธีการเปรียบเทียบเพ่ืออธิบายคณุสมบตัิ
ร่วมกนั (Common features) ของปรากฏการณ์ท่ีศกึษา27 ผลลพัธ์ท่ีเหมือนหรือคล้ายกนัในการศกึษานี ้
คือ ทัง้ 8 ประเทศผา่นประสบการณ์การเปล่ียนระบอบการปกครองจากอ านาจนิยม (อ านาจนิยมทหาร 
ระบอบพรรคการเมืองเดียว และอ านาจนิยมคอมมิวนิสต์) ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ส าหรับปัจจยัท่ี
เป็นตวัแปรต้น หรือสาเหตขุองการเปล่ียนผ่านท่ีน าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีไม่ย้อนกลบัสู่เผด็จการ 
ผู้ เขียนมีสมมติฐานว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาประชาธิปไตยท่ีมัน่คง ได้แก่ 5 
ตวัแปร ดงันี ้1.พร้อมท่ีจะประนีประนอม (Willingness to compromise) 2. บทบาทของผู้น าทาง
การเมือง (Roles of political leaders) 3. การเห็นพ้องยอมรับในรัฐธรรมนญูและกติกาทางการเมือง 
(Consensus on the constitution body and rules) 4. กองทพัอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน และกองทพั
ไม่แทรกแซงการเมือง (Civilian supremacy/ No Military Interventions)28 5. จดัให้มีการเลือกตัง้
โดยเร็ว (Quick elections) และการศกึษานีมี้เปา้หมายเพ่ือพิสจูน์ว่าในบรรดา 5 ตวัแปรข้างต้น ตวัแปร
ใดบ้างท่ีมีความส าคัญ กล่าวคือ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยใน
หลายประเทศท่ีศกึษา 

จากการส ารวจวรรณกรรมและงานวิจยัเบือ้งต้น (แสดงในบทท่ี 2) พบว่า ประสบการณ์ในแตล่ะ
ประเทศแตกต่างกันไป ไม่อาจมีตวัแบบ (Model) เดียวท่ีใช้ส าเร็จในประเทศหนึ่งและน าไปใช้ในอีก
ประเทศได้อยา่งสมบรูณ์ อตัโนมตั ิแตก่ระนัน้งานวิจยัและวรรณกรรมได้ชีว้่า ชดุของปรากฏการณ์หรือ

                                                           
26 John Stuart Mill, A System of Logic (London: Longman, 1843). 
27 Adam Przeworski and Henry Teune, The Logic of Comparative Social Inquiry (New York: Wiley, 1970). 
28 วรรณกรรมที่ศกึษาบทบาทของกองทพัในเชิงเปรียบเทียบอยา่งรอบด้าน ดใูน Zoltan Barany, The Soldier and the Changing 
State: Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe, and the Americas (Princeton: Princeton University Press, 
2012). 
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ประเด็นร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านและก่อร่างสร้างประชาธิปไตยนัน้มีอยู ่
ปรากฏการณ์หรือประเด็นร่วมท่ีสมัพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ได้แก่ 1. การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 
2. การปฏิรูปรัฐธรรมนญู 3. การออกแบบสถาบนัการเมือง (ได้แก่ ระบบเลือกตัง้ รูปแบบรัฐบาล กลไก
คดัง้างเสียงข้างมาก และกติกาเก่ียวกับพรรคการเมือง) 4. บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทาง
การเมือง 5. บทบาทของกองทัพ 6. การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้กองทัพ 7. บทบาทของกลุ่มต่างๆ ใน
สงัคม และ 8. ทศันคติตอ่ระบอบประชาธิปไตย โดยท่ีการศกึษานี ้ไม่ได้เน้นการเปรียบเทียบในเชิงภูมิ
รัฐศาสตร์หรือเปรียบเทียบข้ามภูมิภาค ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษามาจากการค้นคว้าเอกสาร 
(Documentary research) ทัง้เอกสารปฐมภูมิ เช่น รัฐธรรมนญู ผลเลือกตัง้ และเอกสารทตุิยภูมิ เช่น 
รายงานวิจยั บทความวิชาการ ส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ือออนไลน์ เป็นต้น 

เพ่ือให้การศึกษามีกรอบท่ีชดัเจน ผู้ เขียนได้ก าหนดคณุสมบตัิของประชาธิปไตยท่ีมัน่คง ไม่
ถดถอยย้อนกลบัไปสูร่ะบอบอ านาจนิยม29 ไว้ 3 มิต ิอนัประกอบด้วย มิติด้านสถาบนัการเมือง มิติด้าน
การเป็นตวัแทน และมิติด้านทศันคติและวฒันธรรมการเมือง ตารางท่ี 1.1 แสดงขอบเขตการศกึษาท่ี
ระบุความสมัพนัธ์ระหว่างคณุสมบตัิของประชาธิปไตยท่ีมัน่คง ประเด็นท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ และ
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเปล่ียนผา่น  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Benjamin Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1984). 
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ตารางท่ี 1.2 ประเดน็ท่ีศึกษา 

คุณสมบัตขิองการเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงไม่
ย้อนกลับไปสู่ระบอบอ านาจนิยม 

 

ประเด็นที่ใช้ศึกษา
เปรียบเทียบ 

ปัจจัยส าคัญร่วมกนัที่
ส่งผลต่อการสร้าง

ประชาธิปไตยที่มั่นคง 
มิ ติ ที่  1 ด้ า น ส ถ า บั น ก า ร เ มื อ ง  ( Institutional 
Dimension) หมายถึงความสามารถของกลไก กติกา และ
สถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตัง้ (เช่น ผู้ น าฝ่าย
บริหาร รัฐสภา) สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมขององค์กรที่ไม่ต้องแสดงความรับผิด
ต่อประชาชน ขณะเดียวกันต้องท าหน้าที่ เ ช่ือมโยง 
ตรวจสอบ ถูกตรวจสอบและแสดงความรับผิดชอบต่อ
องค์กร หน่วยงานอื่นๆ และประชาชน กล่าวได้ว่ามิติด้าน
รัฐธรรมนูญสะท้อนประชาธิปไตยที่ตัง้มัน่ทัง้ในแนวนอน 
(Horizontal consolidation) ระหวา่งสถาบนัการเมืองต่างๆ 
และในแนวตัง้ (Vertical consolidation) ระหว่างสถาบัน
การเมืองและประชาสงัคมกลุม่ตา่งๆ 

1. การโอนคืนอ านาจให้
ประชาชน 
2. การปฏิรูปรัฐธรรมนญู 

1. บทบาทขอ งผู้ น า ท า ง
การเมือง  
2. การเห็นพ้องยอมรับใน
รัฐธรรมนูญและกติกาทาง
การ เมืองภายใ ต้ ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

มิติที่  2 ด้านการเป็นตัวแทน (Representational 
Dimension) หมายถึงความสามารถในการท าหน้าที่เป็น
ตวัแทนผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะบทบาทของ
พรรคการเมือง ที่จะกลั่นกรองวาระทางการเมือง (Gate 
keeper) สังเคราะห์ รวบรวมและน าเสนอนโยบายอัน
สะท้อนผลประโยชน์โดยรวม ให้บริการที่มีคุณภาพบน
มาตรฐานเดียวกันแก่คนทุกกลุม่ สร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตและเป็นช่องทางให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
ฝัน ความหวงัและโอกาสที่แท้จริงในการขบัเคลื่อนตนเอง 
และสงัคมให้ดียิ่งขึน้ 

3. การออกแบบสถาบนั
การเมือง 
   ก. ระบบเลอืกตัง้ 
   ข. รูปแบบรัฐบาล 
   ค. กลไกคัดง้างเสียง
ข้างมาก 
   ง. กติกาเก่ียวกบัพรรค
การเมือง 
4. บทบาทของสถาบัน
และตวัแสดงทางการเมือง 

3.จดัให้มีการเลอืกตัง้โดยเร็ว 
(Quick Elections)  
 

 

 

 



11 
 

ตารางท่ี 1.2 ประเดน็ที่ศึกษา(ต่อ) 

คุณสมบัตขิองการเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงไม่
ย้อนกลับไปสู่ระบอบอ านาจนิยม 

ประเด็นที่ใช้ศึกษา
เปรียบเทียบ 

ปัจจัยส าคัญร่วมกนัที่
ส่งผลต่อการสร้าง

ประชาธิปไตยที่มั่นคง 
มิติที่  3 ด้านทัศนคติและวัฒนธรรมการเมือง 
(Cultural and Attitudinal Dimension) มีความส าคญั
ไม่แพ้สองมิติแรก กล่าวคือ ตัวแสดงหลกัทางการเมือง 
เช่น กองทัพ ระบบราชการ กลุ่มทุน สื่อมวลชน และ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศต้องยอมรับในความ
จ าเป็น ความส าคัญและความชอบธรรมของระบอบ
ประชาธิปไตยเหนืออื่นใด กว่าระบอบอื่น หรือวิถีทางอื่น 
ไม่ว่าสังคมจะเผชิญวิกฤติหรือปัญหาใด ทัศนคติต่อ
ประชาธิปไตยของคนในสังคมอาจลดหย่อนลงได้ แต่
จะต้องไม่ถึงขัน้ที่แสวงหาหรืออ้าแขนรับระบอบอื่นมา
ทดแทนระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยจะ
ตัง้มั่น ยืนหยัด ไม่ถดถอย เมื่อทัศนคติกลายเป็นจิต
วิญญาณที่หล่อหลอมคนในชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเชิง
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมหรือวฒันธรรม 

5. บทบาทของกองทพั 
6. การจัดต าแหน่งแห่งที่
ให้แก่กองทพั 
7. บทบาทของกลุม่ตา่งๆ 
ในสงัคม  
8. ทัศ นคติ ต่ อ ร ะบอบ
ประชาธิปไตย 

 

4.พร้อมที่จะประนีประนอม 
5.กองทพัไมแ่ทรกแซง
การเมือง (No Military 
Interventions) 

นอกจากมิติทัง้ 3 ด้าน ท่ีเป็นคณุสมบตัิของประชาธิปไตยท่ีตัง้มั่นแล้ว ผู้ เขียนยังค านึงถึง 2 
ประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการจรรโลงประชาธิปไตย (Democratic consolidation) ได้แก่ 

ประการแรก ผู้ เขียนค านึงถึงข้อจ ากัดในการเปล่ียนผ่านแบบเส้นตรง โดยเห็นว่า การศึกษา
เร่ืองการเปล่ียนผ่านและกระบวนการจรรโลงประชาธิปไตย ไม่ควรยึดติดกบัการพฒันาประชาธิปไตย
แบบเส้นตรง (Linear development) จาก “ไม่เป็น” ไปสู่ “เป็น” ประชาธิปไตย30 ผู้ เขียนมีมมุมองใน
เบือ้งต้นว่า กรอบคิดดงักล่าวมีอคติในการศึกษาท่ีน าประเด็น “เปา้หมายปลายทาง” ของการจรรโลง
ประชาธิปไตยมาเป็นตวัตัง้ โดยมองไม่เห็นปัญหาในประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ซึ่งหลายปัญหาอยู่
ในพืน้ท่ีสีเทา (Gray zone) ท่ีไม่ใช่ทัง้เผด็จการเต็มรูปและประชาธิปไตยเต็มขัน้ แต่เป็นรูปแบบของ

                                                           
30 Thomas Carothers, "The End of the Transition Paradigm," Journal of Democracy vol. 13, no. 1 (2002): 5-21. 
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ประชาธิปไตยท่ีอ านาจในการปกครองระหว่างรัฐและชนชัน้น าไม่ชดัเจน และประชาชนไม่สามารถเข้า
มามีสว่นร่วมทางการเมืองท่ีมากกวา่การเลือกตัง้ 

ประการท่ีสอง ผู้ เขียนปรารถนาจะสร้างความเข้าใจและมีบทสนทนากบัแนวคิดสถาบนัคดัง้าง
เสียงข้างมาก (Counter majoritarian institutions)31 ซึ่งในงานนีห้มายถึงสถาบนัท่ีไม่ได้มาจากการ
เลือกตัง้โดยตรงของประชาชน แต่ท าหน้าท่ีก ากับตรวจสอบการใช้อ านาจของสถาบนัท่ีมาจากการ
เลือกตัง้ของประชาชน ท่ีเน้นการสร้างดลุยภาพระหว่างฝ่ายเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยท่ีกมุอ านาจ
อยู่เดิม โดยไม่แสดงบทบาทต่อต้านเสียงข้างมาก (Anti-majoritarian) และแนวคิดสิทธิอ านาจอนัชอบ
ธรรมในการปกป้องประชาธิปไตย (Militant democracy)32 เพ่ือน ามาสู่ข้อเสนอเก่ียวกบับทบาทของ
สถาบนัการเมืองท่ีเหมาะสมกับสงัคมไทยเพ่ือให้ผ่านพ้นระยะเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบท่ีมีเสถียรภาพ
อยา่งยัง่ยืน และปอ้งกนัปัญหาคล่ืนสะท้อนกลบัท่ีจะท าให้ประชาธิปไตยล้มเหลวซ า้แล้วซ า้เลา่ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 จากการเปรียบเทียบเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของ 8 ประเทศท่ีเลือกมาศกึษา ผู้ เขียนหวงัว่าผล
การศกึษาจะช่วยเปิดพืน้ท่ี และสร้างประเด็นถกเถียงท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาว่าด้วยประชาธิปไตยใน
แวดวงรัฐศาสตร์ไทยให้คกึคกัมีชีวิตชีวา นอกจากนีย้งัหวงัวา่ ผลการศกึษาจะเกิดประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้

1. สามารถใช้เป็นฐานองค์ความรู้ให้กบัวงวิชาการไทยในการศกึษาเปรียบเทียบ  

2. ฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนการจดัการความขดัแย้งทางการเมืองในขัน้ตอนการเปล่ียนผ่าน
ไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นบริบททางการเมืองไทยท่ามกลางความขดัแย้งทาง
การเมืองกวา่ทศวรรษท่ีผา่นมา  

ทัง้นี ้เป้าหมายปลายประสงค์ของการศึกษาคือ น าเสนอและเผยแพร่ข้อเสนอในประเด็น
บทบาทของสถาบนัการเมืองท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทยในวงกว้าง ทัง้ตอ่ส่ือมวลชน วงวิชาการ องค์กร 

                                                           
31 Susan Alberts, Chris Warshaw, and Barry R. Weingast (2012), “Countermajoritarian Institutions and Constitutional 
Stability” [online], November 13, 2015, Available from http://www.researchgate.net/publication/265631798. 
_Countermajoritarian_Institutions_and_Constitutional_Stability. 
32 Alexander S. Kirshner, A Theory of Militant Democracy: The Ethics of Combatting Political Extremism (Yale: Yale 
University Press, 2014). 
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และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้อค้นพบของการศึกษาน าไปใช้ได้จริง และเข้าถึงสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 

โครงสร้างการน าเสนอ 

 การศกึษาชิน้นีแ้บ่งออกเป็น 7 บท ประกอบด้วย บทน า กล่าวถึง ความส าคญัและท่ีมาของ
ปัญหาการวิจยั วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษา และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ บทท่ี 2 ตรวจสอบทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกบัแนวคิดประชาธิปไตย เร่ิมตัง้แตก่ารศกึษาความหมายและส ารวจทฤษฎีการเปล่ียนผ่านสู่
ประชาธิปไตยและการจรรโลงประชาธิปไตยให้มัน่คง บทท่ี 3 ส ารวจเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของกลุ่ม
ประเทศท่ีเคยปกครองด้วยระบอบทหารในเอเชีย (เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย) บทท่ี 4 ส ารวจเส้นทางสู่
ประชาธิปไตยของประเทศท่ีเคยปกครองด้วยระบอบทหารในอเมริกาใต้ (ชิลี และอาร์เจนตินา) บทท่ี 5 
ส ารวจเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของประเทศท่ีเคยปกครองด้วยระบอบพรรคการเมืองพรรคเดียวและ
ระบอบทหารในทวีปแอฟริกา (ตนีูเซีย และไนจีเรีย) บทท่ี 6 ส ารวจเส้นทางสู่ประชาธิปไตยในประเทศท่ี
เคยปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในยโุรปตะวนัออก (ยเูครน และโปแลนด์) โดยทัง้ 4 บท ท่ีศกึษา
การเปล่ียนผา่นของ 8 ประเทศดงักล่าว จะเปรียบเทียบทกุประเทศในประเด็น ดงันี ้การโอนคืนอ านาจ
ให้ประชาชน การปฏิรูปรัฐธรรมนญู การออกแบบสถาบนัการเมือง วิเคราะห์บทบาทของสถาบนัและ
ตวัแสดงทางการเมือง บทบาทของกองทพั การจดัต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทพั บทบาทของกลุ่มตา่งๆ 
ในสงัคม และทศันคตติอ่ระบอบประชาธิปไตย ในบทท่ี 7 ซึ่งเป็นบทสรุปส่งท้าย กล่าวถึง บทเรียนจาก
การเปล่ียนผ่านของแตล่ะประเทศท่ีศกึษา เป็นการประมวลผลการศกึษาและสงัเคราะห์ประสบการณ์
จาก 8 ประเทศ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะตอ่การเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยของไทย 
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บทที่ 2 
ประชาธิปไตยและการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย:  

ทฤษฎี แนวคิด และประสบการณ์ 

การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในกระแสคล่ืนลูกท่ีสาม 

ความพยายามเปล่ียนระบอบการเมืองไปสูป่ระชาธิปไตยในหลายประเทศทัว่โลก ท่ีเกิดขึน้ราว 

ค.ศ. 1989 ภายหลังการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก 

เร่ือยมาจนถึงปรากฏการณ์อาหรับสปริง ในช่วง ค.ศ. 2011 ได้รับการเรียกขานจนเป็นท่ีรู้จกักันดีใน

นาม “คล่ืนลูกท่ีสามของประชาธิปไตย” (Third Wave of Democratization) คล่ืนแห่งการ

เปล่ียนแปลงนัน้ชดัเจน เพราะประเทศทัง้หลายต่างเรียกตวัเองอย่างเป็นทางการว่าปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตย จน Francis Fukuyama เสนอมมุมอง “The end of history” อนัโดง่ดงัว่า ใน

โลกแหง่ความคิด ทกุวนันีไ้ม่มีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นคูแ่ข่ง หรือท้าทายแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย

ได้อยา่งจริงจงั33 Fukuyama ไมไ่ด้เป็นคนแรกท่ีคาดเดาว่าประชาธิปไตยจะเป็นระบอบและอดุมการณ์

ท่ีครอบง าโลก ในช่วงทศวรรษท่ี 1840 Alexis de Tocqueville ท านายว่าประชาธิปไตยเป็นอมุการณ์

หลกัท่ีจะแพร่กระจายไปทัว่โลก หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง (WWI ค.ศ. 1914–1918) ท่ีเคยเช่ือกันว่า

เป็น “สงครามเพ่ือยตุิสงคราม” (the war to end all wars) และอีกครัง้หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 

(WWII ค.ศ. 1939-1945) หลงัความพ่ายแพ้ของระบอบอ านาจนิยมฟาสซิสม์ (Fascism) ก็ยงัคาดเดา

กันอีกว่าจะเป็นยุครุ่งเรืองของระบอบประชาธิปไตย และในท่ีสุดระบอบประชาธิปไตยจะกลายเป็น

ระบอบการเมืองของทัว่โลก (Universal democracy) 

                                                           
33 Fukuyama อ้างอิงอภิปรัชญา (metaphysics) ของ Hegel และวตัถนิุยมวิภาษวิธี (dialectical materialism) ของ Marx ในการ
สงัเคราะห์ขัน้ตอนพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ จากยคุมืด สูย่คุฟืน้ฟศูิลปะวิทยา และยคุเรืองปัญญา ที่เน้นรัฐฆารวาส ความเท่าเทียม 
และสงัคมที่ใช้เหตผุลมากกวา่ความเช่ืองมงาย อดุมการณ์โลกแหง่ยคุเรืองปัญญาจะน าทางไปสูร่ะบอบทนุนิยมเสรีประชาธิปไตยของทัว่
ทัง้โลก และน่ีคือประวตัิศาสตร์ยคุสดุท้ายของมนษุย์ ดงัที่ Marx เคยพยากรณ์ถึงการปฎิวตัิของชนชัน้กรรมาชีพ และรัฐคอ่ยๆ สลายตวัไป 
นักวิชาการและคนส่วนใหญ่มองว่า นอกจากค าท านายของ  Fukuyama จะไม่เป็นจริง เพราะหลายประเทศในโลกยงัคงหันหลังให้
ประชาธิปไตยแล้ว แนวคิดดังกล่าวยังสนับสนุนประชาธิปไตยทุนนิยม และโลกาภิวัตน์ที่น าไปสู่การพัฒนาแบบเหลื่อมล า้ โปรดด ู
Francis Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest (Summer 1989), pp. 3-18 [online], December 20, 2016, 
Available from https://ps321.community.uaf.edu/files/2012/10/Fukuyama-End-of-history-article.pdf. 
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แต่จนกระทัง่ทุกวันนี  ้ ความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีมั่นคงไม่
ชดัเจนดงัค าท านาย และเต็มไปด้วยความคลุมเครือ ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นคง เสมือนหมอก
จางๆ ท่ีท าให้การประเมินความส าเร็จของการเปล่ียนผ่านไม่อาจหาข้อยุติได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งการ
เปล่ียนผ่านของคล่ืนประชาธิปไตยระลอกนี ้ยังไม่จบสิน้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี ้วรรณกรรมทาง
รัฐศาสตร์จ านวนมากจึงเลือกอธิบายปรากฏการณ์ “การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย” (Democratic 
transition) พอๆ กบั หรือมากกวา่ท่ีจะเน้นความเป็นประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยใหม่ท่ีเพิ่ง
เร่ิม “ตัง้ไข”่ เหลา่นี ้

เพ่ือปพืูน้ส าหรับการศกึษานี ้ผู้ เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยแบง่เป็น 5 ประเด็นท่ี
ตา่งก็มีความเช่ือมโยงกนั คือ 1) ความหมายและคณุสมบตัิของประชาธิปไตย 2) เส้นทางสู่ประชาธิปไตย 
3) การจรรโลงประชาธิปไตยให้มัน่คง 4) หลุมพรางของระบอบลูกผสม (Hybrid Regime) และ 5) 
บทบาทของสถาบนัการเมืองในการเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตย  

ในหวัข้อสดุท้ายของบทนี ้จะกล่าวถึงความสมัพันธ์ระหว่างทฤษฎี กับวิธีการศกึษา และการ
หาข้อสรุปในการศกึษา เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่การทบทวนวรรณกรรมและการมีทฤษฎีเป็นแผนท่ีน าทาง ส่งผล
ตอ่การวางกรอบการศกึษาท่ีรัดกมุ ชดัเจน เปรียบเสมือนประทีปน าทาง ส่องสว่างไปยงัการหาข้อสรุป
ของการศกึษาท่ีกระจา่งชดั ทัง้สามสว่นเก่ียวข้องกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ความหมายและคุณสมบัตขิองประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยไม่ได้มีความหมายเดียว ทฤษฎีท่ีอธิบายและค าจ ากัดความมีหลากหลาย เปิด
ประเดน็ให้ถกเถียงมาอยา่งยาวนาน ตอ่เน่ือง และยงัไม่สิน้สดุจนทกุวนันี ้ดงันัน้ การจะหาฉันทามติใน
ค านิยามประชาธิปไตยว่าคืออะไร ควรเป็นอย่างไร หรือจะวดัด้วยอะไร จึงไม่อาจหาข้อยตุิท่ีนกัรัฐศาสตร์
ทกุคนจะยอมรับได้โดยง่าย 

ค าว่า “ประชาธิปไตย” หรือ “Democracy” มีรากจากภาษากรีกว่า δημοκρατία 

(dēmokratiā) ซึ่งมาจากค าว่า dēmos (ประชาชน) และ kratos (การปกครอง อ านาจ หรือความ
เข้มแข็ง)34 จึงแปลความหมายโดยรวมว่า การปกครองโดยประชาชน ความหมายของประชาธิปไตยท่ี

                                                           
34 อมร รักษาสตัย์ และคณะ, ประชาธิปไตย: อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), หน้า 9-10. 
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ปรากฏในวรรณกรรมและงานวิจยัทางรัฐศาสตร์สะท้อนว่า ประชาธิปไตยนัน้สมัผสัแทบทกุมิติในชีวิต
มนุษย์ ทัง้ในแง่ทัศนคติ วิถีชีวิต อุดมการณ์ ยุทธศาสตร์ กระบวนการ  และวิธีการ ค านิยาม
ประชาธิปไตยท่ีได้รับการอ้างถึงมากเป็นอันดบัต้น มาจากงานเขียนของ Robert Dahl ในหนังสือ 
Polyarchy ท่ีเสนอว่า ประชาธิปไตยประกอบด้วย 2 มิติ คือ 1) มิติการแข่งขนัทางสาธารณะและการ
ต่อสู้ ทางการเมือง และ2) มิติการมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงการเปิดให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการเมือง 
(Inclusiveness) และสิทธิในการแขง่ขนัเพ่ือชิงต าแหนง่การเมือง ซึง่ Dahl เน้นว่าการมีส่วนร่วมจะต้อง
เป็นไปโดยท่ีประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Enlighten) ถึงผลกระทบท่ีจะตามมา ไม่ใช่เกิดจากการถกู
ชกัจูง หรือปราศจากความรู้ ดงันัน้ รัฐมีหน้าท่ีท่ีต้องจดัให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็น
ตอ่การตดัสินใจ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน Dahl ยืนยนัว่า ระบบและกระบวนการ
ท่ีเป็นประชาธิปไตยจะเป็นเคร่ืองมือท่ีไว้ใจได้ท่ีสดุในการปกปอ้งประชาชน และท าให้ผลประโยชน์และ
ความดีงามสว่นรวมเกิดขึน้ได้จริง ผา่นกระบวนการท่ีร่วมกนัตดัสินใจ35  

ในหนงัสือ An Economic Theory of Democracy เขียนโดย Anthony Downs36 ระบเุกณฑ์
ของการนิยามรัฐบาลท่ีเป็นประชาธิปไตยว่า พรรคการเมืองท่ีพ่ายแพ้การเลือกตัง้ต้องไม่พยายามใช้
ก าลงัหรือวิถีทางผิดกฎหมาย เพ่ือกีดกนัพรรคการเมืองท่ีชนะเลือกตัง้ให้บริหารประเทศ ขณะเดียวกนั
พรรคการเมืองท่ีมีอ านาจจะต้องไม่พยายามจ ากัดกิจกรรมทางการเมืองของพลเมื องหรือพรรค
การเมือง ตราบเท่าท่ีกิจกรรมเหล่านัน้ไม่ใช่การล้มรัฐบาลโดยใช้พละก าลังแบบผิดกฎหมาย และ
จะต้องมีพรรคการเมืองมากกวา่ 2 พรรค แขง่ขนัเพ่ือจดัตัง้รัฐบาล ในทกุๆ การเลือกตัง้ 

จะเห็นว่าค านิยามของ Downs ประชาธิปไตยจะโน้มเอียงไปยังการเลือกตัง้ (Electoral 
democracy) ขณะท่ีความหมายประชาธิปไตยของ Dahl จะกว้างกว่าโดยเช่ือมการเลือกตัง้เข้ากบัการ
มีสว่นร่วมตามแนวคดิเสรีประชาธิปไตย 

Wolfgang Merkel อรรถาธิบายระบอบประชาธิปไตยโดยใช้เกณฑ์ท่ีประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ 
เป็นระบอบท่ีจัดให้มีการเลือกตัง้ สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิมนุษยชน การตรวจสอบ
แนวราบ (หมายถึงกลไกตรวจสอบระหว่างกันของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และสถาบัน
การเมืองอ่ืนๆ --โดยผู้ เขียน) และหลักประกันว่าอ านาจในการปกครองอยู่ในมือของตัวแทนของ

                                                           
35 Robert Alan Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (London: Yale University Press, 1971), pp. 2-9. 
36 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy (Boston: Addison-Wesley, 1957), pp. 23-24. 
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ประชาชนท่ีมาจากการเลือกตัง้ตามวิถีทางประชาธิปไตย37 Diamond และ Morlino ระบวุ่าคณุสมบตัิ
ส าคญัของประชาธิปไตยประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 มิติ ได้แก่ 1) นิติรัฐ 2) การมีส่วนร่วม 3) การ
แข่งขนั 4) การแสดงความรับผิดชอบแนวตัง้ (หมายถึงการท่ีสถาบนัและตวัแสดงทางการเมืองต้อง
แสดงความรับผิดต่อประชาชนท่ีเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย เช่น ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบได้ --โดยผู้ เขียน38) 5) การแสดงความรับผิดชอบแนวนอน 
6) เสรีภาพของประชาชน 7) ความเท่าเทียมกัน 8) การเป็นตวัแทนประชาชน องค์ประกอบของ
ประชาธิปไตย 5 ประการแรกของ Diamond และ Morlino ถือว่าเป็นมิติประชาธิปไตยด้าน
กระบวนการ (Procedural dimensions)39 The Freedom House วดัความเป็นประชาธิปไตยใน 2 มิต ิ
ได้แก่ มิติสิทธิทางการเมือง (Political rights) โดยพิจารณาจากระบบเลือกตัง้ พหุนิยมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การด าเนินงานของรัฐบาล และมิติเสรีภาพของพลเมือง (Civil 
liberties) โดยพิจารณาจากเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพท่ีจะเช่ือ สิทธิในการรวมกลุ่ม หลกั
นิติธรรมในการบริหาร ความเป็นเอกเทศของบุคคล และสิทธิส่วนบุคคล40 และ The Economist 
Intelligence Unit เสนอการวดัระดบัความเป็นประชาธิปไตย (Index of Democracy) ใน 5 ด้าน คือ 
1) กระบวนการเลือกตัง้และพหุสงัคม 2) เสรีภาพของพลเมือง 3) การท าหน้าท่ีของรัฐบาล 4) การมี
สว่นร่วมของประชาชน และ 5) วฒันธรรมทางการเมือง41  

เกณฑ์และมาตรวัดต่างๆ ท่ีน าเสนอไปข้างต้น สะท้อนมาตรฐาน 2 ระดับต่อแนวคิด
ประชาธิปไตย คือมาตรฐานประชาธิปไตยขัน้ต ่า (Minimalist democracy) ท่ีให้ความส าคญักับ
กระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตัง้ ด้วยมองว่าการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยควร

                                                           
37 Wolfgang Merkel, “Embedded and Defective Democracies,” Democratization vol. 11, no.5 (December 2004): 33-58, 
DOI: 10.1080=13510340412331304598. 
38 นอกเหนือจากการแสดงความรับผิดชอบในแนวนอนและแนวตัง้ตามแนวคิดเดิมนีแ้ล้ว มีการเสนอการตรวจสอบโดยประชาสงัคม 
(Civil society-driven accountability) เพ่ิมขึน้อีกด้วย ดใูน Rick Stapenhurst, “Accountability in Governance,” World Bank 
[online], December 20, 2016, Available from 
https://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf. 
39 Larry Diamond and Leonardo Morlino, “The Quality of Democracy: An Overview,” Journal of Democracy vol. 15, no.4 
(2004): 20-31. 
40 พิษณ ุเสงี่ยมพงษ์, ลกัษณะประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556), หน้า 2 และ 8-9. 
41 The Economist intelligence unit, “Democracy Index 2014” [online], November 13, 2015, Available from 
http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index-2014.pdf. 



18 
 

พิจารณาฐานรากของประชาธิปไตย คือ “การเลือกตัง้” หากไม่มีการเลือกตัง้ ต่อให้มีสิทธิมนุษยชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านอ่ืน และสวัสดิการสังคมต่างๆ ก็ไม่ท าให้ประเทศนัน้เป็น
ประชาธิปไตย กบัอีกฝ่ายหนึง่ คือ ประชาธิปไตยขัน้สงู (Maximalist democracy) ท่ีให้ความส าคญักบั
หลายมิตใินสงัคมนอกเหนือจากระบบการเมือง โดยมองรวมทัง้ระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม สงัคม และ
อาจรวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยต้องสร้าง “พลเมือง” ท่ีไม่ใช่มี
เพียงสิทธิเลือกตัง้ แตต้่องมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ได้รับความคุ้มครองตามหลกัการสิทธิมนษุยชน และ
มีสวสัดกิาร ซึง่รวมถึงการจดัการความยากจนและความไมเ่ทา่เทียมกนัทางสงัคมและเศรษฐกิจ  

ในสังคมไทย ข้อถกเถียงระหว่างนิยามแบบบาง หรือประชาธิปไตยขัน้ต ่า และนิยามแบบ
เข้มข้นหรือประชาธิปไตยแบบหลายมิติ ปะทุขึน้ท่ามกลางความขดัแย้งทางการเมืองในช่วงหลายปีท่ี
ผา่นมา และดเูหมือนจะเข้มข้นกว่าเดิมหลงัการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 
ท่ีฝ่ายหนึ่งให้ความส าคญักับกระบวนการทางการเมืองเป็นหลัก อีกฝ่ายหนึ่งมองว่ากระบวนการ
ทางการเมืองท่ีมาจากการเลือกตัง้ไม่ส าคญัเท่ากบัผลลพัธ์ท่ีต้องการเห็นคนดีปกครองประเทศ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจตรงกันถึงความหมายของประชาธิปไตยที่ใช้ในการศึกษานี ้ผู้ เขียนได้สรุปแนวคิด
ของนกัรัฐศาสตร์ท่ีเสนอไว้ข้างต้น น ามาสร้างเป็นกรอบการวดัประชาธิปไตยใน 3 มิต ิดงันี ้

มิติที่ 1 ด้านสถาบันการเมือง (Institutional Dimension) หมายถึงความสามารถของกลไก 
กตกิา และสถาบนัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตัง้ (เช่น ฝ่ายบริหาร รัฐสภา) สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง
เป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรท่ีไม่ต้องแสดงความรับผิดต่อประชาชน  (Tutelary 
interference) 

มิติที่ 2 ด้านการเป็นตัวแทน (Representational Dimension) หมายถึงความสามารถใน
การท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะบทบาทของพรรคการเมือง ท่ีจะ
กลัน่กรองวาระทางการเมือง สงัเคราะห์ รวบรวม และน าเสนอนโยบายอนัสะท้อนผลประโยชน์โดยรวม 

มิติที่ 3 ด้านทัศนคติและวัฒนธรรมการเมือง (Cultural and Attitudinal Dimension) 
กล่าวคือ ตวัแสดงหลกัทางการเมือง เช่น กองทพั ระบบราชการ กลุ่มทุน ส่ือมวลชน และประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศยอมรับในความจ าเป็น ความส าคัญ และความชอบธรรมของระบอบ
ประชาธิปไตยเหนืออ่ืนใด กวา่ระบอบอ่ืน หรือวิถีทางอ่ืน ไมว่า่สงัคมจะเผชิญวิกฤตหิรือปัญหาใด 



19 
 

เส้นทางสู่ประชาธิปไตย (Paths toward Democracy)  

การศึกษาเร่ืองการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยทัง้ของไทยและต่างประเทศ ได้รับอิทธิพล
จากงานของ Samuel P. Huntington ท่ีช่ือ “คล่ืนลกูท่ีสามของการท าให้เป็นประชาธิปไตย” (The third 
wave of democratization)42 Huntington ศกึษา “คล่ืน” ของการเปล่ียนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย และ 
“คล่ืนย้อนกลบั” (Reverse wave) ท่ีท าให้หลายประเทศท่ีเพิ่งเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตยไม่สามารถ
ตัง้มัน่อยู่ได้ แตถ่ดถอยกลบัไปสู่การปกครองแบบเผด็จการ กระแสการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
สามารถแบง่ได้เป็น 3 คล่ืน ดงันี ้

คล่ืนลูกท่ีหน่ึง เป็นการเปล่ียนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสงัคมในยุคท่ีสิทธิในการเลือกตัง้เร่ิมขยายตวัอย่างกว้างขวาง เช่น ในสหรัฐอเมริกา องักฤษ และ
ยโุรปตะวนัตก สว่นคล่ืนสะท้อนกลับท่ีน ามาสูค่วามล้มเหลวของประชาธิปไตยในบางประเทศในกลุ่ม
คล่ืนลูกแรกคือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีท าให้หลายประเทศในยุโรปกลายเป็นเผด็จการ เช่น เยอรมนี 
อิตาลี และออสเตรีย รวมไปถึงประเทศในเอเชีย เชน่ เกาหลีใต้43 

คล่ืนลูกท่ีสอง เป็นกระแสประชาธิปไตยท่ีมาจากอิทธิพลของการยกเลิกอาณานิคม 
(Decolonization) หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เช่น ประเทศภายใต้อาณานิคมของฝร่ังเศส ประเทศใน
ลาตินอเมริกาและแอฟริกา รวมไปถึงประเทศผู้แพ้สงครามอย่างเยอรมนีและญ่ีปุ่ น ก็ได้พฒันาสู่การ
เป็นประชาธิปไตยในช่วงคล่ืนลูกท่ีสองเช่นกัน 44 ขณะท่ีคล่ืนสะท้อนกลับลูกท่ีสองท าให้หลาย
ประเทศในอเมริกาใต้ท่ีมีความใกล้ชิดกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่หวนคืนสู่เผด็จการ เช่น 
อาร์เจนตนิา และชิลี เป็นต้น45 อาร์เจนตนิา และชิลี เป็นตวัอยา่งประเทศท่ีล้มเหลวจากการเปล่ียนผ่าน
ไปสูป่ระชาธิปไตยในคล่ืนลกูท่ีสอง และฟืน้ตวักลบัมาอีกครัง้ในคล่ืนลกูท่ีสาม  

คล่ืนลูกท่ีสาม เป็นพลงัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดหลายระลอกข้ามเขตแดนเชิงพืน้ท่ี เร่ิมต้นขึน้
ในประเทศโปรตเุกส ค.ศ. 1974 และแพร่ขยายสู่หลายพืน้ท่ีในโลก เช่น กรีซ สเปน ประเทศในอเมริกาใต้ 

                                                           
42 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman and London: University 
of Oklahoma Press, 1991). 
43 Ibid., p. 40. 
44 Ibid., pp. 40-43. 
45 Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (New York: Metropolitan Books, 2007), pp. 7-8. 
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เป็นต้น และปรากฏการณ์หลงัจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1989 น ามาสู่กระแสการ
หนัหน้าสู่ประชาธิปไตยในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออกหลงัปี ค.ศ. 1991 รวมไปถึงการเคล่ือนไหว
ของประชาชนท่ีน าไปสูก่ารเจรจาเพ่ือสร้างประชาธิปไตย เชน่ ในเกาหลีใต้ และไต้หวนั เป็นต้น อย่างไร
ก็ดี ปัจจยัของคล่ืนลูกท่ีสามมีลกัษณะผสมผสาน ทัง้จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและอิทธิพล
ของการเมืองระหวา่งประเทศ ความซบัซ้อนสบัสนดงักลา่วท าให้คล่ืนลกูท่ีสามกลายเป็นพืน้ท่ีส าคญัใน
การตัง้ค าถาม และตอบปัญหาวิจยัของนกัวิชาการด้านการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย  

ในปัจจุบนั มีบางความเห็นเสนอว่า โลกได้เข้าสู่ “คล่ืนลูกท่ีส่ี” (The fourth wave) ท่ีการ
เปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตยมีลกัษณะแตกต่างจากคล่ืนลกูท่ีสามอย่างชดัเจน เช่น งานของ Michael 
McFaul46 เห็นว่าประเทศท่ีแยกตวัออกมาจากสหภาพโซเวียต มีลกัษณะเฉพาะของคล่ืนลูกท่ีส่ีตรงท่ี
กระบวนการสร้างประชาธิปไตยถูกจ ากดัในด้านทางเลือกเชิงนโยบายและการจดัสรรอ านาจท่ีกระจุก
ตัวไม่เป็นไปอย่างเสรี รวมถึงอิทธิพลจากภายนอกอย่างรัสเซียท าให้การพัฒนาประชาธิปไตยมี
ข้อจ ากัด Larry Diamond47 เสนอมมุมองว่าความต่ืนตวัของประชาชนในประเทศตะวนัออกกลางใน
ปรากฏการณ์ “the Arab Spring” เช่น อียิปต์ และตนูิเซีย จะกลายเป็นชนวนส าคญัตอ่กระบวนการ
เปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยในภมูิภาคนี ้แตก่ารแชแ่ข็งอยา่งรวดเร็วของปรากฏการณ์ดงักล่าว ท าให้
แนวคดิคล่ืนลกูท่ีส่ี ไมไ่ด้รับการตอบสนองนกั  

ผู้ เขียนสมาทานแนวคิดคล่ืนลูกท่ีสามของ Huntington ด้วยมองว่าการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในยุโรปตะวนัตก คือ โปรตเุกส สเปน และกรีซ มาถึงยุโรปตะวนัออกต่อเน่ือง
มาถึงอาหรับสปริง ในฐานะคล่ืนลูกเดียวกันแทนท่ีจะแตกตัวเป็นคล่ืนลูกท่ีส่ี  จะช่วยให้เราได้
เปรียบเทียบการปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยทัง้ในมิติช่วงเวลาและพืน้ท่ี ประเด็นมิติเวลาท่ีค่อนข้าง
ยาวนาน กล่าวคือ ตัง้แต่ ค.ศ.  1974 ถึงปัจจุบัน และปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในหลายพืน้ท่ีกว่า
กระบวนการประชาธิปไตยในคล่ืนลกูท่ีหนึง่และท่ีสอง นัน่คือรวมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ทัง้ทวีปเอเชีย 
อเมริกาใต้ แอฟริกา และยโุรปตะวนัออก น ามาสูค่ าถามท่ีน่าสนใจ เช่น โจทย์ท่ีว่า สาเหตหุรือปัจจยัใด

                                                           
46 Michael McFaul, "The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in the Postcommunist 
World," World Politics vol. 54, no. 2 (2002): 212-244. 
47 Larry Diamond (2011), “A Fourth Wave or False Start? Democracy after the Arab Spring” Middle East Democratization 
[online], November 13, 2014, Available from https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-05-22/%20fourth-
wave-or-false-start. 
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ท่ีท าให้ประเทศหนึ่งสามารถมีพฒันาการไปสู่ประชาธิปไตยท่ีโอกาสมัน่คงมีเสถียรภาพเป็นไปได้สูง 
ระหว่างประเทศยเูครน กบัโปแลนด์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากโซเวียตเหมือนกนั แตค่วามส าเร็จตา่งกนั 
เป็นเพราะเหตุใด หรือบรรดาประเทศในกลุ่มอาหรับสปริง ตนีูเซีย ดูเหมือนจะมีพัฒนาการท่ีดีกว่า
ประเทศอ่ืน จริงหรือไม ่มีปัจจยัใดเป็นสาเหต ุ

ประสบการณ์จากทั่วโลกชีว้่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยไม่ได้มีอยู่เพียงเส้นทางเดียว48 ดงันัน้ 
การจะก าหนดว่าเส้นทางหนึ่งเส้นทางใดเหมาะสมท่ีสดุ หรือการระบวุ่าประเทศหนึ่งต้องเลือกเดินบน
เส้นทางนี ้ไม่สามารถเป็นหลักประกันว่าจะน าไปสู่ประชาธิปไตยท่ีมั่นคงได้49 งานของ Samuel P. 
Huntington เร่ือง The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century นอกจาก
อธิบายคล่ืนของประชาธิปไตยและปัจจัยท่ีน ามาสู่การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในแต่ละคล่ืน
ตามท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ยงัได้น าเสนอเส้นทางสู่ประชาธิปไตย 3 รูปแบบคือ 1) การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างอ านาจ (Transformation) เกิดขึน้เม่ือกลุ่มชนชัน้น าท่ีอยู่ในอ านาจแสดงบทบาทน าในการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย 2) การแทนท่ีโครงสร้างอ านาจเดิม (Replacement) เกิดขึน้เม่ือชนชัน้
น าฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลแสดงบทบาทน าในการเปล่ียนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ส่งผลให้ชนชัน้น า
เดิมท่ีเคยอยู่ในอ านาจต้องหมดอ านาจลง และ 3) การร่วมกนัผลดัอ านาจ (Transplacement) เกิดขึน้
เม่ือชนชัน้น าทัง้สองฝ่ายร่วมมือกนัผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย Huntington เช่ือว่า 
รูปแบบ Transformation เกิดขึน้ในสเปน บราซิล ฮังการี ในขณะท่ีการแทนท่ีอ านาจเดิ มแบบ 
Replacement เกิดขึน้ทัง้ในอาร์เจนตนิา กรีก โปรตเุกส ฟิลิปินส์ โรมาเนีย และเยอรมนีตะวนัออก ส่วน
การร่วมมือกันผลดัอ านาจแบบ Transplacement เคยเกิดในโปแลน์ เชคโกสโลวาเกีย อูกานดา และ
เกาหลี เป็นต้น50  

อาจกล่าวได้ว่า ในงานชิน้นี ้แม้จดัแบง่เส้นทางสู่ประชาธิปไตยไว้สามสาย แตใ่นมุมมองของ 
Huntington ตวัแสดงท่ีมีบทบาทส าคญัในกระบวนการเปล่ียนแปลง คือ ชนชัน้น า ซึ่งเป็นลกัษณะของ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากข้างบน เช่นเดียวกับข้อเสนอของ Guillermo O’Donnell, Philippe 

                                                           
48 Juan J. Linz and Alfred Stepan, “Toward consolidated democracies,” in Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.), The 
Global Divergence of Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), p. 93. 
49 John Higley, “Consolidation and Transition,” in Seymour Martin Lipset (ed.), The encyclopedia of democracy volume 2 
(Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995), p. 424. 
50 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, op. cit., pp.109-163. 
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Schmitter และ Lawrence Whitehead ซึ่งศึกษาการเปล่ียนผ่านจากเผด็จการอ านาจนิยมในลาติน
อเมริกาและยุโรปใต้ และพบว่า ความขัดแย้งท่ามกลางชนชัน้น าสองกลุ่ม ได้แก่ สายพิราบ (Soft-
liners) ท่ีสนับสนุนรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และสายเหย่ียว (Hard-liners) ท้ายท่ีสุด
แล้วน าไปสู่การเปล่ียนผ่านจากระบอบเผด็จการอ านาจนิยมไปสู่ประชาธิปไตย ทัง้นี ้O’Donnell, 
Schmitter และ Whitehead ระบุอย่างชัดเจนว่า การเปล่ียนผ่านทุกรูปแบบเต็มไปด้วยความไม่
แนน่อน บางประเทศอาจเร่ิมจากการให้เสรีภาพ และน าไปสู่การต่ืนตวัของภาคประชาสงัคม บางกรณี
อาจจะเกิดขึน้จากการล่มสลายของระบอบเผด็จการ จนน ามาสู่การเจรจาหาข้อตกลงร่วมกนัในกลุ่ม
ชนชัน้น า และน ามาสูก่ระบวนการเลือกตัง้51 กระบวนการเปล่ียนผา่นนีแ้บง่เป็น 3 ขัน้ตอนคือ 

1. จดุผกผนั (Transitory point) ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดสถานการณ์พลิกผนั เช่น เส่ือมความชอบธรรม 
แพ้สงคราม แก้ปัญหาเศรษฐกิจไมไ่ด้ 

2. กระบวนการเปล่ียนผ่าน (Transitory process) การปฏิรูประบบการเมือง การออกแบบ
สถาบนัการเมืองท่ีรองรับกลุม่ตา่งๆ ไมใ่ห้ย้อนกลบั หกัหลงั เพราะไมคุ่้มความเส่ียง ดงันัน้ บทบาทของ
สถาบนัการเมืองจึงส าคญัมากท่ีจะไม่ให้เกิดการถดถอย เปล่ียนใจของตวัแสดงหลกั ต้องให้น า้หนกั 
และพืน้ท่ีทกุกลุม่ใกล้เคียงกนัเพ่ือรักษาดลุและพลงัอ านาจ 

3. การรักษาระดบัประชาธิปไตยหลงัการเปล่ียนผ่าน (System maintenance) เช่ือมโยงกับ
ประชาสงัคมเพื่อขยายแนวร่วม สร้างวฒันธรรมการมีสว่นร่วม การตรวจสอบ 

วรรณกรรมรัฐศาสตร์ท่ีศกึษากระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ระบถุึงตวัแปรส าคญั
ท่ีเอือ้ให้การเปล่ียนผ่านเกิดขึน้ และพฒันาไปอย่างมั่นคงหลายตวัแปร เช่น Dankwart Rustow ให้
ความส าคญักบัเง่ือนไขท่ีเป็นภูมิหลงั (Background condition) นัน่คือ ความเป็นเอกภาพภายในชาต ิ
(National unity) อนัเกิดจากความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อชุมชนทางการเมืองของตน และปัจจยัท่ี 
Rustow ให้ความส าคญัมากคือ การเจรจาเพ่ือให้เกิดการประนีประนอมระหว่างกัน และวิถีแห่งชีวิต 
(Habituation phase) ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงในระดบัพฤติกรรมของตวัแสดงทางการเมืองท่ี
ยอมรับวิถีประชาธิปไตย ข้อเสนอของ Rustow เน้นบทบาทของชนชัน้น า และเป็นเส้นทางท่ีมีลกัษณะ

                                                           
51 Guillermo O’Donnell and Philippe Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusion About Uncertain 
Democracies (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986), pp.19-21. 
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สอดคล้องกบัสิ่งท่ี Huntington เรียกวา่ Transplacement ซึง่เป็นการร่วมมือกนัระหว่างกลุ่มอ านาจทัง้
เก่าและใหมเ่พ่ือน าไปสูก่ารเป็นประชาธิปไตย52  

บทบาทของชนชัน้น า เป็นตวัแปรท่ีวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์จ านวนมากให้ความส าคญั ทัง้ใน
มิติเศรฐศาสตร์การเมือง เช่น งานของ Haggard และ Kaufman53 หรืองานของ Larry Diamond ท่ี
เสนอว่า ประสบการณ์การเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตยส่วนใหญ่เป็นกระบวนการท่ีชนชัน้น า (Elites) 
ต่อรองกันเอง หรือ Higley and Burton ท่ีระบุว่า “การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยทัง้หมดเป็น
ผลผลิตจากทางเลือกของชนชัน้น า”54 แตก่ารให้ความส าคญักบับทบาทชนชัน้น าอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
จ าเป็นต้องศกึษาบทบาทของภาคประชาสงัคมด้วย55 

นอกเหนือจากบทบาทของชนชัน้น า ข้อมลูเชิงประจกัษ์ฉายความส าคญัไปยงั “กระบวนการ
ประนีประนอมโดยประชาสงัคม” ท่ีน ามาสูก่ารประนีประนอมและการสร้างฉันทามติ ตวัอย่างล่าสดุใน
ตนีูเซีย ส่ีองค์กรหลกัในฐานะกลุ่มประชาสงัคมร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดการเจรจาแห่งชาติ (The National 
Dialogue Quartet) เป็นจดุเร่ิมต้นของการประนีประนอมท่ีน าไปสู่การสร้าง “พหสุงัคมประชาธิปไตย” 
(Pluralistic democracy) องค์กรทัง้ 4 ประกอบด้วย สมาพนัธ์สหภาพแรงงาน (the union federation) 
สหพนัธ์นายจ้าง (the employers’ institute) องค์กรสิทธิมนษุยชนแห่งตนีูเซีย (the Tunisian human 
rights league) และสภาทนายความ (Order of Lawyers)56 แนวรวมส่ีองค์กรก่อตัง้ใน ค.ศ. 2013 
ระหว่างการปฎิวตัิดอกมะลิ (the Jasmine revolution) ท่ีจดุประกายปรากฏการณ์อาหรับสปริง แม้ใน
ปัจจบุนัแนวร่วมส่ีองค์กรจะสลายตวัลง และประชาธิปไตยตนีูเซียก็ประสบอปุสรรคนานปัการ แต่นบัได้

                                                           
52 Dankwart Rustow, “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model,” Comparative Politics vol. 2 no.3 (April 1970): 
350-358. 
53 Stephan Haggard and Robert Kaufman, “The Political Economy of Democratic Transition,” Comparative Politics vol. 29, 
no.3 (April 1997): 263-283.  
54 John Higley and Michael G. Burton, “The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns,” American 
Sociological Review vol. 54, no.1 (February 1989): 22. 
55 ดใูนบทบรรณาธิการสรุปการบรรยายของ Larry Diamond เร่ือง “ประชาสงัคมกบัประชาธิปไตย,”  วารสารสงัคมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบบัที่ 
1 (มกราคม 2537): 2.  
56 Julian Borger and Angelique Chrisafis, “Tunisian national dialogue quartet wins 2015 Nobel peace prize,” The Guardian. 
Friday 9 October 2015 [online], November 28, 2016, Available from 
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/09/tunisian-national-dialogue-quartet-wins-2015-nobel-peace-prize.  
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วา่การเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยในตนีูเซียได้เร่ิมขึน้และยงัยืนหยดัอยู่ได้ ทัง้นี ้บทบาทของชนชัน้น า 
และกระบวนการประนีประนอมท่ีเกิดจากพลงัประชาสงัคม เป็นตวัแปรส าคญัของการศกึษาการเปล่ียน
ผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยในการศกึษานี ้

การจรรโลงประชาธิปไตยให้ม่ันคง (Democratic Consolidation) 

กลา่วกนัวา่ความโชคร้ายประการหนึง่ของระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาธิปไตยเองนัน่แหละ
ท่ีมีศักยภาพจะท าให้ประชาธิปไตยถึงจุดจบ หมายความว่า ในขณะท่ีพยายามรักษาวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเองสุม่เส่ียงตอ่การท าลายตวัเอง ท่ีเรียกว่า “democide”57 และท่ามกลาง
คล่ืนลกูท่ีสามท่ีนานาประเทศเปล่ียนระบอบการเมืองสูป่ระชาธิปไตย หลายประเทศเช่นกนัท่ีถูกกระแส
คล่ืนประชาธิปไตยซดัให้ย้อนกลบัสูร่ะบอบเผด็จการดัง้เดิมของตน ในช่วงเวลาตัง้แต ่ค.ศ. 1970 นีเ้อง
ท่ีการศกึษาเร่ืองกระบวนการจรรโลงประชาธิปไตย ได้เข้ามาอยูใ่นความสนใจและได้รับความนิยมมาก
ขึน้เร่ือยมา เพ่ือตอบค าถามวา่การเปล่ียนผา่นจากระบอบท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยนัน้ 
แต่ละสงัคมต้องเผชิญหน้าและจดัการกับอุปสรรคและสิ่งแวดล้อมทางการเมืองเช่นใดบ้าง ไม่ว่าจะ
เป็นการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก การเติบโตของภาคประชาสงัคม และบทบาทของรัฐต่อ
การสร้างประชาธิปไตย58  

Andreas Schedler ให้นิยามการจรรโลงประชาธิปไตยว่า คือ ความท้าทายในการท าให้
ระบอบประชาธิปไตยใหม่มีความปลอดภัย โดยการพยายายามยืดอายปุระชาธิปไตยให้ยาวนานขึน้ 
สร้างภูมิคุ้มกันจากการถดถอย และจากภัยคกุคามของเผด็จการอ านาจนิยม และสร้างกลไกป้องกัน
การย้อนกลับท่ีจะท าลายตัวระบบเอง สิ่งเหล่านีเ้ป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนยิ่ง กินขอบเขตทัง้ในประเด็น
ความชอบธรรม คณุค่าของความเป็นประชาธิปไตย อิทธิพลของตวัแสดงท่ีเป็นปรปักษ์ตอ่ระบบ การ
ท าให้อ านาจของฝ่ายพลเรือนอยู่เหนือกองทพั การก าจดัวงล้อมของระบอบเผด็จการ การสร้างพรรค
การเมือง องค์กรผลประโยชน์ท่ีเข้มแข็ง การสถาปนาเสถียรภาพของกฎเกณฑ์ในการเลือกตัง้ การ

                                                           
57 Mark Chou, Theorizing Democide: Why and How Democracies Fail (UK: Palgrave Macmillan, 2013), p. 16. 
58 Jean Grugel, op. cit., p. 1. 
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ก าหนดภาระหน้าท่ีของระบบการเมือง การกระจายอ านาจ การสร้างกลไกประชาธิปไตยทางตรง การ
ปฏิรูประบบศาลยตุธิรรม การบรรเทาความยากจน และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ59  

ส าหรับเง่ือนไขในการจรรโลงประชาธิปไตย ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) เง่ือนไขในทาง
พฤติกรรม กล่าวคือ กลุ่มการเมืองท่ีส าคญัไม่พยายามบรรลุเปา้หมายของตนโดยการสร้างระบบการ
ปกครองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย หรือส่งเสริมความรุนแรงทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือแยกตวัออกจาก
รัฐ 2) เง่ือนไขในทางความคดิ นัน่คือประชาชนส่วนใหญ่ แม้จะประสบสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ยงัคงเช่ือในกระบวนการประชาธิปไตยว่าจะแก้ไขปัญหาได้ และ 3) เง่ือนไขในทางกฎหมาย 
โดยท่ีตวัแสดงในระบบการเมืองคุ้นเคยกบัการแก้ไขความขดัแย้งด้วยวิถีทางแห่งประชาธิปไตย และไม่
ท าลายปทสัถานเหล่านี ้ความยึดมัน่อย่างมัน่คงตอ่ประชาธิปไตย จะท าให้ประชาธิปไตยกลายเป็นสิ่ง
ท่ีเป็นอยูป่ระจ า และหยัง่รากลึกในสงัคม ในสถาบนัและแม้แตใ่นชีวิตจิตใจ60 และท่ีส าคญั การหล่อเลีย้ง
ประชาธิปไตยให้เติบโตจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือชนชัน้น า สถาบนัการเมืองหลกั เช่น พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ กองทพั ตลอดจนกลุม่เคล่ือนไหวทางสงัคม และมวลชน เช่ือและศรัทธาในความชอบธรรม
ของระบอบประชาธิปไตย และมีพฤตกิรรมท่ียอมรับและยึดถือในวิถีทางแหง่ประชาธิปไตย61  

พฤตกิรรมท่ียอมรับและยึดถือในวิถีทางประชาธิปไตยเป็นสิ่งท่ีพดูง่ายกว่าท า ดหูรูหราเม่ืออยู่
บนกระดาษ แตห่ากต้องลงมือปฎิบตัิอาจส่งผลตรงข้ามท่ีคาดหวงัได้ ความย้อนแย้งท่ีประชาธิปไตยมี
พลงัทัง้เสริมสร้างและท าลายล้างตวัเองจากภายในได้ ท าให้เกิดแนวคิด “สิทธิอ านาจอนัชอบธรรมใน
การปกปอ้งประชาธิปไตย” (Militant democracy) หรือการสร้างเกราะปอ้งกนัประชาธิปไตย ซึ่งได้รับ
บทเรียนมาจากยุค Weimar Republic เยอรมนี ท่ีความพยายามสถาปนาประชาธิปไตย ด้วยการ
รักษาหลักการเร่ืองสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันในการแสดงออกและการอดทนอดกลัน้ให้ทุก
อุดมการณ์ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง อนุญาตให้พรรคการเมืองซึ่งมีพฤติกรรมบ่อนท าลาย
ประชาธิปไตยสามารถจดัตัง้และด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ จนในท่ีสุดน ามาสู่การครองอ านาจ

                                                           
59 Andreas Schedler, “What is Democratic Consolidation?,” Journal of Democracy vol. 9, no.2 (April 1998): 91-107, 
DOI.10.1353/jod.1998.0030. 
60 Juan J. Linz and Alfred Stepan, “Toward consolidated democracies,” in Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.), op. 
cit., pp. 93-95. 
61 Larry Diamond, Developing democracy: Toward consolidation (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 
1999), p. 69. 
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ของระบอบเผด็จการนาซีท่ีท าลายความพยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในเยอรมนีในช่วง
ทศวรรษท่ี 193062 ด้วยแนวคิด Militant democracy นี ้Alex Kirshner63 เสนอประเด็นทางสองแพร่ง
ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นจากพวกนิยมความสุดโต่ง คือการยืนหยัดใน
ประชาธิปไตย โดยหลกัการแล้วย่อมต้องยอมให้กลุ่มคนท่ีอาจไม่เคารพยึดถือประชาธิปไตยใช้สิทธิใน
ฐานะพลเมืองท่ีจะแสดงออกและมีส่วนร่วมทางการเมือง แม้การแสดงออกดงักล่าวจะหมายถึงการ
ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตย ความสุดโต่งของกลุ่มคนท่ีไม่ยึดถือประชาธิปไตยอาจท าให้สถาบนัใน
ระบอบประชาธิปไตยต้องพงัทะลายล่มสลายลง ขณะเดียวกนัหากเราสร้างกฎเกณฑ์กีดกนัการมี
ส่วนร่วมไมใ่ห้คนกลุม่นีแ้สดงออกหรือมีพืน้ท่ีในระบบการเมือง ก็เท่ากับไม่เคารพหลกัการพืน้ฐานของ
ประชาธิปไตย นบัว่าเป็นการปกป้องประชาธิปไตยแบบสุดโต่งท่ีส่งผลทางลบในอีกด้านเช่นกัน ด้วย
ความย้อนแย้งของระบอบประชาธิปไตยดงักล่าวนีเ้อง หากระบบการเมืองไม่มีกลไกทางกฎหมายและ
รัฐธรรมนญูท่ีเข้มแข็ง ระบบนัน้จะสุม่เส่ียงตอ่การสร้างความออ่นแอของระบอบประชาธิปไตยในตวัเอง 
ปรากฏการณ์ปัจจุบนัในสหรัฐอเมริกาเป็นภาพสะท้อนท่ีดีของความจ าเป็นท่ีระบบการเมืองต้องมี
แนวคิด Militant democracy ท่ีจะต่อสู้กับการกระท าท่ีขดัแย้งตอ่หลกัการประชาธิปไตย ด้วยหลกั
กฎหมายและการตรวจสอบ ถ่วงดลุด้วยรัฐธรรมนญูท่ีมีประสิทธิภาพ  

หลุมพรางของระบอบลูกผสมท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย (The Non-Democratic Hybrid Regimes) 

การเปล่ียนแปลงจากอ านาจนิยมหรือเผดจ็การไปสูอี่กระบอบหนึ่ง ไม่ได้จบลงท่ีประชาธิปไตย
เสมอไป แต่หลายประเทศกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีมีค าคณุศพัท์ตอ่ท้าย เช่น ประชาธิปไตย
คร่ึงใบ (Semi-Democracy) ประชาธิปไตยแบบชีน้ า (Guided Democracy) ประชาธิปไตยอ านาจ
นิยม (Authoritative Democracy) รวมถึง ระบอบอ านาจนิยมท่ีมีการแข่งขัน (Competitive 
Authoritarianism)64 การท าความเข้าใจการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย นอกจากจะต้องเข้าใจ 
คณุสมบตัิของประชาธิปไตยว่า มีหน้าตา องค์ประกอบอะไรบ้าง ยงัต้องท าความเข้าใจด้วยว่า ความ
ไม่เป็นประชาธิปไตยคืออะไร เพ่ือไม่ให้เกิดความสบัสนว่าเม่ือภายหลงัการเปล่ียนผ่านสิน้สุดลงแล้ว 

                                                           
62 Svetlana Tyulkina, Militant Democracy: Undemocratic political parties and beyond (London and New York: Routledge, 
2015), p. 13. 
63Alexander S. Kirshner, op. cit. 
64 David Collier and Steven Levitsky, “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative,” World Politics 
vol. 49, no. 3 (April 1997): 430-451, DOI: https://doi.org/10.1353/wp.1997.0009. 
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ระบอบใหม่ท่ีได้คือประชาธิปไตย ไม่ใช่ระบอบลูกผสม (Hybrid Regime) ท่ีไม่ได้มีคณุสมบตัิของ
ประชาธิปไตยดังท่ีได้ตัง้เกณฑ์ไว้ก่อนหน้านี ้ในท่ีนีจ้ะน าเสนอหลุมพรางของระบอบลูกผสมให้
พิจารณาใน 3 มิต ิดงันี ้

มิติที่  1 การเลือกตัง้ที่ มีการแข่งขันอย่างเสรี จากการเปรียบเทียบคณุสมบตัิของระบอบ
ประชาธิปไตย และระบอบลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า การจัดให้มีเลือกตัง้อย่างเดียวไม่อาจเป็น
หลักประกันความเป็นประชาธิปไตยได้ การเลือกตัง้ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแข่งขันอย่างเสรี 
(Competitiveness) จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการกระจายอ านาจในระบบการเมืองและส่งเสริมการ
เปล่ียนผ่านและการสร้างประชาธิปไตยท่ีมัน่คง การเลือกตัง้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างเสรีกับการเลือกตัง้
ภายใต้กติกาท่ีเอือ้ประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งโดยธรรมชาติมกัเอือ้ให้ฝ่ายท่ีอยู่ในอ านาจขณะนัน้ 
ครอบครองอ านาจตอ่ไป ยอ่มน ามาสูผ่ลลพัธ์ของระบบการเมืองท่ีแตกตา่งกนั ในกรณีหลงัการเลือกตัง้
กลายเป็นเพียงกลไกหรือเคร่ืองมือของการสืบทอดอ านาจและรักษาสถานภาพเดิมของระบอบ ไม่ได้
ก่อให้เกิดการเปล่ียนผา่นทางอ านาจหลงัการเลือกตัง้ 

มิตทิี่ 2 สิทธิเสรีภาพของประชาชน นอกจากการเลือกตัง้ท่ีต้องแข่งขนัอย่างเสรีแล้ว อีกมิติ
ท่ีแยกแยะความแตกต่างระหว่างระบอบประชาธิปไตยเสรี กับระบอบลูกผสมก็คือ สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ได้แก่ เสรีภาพท่ีจะเช่ือ เสรีภาพในการพูด การแสดงออก การรวมกลุ่ม การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างเสรีโดยไม่ถูกควบคมุโดยรัฐ ท่ีกล่าวมานี ้สะท้อนรูปแบบความสมัพันธ์ระหว่างรัฐและ
สังคมท่ีสุขภาพดีและเป็นมิตรต่อกัน ขณะเดียวกัน การท่ีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ย่อมเป็นหลกัประกันเบือ้งต้นว่าจะท าให้เกิดตลาดแข่งขนัเสรีในระบบการเมือง ผ่านระบบ
พรรคการเมืองท่ีเข้มแข็ง ในทางตรงข้าม หากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจ ากดั การแข่งขนัย่อมไม่
สมบรูณ์ 

และมิติที่  3 ระดับการแทรกแซงทางการเมืองโดยสถาบันที่พิทักษ์ระบอบเดิม 
(Tutelary interference) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัไม่แพ้ 2 มิติแรกในการก าหนดความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย สถาบันท่ีพิทักษ์ระบอบเดิมใช้ทัง้อ านาจเชิง
สญัลกัษณ์และอ านาจท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือเหน่ียวรัง้การเปล่ียนแปลง หรือผลกัดนัให้การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้วนย้อนกลบัไปสู่ระบอบเดิมก่อนการเปล่ียนแปลงสู่ประชาธิปไตย สถาบนัพิทกัษ์ระบอบเดิมนี ้
ไมไ่ด้มีท่ีมาหรือมีความเช่ือมโยงกบัประชาชนโดยผา่นการเลือกตัง้ เชน่ อ านาจจากกองทพั อ านาจของ
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เสนาอ ามาตย์ อ านาจของผู้ น าศาสนา เป็นต้น ประสบการณ์จากทั่วโลกชีว้่า บทบาทของสถาบัน
ดัง้เดิมเหล่านีมี้ส่วนส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยหรือท าให้เกิด
ความลา่ช้า ถดถอยหลงัการเปล่ียนผ่าน ซึ่งส่งผลอย่างส าคญัให้ระบอบหลงัการเปล่ียนผ่านไม่อาจถกู
เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตย เพราะขาดคณุสมบตัิส าคญัคือ สถาบนัการเมืองท่ีมาจากประชาชนมี
ความเป็นอิสระในการบริหารปกครองประเทศ สามารถก าหนดและด าเนินนโยบายโดยไม่ตกอยู่ภายใต้
การก ากบั ควบคมุ หรือ ถกูยบัยัง้ โดยสถาบนัการเมืองท่ีไม่อาจนบัได้ว่าเป็นตวัแทนประชาชนและมาจาก
การเลือกตัง้ ในประเทศท่ีสถาบนัการเมืองดัง้เดิมแทรกแซงการตดัสินใจทางการเมืองจะท าลายสายโซ่
แห่งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและผู้ ปกครอง ซึ่งเป็นหัวใจส าคญัของระบอบประชาธิปไตย 
คณุสมบตัิส าคญันีเ้ป็นตวัก าหนดความแตกต่างระหว่างระบอบประชาธิปไตยและระบอบลูกผสม 
ในการศกึษาการเมืองเปรียบเทียบ ประเภทหรือลกัษณะของสถาบนัการเมืองท่ีพิทกัษ์ระบอบเดิมและ
ไม่ได้มาด้วยวิถีประชาธิปไตย เป็นตัวแปรส าคัญท่ีก าหนดประเภทหรือคุณลักษณะของระบอบ
การเมืองท่ีไมเ่ป็นประชาธิปไตยรูปแบบตา่งๆ 

โดยรวม การใช้ความรุนแรงของรัฐ การท าลายหลกันิติธรรม การเกิดขึน้ของพรรคการเมืองท่ี
ผกูขาดอ านาจซึ่งส่งผลตอ่ความเป็นธรรมในการแข่งขนัเลือกตัง้ การผกุร่อนของสถาบนัการเลือกตั ง้ท่ี
อาจส่งผลต่อศรัทธาประชาชนท่ีออกเสียง ผู้อยู่ในอ านาจใช้สิทธิพิเศษของตวัเองเข้าถึงทรัพยากรของ
รัฐและส่ือมวลชนเพ่ือท าลายมาตรฐานการเลือกตัง้ท่ียตุธิรรมและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัของประชาชน65 
เหล่านีล้้วนเป็นคณุลกัษณะของระบบการเมืองลกูผสมที่มกัจะวนเวียนอยู่ภายในหลมุพรางของ
อ านาจนิยม แม้จะมีการเลือกตัง้ แต่ท้ายท่ีสดุก็กลบัไปสู่ระบอบอ านาจนิยมซ า้แล้วซ า้เล่า เน่ืองจากไม่
จริงจงั จริงใจ ท่ีจะหาหนทางพฒันาไปสูร่ะบอบประชาธิปไตย66 

ประเทศชิลีในช่วงทศวรรษท่ี 1990 เป็นตวัอย่างของระบอบลูกผสมท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย 
ภายหลงัการเปล่ียนผ่านจากระบอบอ านาจนิยม กองทพัยงัคงรักษาอ านาจทางการเมืองไว้ ผ่านการ
แต่งตัง้สมาชิกวุฒิสภา จดัท างบประมาณของตนเอง และได้เอกสิทธิคุ้มครองจากการด าเนินคดีโดย

                                                           
65 Andreas Schedler, “What is democratic consolidation?,” in Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.), The Global 
Divergence of Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), pp. 149-164. 
66 Leah Gilbert and Payam Mohseni, “Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes,” Studies in 
Comparative International Development vol. 46, no.3 (2011): 270-297, DOI: 10.1007/s12116–011– 9088–x.  
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ฝ่ายตุลาการ (Judicial immunity)67 คุณสมบตัิเหล่านีส้ะท้อนอ านาจพิเศษของกองทัพท่ียงัด ารง
ช่องทางในการสืบทอดอิทธิพลทางการเมืองภายหลงัการเปล่ียนระบอบการเมือง ลกัษณะเช่นนีท้ าให้
ระบอบการเมืองของชิลีขณะนัน้ ไมอ่าจเรียกได้วา่เป็นประชาธิปไตย แตเ่ป็นระบอบลกูผสม 

ระบอบลูกผสมหนึ่งท่ีมักพบเห็นได้ในกลุ่มประเทศท่ีถอยหลังออกจากประชาธิปไตย (De-
democratization) ในแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ ได้แก่ ระบอบอ านาจนิยมท่ีมีการแข่งขนั นัน่คือ 
ระบบการเมืองท่ีรัฐและพรรคการเมืองท่ีอยู่ในอ านาจครอบครองก าลังบังคับและกุมการชีน้ าใน
โครงสร้างการแข่งขัน สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐเพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้
สามารถชนะเลือกตัง้ได้โดยท่ีพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่มีโอกาสก้าวขึน้มาท้าทายอ านาจของพรรค
รัฐบาล เพราะไม่สามารถแข่งขนัเลือกตัง้ในระบบปิด ท่ีไม่เสรี และไม่เป็นธรรมนีไ้ด้  ในระบบการเมือง
เชน่นี ้ประชาธิปไตยไมส่ามารถเจริญเตบิโตหรือพฒันาได้68 ตวัอย่างประเทศท่ีมีลกัษณะอ านาจนิยมท่ี
มีการแข่งขนั เช่น โกตดิววัร์ (ตลุาคม ค.ศ. 1990) กาบอง (สิงหาคม-ตลุาคม ค.ศ. 1990) เอธิโอเปีย 
(มิถุนายน ค.ศ. 1992) แคเมอรูน (ตลุาคม ค.ศ. 1992) กานา (พฤศจิกายน ค.ศ. 1992) และเคนยา 
(ธันวาคม ค.ศ. 1992) โดยท่ีการเปล่ียนผ่านในประเทศเหล่านีถู้กผูกขาดทางเลือก (Co-opted 
Transitions) ด้วยการจัดให้มีการเลือกตัง้ในระบบท่ีไม่มีการแข่งขัน ประธานาธิบดีซึ่งอยู่ในอ านาจ 
อนุญาตให้มีการเลือกตัง้ในระบบหลายพรรคการเมือง โดยการควบคมุสื่อ กลไกการเลือกตัง้และ
ถือครองทรัพยากรท่ีเหนือกว่า ท าให้สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามและยงัคงอยู่ในอ านาจได้ตอ่ไป69 
ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กมัพชูาภายใต้สมเดจ็อคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮนุ เซน และเมียนมาร์
ก็มีลกัษณะเป็นระบอบอ านาจนิยมท่ียอมให้มีการแขง่ขนั 

บทบาทของสถาบันการเมืองในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย (The Role of Institutions 
in Democratic Transition) 

การจดัระเบียบและความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัการเมือง เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยให้นกัรัฐศาสตร์
สามารถแยกแยะคณุสมบตัแิละคณุภาพของระบอบประชาธิปไตย แนวทางการศกึษาสถาบนัการเมือง

                                                           
67 Stephan Haggard and Robert Kaufman, The political economy of democratic transitions (Princeton: Princeton University 
Press, 1998). 
68 Steven Levitsky and Lucan A. Way, “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism,” Journal of 
Democracy. vol. 13, no.2 (April 2002): 51-65. 
69 Guy Martin, “Preface: Democratic Transition in Africa,” A Journal of Opinion vol. 21, no.1/2 (1993): 6-7. 
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ซึ่งมีฐานคิดมาจากการวิเคราะห์กระบวนการ กฎหมายท่ีเป็นทางการ แง่มุมทางประวตัิศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ตัง้ค าถามส าคัญว่า รูปแบบของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ 
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และระบบเลือกตัง้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ
การเมืองอย่างไร หรือไม่70 รูปแบบสถาบันการเมืองแบบใดท่ีเอือ้ต่อการสร้าง และการพัฒนา
ประชาธิปไตย และสถาบนัการเมืองควรมีโครงสร้างอยา่งไร และท าหน้าท่ีอะไร 

ปัญหาส าคญัของประเทศท่ีเพิ่งเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีเรียกว่า ประชาธิปไตย
ท่ี “เร่ิมตัง้ไข่” (Fledging democracies) ไม่ใช่เพียงการออกแบบและการเลือกรูปแบบสถาบัน
การเมืองเท่านัน้ แตท่ี่ยากไปกว่านัน้ คือการสร้างแรงจงูใจให้นกัการเมืองและกลุ่มทางสงัคมการเมือง
ตา่งๆ ยอมรับและยอมใช้สถาบนัการเมืองท่ีมาจากประชาชน และเป็นตวัแทนประชาชนเป็นช่องทาง
ในการส่ือสาร และตอบสนองต่อประชาชนโดยไม่หนัไปหากลไกอ่ืนนอกเหนือสถาบนัการเมืองภายใต้
รัฐธรรมนญู Adam Przeworski กล่าวว่า “แม้ว่าจะมีแรงกดดนัมากเพียงใด พลงัทางการเมืองจะต้อง
ยอมรับให้ผลประโยชน์ของตนถกูตดัสินโดยสถาบนัการเมืองท่ีเป็นตวัแทนประชาชน”71 การยอมรับใน
กติกาและระเบียบทางการเมืองท่ีก ากับโดยสถาบนัการเมืองจากพลังในสังคมการเมืองทุกฝ่าย คือ
เกณฑ์เบือ้งต้นของความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ความส าเร็จจะเกิดขึน้ได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึน้ หากประชาชนมีทศันคตแิละพฤตกิรรมท่ีเกือ้หนนุระบอบ72  

จากมมุมองดงักล่าว รูปแบบ ประเภท และการจัดความสัมพันธ์ของสถาบันการเมือง 
เป็นปัจจัยจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในการสร้างประชาธิปไตยที่ ม่ันคงไม่ย้อนกลับ แต่แน่นอนว่า
สถาบนัการเมืองไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว และท่ีส าคญัไม่สามารถ
แสดงบทบาทอย่างโดดเด่ียวด้วยตัวเองโดยปราศจากปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ในการเปล่ียนผ่านไปสู่

                                                           
70 Giovanni Sartori (ed.), Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes 
(New York: New York University Press, 1994); Scott Mainwaring and Timothy R. Scully, Building Democratic Institutions: 
Party Systems in Latin America (Stanford: Stanford university Press, 1995); and Wolfgang Merkel, “Institutions and 
Democratic Consolidation in East Central Europe,” the Juan March Institute Papers, Madrid, no. 86 (December 1996). 
71 Adam Przeworski; Sustainable Democracy (New York: Cambridge University Press, 1995), Chapter 5: “Economic 
Reforms in New Democracies” Prseworski specifically said that “regardless of how pressing their needs may be, political 
forces must be willing to subject their interests to the verdict of representative institutions.” 
72Juan J. Linz and Alfred Stepan, “Toward Consolidated Democracies”, Journal of Democracy vol. 7, no. 2 (April 1996): 15-17. 
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ประชาธิปไตย คุณภาพของระบบการเมืองย่อมขึน้อยู่กับผู้ น าทางการเมืองและตัวแปรอ่ืนๆ เช่น 
สภาพแวดล้อมระหวา่งประเทศ ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ และความเป็นสมยัใหมใ่นแตล่ะสงัคม 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับวิธีการศึกษา และข้อสรุปของการศึกษา 

จากการส ารวจวรรณกรรมท่ีได้น าเสนอไปข้างต้น น ามาสู่การสร้างกรอบการศกึษาดงัท่ีระบไุว้
ในบทน า ซึง่จะกลา่วทวนในท่ีนี ้ 

ผู้ เขียนได้ก าหนดคณุสมบตัิของประชาธิปไตยท่ีมัน่คง ไม่ถดถอยย้อนกลบัไปสู่ระบอบอ านาจ
นิยม 3 มิต ิอนัประกอบด้วย มิตด้ิานสถาบนัการเมือง มิตด้ิานการเป็นตวัแทน และมิติด้านทศันคติและ
วฒันธรรมการเมือง คณุสมบตัิในแต่ละมิติเหล่านี ้แตกต่างอย่างสิน้เชิงจากคณุลกัษณะของระบอบ
อ านาจนิยม รวมถึงระบอบลกูผสมท่ีแนช่ดัวา่ไมไ่ด้เป็นประชาธิปไตย 

เพ่ือหาข้อสรุปว่าปัจจยัใดบ้างท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
ท่ีไมย้่อนกลบัและตกอยู่ในวฎัจกัรของการเปล่ียนผ่านและออกจากประชาธิปไตยจนกลายเป็นระบอบ
ลูกผสม ผู้ เขียนสังเคราะห์และประมวลความรู้จากวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ น ามาสู่สมมติฐานว่า
ปัจจยัร่วมท่ีมีอิทธิพลตอ่การมีประชาธิปไตยท่ีมัน่คง 5 ประการ คือ 1. บทบาทของผู้น าทางการเมือง 
(Roles of political leaders) 2. การเห็นพ้องยอมรับในรัฐธรรมนูญและกติกาทางการเมืองภายใต้
ระบอบรัฐธรรมนญู (Consensus on the new constitution and democratic rules) 3.จดัให้มีการ
เลือกตัง้โดยเร็ว (Quick Elections) 4. การผนึกก าลังของฝ่ายค้านท่ีพร้อมจะประนีประนอม 
(Willingness to compromise) และ 5. กองทพัไมแ่ทรกแซงการเมือง (No Military Interventions) 

จากสมมติฐานปัจจยั 5 ด้านท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย น ามาสู่ประเด็น
เพื่อการเปรียบเทียบ 8 ประเทศ ใน 4 ภูมิภาค ประเด็นท่ีเป็นกรอบในการเปรียบเทียบมีดงัต่อไปนี ้
1. การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 2. การปฏิรูปรัฐธรรมนญู 3. การออกแบบสถาบนัการเมือง (ได้แก่ 
ระบบเลือกตัง้ รูปแบบรัฐบาล กลไกคดัง้างเสียงข้างมาก และกตกิาเก่ียวกบัพรรคการเมือง) 4. บทบาท
ของสถาบนัและตวัแสดงทางการเมือง 5. บทบาทของกองทพั 6. การจดัต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทพั 
7. บทบาทของกลุม่ตา่งๆ ในสงัคม และ 8. ทศันคตติอ่ระบอบประชาธิปไตย บทท่ี 3 ถึง บทท่ี 6 ตอ่จาก
นี ้จะได้น าเสนอการเปรียบเทียบแตล่ะประเทศตามกรอบท่ีวางไว้ 
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บทที่ 3 
การเปล่ียนผ่านจากระบอบทหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 

ในทวีปเอเชีย 

 ในภูมิภาคเอเชีย มีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ และมี
คะแนนดชันีชีว้ัดความเป็นประชาธิปไตยท่ีสูงเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะยุโรป 
หนึ่งในประเทศท่ีถูกจดัให้อยู่ในฐานะประเทศประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ของภูมิภาคเอเชียคือ เกาหลีใต้ 
แม้ว่าจะเพิ่งมีการถอดถอนประธานาธิบดี ปัก กึน เฮ (Park Geun-hye) ออกจากต าแหน่ง โดย
กระบวนการทางรัฐสภาและค าวินิจฉัยขัน้สุดท้ายจากศาลรัฐธรรมนูญ ฐานมีส่วนพวัพนักรณีเพ่ือน
สนิทเรียกรับเงินและผลประโยชน์ แต่การพ้นจากต าแหน่งของประธานาธิบดีดงักล่าว ไม่ส่งผลต่อ
เสถียรภาพของระบบการเมือง อีกประเทศหนึ่งท่ีก าลังถูกจบัตามองว่ามีแนวโน้มสูงท่ีจะก้าวไปเป็น
ประเทศประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้คือ อินโดนีเซีย ในบทนีจ้ะได้ศึกษา
กระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของทัง้สองประเทศ ในฐานะตวัอย่างของประเทศท่ีเปล่ียน
ผา่นจากระบอบทหารไปสูร่ะบอบประชาธิปไตยท่ีประสบความส าเร็จของเอเชีย 

เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ 

เกร่ินน า 

 นบัตัง้แต่การก่อตัง้สาธารณรัฐเกาหลีใน ค.ศ. 1948 ประเทศเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับสภาวะ
ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและการแทรกแซงทางการเมืองจากกองทัพเป็นระยะ ส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาประมาณ 3 ทศวรรษ ระหว่าง ค.ศ. 1948 ถึง ค.ศ. 1980 มีการเปล่ียนรัฐธรรมนญูถึง 5 ครัง้ 
และนับตัง้แต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 4 หรือรัฐธรรมนูญฉบับยูชิน ( the Yushin 
Constitution) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1972 ได้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีจาก
การเลือกตัง้โดยตรงมาเป็นการเลือกตัง้โดยอ้อมผ่านคณะผู้ เลือกตัง้ (electoral college) ส่งผลให้การ
เลือกตัง้ประธานาธิบดี 3 ครัง้ คือ การเลือกตัง้ใน ค.ศ. 1972 ค.ศ. 1978 และ ค.ศ. 1979 เป็นการเลือกตัง้
ท่ีปราศจากคูแ่ขง่73 และเม่ือมีการสถาปนารัฐธรรมนญูฉบบัท่ี 5 ใน ค.ศ. 1981 หลงัจากการรัฐประหาร
                                                           
73  Aurel Croussant, "Republic of Korea," in Dieter Nohlen, Florian Grotz and Christof Hartmann (eds.), Elections in Asia and 
the Pacific A Data Handbook vol. 2 South East Asia, East Asia and the South Pacific (Oxford: Oxford University Press, 
2001), p. 477. 
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โดยพลเอกชุน ดู-ฮวาน (Chun Doo-hwan) ยงัคงมีการก าหนดให้การเลือกตัง้ประธานาธิบดีกระท า
ผา่นคณะผู้ เลือกตัง้74 ซึง่น าไปสูก่ารเลือกพลเอกชนุ ด-ูฮวาน เป็นประธานาธิบดี  

ก้าวส าคญัของการกลบัคืนสูป่ระชาธิปไตยของเกาหลีใต้เกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีวาระในการด ารง
ต าแหน่งของประธานาธิบดีชุน ดู-ฮวานใกล้จะสิน้สุดลง เม่ือพลเอกโรห์ แท-วู (Rog Tae-woo) 
นายทหารนอกราชการ ได้รับการเสนอช่ือจากพรรค Democratic Justice ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ให้
แข่งขันเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดี การลงแข่งขันเลือกตัง้ของนายทหารนอกราชการน ามาสู่การ
ประท้วงของประชาชนบนท้องถนนและการจลาจลอย่างรุนแรง75 ผลกัดนัให้พลเอกโรห์ แท-ว ูตดัสินใจ
ประกาศหลัก 8 ประการ เพ่ือการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ซึ่งน าไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ การลง
ประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญ และการเลือกตัง้ประธานาธิบดีโดยตรง  การเปล่ียนผ่านสู่
ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนผ่านและการจรรโลงประชาธิปไตยท่ีมีสงัคมเป็น
ฝ่ายน า ประกอบกบัการท่ีรัฐบาลทหารได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ท่ีความชอบธรรมของตนตกต ่าลง จึง
ตดัสินใจคืนอ านาจให้ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
74 Uk Heo and Terence Roehrig, South Korea since 1980 (New York: Cambridge University Press, 2010), p. 35. 
75 Han Sung-Joo, "South Korea in 1987: The Politics of Democratization," Asian Survey vol. 28, no. 1 (January 1988): 54. 
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แผนภาพท่ี 3.1 ที่ตัง้ประเทศเกาหลีใต้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ที่มา: Central Intelligence Agency, Library [online], February 28, 2017, Available from 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html. 

การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 

 การรัฐประหารครัง้สดุท้ายในเกาหลีใต้ เกิดขึน้ในวนัท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ.1979 เม่ือพลตรีชนุ ดู-ฮวาน 
ผู้บญัชาการกองบญัชาการรักษาความมัน่คงปลอดภยั (Defense Security Command) หน่วยทหาร
รักษาความมั่นคงภายในของเกาหลีใต้และคณะ76 ได้น าก าลังเข้าจับกุมผู้ บญัชาการทหารบกและ
นายทหารอาวโุส พร้อมทัง้เข้าควบคมุการบญัชาการกองทพับก โดยปราศจากค าสัง่จากประธานาธิบดี
ชอย คิว-ฮา (Choi Kyu-ha) หลงัจากการเคล่ือนไหวดงักล่าว พลตรีชนุ ด-ูฮวาน ได้เล่ือนยศเป็นพลโท
และได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้อ านวยการส านกัข่าวกรองกลาง (Korean Central Intelligence Agency – 
KCIA) ทัง้นี ้ความไมพ่อใจในความทะเยอทะยานของพลโทชนุ ด-ูฮวาน และพวก ประกอบกบัท่าทีของ
รัฐบาลท่ีอ่อนลงตอ่ผู้ ท่ีเคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาล น ามาสู่การประท้วงครัง้ใหญ่ในเดือนเมษายน ค.ศ. 
1980 ของกลุ่มนักศึกษาและผู้ ใช้แรงงาน โดยเฉพาะในกรุงโซล ท าให้ประธานาธิบดีชอย คิว-ฮา 

                                                           
76 Library of Congress, South Korea: The Defense Security Command, Federal Research Division [online], January 31, 
2017, Available from http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-12388.html. 
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ประกาศใช้กฎอยัการศกึและแตง่ตัง้พลโทชนุ ด-ูฮวาน เป็นผู้บญัชาการกองก าลงัควบคมุสถานการณ์ 
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 น าไปสู่การปราบปรามผู้ประท้วง โดยเฉพาะท่ีเมืองกวานจู (Kwanju) 
ซึ่งผู้ประท้วงได้จับอาวุธขึน้ต่อสู้ กับการปราบปรามของรัฐบาล ท าให้มีผู้ เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 77 
ตามมาด้วยการกวาดล้างผู้ ท่ีเห็นต่างจากรัฐบาลทัง้ในหมู่ข้าราชการ ส่ือมวลชน กลุ่มการเมือง 
สถาบนัการศกึษา รวมถึงนกับวช78 และเม่ือประธานาธิบดีชอย คิว-ฮา ประกาศลาออกจากต าแหน่งใน
เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1980 พลเอกชุน ดู-ฮวาน ได้รับเลือกตัง้จากคณะผู้ เลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีในวนัท่ี 1 กนัยายน ค.ศ. 1980 

หลังจากท่ีประธานาธิบดีชุน ดู-ฮวาน ขึน้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนญูฉบบัใหมใ่น ค.ศ. 1981 รัฐธรรมนญูฉบบันีก้ าหนดให้การเลือกตัง้ประธานาธิบดีกระท าโดย
ทางอ้อมผ่านคณะผู้ เลือกตัง้ แตไ่ด้มีการก าหนดให้ประธานาธิบดีสามารถด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระ
เดียว โดยให้มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 7 ปี79 แม้ว่าต่อมาประธานาธิบดีชุน ดู-ฮวาน จะ
พยายามผ่อนคลายกระแสต่อต้านทางการเมืองด้วยการปล่อยตวัผู้ ท่ีถูกจบักุมจากการกวาดล้างใน 
ค.ศ. 1980 รวมถึงเปิดให้มีการท ากิจกรรมทางการเมืองอีกครัง้80 แตย่งัคงปฏิเสธข้อเรียกร้องท่ีจะให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนญูเพื่อเปล่ียนแปลงวิธีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีมาสูก่ารเลือกตัง้ทางตรง ก่อให้เกิด
ความไมพ่อใจในหมู่ประชาชน ซึ่งแสดงออกผ่านผลการเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติใน ค.ศ.  1985 
ท่ีพรรค Democratic Justice ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลต้องสูญเสียท่ีนัง่จ านวนมากให้แก่พรรคฝ่ายค้าน 
โดยพรรครัฐบาลสามารถรักษาเสียงข้างมากได้อย่างฉิวเฉียด81 

เม่ือเข้าสู่ ค.ศ. 1987 ซึ่งเป็นปีท่ีวาระในการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีชนุ ด-ูฮวาน จะ
สิน้สุดลง กระแสเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยิ่งเข้มข้นขึน้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงไม่
ยินยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนน าไปสู่การประท้วงต่อต้านรัฐบาล หลังจากมีการเปิดเผยว่ามี

                                                           
77 Uk Heo and Terence Roehrig, op. cit., pp. 29-32. 
78 Charles K. Armstrong (ed.), Korean Society: Civil Society, Democracy and the State, 2nd ed. (London: Routledge, 2007), 
p. 54. 
79 Uk Heo and Terence Roehrig, op. cit., p. 35. 
80 Charles K. Armstrong (ed.), op. cit., p.54. 
81 Yong Cheol Kim, R. William Liddle and Salim Said, "Political Leadership and Civilian Supremacy in Third Wave 
Democracies: Comparing South Korea and Indonesia," Pacific Affairs vol. 79, no. 2 (Summer 2006): 250. 
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นกัศกึษาท่ีประท้วงตอ่ต้านรัฐบาลเสียชีวิตลงระหวา่งการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ การเคล่ือนไหว
ประท้วงครัง้ใหญ่บนท้องถนนจึงได้เร่ิมต้นขึน้ สถานการณ์การประท้วงยิ่งเลวร้ายลงในเดือนมิถนุายน 
โดยเฉพาะในใจกลางกรุงโซล เม่ือพรรครัฐบาลตดัสินใจเสนอช่ือพลเอกโรห์ แท-ว ูซึ่งเป็นผู้ ท่ีประธานาธิบดี
ชุน ด-ูฮวาน เลือก ให้เป็นผู้สมคัรของพรรคในการลงสมคัรรับเลือกตัง้ประธานาธิบดีตามระบบคณะ
ผู้ เลือกตัง้แบบเดมิ และแม้รัฐบาลจะได้ใช้ต ารวจปราบจลาจลก็ไมส่ามารถสลายการชมุนมุลงได้82 

อยา่งไรก็ตาม ในวนัท่ี 29 มิถนุายน ค.ศ.1987 สถานการณ์การประท้วงเร่ิมคล่ีคลายเม่ือพลเอก
โรห์ แท-ว ูได้ประกาศข้อเสนอ 8 ประการในการแก้ไขรัฐธรรมนญู ซึ่งรวมถึงการเลือกตัง้ประธานาธิบดี
โดยตรงและนิรโทษกรรมนกัโทษการเมือง น าไปสูก่ารร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ ซึ่งได้รับการประกาศใช้
ในวนัท่ี 29 ตลุาคม ค.ศ. 1987 หลงัจากได้รับความเห็นชอบจากการท าประชามติในวนัท่ี 28 ตลุาคม 
ค.ศ. 198783 การเลือกตัง้ประธานาธิบดีจึงได้ถูกก าหนดให้มีขึน้ในวนัท่ี 16 ธันวาคม ค.ศ. 1987 โดย
พรรค Democratic Justice ยงัคงยืนยนัท่ีจะเสนอช่ือพลเอกโรห์ แท-ว ูเป็นตวัแทนของพรรคในการลงสมคัร
รับเลือกตัง้ พร้อมทัง้น าเสนอความต่อเน่ืองของนโยบายจากรัฐบาลของประธานาธิบดีชุน ด-ูฮวาน 
ขณะท่ีพรรครัฐบาลยงัคงยดึมัน่ในแนวทางของตน พรรค Reunification Democratic ซึ่งเป็นพรรคฝ่าย
ค้าน กลับประสบปัญหาความแตกแยกภายในพรรคอย่างรุนแรงระหว่างนายคิม ยอง -ซาม (Kim 
Young-sam) หวัหน้าพรรค กบันายคิม แด-จงุ (Kim Dae-jung) ท่ีปรึกษาพรรค โดยนายคิม ยอง-ซาม 
เช่ือว่าตนเองซึ่งมีฐานการสนบัสนนุจากชนชัน้กลางหลายกลุ่ม น่าจะสามารถรวบรวมกลุ่มการเมืองท่ี
แตกแยกเข้าเป็นหนึง่เดียวได้ และนายคมิ แด-จงุ ซึง่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองหลงั
ค าประกาศข้อเสนอ 8 ประการ เห็นว่า ตนเองซึ่งมีบทบาทในการต่อต้านรัฐบาลทหารมาตัง้แตส่มยัท่ี
พลเอกปัก จงุฮี (Park Chung hee) ยงัด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี จนถกูคมุขงัหลายครัง้ น่าจะเป็น
ตวัแทนท่ีเหมาะสมกว่าในการต่อสู้ เพ่ือประชาธิปไตย การท่ีนายคิม แด-จุง มิได้รับการเสนอช่ือจาก
พรรคได้สร้างความโกรธแค้นให้แก่ผู้สนบัสนุนของเขา โดยเฉพาะจากฐานเสียงทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศ อนัเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูละเลยจากภาครัฐและพรรคการเมืองมาโดยตลอด และเม่ือพรรคฝ่าย
ค้านไม่สามารถตกลงหาข้อสรุปท่ีเป็นท่ีพอใจได้ นายคิม แด-จุง จึงลาออกจากพรรค Reunification 
Democratic และตัง้พรรคการเมืองของตนเองขึน้แข่งขัน ภายใต้ช่ือ Party for Peace and 
Democracy นอกจากพรรคฝ่ายค้านทัง้สองพรรคนีแ้ล้ว พรรค New Democratic Republican ก็ได้ส่ง
                                                           
82 Ibid., p. 54. 
83 Aurel Croussant, op. cit., p. 420. 
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นายคิม จอง-พิล (Kim Jong-pil) อดีตนายกรัฐมนตรีในสมยัประธานาธิบดี ปัก จงุฮี ลงสมคัรรับเลือกตัง้
ในครัง้นีด้้วย โดยเสนอท่ีจะสืบทอดเจตนารมณ์ของพรรค Democratic Republican ซึ่งเป็นพรรค
รัฐบาลดัง้เดิมในสมยัท่ีประธานาธิบดีปัก จงุฮี ยงัคงด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งพรรคนีไ้ด้ถกูยบุ
ไปใน ค.ศ. 198084 

ตารางที่ 3.1 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้วันท่ี 16 ธันวาคม ค.ศ.1987  

ผู้สมัคร คะแนนเสียง ร้อยละ 
Roh Tae-woo (Democratic Justice Party) 8,282,738 35.9 
Kim Young-sam (Reunification Democratic Party) 6,337,581 27.5 
Kim Dae-junf (Party for Peace and Democracy) 6,113,375 26.5 
Kim Jong-pil (New Democratic Republican Party) 1,823,067 7.9 
Shin Jeong-yil (Korean Unification Party) 46,650 0.2 
ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ทัง้หมด 25,873,624 
ผู้มาใช้สทิธิเลอืกตัง้ 23,066,419 
คิดเป็นร้อยละ 89.2 

ที่มา: Aurel Croussant, "Republic of Korea," in Dieter Nohlen, Florian Grotz and Christof 
Hartmann (eds.), Elections in Asia and the Pacific A Data Handbook vol. 2 South East 
Asia, East Asia and the South Pacific (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 466. 

ผลเลือกตัง้แสดงให้เห็นว่า การแข่งขนัแย่งชิงคะแนนกันเองระหว่างพรรคฝ่ายค้านท่ีแตกแยก
เป็นสองฝ่าย ส่งผลให้พลเอกโรห์ แท-ว ูได้รับชยัชนะด้วยคะแนนร้อยละ 35.9 แม้ว่าคะแนนเสียงของ
พรรคฝ่ายค้านทัง้สองพรรครวมกนัจะมีมากถึงร้อยละ 54 ก็ตาม ทัง้นี ้เน่ืองจากฐานเสียงของผู้น าฝ่ายค้าน
ทัง้สองท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลให้ไมมี่ผู้สมคัรคนใดสามารถรวบรวมคะแนนเสียงจากฝ่ายค้าน
ทัง้หมดได้ส าเร็จ แต่แม้ว่าพรรคฝ่ายค้านจะไม่สามารถมีชัยชนะเหนือการเลือกตัง้ประธานาธิบดี 
บรรดาพรรคฝ่ายค้านก็ประสบความส าเร็จในการท้าทายการควบคมุเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดของ
พรรครัฐบาลในสมัชชาแห่งชาติ ดงัผลการเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติท่ีจดัให้มีขึน้เม่ือวันท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1988 ท่ีท าให้พรรค Party for Peace and Democracy และพรรค Reunification 

                                                           
84 Han Sung-Joo, op. cit., pp. 55-56. 
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Democratic สองพรรคฝ่ายค้านส าคญัมีท่ีนัง่ในสภาสมชัชาแห่งชาติรวมกนัถึง 129 เสียง ซึ่งมากกว่าท่ีนัง่
ของพรรครัฐบาล น ามาสู่การเพิ่มอ านาจการตรวจสอบและต่อรองกับรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านผ่าน
กลไกนิตบิญัญตั ิผลการเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแหง่ชาติปรากฏในตารางด้านลา่งนี ้

ตารางที่ 3.2 ผลเลือกตัง้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 

พรรค ผลเลือกตัง้ระบบเขต ผลเลือกตัง้ระบบสัดส่วน รวม 
Democratic Justice Party (DJP) 87 38 125 
Party for Peace and Democracy (PPD) 54 16 70 
Reunification Democratic Party (RDP) 46 13 59 
New Democratic Republican Party (NDRP) 27 8 35 
Hangyore Democratic Party 1 0 1 
ผู้สมคัรอิสระ 9 0 9 
รวม 224 75  
ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ 26,198,205 คน 
ผู้มาใช้สทิธิเลอืกตัง้ 19,850,815 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.8 

ที่มา: Aurel Croussant, op. cit., pp. 431, 455 – 456. 

เม่ือการเลือกตัง้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติเสร็จสิน้ลงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พลเอกโรห์ แท-ว ู
ได้สาบานตนเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.  1988 ซึ่งเป็นวันเดียวกับท่ี
รัฐธรรมนญูมีผลบงัคบัใช้85 และนบัเป็นจดุเร่ิมต้นของสาธารณรัฐท่ี 6 แหง่สาธารณรัฐเกาหลี 

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 

รากฐานของการปฏิรูปซึ่งน ามาสู่รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัของเกาหลีใต้เกิดขึน้ท่ามกลางการ
ประท้วงขนาดใหญ่ของประชาชนในชว่งเดือนมิถนุายน ค.ศ. 1987 โดยขณะท่ีผู้ประท้วงได้เข้ายึดพืน้ท่ี
ตา่งๆ รวมถึงใจกลางกรุงโซล พลเอกโรห์ แท-ว ู ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ประธานาธิบดีของพรรครัฐบาล ได้
เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนญู 8 ประการ ประกอบด้วย86  

                                                           
85 Constitution of the Republic of Korea, Addenda Article 1. 
86 Doh C. Shin, Mass Politics and Culture in Democratizing Korea (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 3. 
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1) เปล่ียนระบบการเลือกตัง้ประธานาธิบดีเป็นการเลือกตัง้โดยตรง  
2) แก้ไขเง่ือนไขในการสมคัรรับเลือกตัง้ประธานาธิบดีเพ่ือให้เกิดความเทา่เทียม  
3) นิรโทษกรรมนกัโทษทางการเมือง  
4) รับรองสิทธิของผู้ถกูจบักมุ (Writ of Habeas Corpus)  
5) ให้เสรีภาพแก่ส่ือ  
6) เปิดให้มีการเลือกตัง้ท้องถ่ิน  
7) สร้างบรรยากาศทางการเมืองท่ีเหมาะสมแก่การปรึกษาหารือและประนีประนอม  
8) พฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

แม้วา่ข้อเสนอดงักลา่วจะเป็นการยินยอมตามข้อเรียกร้องของฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาล ซึ่งได้เข้าพบ
ประธานาธิบดีชนุ ด-ูฮวาน ในวนัท่ี 24 มิถนุายน ค.ศ. 1987 ระหว่างท่ีการประท้วงก าลงัด าเนินไป แต่
การยินยอมดงักล่าวก็ได้ส่งผลดีต่อรัฐบาลด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การท่ีพลเอกโรห์ แท-วู เป็นผู้ แถลง
ข้อเสนอ 8 ประการในฐานะผู้สมคัรของพรรครัฐบาล แทนท่ีจะเป็นการแถลงโดยประธานาธิบดีท่ีก าลงั
จะหมดวาระลง ได้ช่วยเสริมสถานะและบทบาทของการเป็นผู้น าที่น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของ
พลเอกโรห์ แท-วู87 นอกจากนี ้การนิรโทษกรรมผู้ต่อต้านรัฐบาลท่ีถูกคุมขัง รวมถึงนายคิม แด -จุง 
สง่ผลให้เกิดความแตกแยกในพรรคฝ่ายค้าน ในประเดน็ท่ีวา่ใครควรจะเป็นตวัแทนลงสมคัรรับเลือกตัง้
ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในนามของพรรค กรณีนีไ้ด้น ามาซึ่งความขดัแย้งระหว่างผู้ ที่สนบัสนุน
นายคิม ยอง-ซาม (Kim Young-sam) หวัหน้าพรรค กบันายคิม แด-จงุ (Kim Dae-jung) ท่ีปรึกษาพรรค 
และไม่สามารถประนีประนอมกันได้ น ามาสู่การแยกตวัออกมาจดัตัง้พรรคการเมืองขึน้ใหม่ของ
นายคิม แด-จงุ ดงัที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การประกาศข้อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนญู 8 ประการ 
ยงัช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขนัทางการเมืองระหว่างกลุ่มท่ีแตกต่างหลากหลาย มากกว่าการ
แข่งขนัระหว่างผู้สมคัรพลเรือนและผู้ สืบทอดอ านาจของรัฐบาลทหาร ด้วยเง่ือนไขเหล่านี ้ได้ส่งผลให้
พลเอกโรห์ แท-ว ูได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้ครัง้นี ้

                                                           
87 Yong Cheol Kim, R. William Liddle and Salim Said, op. cit., p. 251. 
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เม่ือมีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลและกลุ่มฝ่ายค้านในหลักการของบทแก้ไข
รัฐธรรมนูญ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจึงเร่ิมขึน้ภายใต้การมีส่วนร่วมของทัง้สองฝ่าย 88 โดย
เป้าหมายส าคญัของรัฐธรรมนูญ คือการจ ากัดอ านาจของประธานาธิบดี และการเพิ่มอ านาจของ
รัฐสภา ซึ่งถูกลดอ านาจลงอย่างมากภายใต้บทบญัญัติของรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนหน้า รวมถึงเพิ่ม
ความเป็นอิสระของศาล89 ทัง้นี ้กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนญูใช้ระยะเวลาเพียง 4 เดือนนบัตัง้แต่
ค าประกาศข้อเสนอ 8 ประการ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1987 กระทัง่การท าประชามติเพ่ือรับรอง
ร่างรัฐธรรมนูญในวนัท่ี 28 ตลุาคม ค.ศ. 1987 ผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปรากฏในตาราง
ด้านลา่งนี ้

ตารางที่ 3.3 ผลประชามตเิพ่ือรับรองร่างรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้วันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1987  

 จ านวน ร้อยละ 

ผู้มีสทิธิลงคะแนน 20,373,869 - 
ผู้มาใช้สทิธิ 19,453,926 78.2 

บตัรดี 19,187,027 98.5 

บตัรเสยี 266,899 1.5 

เห็นชอบ 17,829,354 94.4 

ไมเ่ห็นชอบ 1,357,673 5.6 

ที่มา: Aurel Croussant, op. cit., p. 427. 

เม่ือได้รับมติเห็นชอบจากประชาชน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบร้อยละ 94.4 จากผู้ ท่ีมาลง
ประชามติทัง้หมดร้อยละ 78.2 การเลือกตัง้ประธานาธิบดีจึงเกิดขึน้ โดยวาระของประธานาธิบดีเร่ิมต้นขึน้
ในวนัเดียวกบัท่ีรัฐธรรมนญูมีผลบงัคบัใช้ คือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1988 

 

 

                                                           
88 Dae-Kyu Yoon, Law and Democracy in South Korea: Democratic Development Since 1987 (Seoul: The Institute for Far 
Eastern Studies, Kyungnam University Press, 2010), p. 24. 
89 Ibid., p. 25. 
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การออกแบบสถาบันการเมือง 

1. ระบบเลือกตัง้ 

 หนึ่งในข้อเรียกร้องของขบวนการประชาธิปไตยเกาหลีใต้คือ ให้มีการเปล่ียนแปลงระบบ
เลือกตัง้ประธานาธิบดีจากการเลือกตัง้ทางอ้อมผ่านคณะผู้ เลือกตัง้ท่ีต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล 
ซึ่งง่ายต่อการสืบทอดอ านาจ90 เป็นการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน ข้อเรียกร้องดงักล่าวได้รับการ
ตอบสนองในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 ท่ีนอกจากจะได้ก าหนดให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้
โดยตรงแล้ว ยงัได้ก าหนดให้ประธานาธิบดีสามารถด ารงต าแหน่งได้เพียง 1 วาระ ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี91 
โดยการเลือกตัง้ประธานาธิบดีใช้ระบบเสียงข้างมากธรรมดา และผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้สามารถลง
สมคัรได้ทัง้ในนามพรรคการเมืองและในนามผู้สมคัรอิสระ ในกรณีท่ีมีผู้สมคัรรับเลือกตัง้ประธานาธิบดี
เพียงผู้ เดียว บคุคลนัน้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้92 

 นอกจากนัน้ รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1987 ยงัได้เปล่ียนแปลงระบบเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาต ิ
(National Assembly) ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติใหม่ จากเดิมท่ีรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1980 
ก าหนดให้การเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 276 คน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
เลือกตัง้โดยตรงจากเขตเลือกตัง้ 92 เขต ท่ีมีสมาชิกเขตละ 2 คน ส่วนสมาชิกอีก 92 คน จะได้รับการ
จดัสรรตามสดัส่วนของท่ีนัง่ท่ีแตล่ะพรรคได้รับ โดยพรรคท่ีมีสมาชิกสมชัชาแห่งชาติมากท่ีสดุจากการ
เลือกตัง้ระบบเขต จะได้รับจดัสรรท่ีนัง่เพิ่มอีกจ านวน 2 ใน 3 ท่ีนั่งท่ีเหลือจะถูกจดัสรรตามคะแนนท่ี
พรรคได้รับ93 ซึง่ระบบนีเ้อือ้ประโยชน์ให้แก่พรรครัฐบาล เช่น ในการเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติใน 
ค.ศ.1985 พรรครัฐบาลได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสดุ มีสมาชิกสมชัชาแห่งชาติท่ีได้รับเลือกตัง้ระบบเขตคิด
เป็นร้อยละ 46 ของสมาชิกที่มาจากการเลือกตัง้ระบบเขตทัง้หมด ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 35.4 
ของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ การได้รับจดัสรรท่ีนัง่เพิ่มเติมเช่นนีส้่งผลให้พรรครัฐบาลมีสมาชิกสมชัชาแห่งชาติ
ถึงร้อยละ 54 ของสมาชิกทัง้หมด ท าให้สามารถครองเสียงข้างมากในสมัชชาแห่งชาติ แต่ภายใต้
บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1987 ก าหนดให้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติมีจ านวนเพิ่มขึน้เป็น 299 คน 

                                                           
90 Dae-Kyu Yoon, op. cit., p. 19. 
91 Ibid., p. 26. 
92 Constitution of the Republic of Korea, Article 67. 
93 Hong Nack Kim, "The 1988 Parliamentary Election in South Korea," Asian Survey vol. 29, no. 5 (May 1989): 481 – 482. 
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มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ประกอบด้วยสมาชิกท่ีได้รับเลือกตัง้จากระบบเขตๆ ละหนึ่งคน 
จ านวน 224 ท่ีนัง่ และสมาชิกจากระบบสดัส่วนอีก 75 ท่ีนัง่ ในกรณีท่ีมีพรรคใดพรรคหนึ่งได้รับเสียง
ข้างมากเกินกึ่งหนึง่จากการเลือกตัง้ระบบเขต คือ มีสมาชิกได้รับเลือกตัง้ถึง 112 ท่ีนัง่ การจดัสรรท่ีนัง่
ในระบบสดัสว่นทัง้ 75 ท่ีนัง่จะท าตามสดัสว่นของท่ีนัง่ท่ีแตล่ะพรรคได้รับจากการเลือกตัง้ระบบเขต แต่
ในกรณีท่ีไม่มีพรรคใดได้รับท่ีนั่งจากการเลือกตัง้ระบบเขตเกินกึ่งหนึ่ง จ านวนท่ีนั่ง 38 ท่ีนั่งซึ่งเป็น
จ านวนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนท่ีนัง่ในระบบสดัส่วนจะถูกจดัสรรให้แก่พรรคท่ีได้คะแนนเสียงมากท่ีสุด 
ขณะท่ีท่ีนัง่ท่ีเหลืออีก 37 ท่ีนัง่จะถกูจดัสรรตามอตัราส่วนให้แก่พรรคอ่ืนๆ ท่ีมีสมาชิกสมชัชาแห่งชาติ
จากการเลือกตัง้ระบบเขต ตัง้แต ่5 คนขึน้ไป94 

 ภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงระบบเลือกตัง้อีกครัง้ตามค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนญู ซึ่งมีมติ
วา่การจดัสรรท่ีนัง่ในสมชัชาแหง่ชาตโิดยนบัจากการลงคะแนนเลือกตัง้ระบบเขตนัน้ไม่สามารถสะท้อน
เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของประชาชนได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการลงคะแนนให้ผู้สมคัรอิสระจะส่งผลให้
ไมมี่การน าคะแนนดงักล่าวไปคิดค านวณในการจดัสรรในระบบสดัส่วน จึงมีการเปล่ียนระบบเลือกตัง้
เป็นแบบแยกบตัรเลือกตัง้ระหว่างบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้สมคัรในเขตเลือกตัง้ และบตัรลงคะแนนให้
พรรคการเมืองส าหรับการค านวณระบบสดัสว่น โดยพรรคท่ีจะได้รับจดัสรรท่ีนัง่ระบบสดัส่วนต้องได้รับ
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของคะแนนเลือกตัง้ระบบสดัส่วน หรือได้รับท่ีนัง่จากการเลือกตัง้ระบบ
เขตไม่น้อยกว่า 5 ท่ีนัง่95 ซึ่งในปัจจบุนั สมชัชาแห่งชาติมีสมาชิก 300 คน โดยสมาชิก 246 คนมาจาก
การเลือกตัง้ระบบเขต และ 54 คนมาจากการเลือกตัง้ระบบสดัส่วน96 

2. รูปแบบรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ: 
ระบบประธานาธิบดี และระบบสภาเดียว 

 เน่ืองจากทัง้รัฐธรรมนูญยูชิน ค.ศ. 1972 และรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1980 มุ่งเน้นการรวมศูนย์
อ านาจไว้ท่ีประธานาธิบดี ดงันัน้หนึ่งในเป้าหมายของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 จึงเป็นการลดอ านาจ
ของประธานาธิบดีลง เพ่ือให้เกิดสมดุลในการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบญัญัติ บริหาร และตลุาการ 97 

                                                           
94 Ibid., p. 482. 
95 Dae-Kyu Yoon, op. cit., p. 54. 
96 National Assembly of the Republic of Korea, Members [online], July 8, 2016, Available from 
http://korea.assembly.go.kr/int/org_03.jsp. 
97 Dae-Kyu Yoon, op. cit., p. 25. 
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เร่ิมต้นท่ีก าหนดให้มีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีทางตรงท่ีแยกขาดจากสมาชิกสมชัชาแห่งชาติ ซึ่งเปิด
โอกาสให้พรรคฝ่ายค้านสามารถคมุเสียงข้างมากในสภาได้ น าไปสู่การตรวจสอบฝ่ายบริหารท่ีเข้มข้น
ขึน้กว่าระบบเดิมท่ีต าแหน่งประธานาธิบดีถูกผูกโยงเข้ากับจ านวนท่ีนัง่ของสมาชิกสมชัชาแห่งชาต ิ
ส่งผลให้ประธานาธิบดีได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากในสภาอยู่ เสมอ 98 นอกจากนี ้
ประธานาธิบดียงัไมส่ามารถประกาศยบุสมชัชาแหง่ชาตไิด้99 

 อ านาจท่ีเพิ่มขึน้ของฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 ได้แก่ อ านาจในการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร เช่น อ านาจในการรับรองนายกรัฐมนตรีท่ีประธานาธิบดีเป็นผู้แตง่ตัง้100 อ านาจ
ยกเลิกการใช้อ านาจในสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดี101 อ านาจในการออกกฎหมายแม้จะ
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี หากยืนยนัด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3102 อ านาจในการขอให้
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตอบข้อซักถามของสมชัชาแห่งชาติ103 และอ านาจในการถอดถอน
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษา คณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (Board of Audit Inspection) และเจ้าหน้าท่ีรัฐอ่ืนๆ ตามกฎหมายท่ี
ออกมาภายหลงั  

 ในสว่นของอ านาจของตลุาการ รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1987 ได้ก าหนดให้ประธานาธิบดีเป็นผู้ แตง่ตัง้
ประธานศาลฎีกาภายใต้ความเห็นชอบจากสมชัชาแห่งชาติ และให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้ เสนอชื่อ
ผู้พิพากษาศาลฎีกาต่อประธานาธิบดี104 โดยประธานศาลฎีกามีวาระในการด ารงต าแหน่ง 6 ปีและ
สามารถด ารงต าแหนง่ได้เพียงหนึง่วาระเทา่นัน้ ขณะท่ีผู้พิพากษาศาลฎีกามีวาระในการด ารงต าแหน่ง 
6 ปี และผู้พิพากษาอ่ืนๆ มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 10 ปี โดยผู้พิพากษาศาลฎีกาและศาลอ่ืนๆ 

                                                           
98 Ibid., p. 100. 
99 EAF Editorial Group, ‚Where’s South Korea’s democracy headed?,‛ East Asia Forum [online], April 4, 2016, Available 
from http://www.eastasiaforum.org/2016/04/11/wheres-south-koreas-democracy-headed/. 
100 Constitution of the Republic of Korea, Article 86.  
101 Constitution of the Republic of Korea, Article 76. 
102 Constitution of the Republic of Korea, Article 53. 
103 Constitution of the Republic of Korea, Article 62. 
104 Constitution of the Republic of Korea, Article 104. 
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สามารถด ารงต าแหน่งได้มากกว่า 1 วาระ105 การพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาท่ียงัคงอยู่ในวาระจะ
เกิดขึน้ได้เฉพาะเม่ือสมชัชาแหง่ชาตมีิมตถิอดถอนเท่านัน้106 

 นอกเหนือจากศาลฎีกาแล้ว รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1987 ยงัก าหนดให้มีการจดัตัง้ศาลรัฐธรรมนญู
ขึน้ โดยมีหน้าท่ีส าคญั คือ พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนญูตามค าร้องขอของศาลยุติธรรมอ่ืนๆ ถอด
ถอนเจ้าหน้าท่ีรัฐ ยุบพรรค วินิจฉัยความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานราชการ ทัง้นี ้คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนญูจ านวน 9 คน มาจากการแตง่ตัง้โดยประธานาธิบดี โดยเป็นการเสนอช่ือจากสมชัชาแห่งชาต ิ
3 คน และเป็นการเสนอช่ือจากประธานศาลฎีกา 3 คน และแต่งตัง้จากบุคคลท่ี ประธานาธิบดี
เห็นสมควร 3 คน ทัง้นี ้รายช่ือทัง้หมดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมชัชาแหง่ชาติ107 

 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 ก าหนดขัน้ตอนในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตลุาการท่ีน่าสนใจ คือ สมชัชาแห่งชาติมีอ านาจในการ
ถอดถอนประธานาธิบดี ผู้พิพากษา ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู ในข้อหาละเมิดรัฐธรรมนญู หรือละเมิด
กฎหมายในระหวา่งปฏิบตัหิน้าท่ีได้ หากสมาชิกจ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทัง้หมด เสนอญัตติถอดถอน 
และมีเสียงเห็นชอบถึงคร่ึงหนึ่งของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติทัง้หมด เว้นแต่ในกรณีถอดถอน
ประธานาธิบดีท่ีต้องใช้เสียงจากสมาชิกคร่ึงหนึ่งในการเสนอญัตติและมีเสียงเห็นชอบของสมาชิก
สมชัชาแหง่ชาต ิ2 ใน 3 ของสมาชิกทัง้หมด108 อยา่งไรก็ตาม แม้วา่สมชัชาแหง่ชาติจะมีมติให้ถอดถอน
แล้ว กระบวนการดงักลา่วยงัไมถื่อวา่มีผลบงัคบัใช้จนกว่าศาลรัฐธรรมนญูจะมีมติจากตลุาการจ านวน 
6 คนหรือมากกวา่รับรองวา่กระบวนการถอดถอนชอบด้วยรัฐธรรมนญู109 

3. กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก 

 สว่นหนึง่ในอ านาจตรวจสอบถ่วงดลุของฝ่ายตลุาการตามรัฐธรรมนญู ค.ศ.1987 คืออ านาจใน
การทบทวนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการกระท าทางปกครอง ส่งผลให้องค์กรทาง
ตลุาการท าหน้าท่ีเป็นกลไกคดัง้างเสียงข้างมาก โดยรัฐธรรมนญูได้ให้อ านาจศาลฎีกาในการพิจารณา

                                                           
105 Constitution of the Republic of Korea, Article 105. 
106 Constitution of the Republic of Korea, Article 106. 
107 Constitution of the Republic of Korea, Article 111. 
108 Constitution of the Republic of Korea, Article 65. 
109 Constitution of the Republic of Korea, Article 113. 



45 
 

ความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ กฎ และการกระท าทางปกครอง110 ยิ่งไปกว่านี ้ศาลรัฐธรรมนญูยงั
ท าหน้าท่ีวินิจฉัยขัน้สดุท้ายในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของสมชัชาแห่งชาต ิ
และการยุบพรรคการเมือง  ท่ี ริ เ ร่ิมโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 111 นัยยะของการใช้อ านาจดังกล่าว 
เปรียบเสมือนศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าท่ีก ากับ ควบคมุ อ านาจนิติบญัญัติของสมชัชาแห่งชาติ ซึ่งมา
จากเสียงข้างมากของประชาชน บทบาทการคดัง้างเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญถกูทดสอบเม่ือ
พรรคฝ่ายค้านซึง่คมุเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของสมชัชาชาแห่งชาติมีมติถอดถอนประธานาธิบดีโรห์ มู-ฮยนุ 
(Roh Moo-hyun) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 ด้วยข้อหาท าผิดกฎหมายเลือกตัง้ ทจุริต และละเลยใน
การปฏิบตัิหน้าท่ี ศาลรัฐธรรมนญูมีมติยกฟ้องมติถอดถอนของสมชัชาแห่งชาติ โดยวินิจฉัยว่า แม้ว่า
จะมีการละเมิดกฎหมายจริง แต่การกระท านัน้ไม่เพียงพอต่อการถอดถอน ท าให้มติดงักล่าวตกไป 
พร้อมกบัก่อให้เกิดกระแสตอ่ต้านพรรคฝ่ายค้านอย่างรุนแรง ส่งผลให้พรรครัฐบาลได้กลบัมาเป็นเสียง
ข้างมากในสมชัชาแหง่ชาต ิด้วยท่ีนัง่ในสภาท่ีเพิ่มมากขึน้112 

 นอกจากศาลรัฐธรรมนญูจะใช้อ านาจคดัง้างเสียงข้างมากคุ้มครองประธานาธิบดีโรห์ ม-ูฮยนุ 
จากการถอดถอนโดยสมชัชาแห่งชาติแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญยงัได้ยตุิร่างรัฐบญัญัติย้ายเมืองหลวงจาก
กรุงโซล ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบายท่ีประธานาธิบดีโรห์ ม-ูฮยนุ เสนอในการหาเสียงจนได้รับชยัชนะในการ
เลือกตัง้ประธานาธิบดีเม่ือ ค.ศ. 2003 และเป็นนโยบายท่ีพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านสามารถ
บรรลขุ้อตกลงร่วมกนัได้ โดยศาลรัฐธรรมนญูได้รับค าร้องของสมาชิกสมชัชาแห่งชาติส่วนน้อยท่ีไม่
เห็นด้วย และมีมติให้ร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ด้วยการวินิจฉัยว่า กรุงโซล 
(Seoul) มีสถานะเป็นเมืองหลวงตามจารีต ดงันัน้ รัฐบญัญัติฉบบันีจ้ึงมีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่า
กบับทบญัญัติในรัฐธรรมนญู การประกาศย้ายเมืองหลวงจึงต้องท าผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนญู ซึ่งต้อง
ผ่านการท าประชามติ การย้ายเมืองหลวงด้วยการออกเป็นรัฐบญัญัติจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูทัง้ใน
ด้านของวิธีการ และเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการท าประชามติ นบัเป็นบทบาทคดัง้างเสียง

                                                           
110 Constitution of the Republic of Korea, Article 107. 
111 Constitution of the Republic of Korea, Article 111. 
112 Dae-Kyu Yoon, op. cit., pp. 162 – 163. 
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ข้างมากทัง้ในแง่นโยบายในการหาเสียง และในแง่ร่างรัฐบัญญัติท่ีผ่านการเห็นชอบจากสมัชชา
แหง่ชาติ113 

4. กตกิาเก่ียวกับพรรคการเมือง 

รัฐบญัญัติพรรคการเมือง (Political Parties Act) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ใน ค.ศ. 2005 และได้รับ
การแก้ไขเพิ่มเตมิ 4 ครัง้ ระหว่าง ค.ศ. 2008-2010 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ (National 
Election Commission) มีหน้าท่ีก ากับดแูลการจดทะเบียนจดัตัง้พรรคการเมือง114 และประกาศยุบ
พรรคการเมืองทัง้ท่ีไม่สามารถบรรลุเง่ือนไขตามท่ีรัฐบญัญัติก าหนดและท่ียุบโดยสมัครใจ 115 โดย
รัฐบญัญัติพรรคการเมือง ก าหนดให้การจัดตัง้พรรคการเมืองต้องเร่ิมต้นโดยให้มีคณะกรรมาธิการ
เตรียมการส าหรับการจดัตัง้ส านกังานใหญ่ของพรรค (Preparatory Committee for Central Party 
Formation) จ านวน 200 คน116 และต้องมีการออกประกาศการประชุมเพ่ือจัดตัง้พรรคการเมืองให้
สาธารณชนได้รับทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนั ก่อนท่ีการประชุมจะถูกจดัขึน้117 ทัง้นี ้พรรคการเมือง
ต้องมีสาขาพรรคในเขตเมือง (City) หรือเทศบาล (Do) ไม่น้อยกว่า 5 สาขา118 และแตล่ะสาขาต้องมี
สมาชิกไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดยสมาชิกเหล่านัน้ต้องมีทะเบียบบ้านอยู่ในเขตเดียวกับสาขาพรรค
นัน้119 การจดัตัง้สาขาพรรคต้องผ่านกระบวนการเดียวกบัการจดัตัง้ส านกังานใหญ่ของพรรค เพียงแต่
จ านวนสมาชิกคณะกรรมาธิการจดัตัง้สาขาพรรค ก าหนดไว้เพียง 100 คน120 

ส าหรับการยุบพรรคการเมือง รัฐบญัญัติพรรคการเมืองได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการการ
เลือกตัง้สามารถท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

                                                           
113 Jongcheol Kim, ‚Upgrading Constitutionalism: the ups and down of constitutional developments in South Korea since 
2000,‛ in Albert Chen (ed.), Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2014), pp. 80 – 81. 
114 Political Parties Act, Article 7. 
115 Political Parties Act, Article 44. 
116 Political Parties Act, Article 7. 
117 Political Parties Act, Article 9. 
118 Political Parties Act, Article 17. 
119 Political Parties Act, Article 18. 
120 Political Parties Act, Article 7. 
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1) มีสาขาพรรคไมถ่ึง 5 สาขา หรือในสาขาพรรคมีสมาชิกไม่ถึงจ านวนท่ีก าหนด โดยในกรณี
นีใ้ห้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศยบุพรรคการเมืองดงักล่าวหลงัจากมีการตรวจพบ
เป็นเวลา 3 เดือน หรือให้ท าการยุบพรรคหลงัจากวันเลือกตัง้ทัว่ไปในกรณีท่ีมีการตรวจ
พบภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนจะมีการเลือกตัง้  

2) ไม่ส่งผู้ สมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติในการเลือกตัง้ตามวาระ หรือสมาชิก
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีหมดวาระ หรือสมาชิกสภาเมืองและเทศบาล เป็นเวลา 4 ปี  

3) ส่งผู้ สมัครลงรับเลือกตัง้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติแต่ไม่มีสมาชิกของพรรคได้รับเลือกตัง้ 
และพรรคได้รับคะแนนเสียงน้อยกวา่ร้อยละ 2 ของจ านวนบตัรดีทัง้หมด121 

แม้วา่พรรคการเมืองของเกาหลีใต้จะถกูผลกัดนัให้ต้องมีกิจกรรมทางการเมืองและสาขาพรรค
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือมิให้ถูกคณะกรรมการการเลือกตัง้ยุบพรรค แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ให้การ
สนบัสนนุการท ากิจกรรมของพรรคการเมืองด้วยการให้เงินอดุหนนุ (subsidy) สองประเภท ได้แก่ เงิน
อดุหนนุกิจการทัว่ไปของพรรค ซึง่มีการจา่ยให้แก่พรรคการเมืองในทกุไตรมาส และเงินอดุหนนุส าหรับ
การลงสมคัรรับเลือกตัง้ของพรรค ซึ่งจ่ายให้แก่พรรคการเมืองในปีท่ีมีการเลือกตัง้ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน
และระดบัชาติ122 โดยเงินอุดหนุนกิจการทัว่ไปของพรรคเร่ิมจัดสรรให้พรรคการเมืองนับตัง้แต่ ค.ศ. 
1981 ด้วยอตัรา 100 วอน (won) ตอ่ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 1 คน จนกระทัง่หลงัการคืนอ านาจให้ประชาชน
ล่วงเลยมาจนถึง ค.ศ. 1991 จึงมีการปรับเพิ่มเงินอดุหนุนเป็น 800 วอน ตอ่คน ก่อนจะมีการปรับให้
เป็นไปตามดรรชนีราคาผู้บริโภค ใน ค.ศ. 2008 ขณะท่ีเงินทนุสนบัสนนุการเลือกตัง้เร่ิมจดัสรรใน ค.ศ. 
1991 ด้วยอตัรา 300 วอน ตอ่ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 1 คน ก่อนจะเพิ่มเป็น 800 วอน ใน ค.ศ.1994123 และใน 
ค.ศ. 2006 ยงัมีการจดัสรรเงินอดุหนนุเพิ่มเติมให้แก่พรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมคัรท่ีเป็นสตรีหรือผู้พิการ

                                                           
121 Political Parties Act, Article 44. 
122 National Election Commission, Details of Political Funds Act: National Subsidies [online], February 11, 2017, Available 
from http://www.nec.go.kr/engvote_2013/03_politicalNfunds/03_04.jsp#. 
123 Sunghack Lim, ‚Political Parties and Party System in Korea after Democratization,‛ in Liang Fook Lye and Wilhelm 
Hofmeister (eds.), Political Parties, Party System and Democratization in East Asia (Singapore: World Scientific Publishing, 
2011), p. 217. 
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ลงสมคัรรับเลือกตัง้ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัท้องถ่ินด้วย124 ทัง้นี ้การจดัสรรเงินอดุหนนุกิจการ
ทัว่ไปของพรรคการเมืองและเงินอดุหนนุส าหรับการลงสมคัรรับเลือกตัง้จดัสรรให้ในอตัราสว่นดงันี ้ 

1) ร้อยละ 50 ของเงินอดุหนนุทัง้สองประเภท จดัสรรอยา่งเทา่เทียมให้แก่ทกุพรรคท่ีมีสมาชิก
สมชัชาแหง่ชาต ิ20 ท่ีนัง่ขึน้ไป125  

2) ร้อยละ 5 ของเงินอุดหนุนทัง้สองประเภท ให้แก่พรรคการเมืองแต่ละพรรคท่ีมีสมาชิก
สมชัชาแหง่ชาตน้ิอยกวา่ 20 ท่ีนัง่ แตมี่สมาชิก 5 ท่ีนัง่ขึน้ไป 

3) ร้อยละ 2 ของเงินอุดหนุนทัง้สองประเภท ให้แก่พรรคการเมืองแต่ละพรรคท่ีมีสมาชิก
สมชัชาแห่งชาติน้อยกว่า 5 คน จนถึงไม่มีสมาชิกสมชัชาแห่งชาติเลย ในกรณีแรก พรรค
ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 2 หรือมากกวา่ในการเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติ และกรณี
ท่ีสอง พรรคมีสมาชิกสมัชชาแห่งชาติแต่ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 2 ในการ
เลือกตัง้ และได้รับคะแนนเสียงเลือกตัง้ในการเลือกตัง้ท้องถ่ินไมน้่อยกวา่ร้อยละ 0.5  

4) ร้อยละ 0.5 ของเงินอุดหนุนทัง้สองประเภท ให้แก่พรรคการเมืองท่ีไม่ได้ลงสมัคร รับ
เลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติ แตล่งสมคัรในการเลือกตัง้ท้องถ่ินและได้รับคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2 

5) เงินอุดหนุนส่วนท่ีเหลือ คร่ึงหนึ่งจดัสรรเพิ่มเติมให้แก่พรรคการเมืองตามจ านวนสมาชิก
สมชัชาแห่งชาติท่ีได้รับเลือกตัง้ และอีกคร่ึงหนึ่งจดัสรรตามอตัราส่วนของคะแนนเสียงท่ี
พรรคได้รับในการเลือกตัง้ครัง้ลา่สดุ126  

บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทางการเมือง  

การจัดวางโครงสร้างสถาบันทางการเมืองของเกาหลีใต้ในช่วงการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัการลดอ านาจของฝ่ายบริหาร และการเพิ่มเติม
กลไกการตรวจสอบถ่วงดลุฝ่ายบริหารให้ฝ่ายนิติบญัญัติและองค์กรอิสระ โดยกลไกของฝ่ายนิติบญัญัต ิ
ได้รับอ านาจจากรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 ในการริเร่ิมตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร เช่น 
อ านาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้นายกรัฐมนตรีโดยประธานาธิบดี รวมถึงเสนอแนะต่อ

                                                           
124 Political Funds Act, Article 26. 
125 Uk Heo and Terence Roehrig, op. cit., p. 59. 
126 National Election Commission, Details of Political Funds Act: National Subsidies, op. cit. 
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ประธานาธิบดีให้ปลดนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีออกจากต าแหน่ง 127 อ านาจในการขอให้
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเข้าตอบค าถามของสมชัชาหรือคณะกรรมาธิการ 128 นอกจากนี ้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัติยังได้รับการปกป้องจากการแทรกแซงของฝ่ายบริหารด้วยการ
ก าหนดให้ประธานาธิบดีไมส่ามารถยบุสมชัชาแหง่ชาตไิด้129 

อีกองค์กรหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร คือศาลรัฐธรรมนูญ ดงัปรากฏ
ในอ านาจพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติถอดถอนประธานาธิบดีท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากสมัชชาแห่งชาติ ในกรณีการถอดถอนประธานาธิบดีโรห์ มู-ฮยุน เม่ือ ค.ศ. 2004 ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญได้ท าหน้าท่ีเป็นกลไกกลั่นกรองมติของฝ่ายนิติบัญญัติ ท่ีหวังผลทางการเมืองและไม่
สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน โดยประเมินได้จากผลการเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติครัง้ถดัมา
ท่ีพรรคของประธานาธิบดีโรห์ ม-ูฮยนุ ได้รับเสียงสนบัสนนุเพิ่มขึน้130 การปฏิบตัิหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนญู
จึงเป็นการตรวจสอบถ่วงดลุการปฏิบตัิหน้าท่ีของทัง้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติในเวลาเดียวกัน 
ขณะท่ีใน ค.ศ. 2010 ศาลฎีกาได้ประกาศให้ค าสัง่ในสถานการณ์ฉกุเฉินของประธานาธิบดีท่ีออกตาม
อ านาจของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1972 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูฉบบั ค.ศ. 1987 และให้ค าสัง่นัน้มีผลเป็น
โมฆะ โดยศาลฎีกาได้ตีความว่าค าสัง่ดงักล่าวมีสถานะเป็นค าสัง่ทางปกครอง แม้ว่าในอดีตค าสัง่ ใน
ลกัษณะนีจ้ะได้รับการปฏิบตัิในสถานะเทียบเท่ากับรัฐบญัญัติเน่ืองจากบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. 1972 ไมไ่ด้ให้อ านาจแก่ฝ่ายนิติบญัญัติในการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว131 จึงเป็นการเคล่ือนไหวของ
ศาลฎีกาเพ่ือจ ากดัการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร  

นอกจากองค์กรฝ่ายตลุาการแล้ว ยงัมีองศ์กรอิสระท่ีมีอ านาจในการตรวจสอบฝ่ายการเมือง
ทัง้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติ หนึ่งในองค์กรอิสระ คือ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึ่งมีอ านาจใน
การยบุพรรคการเมืองท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐบญัญัติพรรคการเมือง และการ
รักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางของข้าราชการการเมืองท่ียังคงด ารงต าแหน่ง เช่นใน ค.ศ.  2007 
คณะกรรมการการเลือกตัง้ออกค าเตือนไปยังประธานาธิบดีโรห์ มู-ฮยุน ท่ีได้ท าการปราศรัยโจมตี

                                                           
127 Constitution of the Republic of Korea, Article 63, 86. 
128 Constitution of the Republic of Korea, Article 62. 
129 EAF Editorial Group, op. cit. 
130 Dae-Kyu Yoon, op. cit., pp. 162 – 163. 
131 Jongcheol Kim, op. cit., p. 82.  
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สมาชิกพรรคคูแ่ข่ง โดยกล่าวว่าการปราศรัยของประธานาธิบดีเป็นการละเมิดรัฐบญัญัติการเลือกตัง้
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (Public Official Election Act) ท่ีก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องมีความเป็นกลาง น าไปสู่
การร้องเรียนของประธานาธิบดีโรห์ตอ่ศาลรัฐธรรมนูญว่าเสรีภาพในการแสดงออกของตนถูกละเมิด 
แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตดัสินว่า ประธานาธิบดีโรห์ มู-ฮยุน ในฐานะผู้ ใช้อ านาจรัฐต้องแสดงออกซึ่ง
ความเป็นกลางเพ่ือให้การเลือกตัง้เป็นไปอยา่งยตุธิรรม เน่ืองจากต าแหน่งของประธานาธิบดีโรห์ ม-ูฮยนุ 
ท าให้มีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้เกิดการโกงการเลือกตัง้ขึน้132 

ข้อสงัเกตคือ อ านาจในการตรวจสอบถ่วงดลุฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติของฝ่ายตลุาการ
และองค์กรอิสระ ไมไ่ด้ท าให้ภาคสว่นเหลา่นีข้าดความรับผิดชอบตอ่หน่วยงานท่ีตนตรวจสอบและขาด
ความเช่ือมโยงกบัประชาชน รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติมีส่วน
ร่วมในการแต่งตัง้บุคคลท่ีเข้ารับต าแหน่งในการตรวจสอบตนเอง ทัง้ศาลรัฐธรรมนูญ และ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ท่ีมีสมาชิกหน่วยงานละ 9 คน ได้มีการก าหนดให้ประธานาธิบดี สมชัชา
แหง่ชาต ิและประธานศาลฎีกา เป็นผู้ เสนอช่ือผู้ ท่ีจะด ารงต าแหนง่ฝ่ายละ 3 คน133 และในกรณีของการ
แตง่ตัง้ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู รายช่ือทัง้หมดยงัต้องได้รับความเห็นชอบจากสมชัชาแห่งชาติด้วย134 
ในขณะท่ีการแตง่ตัง้ประธานศาลฎีกานัน้เป็นอ านาจของประธานาธิบดีด้วยความเห็นชอบจากสมาชิก
สมชัชาแห่งชาติ และการแต่งตัง้คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งเป็นอ านาจของประธานศาลฎีกาก็ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี135 นอกจากนี ้สมชัชาแห่งชาติยงัมีอ านาจในการออกมติถอดถอน
สมาชิกในศาลรัฐธรรมนญู ศาลฎีกา และคณะกรรมการการเลือกตัง้อีกด้วย136 

 

 

 

                                                           
132 Ibid., pp. 82 – 83. 
133 National Election Commission, National Election Commission: Organization [online], February 12, 2017, Available from 
http://www.nec.go.kr/engvote_2013/01_aboutnec/03_01.jsp. 
134 Constitution of the Republic of Korea, Article 111. 
135 Constitution of the Republic of Korea, Article 104. 
136 Constitution of the Republic of Korea, Article 65. 
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บทบาทของกองทัพ 

 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 กองทัพได้ถูกก าหนดให้มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง137 ซึ่งแตกตา่งอย่างสิน้เชิงกบับทบาทท่ีกว้างขวางของกองทพัในรัฐบาลก่อนหน้า ทัง้นี ้
แม้ว่ากองทัพจะเป็นหนึ่งในองค์กรท่ีถูกเปล่ียนแปลงอย่างมากหลังจากการเปล่ียน ผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1987 กองทพักลบัยอมจ านนตอ่ความพยายามสถาปนาการควบคมุโดยรัฐบาล
พลเรือนเหนือกองทัพ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีส่งผลให้กองทัพไม่เคล่ือนไหวต่อต้านความ
เปล่ียนแปลงท่ีรัฐบาลพลเรือนเป็นผู้ผลกัดนั คือการท่ีรัฐบาลได้พยายามจ ากัดขนาดของการปฏิรูป
กองทัพไว้ท่ีการจัดการกับผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับกลุ่มขัว้อ านาจเก่าผ่านการโยกย้ายและกดดนัให้
นายทหารระดบัสงูบางคนต้องเกษียณอายุราชการ ขณะเดียวกนัรัฐบาลได้เลือกท่ีจะรักษากองทพัใน
ฐานะสถาบนัไว้138 ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปท่ีไม่เป็นการผลกัดนัให้รัฐบาล
เป็นปรปักษ์กบักองทพั  

การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพ 

 การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพหลังกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ มี
เป้าหมายเพ่ือให้กองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของพลเรือนโดยสมบูรณ์ โดยเร่ิมจากในสมัยของ
ประธานาธิบดีโรห์ แท-วู ซึ่งได้โยกย้ายนายทหารท่ีมีความใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีชุน ด-ูฮวาน 
รวมถึงด าเนินคดีทุจริตกับกลุ่มผู้ ใกล้ชิดกบัอดีตประธานาธิบดีชุน ด-ูฮวาน นอกจากนี ้ประธานาธิบดี
โรห์ แท- ว ูยงัลดขนาดและภารกิจในการสอดแนมภายในประเทศของกองบญัชาการรักษาความมัน่คง 
ซึง่เป็นฐานอ านาจเดมิของอดีตประธานาธิบดีชนุ ด-ูฮวาน139 

 การปฏิรูปกองทพัยิ่งเข้มข้นขึน้เม่ือนายคิม ยอง-ซาม ได้รับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีใน ค.ศ. 
1993 โดยคมิ ยอง-ซาม ได้อาศยัช่วงเวลาท่ีกองทพัก าลงัประสบปัญหาความแตกแยกภายใน ผลกัดนั
ให้มีการแต่งตัง้นายทหารจากหน่วยทหารในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงใต้  เข้ารับต าแหน่งระดับสูง
แทนท่ีนายทหารจากท่ีตัง้ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกท่ีมีความใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีชุน  ด-ูฮวาน 
และอดีตประธานาธิบดีโรห์ แท-ว ูนอกจากนี ้ประธานาธิบดีคมิ ยอง-ซาม ยงัได้ประกาศปลดนายทหาร

                                                           
137 Constitution of the Republic of Korea, Article 5. 
138 Yong Cheol Kim, R. William Liddle and Salim Said, op. cit., pp. 255-256. 
139 Ibid., p. 253. 
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จ านวนมากท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการยึดอ านาจของอดีตประธานาธิบดีชุน ดู-ฮวาน เม่ือวันท่ี 12 
ธนัวาคม ค.ศ. 1979 และให้ด าเนินคดีกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการปราบปรามการลกุฮือท่ีเมืองกวางจ ูส่งผล
ให้ทัง้อดีตประธานาธิบดีชนุ ด-ูฮวาน และอดีตประธานาธิบดีโรห์ แท-ว ูถกูตดัสินให้รับโทษจ าคกุ140 

 การสถาปนาการควบคุมของพลเรือนเหนือกองทพัได้รับการวางรากฐานอย่างแน่นหนาใน
สมยัของประธานาธิบดีคิม แด-จุง ใน ค.ศ. 1998 โดยขณะท่ีประธานาธิบดีคิม ยอง-ซาม ลดอิทธิพล
ของกลุ่มอ านาจเก่าและด าเนินคดีกับผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการยึดอ านาจของประธานาธิบดีชุน ด-ู ฮวาน 
การกระท าดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความแตกแยกในกองทัพและขวัญก าลังใจของทหารตกต ่าลง 
ประธานาธิบดีคมิ แด-จงุ สญัญาท่ีจะยตุกิารแบง่แยกในกองทพัและจะเปล่ียนระบบการเล่ือนต าแหน่ง
ไปอิงจากมาตรฐานอาชีพโดยสมบรูณ์ ซึง่รวมถึงการยกเลิกการแบง่แยกผู้ ท่ีเคยมีส่วนในการยึดอ านาจ
ของอดีตประธานาธิบดีชนุ ด-ูฮวาน ความเปล่ียนแปลงในนโยบายดงักล่าวส่งผลให้กองทพัเกาหลีใต้
พฒันาไปสูค่วามเป็นกองทพัมืออาชีพมากยิ่งขึน้141 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

1. พรรคการเมือง 

ในช่วงแรกของการเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ ในปลายทศวรรษท่ี 1980 พรรค
การเมืองของเกาหลีใต้ยงัคงมีความอ่อนแอ เน่ืองจากฐานการสนบัสนนุของประชาชนยงัผกูโยงอยู่กบั
ตวับุคคลมากกว่าพรรคการเมือง จากการท่ีผู้น าทางการเมืองหลงัการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
เป็นบุคคลท่ีมีเครือข่ายส่วนตวักว้างขวาง ประกอบกับการด าเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่าง
แข็งกร้าวและตอ่เน่ือง สง่ผลให้มวลชน เชน่ ผู้ใช้แรงงาน ไมส่ามารถรวมตวักนัเพ่ือจดัตัง้พรรคการเมือง
ได้142 พรรคการเมืองในยคุต้นของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยจึงมีลกัษณะเป็นพรรคท่ีท าหน้าท่ี
รองรับกลุ่มชนชัน้น า (cadre party) เป็นหลกั143 โดยช่วงเวลาดงักล่าวได้ถกูเรียกว่าเป็นยคุ “สามคิม” 
(three Kims) เน่ืองจากพรรคการเมืองท่ีมีฐานเสียงท่ีเข้มแข็งท่ีสุด 3 พรรค ล้วนมีหัวหน้าพรรคท่ีมี
นามสกุลคิม (Kim) ทัง้สิน้ ได้แก่ นายคิม ยอง-ซาม หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเดิม ซึ่งได้รวมพรรค 

                                                           
140 Ibid., pp. 255 – 256. 
141 Ibid., pp. 256 – 257. 
142 Olli Hellmann, Political Parties and Electoral Strategy (New York: Palgrave MacMillan, 2011), p. 38. 
143 Ibid., p. 34. 



53 
 

Reunification Democratic ของตนเข้ากับพรรค Democratic Justice ของรัฐบาลและพรรค New 
Democratic Republican จดัตัง้ขึน้เป็นพรรค Democratic Liberal มีฐานเสียงสนบัสนนุท่ีส าคญัจาก
เขตยองนาม (Yeongnam) ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ นายคิม แด -จุง หัวหน้าพรรค 
National Congress for New Politics ซึ่งมีเครือข่ายในหมู่ผู้ เคล่ือนไหวตอ่ต้านรัฐบาลทหารตัง้แตใ่น
ทศวรรษท่ี 1960 มีฐานเสียงท่ีส าคญัอยู่ในเขตโฮนมั (Honam) ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ และ
นายคิม จอง-พิล หวัหน้าพรรค New Democratic Republican ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน
สมยัประธานาธิบดีปัก จงุฮี มีฐานเสียงท่ีส าคญัอยู่ในเขตจงุเจียง (Cheungcheong) ทางตะวนัตกของ
ประเทศ จากพืน้ท่ีฐานคะแนนเสียงของพรรคการเมืองท่ีถูกแบ่งออกโดยลกัษณะท่ีตัง้  ซึ่งแยกไปตาม
ภมูิภาคตา่งๆ น ามาสูข้่อสงัเกตท่ีวา่ การแขง่ขนัระหว่างพรรคการเมืองของเกาหลีใต้มีลกัษณะภูมิภาคนิยม
โดดเดน่144  

แม้ว่าการปฏิบตัิการของพรรคการเมืองในช่วงแรกของการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยจะ
อยู่ภายใต้ความนิยมส่วนบุคคล แต่การจ ากัดวาระของประธานาธิบดีไว้เพียง 1 วาระ ก็ได้ช่วยลด
อิทธิพลของบคุคลลง โดยหลงัจากวาระการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของนายคิม ยอง-ซาม (ค.ศ. 
1993–1998) และวาระของนายคิม แด-จุง (ค.ศ. 1998–2003) ซึ่งมีนายคิม จอง-พิล ด ารงต าแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรี (ค.ศ.1998 – 2000) สิน้สดุลง พรรคการเมืองกลายเป็นพืน้ท่ีของการเจรจาต่อรอง
ระหวา่งสมาชิกพรรคกลุ่มตา่งๆ น าไปสู่การมีผู้น ากลุ่มใหม่ๆ เช่นพรรค New Millennium Democratic 
ซึ่งเป็นช่ือใหม่ของพรรค National Congress for New Politics เม่ือมีการรวมกับพรรคการเมืองอีก
พรรคหนึ่ง ได้ให้การสนบัสนนุนายโรห์ มู-ฮยนุ ซึ่งเป็นทนายความเพ่ือสิทธิมษุยชนในยคุรัฐบาลทหาร
และมีพืน้เพมาจากนอกฐานเสียงของพรรค และเป็นท่ีนิยมในหมู่วยัรุ่น จนนายโรห์ ม-ูฮยนุ ได้รับชยัชนะ
ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2003145  

ขณะท่ีพรรคการเมืองของเกาหลีใต้พยายามก้าวออกจากอิทธิพลของหวัหน้าพรรค  ความ
เปล่ียนแปลงในพรรคการเมืองก็ยงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบรวมพรรค แยกพรรค และ
เปล่ียนช่ือพรรค เช่น กรณีพรรค Saenuri ซึ่งเป็นพรรคอนรัุกษ์นิยม ได้ถือก าเนิดขึน้จากการเปล่ียนช่ือ
จากพรรค Grand National ใน ค.ศ. 2012 หลงัจากความขดัแย้งภายในและเร่ืองอือ้ฉาวจากการเรียก

                                                           
144 Ibid., p.39. 
145 Olli Hellmann, op. cit., p. 42. 
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รับสินบนของสมาชิกพรรค146 ซึ่งพรรค Grand National นีไ้ด้ถือก าเนิดขึน้ใน ค.ศ. 2007 หลงัจากการ
รวมพรรค New Korea เข้ากบัพรรคร่วมขนาดเล็กใน ค.ศ. 1997 และพรรค New Korea จดัตัง้ขึน้ใน 
ค.ศ. 1995 จากพรรค Democratic Liberal หลงัจากอดีตประธานาธิบดีโรห์ แท-ว ูถกูตดัสินจ าคกุและ
นายคมิ จอง-พิล ได้ลาออกจากพรรค147 และในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2017 ก็ได้มีการเปล่ียนช่ือพรรค
อีกครัง้เป็นพรรค Korea Liberty ท่ามกลางเร่ืองอือ้ฉาวจากการถอดถอนประธานาธิบดีปัก กึน-เฮ 
หวัหน้าพรรค148 ขณะท่ีพรรคฝ่ายเสรีนิยม ปรากฏว่าหลงัชยัชนะในการเลือกตัง้ของประธานาธิบดี
โรห์ มู-ฮยนุ เกิดความแตกแยกขึน้ภายในพรรค New Millennium Democratic ในประเด็นเร่ืองการ
สนบัสนนุประธานาธิบดีของสมาชิกสมชัชาแห่งชาติของพรรค จนแยกตวัออกมาเป็นพรรค Uri ของผู้ ท่ี
สนับสนุนประธานาธิบดีโรห์ มู-ฮยุน149 สมาชิกพรรคท่ีเหลือได้จัดตัง้พรรคใหม่ในช่ือ Democratic 
ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนช่ือเป็นพรรค United Democratic ใน ค.ศ. 2011 และเม่ือมีการรวมตวักบัพรรค
ขนาดเล็ก จึงได้เปล่ียนช่ือกลบัมาเป็นพรรค Democratic ใน ค.ศ. 2013 ก่อนท่ีจะมีการรวมตวักับ
พรรคเล็กอีกครัง้เพ่ือจดัตัง้เป็นพรรค New Politics Alliance for Democracy ใน ค.ศ. 2014 และเม่ือ
เกิดความขดัแย้งขึน้ภายในพรรคและการแยกตวัของสมาชิกบางกลุ่ม จึงได้เปล่ียนช่ือพรรคใหม่เป็น
พรรค Minjoo Party of Korea ใน ค.ศ. 2015150 

2. ประชาสังคม 

ภาคประชาสงัคมเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัในการผลักดนัการเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตย
ของเกาหลีใต้ โดยการเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคมเร่ิมต้นขึน้ในช่วงปลาย ค.ศ. 1983 เม่ือรัฐบาล
ทหารภายใต้การน าของประธานาธิบดีชุน ดู-ฮวาน ได้ผ่อนคลายการควบคมุการด าเนินกิจกรรมทาง

                                                           
146 John K. Yi, ‚Seoul’s ‘New’ Political Parties,‛ International Policy Digest [online], February 5, 2017, Available from 
https://intpolicydigest.org/2012/02/05/seoul-s-new-political-parties/. 
147 Korea-Political Parties [online], February 5, 2017, Available from http://www.globalsecurity.org/military/world/rok/politics-
parties.htm. 
148 KBS World Radio, Ruling Party Changes its Name to Liberty Korea Party [online], February 13, 2017, Available from 
http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Po_detail.htm?No=125299. 
149 Kim Sue-young, “Uri Disbands to Merge With Liberal Party,” The Korea Times [online], August 19, 2007, Available from 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2007/08/116_8571.html. 
150 The Hankyoreh, Moon Jae-in steps down as leader of The Minjoo Party of Korea [online], January 28, 2016, Available 
from http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/728307.html. 
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การเมืองหลังจากการกวาดล้างครัง้ใหญ่ใน ค.ศ. 1980 โดยมีการปล่อยตัวอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยท่ีถูกจับกุมระหว่างการกวาดล้าง ลดการตรวจตราการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
รวมถึงอนญุาตให้มีการจดักิจกรรมทางการเมือง ด้วยหวงัจะเพิ่มความนิยมในรัฐบาล151 การผ่อนคลาย
ดังกล่าวน าไปสู่การก่อตัง้กลุ่มประชาสังคม เช่น  แนวร่วมนักศึกษาแห่งชาติเพ่ือการเรียกร้อง
ประชาธิปไตย (National Student Coalition for Democratic Struggle) สภาสวสัดิการแรงงานเกาหลี 
(Korean Council for Labor Welfare) กลุ่มนกับวชคาธอลิกแห่งชาติเพ่ือความเป็นธรรม (National 
Catholic Priests’ Corps for Realization of Justice) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1985 ได้มีการรวมกลุ่ม
ของภาคประชาสงัคมทัง้กลุม่นกัศกึษา ผู้ใช้แรงงาน ปัญญาชน ชนชัน้กลาง รวมถึงกลุ่มผู้นบัถือศาสนา
ต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นขบวนการพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยและการรวมชาติ (People’s 
Movement Coalition for Democracy and Reunification) กลายเป็นกลุ่มภาคประชาสงัคมขนาดใหญ่
ท่ีมีความหลากหลาย และได้ท้าทายรัฐบาลด้วยการรณรงค์สนบัสนุนพรรค Reunification Democratic 
ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตัง้สมาชิกสมชัชาแห่งชาติใน ค.ศ.  1985 จนพรรครัฐบาลเกือบจะ
สญูเสียการควบคมุเสียงข้างมากในสมชัชาแห่งชาติไป และใน ค.ศ. 1987 กลุ่มภาคประชาสงัคมได้
ระดมมวลชนเพ่ือการเคล่ือนไหวกดดันรัฐบาลให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีมีผู้ เข้าร่วมนับล้านคน 
น าไปสูก่ารตดัสินใจยอมแก้ไขรัฐธรรมนญูในท่ีสดุ152 

หลังการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย กลับปรากฏว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านและพรรค
รัฐบาลประสบความส าเร็จในการประนีประนอมและรวมพรรค ส่งผลให้ภาคประชาสงัคมกลายเป็น
กลุ่มหลกัในการผลกัดนัการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศ เช่น การเรียกร้องให้มีการด าเนินคดีต่อ
ผู้ก่อการรัฐประหารเม่ือ ค.ศ. 1980 และการเรียกร้องให้มีการด าเนินคดีกบัประธานาธิบดีโรห์ แท-ว ูใน
ข้อหาทุจริต153 แม้ว่าการปฏิรูปการเมืองอย่างกว้างขวางในสมยัประธานาธิบดี คิม ยอง -ซามจะส่งผล
ให้การเคล่ือนไหวของเครือข่ายประชาสงัคมลดลง แต่ภาคประชาสงัคมก็ได้หนัไปผลกัดนัประเด็น
ทางการเมืองอ่ืนๆ เช่น การเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม โดยเฉพาะด้านสวัสดิการของผู้ ใช้
แรงงาน การติดตามการเลือกตัง้ การตรวจสอบนักการเมือง และการก าจดัการผูกขาดของกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่ โดยใน ค.ศ. 2000 ภาคประชาสงัคมได้จดัท ารายช่ือนกัการเมืองท่ีมีประวตัิการทุจริตเพ่ือ

                                                           
151 Sunhyuk Kim, ‚Civil Society and Democratization in South Korea,‛ in Charles K. Armstrong (ed.), op. cit., p. 54. 
152 Ibid., pp. 55-57. 
153 Ibid., p. 60. 
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เรียกร้องให้พรรคการเมืองไม่ส่งบุคคลเหล่านัน้ลงสมัครรับเลือกตัง้ และให้การสนับสนุนคู่แข่งของ
บคุคลเหล่านัน้หากพรรคการเมืองยงัคงยืนยนัจะส่งบคุคลเหล่านัน้ลงสมคัรรับเลือกตัง้ อีกปฏิบตัิการ
หนึ่งท่ีได้รับความสนใจอย่างมากจากเครือข่ายประชาสังคมคือ  การตรวจสอบโครงการภาครัฐ 
โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการภาครัฐ เช่น  การเรียกร้องให้มีการ
ตรวจสอบและย้ายสถานท่ีทิง้ของเสียปรมาณูจากเมืองพอูาน (Pu-an) ซึ่งถกูก าหนดให้เป็นท่ีทิง้ของเสีย
ปรมาณูโดยไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพืน้ท่ี โดยได้ด าเนินการกว่า 3 ปี ระหว่าง 
ค.ศ. 2003–2005 เพ่ือให้มีการท าประชามติต้านการสร้างท่ีทิง้ของเสียปรมาณูในพืน้ท่ีดงักล่าว และ
ค ามัน่สญัญาจากประธานาธิบดีโรห์ ม-ูฮยนุ ว่าจะท าให้โครงการภาครัฐมีความโปร่งใส และเปิดรับฟัง
การมีสว่นร่วมจากภาคประชาชนมากขึน้  

จะเห็นได้ว่า ภาคประชาสงัคมของเกาหลีใต้แสดงบทบาทท่ีเข้มแข็งทัง้ในการผลกัดนัให้เกิด
การเปล่ียนผา่นสูป่ระชาธิปไตย154 และในการจรรโลงระบอบประชาธิปไตยให้ตัง้มัน่155 

3. ผู้ใช้แรงงาน 

ผู้ใช้แรงงานเป็นสว่นยอ่ยในเครือขา่ยประชาสงัคมของเกาหลีใต้ท่ีมีความเคล่ือนไหวอย่างแข็งขนั 
เน่ืองจากนโยบายท่ีเน้นการพัฒนาซึ่งด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่สมัยประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้
ส่งผลให้เกิดปัญหาการกดข่ีแรงงานอย่างรุนแรงจากการตดัค่าแรงเพ่ือเพิ่มผลก าไร 156 ทัง้นี ้ความไม่
พอใจดงักลา่วถกูซ า้เตมิด้วยการจ ากดักิจกรรมทางการเมืองในสมยัประธานาธิบดีชนุ ดู-ฮวาน ซึ่งห้าม
การเคล่ือนไหวเรียกร้องของสหภาพแรงงาน157 กลุม่ผู้ใช้แรงงานจงึกลายเป็นก าลงัส าคญัของขบวนการ
ตอ่ต้านรัฐบาลในทศวรรษท่ี 1980 ความไม่พอใจดงักล่าวได้ขยายกว้างขึน้ หลงัจากท่ีประธานาธิบดี
โรห์ แท-วู ได้ประกาศหลัก 8 ประการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและผ่อนคลายการควบคุมกิจกรรม
ทางการเมืองของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการประท้วงกว่า 4,000 ครัง้ ภายในช่วงเ วลา 3 เดือนถัดมา 

                                                           
154 Ibid., pp. 59-67. 
155 Jennifer S. Oh, ‚Strong State and Strong Civil Society in Contemporary South Korea Challenges to Democratic 
Governance,‛ Asian Survey vol. 52, no. 3 (May/June 2012): 541. 
156 Olli Hellmann, op. cit., p. 36. 
157 Su-Hoon Lee, ‚Transitional Politics of Korea, 1987-1992: Activation of Civil Society,‛ Pacific Affairs vol. 66, no. 3 
(Autumn, 1993): 353. 
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พร้อมทัง้มีการจัดตัง้สหภาพขึน้ใหม่กว่า 1,200 แห่ง 158 อย่างไรก็ดี การจัดตัง้สหภาพแรงงาน
นอกเหนือจากสมาพนัธ์สหภาพแรงงานเกาหลี (Federation of Korea Trade Union) ซึ่งมีสายสมัพนัธ์
กับรัฐบาลทหาร159 ยังคงผิดกฎหมายจนถึง ค.ศ. 2002160 ใน ค.ศ. 1995 ได้มีการจัดตัง้สมาพันธ์
สหภาพแรงงานเกาหลี (Korean Confederation of Trade Union) ขึน้เป็นสมาพนัธ์ท่ียงัไม่มีสถานะ
เป็นสหภาพแรงงานโดยสมบูรณ์ แต่มีสมาชิกกว่า 400,000 คน กรรมการของสมาพนัธ์ดงักล่าวได้ถูก
จบักุมทนัทีท่ีมีการจดัตัง้สมาพนัธ์ขึน้ จนกระทัง่เม่ือประธานาธิบดีคิม แด-จุง เข้ารับต าแหน่งข้อห้าม
ไมใ่ห้สมาพนัธ์ท ากิจกรรมจงึได้รับการผอ่นคลาย161 

การเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงานต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ  ทัง้จากการ
ควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาล และฐานสนับสนุนท่ีลดลง โดยเฉพาะจากชนชัน้กลางท่ีต้องการ
ปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป162 วิกฤติเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 ท าให้ผู้ ใช้แรงงานบางส่วนยินดี
ประนีประนอมกับนายจ้างเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง ทัง้หมดนี ้ท าให้ขบวนการแรงงานสูญเสีย
อ านาจในการตอ่รองลงมาก163  

4. กลุ่มธุรกิจ 

นโยบายให้ภาคธุรกิจขบัเคล่ือนประเทศตลอดทศวรรษท่ี 1960 และ 1970 ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของเกาหลีใต้เตบิโตอยา่งก้าวกระโดด รัฐบาลได้เอือ้ประโยชน์ให้แก่การเติบโตของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 
(conglomerate – chaebol) ทัง้ในทางภาษี การอนุมัติเงินกู้  การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ รวมถึงการ
ควบคุมระดับค่าแรง การเข้าอุปถัมภ์กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน ใน
ทศวรรษท่ี 1980 รัฐบาลได้ร้องขอการสนบัสนุนทางการเงินจากภาคธุรกิจอย่างเปิดเผย เพ่ือแลกกับ

                                                           
158 Ibid., p. 359. 
159 John Minns, ‚The Labour Movement in South Korea,‛ Labour History no. 81 (November 2001): 180. 
160 Olli Hellmann, op. cit., p. 38. 
161 John Minns, op. cit., p. 190. 
162 Ibid. 
163 Hagen Koo, ‚Endgendering Civil Society: the role of the labor movement,‛ in Charles K. Armstrong (ed.), op. cit., pp. 89–90. 
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สญัญาในโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและสนามกีฬาเพ่ือ
รองรับการจดัแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกใน ค.ศ. 1988164  

การเติบโตของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีแลกมาด้วยการกีดกันผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สร้างช่องว่างทางสงัคมระหว่างเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่และประชาชนทัว่ไป 165 การปฏิรูป
ภาคธุรกิจจึงเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนเม่ือเปล่ียนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตย ในสมยั
ประธานาธิบดีโรห์ แท-วู มีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์การเก็บภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมทัง้มีการ
ตรวจสอบการให้เงินสนบัสนนุพรรคการเมืองของกลุ่มธุรกิจ และในสมยัประธานาธิบดีคิม แด-จุง ได้
ผลกัดนัรัฐบญัญัติการค้าท่ีเป็นธรรม (Fair Trade Act) จดัตัง้คณะกรรมการการค้าท่ีเป็นธรรม (Fair 
Trade Commission) เพ่ือควบคมุพฤตกิรรมการผกูขาดทางการค้า รวมทัง้จ ากดัปริมาณการกู้ เงินของ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะดียวกันรัฐบาลได้กวดขันวินัยของสถาบันทางการเงิน ยกเลิกการให้เงินกู้
ดอกเบีย้ต ่าแก่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ สนบัสนนุการให้เงินกู้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือเพิ่ม
การแขง่ขนัและลดการผกูขาด166 

การสัง่สมทนุท่ีด าเนินมาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีอิทธิพลเหนือฝ่าย
การเมือง มีปรากฏการณ์ท่ีรัฐบาลแทรกแซงกระบวนการยตุธิรรมด้วยการให้อภยัโทษผู้บริหารของกลุ่ม
บริษัทขนาดใหญ่ท่ีถูกด าเนินคดี เช่น ใน ค.ศ. 2008 มีการตดัสินจ าคกุนายลี คนุ-ฮี (Lee Kun-hee) 
ประธานบริษัทซมัซุง ในข้อหาหลีกเล่ียงภาษี นายชงุ มง-โค (Chung Mong-koo) ประธานบริษัทฮนุได 
(Hyundai) ถกูตดัสินจ าคกุในข้อหายกัยอกทรัพย์  และนายคิม ซึง-ยวน (Kim Seung-Youn) ประธาน
เครือฮนัวา (Hanwa) ถกูตดัสินจ าคกุในข้อหาท าร้ายร่างกายพนกังาน กลบัปรากฏว่าบคุคลทัง้ 3 ได้รับ
การอภยัโทษ167 ขณะท่ีในสมยัประธานาธิบดีปัก กึน-เฮ รัฐบาลได้เข้าแทรกแซงกระบวนการควบรวม
บริษัทของซัมซุงด้วยการสั่งให้กองทุนบ านาญซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นให้การสนบัสนุนความพยายามในการ

                                                           
164 Chang-Hee Nam, ‚South Korea's Big Business Clientelism in Democratic Reform,‛ Asian Survey vol. 35, no. 4 (April 
1995): 361-362. 
165 Ibid., 363. 
166 Ibid., p. 295. 
167 Ian Marlow, “South Korea’s chaebol problem,” The Globe and Mail [online], April 24, 2015, Available from  
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/asian-pacific-business/south-koreas-chaebol-
problem/article24116084/. 
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ควบรวมบริษัทซึง่นายเจ วาย ลี (Jay Y Lee) ทายาทของบริษัทซมัซุงได้พยายามผลกัดนั แม้จะมีเสียง
คดัค้านจากผู้ ถือหุ้น และตอ่มาบริษัทซมัซุงก็ได้บริจาคเงินกว่า 17.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่มลูนิธิ
ซึ่งมีผู้ ท่ีใกล้ชิดประธานาธิบดีเป็นผู้ดแูล168 ทัง้หมดนีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงสายสมัพนัธ์ทางผลประโยชน์
ระหวา่งฝ่ายการเมืองและกลุม่ธุรกิจ รวมถึงอิทธิพลท่ีกลุม่ธุรกิจมีตอ่ฝ่ายการเมืองท่ียงัคงเข้มแข็งแม้จะ
มีความพยายามในการปฏิรูป 

5. ส่ือมวลชน 

การปฏิบตัิหน้าท่ีของส่ือมวลชนในเกาหลีใต้ เกิดขึน้ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองระหว่าง
กลุม่ตา่งๆ โดยเฉพาะการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารในการแตง่ตัง้หวัหน้าสถานีโทรทศัน์สาธารณะ และ
ต าแหน่งในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (Korea Communications Commission) ซึ่งมีอ านาจ
ในการควบคุมเนือ้หาของส่ือมวลชน เพ่ือให้บุคคลท่ีใกล้ชิดกับรัฐบาลได้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
นอกจากนี ้การเผยแพร่ภาพ เสียง และสิ่งพิมพ์ ท่ีได้รับอนุญาตยังมีจ านวนน้อยรายและมีแนวคิด
อนุรักษ์นิยมเป็นส่วนใหญ่ ผลกัดนัให้ผู้ ท่ีมีความเห็นแตกตา่งต้องหนัไปส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
และการถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจบุนัรัฐบาลได้ขยายการควบคมุการส่ือสารทางเลือกด้วย
การตัง้แผนกควบคุมเนือ้หาทางอินเตอร์เน็ตขึน้ในคณะกรรมการมาตรฐานโทรคมนาคม (Korea 
Communications Standards Commission) ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบเนือ้หาส่ือของคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม169 

การปฏิบตัิหน้าท่ีของส่ือยังถูกควบคุมโดยกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท ซึ่งระวางโทษ
จ าคกุถึง 7 ปี และกฎหมายความมัน่คง ท่ีห้ามมิให้มีการน าเสนอข่าวสารในทางช่ืนชมเกาหลีเหนือ มี
การฟ้องร้องบรรณาธิการของหนงัสือพิมพ์ ซงัเค ชิมบุน (Sankei Shimbun) ท่ีได้วิจารณ์การปฏิบตัิ
หน้าท่ีของประธานาธิบดีปัก กึน-เฮ และ มีการเนรเทศนักเขียนชาวเกาหลี – อเมริกัน ด้วยข้อหา
เผยแพร่ข้อความสนับสนุนเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ดี Freedom House ได้จัดระดบัเสรีภาพของ
ส่ือมวลชนของเกาหลีใต้ไว้ท่ีระดบั “มีข้อจ ากดัในเสรีภาพอยู่บ้าง” (partly free) ด้วยคะแนน 33 จาก 

                                                           
168 Choe Sang-hun and Motoko Rich, As Scandal Roils South Korea, Fingers Point to Mixing of Politics and Business, The 
New York Times, January 2, 2017 [online], Available from  
https://www.nytimes.com/2017/01/02/world/asia/south-korea-park-geun-hye-samsung.html?_r=1. 
169 Jongcheol Kim, op. cit., pp. 97-98. 
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100 คะแนนซึ่งตามระบบของ Freedom House คะแนนท่ีน้อยแสดงถึงเสรีภาพท่ีมาก170 ขณะท่ี
รายงานของ Reporters Without Borders ได้จดัอนัดบัความมีเสรีภาพของส่ือของเกาหลีใต้ ประจ าปี 
ค.ศ. 2016 อยู่ในระดบัมีปัญหา (problematic) ในอนัดบัท่ี 70 ด้วยคะแนนการละเมิดเสรีภาพของส่ือ 
28.58 คะแนน โดยชีใ้ห้เห็นถึงการแทรกแซงส่ือของฝ่ายการเมือง และการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท
และกฎหมายความมั่นคงในการปิดกัน้การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและการถกเถียงเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์กบัเกาหลีเหนือ171 

ทัศนคตต่ิอระบอบประชาธิปไตย 

 ท่ีผา่นมา เกาหลีใต้เผชิญกบัปัญหาความอือ้ฉาวทางการเมืองครัง้ใหญ่จากการเปิดโปงการรับ
สินบนของเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูในรัฐบาล ซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีปัก กึน-เฮ และความพยายามปกปิด
การทจุริตดงักล่าวของอยัการ172 ท าให้ประชาชนมากกว่า 1 ล้านคน ออกมาเดินขบวนชมุนมุประท้วง
ตามท้องถนนเพ่ือเรียกร้องให้มีการถอดถอนประธานาธิบดี ออกจากต าแหน่ง173 ซึ่งสมชัชาแห่งชาติก็
ได้มีมติถอดถอนประธานาธิบดีปัก กึน-เฮ เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม ค.ศ. 2016 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ
ถึง 254 เสียง ตอ่คะแนนเสียงไมเ่ห็นชอบ 54 เสียง และตอ่มาศาลรัฐธรรมนญู วินิจฉัยให้ถอดถอนตาม
มตสิมชัชาแหง่ชาติ174 นบัเป็นครัง้ท่ี 2 ท่ีมีการถอดถอนประธานาธิบดีในสาธารณรัฐท่ี 6  

โดยรวม ทศันคตขิองประชาชนตอ่การพฒันาประชาธิปไตยของเกาหลีใต้เป็นไปในระดบัท่ีดี ทัง้
การเปิดกว้างของส่ือ และอิสรภาพในการท ากิจกรรมทางเมือง ทัง้นีป้ระเด็นท่ียงัคงได้รับความกังวล
จากองค์การ Freedom House คือนโยบายต่อต้านเกาหลีเหนือและลทัธิคอมมิวนิสต์ท่ีแข็งกร้าว ซึ่ง

                                                           
170 Freedom House, Freedom of the Press 2016: South Korea [online], January 27, 2017, Available from 
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/south-korea. 
171 Reporters without Borders, South Korea [online], January 27, 2017, Available from  
https://rsf.org/en/south-korea. 
172 Justin Fendos, “The History of a Scandal: How South Korea's President Was Impeached,” The Diplomat [online], 
January 24, 2017, Available from http://thediplomat.com/2017/01/the-history-of-a-scandal-how-south-koreas-president-
was-impeached/. 
173 Jo He-rim, “10 million participate in 2016 rallies,” The Korea Herald [online], January 1, 2017, Available from  
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170101000217. 
174 Ju-min Park and Jack Kim, “South Korean parliament votes overwhelmingly to impeach President Park,” Reuters 
[online], December 9, 2017, Available from http://www.reuters.com/article/us-southkorea-politics-idUSKBN13X2JS. 
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สง่ผลให้การกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นดงักล่าวเส่ียงต่อความผิดตามกฎหมายความมัน่คง ใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2014 ศาลรัฐธรรมนญูได้มีค าสัง่ยบุพรรค United Progressive ด้วยข้อหาละเมิด
รัฐธรรมนญูและกฎหมายความมัน่คงจากท่าทีสนบัสนนุเกาหลีเหนือ ส่งผลให้สมาชิกสมชัชาแห่งชาต ิ
5 คน ต้องพ้นจากต าแหน่ง และหวัหน้าพรรคต้องถกูตดัสินจ าคกุถึง 9 ปี และถกูตดัสิทธิทางการเมือง 
7 ปี ทัง้นี ้ใน ค.ศ. 2016 องค์การ Freedom House ได้จดัระดบัความมีเสรีภาพและประชาธิปไตยของ
เกาหลีใต้ไว้ในระดบั “เสรี” (free) ด้วยคะแนน 83 คะแนน จาก 100 คะแนน175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 Freedom House, Freedom of the Press 2016: South Korea, op. cit. 
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เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย 

เกร่ินน า 

อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบนั อินโดนีเซียเป็นประเทศต้นแบบในการเปล่ียนวิกฤติเศรษฐกิจในปี 
ค.ศ. 1997 ให้เป็นโอกาสทองของการปฎิรูปการเมือง และเป็นก้าวส าคญัของการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย ในอดีตยาวนานกว่า 7 ทศวรรษ อินโดนีเซียอยู่ภายใต้การปกครองแบบอ านาจนิยม 
ภายใต้การน าของประธานาธิบดีซูการ์โน (Sukarno) ในยคุท่ีเรียกว่า “ระบอบประชาธิปไตยแบบชีน้ า” 
(Guided Democracy) และประธานาธิบดีซูฮาร์โต (Suharto) หรือท่ีเรียกว่ายคุ “ระเบียบใหม่” (New 
Order) ตามล าดบั ประธานาธิบดีซูการ์โน เป็นผู้น าประเทศต่อสู้จนได้รับเอกราชจากเนเธอแลนด์176  
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ค.ศ. 1950 และแทนท่ีด้วยรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ท่ีให้อ านาจ
ประธานาธิบดีแต่งตัง้สมาชิกส่วนใหญ่ของฝ่ายนิติบญัญัติ177 ส่วนบทบาทของประธานาธิบดีซูฮาร์โต 
โดดเด่นขึน้หลังการปราบกบฏในกรุงจาการ์ตา ในวันท่ี 30 กันยายน ค.ศ. 1965 ท าให้เร่ิมมีฐาน
สนบัสนุนท้าทายอ านาจของประธานาธิบดีซูการ์โน178 และเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม ค.ศ. 1966 กองทัพ
ภายใต้พลโทซูฮาร์โต กดดนัให้ประธานาธิบดีซูการ์โน ลงนามในค าสัง่มอบอ านาจประธานาธิบดีให้แก่
พลโทซูฮาร์โต179 การเข้ายึดอ านาจรัฐของประธานาธิบดีซูฮาร์โตเสร็จสมบูรณ์ เม่ือสมัชชาท่ีปรึกษา
ประชาชน มีมติเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม ค.ศ. 1968 แตง่ตัง้ให้พลเอกซูฮาร์โตเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็น
ทางการ180 

ประธานาธิบดีซูฮาร์โตปกครองประเทศอย่างต่อเน่ืองกว่า 3 ทศวรรษ และยังคงสืบทอด
อ านาจตอ่ไปท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 ท่ีก าลงัถาโถม น ามาสู่การประท้วงขบัไล่และการ
จลาจลครัง้ใหญ่ กระทัง่ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ได้ประกาศลาออก
และส่งมอบต าแหน่งให้รองประธานาธิบดี บี.เจ. ฮาบิบี (B.J. Habibie) ผู้ เข้ามาเปิดเสรีภาพทางการ

                                                           
176 Michael R.J. Vatikiotis, Indonesian Politics under Suharto: the Rise and Fall of the New Order, 3rd ed. (London: 
Routledge, 1998), p. 3. 
177 Harold Crouch, ‚Indonesia,‛ in Zakaria Ahmad and Harold Crouch (eds.), Military-Civilian Relations in South-East Asia 
(Singapore: Oxford University Press, 1985), p. 56. 
178 John Roosa, ‚Suharto (June 8, 1921 – January 27, 2008),‛ Indonesia no. 85 (April 2008): 139. 
179 Michael R.J. Vatikiotis, op. cit., p. 22. 
180 Ibid., p. 26. 
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เมืองจนน าไปสู่การเลือกตัง้ประธานาธิบดีในวนัท่ี 20 ตลุาคม ค.ศ. 1998 อย่างไรก็ตาม การเลือกตัง้
ประธานาธิบดีครัง้นีย้ังคงเป็นการเลือกตัง้โดยอ้อมผ่านสมัชชาท่ีปรึกษาประชาชน (People's 
Consultative Assembly – MPR) ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบญัญัติ กระทัง่ใน ค.ศ. 2002 จึงได้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนญูเพ่ือให้มีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีโดยตรง บทบญัญัติในการแก้ไขนีมี้ผลบงัคบัใช้ครัง้แรก
ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2004181 นอกจากนี ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 2002 ยงัได้
เปล่ียนแปลงรูปแบบของฝ่ายนิติบญัญัติจากระบบสภาเดียวท่ีมีการแต่งตัง้สมาชิกโดยรัฐบาลมีส่วน
ร่วมด้วย มาสู่ระบบสภาคู่ท่ีประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (People’s Representative Council – 
DPR) ท่ีมาจากการเลือกตัง้ทัง้หมด และสภาผู้แทนภูมิภาค (Regional Representative Council – 
DPD)182 ซึง่เป็นผู้แทนท่ีไม่สงักดัพรรคการเมืองซึ่งได้รับการเลือกตัง้โดยใช้จงัหวดั (province) เป็นเขต
เลือกตัง้183 ความเปล่ียนแปลงเหล่านีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของอินโดนีเซียท่ียงัคง
อยูใ่นชว่งเวลาของการแสวงหาเสถียรภาพจากความสมดลุของการวางโครงสร้างการปกครอง อย่างไร
ก็ตาม เป็นท่ีเด่นชดัว่าจุดเร่ิมต้นของการพฒันาสู่ประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเป็นตวัอย่างของการ
ก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยโดยประชาสงัคม และกลุ่มผู้น าพลเรือนท่ีได้รับแรงสนบัสนุนจากบรรยากาศ
ความต่ืนตวัทางการเมืองของประชาชนท่ีต้องการประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), p. 
35. 
182 Denny Indrayana, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition 
(Jakarta: KOMPAS Book Publishing, 2008), pp. 232-233. 
183 Ibid., p. 201. 
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แผนภาพท่ี 3.2 ที่ตัง้ประเทศอินโดนีเซีย 

 

ที่มา: Central Intelligence Agency, Library [online], February 28, 2017, Available from 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/maps/id-map.gif 

การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 

 ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลของประธานาธิบดีซูฮาร์โตสามารถอยู่ในต าแหน่งได้อย่างยาวนาน
เป็นเพราะความสามารถของรัฐบาลในการควบคมุสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนอนัเป็นฝ่ายนิติบญัญัต ิ
เน่ืองจากรัฐธรรมนญูแหง่อินโดนีเซียก าหนดให้การเลือกประธานาธิบดีเป็นอ านาจของสมชัชาท่ีปรึกษา
ประชาชน ทัง้นี ้รัฐบาลควบคมุสมัชชาท่ีปรึกษาประชาชนผ่าน 2 กลไก ได้แก่ อ านาจในการแต่งตัง้
สมาชิกสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชน ซึ่งมีสมาชิกทัง้สิน้ 1,000 คน โดยท่ี 500 คน มาจากการแตง่ตัง้ของ
รัฐบาลในฐานะผู้แทนของกลุ่มต่างๆ รวมถึงภูมิภาคตา่งๆ ของประเทศ ส่วนสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น
สภาย่อยของสมัชชาท่ีปรึกษาประชาชนจะมีสมาชิกจ านวน 500 คน ในจ านวนนี ้ถูกจัดสรรให้แก่
กองทพัจ านวน 100 คน เพ่ือให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตัง้184 
และอีก 400 คนให้มาจากการเลือกตัง้ของประชาชน ในการเลือกตัง้ รัฐบาลครองอ านาจผ่านพรรค
การเมือง ภายใต้ช่ือพรรค Golkar (Party of Functional Groups – Golkar) นอกจากนี ้รัฐบาลยงั
สามารถใช้อ านาจกีดกันพรรคการเมืองคู่แข่ง และผู้ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านคณะกรรมการการ
                                                           
184 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., p. 44. 
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เลือกตัง้ ซึง่สงักดักระทรวงมหาดไทย ท่ีมีอ านาจในการพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้185 
จากความสามารถในการควบคมุฝ่ายนิตบิญัญตัิดงักลา่ว สง่ผลให้ประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้รับเลือกตัง้
จากสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนกวา่ 7 ครัง้ ตลอดระยะเวลายาวนานกวา่ 30 ปี 

แตส่ถานการณ์กลบัต้องพลิกผนัใน ค.ศ. 1997 เม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ขึน้ในเอเชีย แม้
รัฐบาลจะพยายามเข้าแทรกแซงด้วยการสัง่ปิดธนาคารท่ีล้มละลาย แตค่วามแตกต่ืนในภาคธุรกิจก็ยงัคง
ด าเนินตอ่ไปและน าไปสู่การประท้วงทัว่ประเทศ ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจท่ีถาโถม ประธานาธิบดีซูฮาร์โต
กลบัประกาศลงสมคัรรับเลือกตัง้ประธานาธิบดีเป็นสมยัท่ี 7 ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1998 สร้างความไม่
พอใจให้กับสังคมท่ีเห็นว่ารัฐบาลประสบความล้มเหลวในการจัดการกับวิกฤติเศรษฐกิจ และแม้การ
ประท้วงยงัคงด าเนินไป สมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนมีมติเลือกให้ประธานาธิบดีซูฮาร์โตด ารงต าแหน่ง
อีกครัง้ ในวนัท่ี 10 มีนาคม ค.ศ. 1998 ส่งผลให้การตอ่ต้านทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ น ามาสู่การจลาจลตาม
หวัเมืองใหญ่ รวมถึงกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศ เม่ือต ารวจยิงใส่ผู้ประท้วงส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิต 
6 คน การจลาจลก็ยิ่งรุนแรงขึน้186 กระทั่งในวันท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 ประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้
ประกาศลาออกจากต าแหน่งและส่งมอบต าแหน่งประธานาธิบดีให้กับรองประธานาธิบดี บี.เจ. ฮาบิบี 
(B.J. Habibie) เป็นการปิดฉากการด ารงต าแหนง่ท่ียาวนานกวา่ 30 ปี 

ประธานาธิบดีฮาบิบี น าอินโดนีเซียเข้าสู่ช่วงเวลาของการปฏิรูปการเมือง (reformasi) โดย
รัฐบาลได้รับการสนบัสนนุท่ีส าคญัจากพลเอกวิรันโต (Wiranto) ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ ผู้ ท่ีให้ค ามัน่ว่า
กองทพัจะเคารพรัฐธรรมนญู187 พร้อมทัง้ยงัให้การสนบัสนนุการปฏิรูปเพ่ือลดบทบาททางการเมืองของ
กองทัพ โดยประธานาธิบดีฮาบิบีประสบความส าเร็จในการผลักดันให้สมัชชาท่ีปรึกษาประชาชน
ประกาศเล่ือนการเลือกตัง้ทัว่ไปให้เร็วขึน้จากก าหนดการเดิมใน ค.ศ. 2002 มาเป็น ค.ศ. 1999 รวมทัง้
ให้เสรีในการจัดตัง้พรรคการเมืองด้วยการยกเลิกกฎหมายพรรคการเมืองเดิมท่ีก าหนดให้มีพรรค
การเมืองเพียง 3 พรรค นอกจากนี ้สมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนได้ลดจ านวนสมาชิกท่ีมาจากการแตง่ตัง้ลง 
และออกกฎหมายปราบปรามการทจุริต ซึง่ครอบคลมุถึงอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โต188 

                                                           
185 Denny Indrayana, op. cit., p. 88. 
186 Amy L. Freedman, ‚Consolidation or Withering Away of Democracy? Political Changes in Thailand and Indonesia,‛ 
Asian Affairs vol. 33, no.4 (Winter, 2007): 203-204. 
187 Yong Cheol Kim, R. William Liddle, and Salim Said, op. cit., p. 258. 
188 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., pp. 25 – 26. 
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หลงัจากท่ีรัฐบาลของประธานาธิบดีฮาบิบีด ารงต าแหน่งเป็นเวลาประมาณ 11 เดือน ได้มีการ
จดัการเลือกตัง้ทัว่ไปเพ่ือเลือกสมาชิกสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชน ในวนัท่ี 7 มิถนุายน ค.ศ. 1999 โดย
ปรับโครงสร้างใหมใ่ห้มีสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนจ านวนทัง้สิน้ 700 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจ านวน 500 คน มาจากการเลือกตัง้ 462 คน และสมาชิกอีก 38 คนมาจากการแต่งตัง้โดย
กองทพั สว่นอีก 200 คน เป็นผู้แทนท่ีสภาจงัหวดัเป็นผู้ เลือก 135 คน และสมาชิกท่ีมาจากการแตง่ตัง้ท่ี
ไมใ่ชก่ลุม่การเมือง 65 คน189  

ตารางที่ 3.4 จ านวนท่ีน่ังในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองอินโดนีเซีย ค.ศ. 1999  

พรรค จ านวนที่ น่ังในสภาผู้แทนราษฎร 

PDI-P 153 
GOLKAR 120 
PKB 51 
PPP 58 
PAN 34 
PBB 13 
PK 7 
PKP 4 
PNU 5 
PDI 2 
United 1 
PDKB 5 
PPIM 1 
PDR 2 
PSII 1 
PNI-FM 1 
PBI 1 

  

                                                           
189 Ibid., p. 28. 
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ตารางท่ี 3.4 จ านวนท่ีน่ังในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองอินโดนีเซีย ค.ศ. 1999(ต่อ) 

พรรค จ านวนที่ น่ังในสภาผู้แทนราษฎร 

PNI-M 1 
IPKI 1 
PKU 1 

รวม 462 

ที่มา: Aris Anata, Evi Nurvidya Arifin, and Leo Suryadinata, Emerging Democracy in 
Indonesia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), p. 14. 

การปฏิรูปในสมัยประธานาธิบดีฮาบิบีส่งผลให้การเมืองของอินโดนีเซียเปิดกว้างมากขึน้ 
อนญุาตให้จดัตัง้พรรคการเมือง และลดจ านวนสมาชิกสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนท่ีมาจากการแตง่ตัง้ลง 
อย่างไรก็ตาม การเลือกตัง้ประธานาธิบดีก็ยังคงท าโดยอ้อมผ่านการลงคะแนนในสมัชชาท่ีปรึกษา
ประชาชน โดยในการลงคะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีเม่ือเดือนตลุาคม ค.ศ. 1999 พรรคท่ีถกูคาดหวงั
ว่าจะเป็นแกนน าในการจดัตัง้รัฐบาลคือพรรค Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) 
ซึ่งมีนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี (Megawati Sukarnoputri) บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน 
เป็นหวัหน้าพรรค และเป็นพรรคท่ีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากท่ีสุดถึง 153 คน แต่ความล้มเหลว
ของพรรคในการเจรจาเพ่ือร่วมเป็นพนัธมิตรกบัพรรคการเมืองอ่ืนๆ ส่งผลให้สมชัชาท่ีปรึกษาประชาชน
ลงคะแนนเสียงเลือกให้นายอบัเดอร์ราห์มาน วาหิต (Abdurrahman Wahid) จากพรรค National 
Awakening (PKB) ซึ่งเป็นพรรคท่ีมีสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นอันดับ 3 ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียง 373 เสียง โดยมี 313 เสียงลงคะแนนให้นางเมกาวาตี ทัง้นี ้
ประธานาธิบดีวาหิตได้พยายามเสริมสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยการเชิญพรรคการเมืองต่าง ๆ 
รวมถึงผู้แทนจากกองทพัเข้าร่วมรัฐบาลและมีการจดัสรรต าแหนง่รัฐมนตรี ถึง 6 ต าแหน่งให้แก่กองทพั 
รวมถึงพลเอกวิรันโต ซึ่งได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นรัฐมนตรีผู้ประสานงานด้านการเมืองและความมัน่คง และ
พรรคของนางเมกาวาตีท่ีได้รับจัดสรรต าแหน่งรัฐมนตรี 4 ต าแหน่ง ขณะท่ีนางเมกาวาตี ได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นรองประธานาธิบดี190 แต่การท่ีประธานาธิบดีวาหิตได้แต่งตัง้บุคคลท่ีมีความใกล้ชิดกับ
ตนเองด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี กอปรกับปัญหาอือ้ฉาวท่ีบุคคลใกล้ชิดและเครือญาติใช้สายสัมพันธ์

                                                           
190 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., pp. 28-29. 
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เรียกรับผลประโยชน์และเอือ้ธุรกิจของตนเอง ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสนอให้สมชัชาท่ี
ปรึกษาประชาชนถอดถอนประธานาธิบดีวาหิตออกจากต าแหน่ง ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 
และให้รองประธานาธิบดีเมกาวาตีรับต าแนง่ประธานาธิบดีในวาระท่ีเหลือแทน191  

แม้วา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายบริหารท่ีมีประธานาธิบดีวาหิตเป็นหวัหน้าและฝ่ายนิติบญัญัติ
จะเป็นไปอย่างไม่ราบร่ืน การปฏิบตัิหน้าท่ีของสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนชดุท่ีเข้ารับต าแหน่งหลงัการ
เลือกตัง้ทัว่ไปเม่ือ ค.ศ. 1999 กลบัประสบความส าเร็จในการปฏิรูปการเมืองผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนญู 
ผลลัพธ์ในการปฏิรูปการเมืองของสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนปรากฏชดัหลังจากท่ีนางเมกาวาตีขึน้
ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี โดยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเปล่ียนแปลงกระบวนการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีจากการเลือกตัง้โดยอ้อมมาสู่การเลือกตัง้โดยตรง ยกเลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แตง่ตัง้ และรับรองสถานะของสภาผู้แทนภูมิภาค (Regional Representative Council - DPD) ให้เป็น
สภาท่ีสองควบคูก่บัสภาผู้แทนราษฎร ในการประกอบขึน้เป็นสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชน และเม่ือวาระ
ในการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีเมกาวาตีสิน้สดุลง ใน ค.ศ. 2002 การเลือกตัง้ครัง้ใหม่ภายใต้
บทแก้ไขรัฐธรรมนญูจงึเกิดขึน้ ด้วยการจดัให้มีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีโดยตรงครัง้แรก และได้จดัให้
มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนภมูิภาคในคราวเดียวกนันีด้้วย192  

ตารางที่ 3.5 จ านวนท่ีน่ังในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองอินโดนีเซียวันที่ 5 เมษายน 
ค.ศ. 2004  

พรรค จ านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

GOLKAR 128 
PDI-P 109 
PKB 52 
PPP 58 
PD 55 
PKS 45 

  

                                                           
191 Damien Kingsbury, Politics of Indonesia, 2nd ed. (Melbourne: Oxford University Press, 2002), p. 269. 
192 การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนภมิูภาคไมไ่ด้ก าหนดให้ผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้ต้องสงักดัพรรคการเมือง จงึไมส่ามารถสรุปจ านวนผู้ ได้รับ
เลือกตัง้ตามพรรคการเมืองได้ 
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ตารางท่ี 3.5 จ านวนท่ีน่ังในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองอินโดนีเซียวันที่ 5 เมษายน 
ค.ศ. 2004(ต่อ) 

พรรค จ านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

PAN 53 
PBB 11 
PBR 14 
PDS 13 
PKPB 2 
PKPI 1 
PPDK 4 
PNIM 1 
PP 3 
PPDI 1 

รวม 550 

ที่มา: Aris Anata, Evi Nurvidya Arifin, and Leo Suryadinata, op. cit., p. 22. 

ส าหรับการเลือกตัง้ประธานาธิบดี รัฐธรรมนญูแห่งอินโดนีเซียท่ีได้แก้ไขบญัญัติให้ผู้ ท่ีจะได้รับ
เลือกเป็นประธานาธิบดีต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกวา่กึ่งหนึง่ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง้ รวมทัง้ต้องได้รับ
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ใน 17 จงัหวดั จาก 34 จงัหวดัของอินโดนีเซีย ในกรณีท่ีไม่มีผู้สมคัร
คนใดสามารถบรรลุเง่ือนไขนีไ้ด้ ให้มีการเลือกตัง้ครัง้ท่ีสองระหว่างผู้สมัครท่ีได้รับคะแนนเสียงมาก
ท่ีสดุ 2 อนัดบัแรกและให้ผู้ ท่ีได้รับเสียงข้างมากท่ีสดุเป็นผู้ชนะ193   

ประธานาธิบดีเมกาวาตีลงสมคัรรับเลือกตัง้เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นสมยัท่ี 2 ด้วยการสนบัสนนุ
จากพรรค Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) โดยมีคูแ่ข่ง ได้แก่ พลเอกซุสซีลิโอ 
บมับัง ยุโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) นายทหารนอกราชการท่ีเคยด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเมือง กฎหมายและความมัน่คง (Coordinating Ministry for Political, 

                                                           
193 Benjamin Reilly, ‚Electoral and Political Party Reform,‛ in Ross H. McLeod and Andrew MacIntyre (eds.), Indonesia: 
Democracy and the Promise of Good Governance (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), p. 47. 
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Legal, and Security Affairs) ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากพรรค Democratic Party (PD) และพลเอกวิรันโต 
อดีตผู้บญัชาการทหารบก ลงสมคัรรับเลือกตัง้ด้วย โดยได้รับการสนบัสนนุจากพรรค Golkar194  

ตารางที่ 3.6 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย (รอบแรก) วันท่ี 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2004  

ผู้ลงสมัคร คะแนนเสียง ร้อยละ 
Yudhoyono – Kalla PD) 39,838,184 33.57 
Sukarnoputri – Hasyim (PDI-P) 31,569,104 26.61 
Wiranto – Wahid (Golkar) 26,286,788 22.15 
ผู้สมคัรอื่น 20,962,792 17.67 

รวม 118,656,868 100 

ที่มา: Aris Anata, Evi Nurvidya Arifin, and Leo Suryadinata, op. cit., pp. 80 – 83. 

เน่ืองจากไมมี่ผู้สมคัรคนใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง จึงต้องจดัให้มีการเลือกตัง้ครัง้ท่ีสอง
ในวันท่ี 20 กันยายน ค.ศ. 2004 ระหว่างผู้ สมัครท่ีได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ 
ประธานาธิบดีเมกาวาตีและพลเอกยโุดโยโน ผลการเลือกตัง้ครัง้นีน้ายพลยโุดโยโนมีชยัชนะเหนือ
นางเมกาวาตี โดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนถึงร้อยละ 60.62 ผลการเลือกตัง้ปรากฏในตาราง
ด้านลา่งนี ้

ตารางที่ 3.7 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย (รอบสอง) วันท่ี 20 กันยายน ค.ศ. 2004 

ผู้ลงสมัคร คะแนนเสียง ร้อยละ 
Yudhoyono – Kalla (PD) 69,266,350 60.62 
Sukarnoputri – Hasyim (PDI-P) 44,990,704 39.38 

รวม 114,257,054 100 

ที่มา: Aris Anata, Evi Nurvidya Arifin, and Leo Suryadinata, op. cit., p. 107. 

นางเมกาวาตีได้ประกาศยอมรับผลการเลือกตัง้และขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตัง้ 
สง่ผลให้การเปล่ียนผ่านเป็นไปอย่างราบร่ืนและปราศจากการตอ่ต้าน195 และในวนัท่ี 20 ตลุาคม ค.ศ. 

                                                           
194 Aris Anata, Evi Nurvidya Arifin and Leo Suryadinata, Emerging Democracy in Indonesia (Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 2005), pp. 68 – 69. 
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2004 พลเอกยโุดโยโน ได้เข้าพิธีสาบานตนรับต าแหน่งและเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวตัิศาสตร์
ของอินโดนีเซียท่ีได้รับการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน นับเป็นพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ท่ี
อินโดนีเซียได้เปล่ียนผา่นจากระบอบอ านาจนิยมทหารอนัยาวนานภายใต้ประธานาธิบดีซูฮาร์โต 

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ในกระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย อินโดนีเซียเลือกท่ีจะ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แทนท่ีจะยกเลิกแล้วร่างใหม่ทัง้ฉบบั จึงท าให้รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจุบนัของ
อินโดนีเซียคือรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ท่ีใช้มาโดยตลอดตัง้แต่ประกาศเอกราช (ยกเว้นในช่วงเวลา 
ระหว่าง ค.ศ. 1949 ถึง ค.ศ. 1959 ซึ่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบั ค.ศ.1949 และรัฐธรรมนูญ
ฉบบัชัว่คราว ค.ศ. 1950) ประธานาธิบดีฮาบบิี ตระหนกัในความล้าสมยัไม่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐธรรมนูญท่ีใช้มาอย่างยาวนาน เม่ือ เข้ารับต าแหน่งหลังการ
ลาออกของประธานาธิบดีซูฮาร์โต จึงเร่ิมกระบวนการปูทางไปสู่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและพัฒนา
ประชาธิปไตย ด้วยการยกเลิกข้อห้ามแก้ไขรัฐธรรมนญูท่ีถูกก าหนดขึน้ในสมยัประธานาธิบดีซูฮาร์โต 
และให้อ านาจในการแก้ไขรัฐธรรมนญูกลบัไปเป็นของสมัชชาท่ีปรึกษาประชาชน ตามมาตรา 37 แห่ง
รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1945196  

หลงัการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน ค.ศ. 1999 กระบวนการปฏิรูปรัฐธรรมนญู ได้เร่ิม
ขึน้อย่างเป็นทางการ กระทัง่ปัจจบุนั รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1945 ได้รับการแก้ไข 4 ครัง้ ระหว่าง ค.ศ. 1999 
ถึง ค.ศ. 2002 การแก้ไขครัง้แรกใช้เวลาเพียง 14 วนั คือระหว่างวนัท่ี 6 ถึง 19 ตลุาคม ค.ศ.1999 โดย
การตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญั (Ad hoc Committee – PAH) ท่ีมาจากตวัแทนพรรคการเมืองในสภา
ผู้ แทนราษฎร ท าการศึกษาและจัดท าข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 197 โดยสมัชชาท่ีปรึกษา
ประชาชนมีมติอนมุตัิบทแก้ไขรัฐธรรมนญู การแก้ไขครัง้ท่ีสอง เกิดขึน้ระหว่างสมยัประชุม ค.ศ. 2000 
ขณะท่ีการแก้ไขครัง้ท่ีสามในสมัยประชุม ค.ศ.  2001 เกิดขึน้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง
ประธานาธิบดีวาหิตกบัสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชน และการแก้ไขครัง้ท่ีส่ีเกิดขึน้ในสมยัประชมุ ค.ศ. 2002  
                                                                                                                                                                             
195 Aris Anata, Evi Nurvidya Arifin and Leo Suryadinata, op. cit., p. 121. 
196 Denny Indrayana, op. cit., pp. 108 – 109. 
197 Andrew Ellis, ‚Indonesia’s Constitutional Change Reviewed,‛ in Ross H. McLeod and Andrew MacIntyre (eds.), 
Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), p. 
25. 
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เป้าหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ คือ เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัต ิ
โดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรและควบคมุอ านาจของฝ่ายบริหารเพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจเช่นท่ี
เกิดขึน้ในสมยัประธานาธิบดีซูฮาร์โต198 โดยมีการยกเลิกอ านาจการตรากฎหมายของประธานาธิบดีให้
ท าได้เพียงส่งร่างกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณา นอกจากนีบ้ทแก้ไขรัฐธรรมนูญยงัให้
อ านาจแก่สภาผู้ แทนราษฎรในการให้ค าปรึกษาแก่ประธานาธิบดีในการพิจารณาให้อภัยโทษ และ
แตง่ตัง้ผู้แทนทางการทตู199 และเพ่ือเป็นการปอ้งกนัการสืบทอดอ านาจอย่างยาวนาน จึงก าหนดมิให้
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งมากกว่า 2 วาระ และให้คงระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งวาระละ 5 ปี200 ทัง้นี ้ประเด็นในการปฏิรูปได้รับการขยายให้กว้างขึน้ในการแก้ไขรัฐธรรมนญู
ครัง้ท่ี 2 ด้วยการรับรองหลักการกระจายอ านาจไปยังท้องถ่ินและรับรองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้เพิ่ม
อ านาจการตรากฎหมายให้กับสภาผู้ แทนราษฎรด้วยการระบุว่าสภาผู้ แทนราษฎรมีสิทธิในการ
ประกาศใช้กฎหมายท่ีได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี  แม้จะไม่มีการลงนามรับรองร่าง
กฎหมายนัน้ภายใน 30 วนั201 

ขณะท่ีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ครัง้แรกให้ความส าคัญกับการเพิ่มเติมเนือ้หาเดิมของ
รัฐธรรมนญู เชน่ การเพิ่มอ านาจการตรวจสอบถ่วงดลุของฝ่ายนิติบญัญัติ และการเพิ่มบทบญัญัติท่ีว่า
ด้วยการรับรองสิทธิมนษุยชน ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนญูครัง้ท่ี 3 และครัง้ท่ี 4 กลบัเป็นการแก้ไขท่ีเน้น
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างสถาบนัทางการเมือง ทัง้นี ้ในระหว่างกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนญูครัง้ท่ี 3 
เกิดเหตุการณ์ส าคญัขึน้ คือสมัชชาท่ีปรึกษาประชาชนมีมติถอดถอนประธานาธิบดีวาหิต ออกจาก
ต าแหน่ง ความคลุมเครือในกระบวนการถอดถอนจากการท่ีรัฐธรรมนูญมิได้มีบทบญัญัติว่าด้วยการ
ถอดถอนไว้ ท าให้มีการผลกัดนัจากพรรคการเมืองให้มีการระบุเง่ือนไข กระบวนการ และขัน้ตอนใน
การถอดถอนประธานาธิบดีลงในรัฐธรรมนญู โดยเฉพาะจากพรรคของประธานาธิบดีเมกาวาตี ซึ่งเกรง
วา่อาจจะเกิดการรวบรวมเสียงเพ่ือถอดถอนนางเมกาวาตีเช่นกนั202 นอกจากนี ้การแก้ไขในครัง้นีย้งัมี

                                                           
198 Todung Mulya Lubis, ‚Constitutional Reforms,‛ in Hadi Soesastro,  Anthony L. Smoth, and Han Mui Ling (eds.), 
Governance in Indonesia: Challenges Facing the Megawati Presidency (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 
2003), pp. 107 – 108. 
199 Denny Indrayana, op. cit., pp. 132 – 134. 
200 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., p. 54. 
201 Denny Indrayana, op. cit., p. 169. 
202 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., p. 55. 
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การจดัตัง้สภาผู้แทนภูมิภาคขึน้เป็นสภาท่ีสองของฝ่ายนิติบญัญัติท่ีมาจากการเลือกตัง้ ควบคูก่บัสภา
ผู้แทนราษฎร ขณะท่ีในฝ่ายตลุาการ มีการจดัตัง้ศาลรัฐธรรมนญู โดยให้มีสถานะเทียบเท่ากบัศาลฎีกา 
และจดัตัง้คณะกรรมาธิการตลุาการ (judicial commission) เพ่ือตรวจสอบการท างานของฝ่ายตลุาการ 
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครัง้ท่ี 4 มีการขยายความบทแก้ไขเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มข้อก าหนดให้มีการ
เลือกตัง้ประธานาธิบดีครัง้ท่ี 2 ในกรณีท่ีไมมี่ผู้สมคัรคนใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึง่ของผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตัง้ พร้อมทัง้ระบุให้สมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทน
ภมูิภาคเท่านัน้ ส่งผลให้สมาชิกสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนมาจากการเลือกตัง้โดยสมบรูณ์ นอกจากนี ้
ยงัแก้ไขบทบญัญัติว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้การย่ืนญัตติเพ่ือขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
สามารถท าได้ด้วยการสนบัสนนุจากสมาชิก 1 ใน 3 และต้องได้เสียงเห็นชอบจากสมาชิกคร่ึงหนึ่งของ
สมัชชาท่ีปรึกษาประชาชนเม่ือมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม ซึ่ งท าให้การแก้ไข
รัฐธรรมนญูท าได้ง่ายขึน้กว่าเดิมท่ีต้องใช้เสียงถึง 2 ใน 3 ของสมาชิกทัง้หมดเม่ือสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 เข้าประชมุ ขณะเดียวกนั ได้ห้ามมิให้แก้ไขมาตราท่ีก าหนดว่าสาธารณรัฐอินโดนีซียเป็นรัฐเด่ียว203 

การออกแบบสถาบันการเมือง 

1. ระบบเลือกตัง้ 

ดงัได้กล่าวแล้วว่า การเลือกตัง้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นการเลือกตัง้
โดยตรงจากประชาชน นบัคะแนนสองรอบ หากไม่มีผู้สมคัรได้เสียงเกินคร่ึง โดยพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มพนัธมิตรของพรรคการเมือง (coalition) ท่ีมีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทัง้หมด หรือได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของคะแนนเสียงทัง้หมดในการเลือกตัง้ท่ีจัดขึน้ในปีเ ดียวกับการเลือกตัง้ประธานาธิบดี
เท่านัน้ จึงจะสามารถเสนอช่ือผู้ สมัครรับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้204  
ผู้สมคัรท่ีได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง้ และได้รับคะแนนเสียงมากกว่า
ร้อยละ 20 ใน 17 จังหวัดของประเทศ จะได้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี นับตัง้แต่การเลือกตัง้

                                                           
203 Denny Indrayana, op. cit., p. 236. 
204 Vikram Nehru and Nadia Bulkin, How Indonesia’s 2014 Elections Will Work, Carnegie’s Endowment for International 
Peace [online], January 15, 2017, Available from http://carnegieendowment.org/2013/10/24/how-indonesia-s-2014-
elections-will-work-pub-53416. 
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ประธานาธิบดีโดยตรงครัง้แรกใน ค.ศ. 2004 จนถึงปัจจุบนั (2017) มีประธานาธิบดีท่ีได้รับเลือกตัง้
โดยตรง 2 คน ได้แก่ ประธานาธิบดีซุสซีลิโอ บมับัง ยุโดโยโน ท่ีได้รับเลือกตัง้ใน ค.ศ. 2004 และ
ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด (Joko Widodo) ท่ีได้รับเลือกตัง้ใน ค.ศ. 2014 

 ส าหรับการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่ีมีจ านวนทัง้สิน้ 560 คน เป็นการเลือกตัง้ระบบ
สดัส่วน โดยใช้ระบบบญัชีรายช่ือแบบเปิด (open list) คะแนนท่ีเลือกผู้สมคัรจะนับเป็นคะแนนให้แก่
พรรคการเมืองท่ีผู้ สมัครลงแข่งด้วย การจัดสรรท่ีนั่งท าโดยการน าบัตรดีทัง้หมดหารด้วยจ านวน
ผู้แทนราษฎรในเขตดงักล่าว ก าหนดขึน้เป็นโควตา และน าโควตาท่ีได้หารด้วยจ านวนคะแนนเสียงท่ี
แตล่ะพรรคได้รับเป็นจ านวนผู้แทนราษฎรท่ีพรรคดงักล่าวจะได้รับจดัสรร โดยเรียงตามล าดบัคะแนนท่ี
ผู้สมัครแต่ละคนของพรรคได้รับ205 ทัง้นี ้ระบบท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นผลจากการแก้ไขเปล่ียนแปลง
หลายครัง้ จากข้อวิจารณ์วา่ระบบการเลือกตัง้ไมส่ะท้อนเจตนารมย์ท่ีแท้จริงของผู้ออกเสียงเลือกตัง้206  

ข้อวิจารณ์ส าคญัคือการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค.ศ. 1999 ใช้ระบบบญัชีรายช่ือ
แบบปิด (close list) สง่ผลให้อ านาจในการเลือกผู้สมคัรเป็นของพรรคการเมืองและท าให้ผู้แทนราษฎร
มีความห่างเหินกบัท้องท่ีของตนเอง ขณะท่ีในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค.ศ.  2004 มีการ
น าระบบรายช่ือแบบเปิดมาร่วมใช้เป็นครัง้แรก และได้ก าหนดให้ผู้ ท่ีจะลงคะแนนให้ผู้ สมัครเป็น
รายบุคคลต้องลงคะแนนให้พรรคด้วย แต่ผู้ ท่ีลงคะแนนให้พรรคไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนให้ผู้ สมัคร 
ส่งผลให้มีผู้ สมัครเพียง 2 คนท่ีจะได้รับเลือกตัง้จากรายช่ือแบบเปิด น าไปสู่แรงกดดันให้มีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายการเลือกตัง้อีกครัง้ ซึ่งกฎหมายฉบับแก้ไขก็ยังคงก าหนดให้ผู้ สมัครต้องได้
คะแนนสูงถึงร้อยละ 30 ของโควตาในพืน้ท่ีนัน้จึงจะได้รับการจดัสรรท่ีนัง่ กระทัง่มีการร้องเรียนไปยงั
ศาลรัฐธรรมนูญ ท าให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสัง่ให้จัดสรรท่ีนัง่แก่ผู้ สมัครตามล าดบัคะแนนท่ีผู้ สมัคร
ได้รับเชน่ในปัจจบุนั207 

                                                           
205 Ibid. 
206 Andreas Ufen, The legislative and presidential elections in Indonesia in 2009, Electoral Studies 29 (2010): 282 – 283, 
doi:10.1016/j.electstud.2010.02.003. 
207 Stephen Sherlock, Indonesia’s 2009 Elections: The New Electoral System and the Competing Parties, CDI Policy Papers 
on Political Governance [online], January 15, 2017, Available from 

http://archives.cap.anu.edu.au/cdi_anu_edu_au/.IND/2008-
09/D_P/2009_03_RES_PPS6_INDON_Sherlock/2009_04_PPS6_INDON_Sherlock.pdf. 



75 
 

 ในสว่นของการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนภมูิภาคซึง่มีสมาชิก 132 คน การเลือกตัง้กระท าโดย
ให้ผู้ สมัครซึ่งได้รับคะแนนมากท่ีสุด 4 อันดับแรก ได้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้ แทนภูมิภาค 208 
สมาชิกสภาผู้แทนภมูิภาคจะต้องลงสมคัรรับเลือกตัง้ในนามผู้สมคัรอิสระ ไมส่งักดัพรรคการเมือง209 

2. รูปแบบรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ: 
ระบอบประธานาธิบดี และรูปแบบสองสภาที่มีอ านาจไม่เท่ากัน  

อินโดนีเซียเคยมีประสบการณ์ความไร้เสถียรภาพของระบบการเมืองระหว่างท่ีมีการทดลองใช้
การปกครองแบบรัฐสภาในช่วงทศวรรษท่ี 1950210 อย่างไรก็ตาม ภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1945 ซึ่ง
บงัคบัใช้โดยปราศจากการแก้ไขตลอดสมยัประธานาธิบดีซูฮาร์โต กลบัมีลกัษณะของระบบรัฐสภาท่ี
ส าคญั คือ สมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนเป็นผู้ เลือกประธานาธิบดี แต่ทัง้นี ้ประธานาธิบดีเป็นผู้ แต่งตัง้
สมาชิกสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนบางสว่น211 โดยมีพรรคการเมืองภายใต้การก ากบัของรัฐ  

อ านาจท่ีกว้างขวางของฝ่ายบริหารในสมยัประธานาธิบดีซูฮาร์โต เป็นแรงบนัดาลใจให้มีการ
ขยายอ านาจตรวจสอบของฝ่ายนิติบญัญัติ การใช้อ านาจตรวจสอบของฝ่ายนิติบญัญัติขึน้สู่จดุสงูสุด
เม่ือสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนมีมติถอดถอนประธานาธิบดีวาหิตจากต าแหน่ง การใช้อ านาจโดยฝ่าย
นิตบิญัญตัดิงักลา่วนี ้ได้ก่อให้เกิดความกงัวลว่าอินโดนีเซียจะกลบัเข้าสู่ระบบรัฐสภาอีกครัง้ อนัจะท า
ให้ฝ่ายบริหารมีความอ่อนแอจนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้212 อ านาจของฝ่ายนิติบญัญัติในส่วนของ
สภาผู้ แทนภูมิภาคขยายจากเม่ือครัง้มีการเลือกตัง้สมาชิกครัง้แรก ค.ศ. 2004 ท่ีไม่มีอ านาจตรา
กฎหมาย ท าได้แตเ่พียงให้ค าแนะน าแกส่ภาผู้แทนราษฎรตอ่การร่างกฎหมายและตรวจสอบการบงัคบั
ใช้กฎหมาย จนในปัจจุบัน ให้สภาผู้ แทนภูมิภาค มีอ านาจในการเชิญผู้ เ ก่ียวข้องมาให้ปากค า 
(hearing) กลา่วคือสภาผู้แทนภมูิภาคแสดงบทบาทตรวจสอบ (oversight) เป็นหลกั213  

แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะมีอ านาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหารมากขึน้ตามล าดับ แต่การ
ก าหนดให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้โดยตรง ได้เพิ่มความเช่ือมโยงระหว่างประธานาธิบดีกับ
                                                           
208 Vikram Nehru and Nadia Bulkin, op. cit. 
209 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., p. 61. 
210 Ibid., p. 54. 
211 Andrew Ellis, op. cit., pp. 23 – 24. 
212 Todung Mulya Lubis, op. cit., p. 109. 
213 Denny Indrayana, op. cit., p. 201. 
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ประชาชน ท าให้สถาบนัประธานาธิบดีมีความชอบธรรมสงูขึน้ ขณะเดียวกนัสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชน
ได้ลดอ านาจตนเองด้วยการประกาศในรัฐธรรมนูญว่า สมัชชาท่ีปรึกษาประชาชนมิใช่ตวัแทนสูงสุด
ของอ านาจอธิปไตยดงัเช่นท่ีระบุในรัฐธรรมนญูมาแตเ่ดิม หากแต่อ านาจอธิปไตยท่ีเป็นของประชาชน
จะใช้ผา่นบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู และยงัได้แก้ไขให้ฝ่ายตลุาการมีส่วนร่วมในกระบวนการถอดถอน
ประธานาธิบดี โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของข้อ
กลา่วหาท่ีมีตอ่ประธานาธิบดี214 

ศาลรัฐธรรมนญูจดัตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 2003 มีหน้าท่ีตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐ
บญัญตั ิตดัสินความขดัแย้งระหวา่งหนว่ยงานของรัฐ ตดัสินคดียบุพรรคการเมือง และพิจารณาผลการ
เลือกตัง้ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน215 องค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสะท้อนการถ่วงดุล
อ านาจจากฝ่ายบริหารและนิติบญัญัติ จากข้อก าหนดท่ีให้ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีจ านวน 9 คน 
มาจากการเสนอช่ือของประธานาธิบดี 3 คน การเสนอช่ือของสภาผู้แทนราษฎร 3 คน และการเสนอช่ือ
ของประธานศาลฎีกา 3 คน มีวาระการด ารงต าแหนง่ 5 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ 
ความเป็นอิสระของฝ่ายตลุาการได้รับการรับรองจากการให้ประธานและรองประธานศาลฎีกาและศาล
รัฐธรรมนญูมาจากการเลือกตัง้ภายในผู้พิพาษาและตลุาการของศาลนัน้ๆ216 และมีคณะกรรมาธิการ
ตลุาการ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการละเมิดจริยธรรมโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตลุาการ หากแตเ่ม่ือพบการละเมิด
แล้ว คณะกรรมาธิการท าได้เพียงส่งเร่ืองไปยงัศาลฎีกาเพ่ือขอให้มีมาตรการลงโทษเท่านัน้ สมาชิก
คณะกรรมาธิการได้รับการแตง่ตัง้จากประธานาธิบดีด้วยการเลือกของสภาผู้แทนราษฎรจากรายช่ือท่ี
คณะกรรมาธิการเป็นผู้ เสนอ  

บทบาทการถ่วงดลุฝ่ายตลุาการของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติยงัปรากฏในกระบวนการ
สรรหาผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วย โดยผู้สมคัรเข้ารับคดัเลือกเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาไม่จ าเป็นต้องด ารง

                                                           
214 Ibid., pp. 199-200. 
215 Nadirsyah Hosen, ‚Promoting Democracy and Finding the Right Direction: A review of major constitutional development 
in Indonesia,‛ in Albert Chen (ed.), Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014), p. 328. 
216 Denny Indrayana, op. cit., p. 202. 
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ต าแหน่งเป็นผู้พิพากษามาก่อน แต่ต้องผ่านการสมัภาษณ์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าท่ี217 

3. กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก 

องค์กรท่ีท าหน้าท่ีกลไกคดัค้านเสียงข้างมากตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
อ านาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบญัญัติและการพิจารณาข้อพิพาทเก่ียวกับผลการ
เลือกตัง้ ในการเลือกตัง้เม่ือ ค.ศ. 2004 ศาลรัฐธรรมนญูได้ใช้อ านาจในการพิจารณาผลการเลือกตัง้ท่ี
สง่ผลให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ได้รับเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ถึง 4 เขต218 และใน ค.ศ. 2010 ศาลรัฐธรรมนญู
มีมติให้ผู้ ท่ีได้รับคะแนนล าดบัท่ีสองเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้ ท าให้เกิดความไม่พอใจ219 ขณะเดียวกนัศาล
รัฐธรรมนูญมีความต่ืนตวัในการทบทวนรัฐบญัญัติ เช่น ใน ค.ศ. 2003 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่าการ
ด าเนินคดีต่อผู้ ต้องสงสยัในคดีการก่อการร้ายบนเกาะบาหลี (Bali) โดยให้กฎหมายท่ีออกหลังจาก
เหตกุารณ์ไปแล้วมีผลย้อนหลงั เป็นการขดัรัฐธรรมนญู220 ใน ค.ศ. 2011 ศาลรัฐธรรมนญูประกาศให้
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมาธิการค้นหาความจริงและการปรองดอง (Law on the Truth and 
Reconciliation Commission) และกฎหมายว่าด้วยพลงังานไฟฟ้า (Law on Electrical Power) ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญูและให้กฎหมายดงักลา่วเป็นโมฆะ จนเกิดการกลา่วหาว่าศาลรัฐธรรมนญูได้พิพากษา
เกินค าร้อง (ultra petita) น ามาสู่การออกรัฐบัญญัติจ ากัดอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาล
รัฐธรรมนญูก็ได้ประกาศให้รัฐบญัญัติดงักล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญู โดยกล่าวว่าศาลรัฐธรรมนญูมี
อ านาจพิพากษาเกินค าร้องเพ่ือประกาศให้กฎหมายทัง้ฉบบัไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ หากศาลพบว่า
มาตราท่ีเป็นใจความส าคญัของกฎหมายนัน้ไมช่อบด้วยรัฐธรรมนญู221 

 

 

                                                           
217 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., p. 195. 
218 Aris Anata, Evi Nurvidya Arifin and Leo Suryadinata, op. cit., p. 32. 
219 Nadirsyah Hosen, op. cit., p. 330. 
220 Simon Butt, ‚The Constitutional Court’s Decision in the Dispute between the Supreme Court and the Judicial 
Commission,‛ in Ross H. McLeod and Andrew MacIntyre (eds.), Indonesia: Democracy and the Promise of Good 
Governance (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), p. 183. 
221 Nadirsyah Hosen, op. cit., p. 330. 
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4. กตกิาเก่ียวกับพรรคการเมือง 

 ภายใต้ระบอบอ านาจนิยมของรัฐบาลประธานาธิบดีซูการ์โน พรรคการเมืองมีบทบาทจ ากัด 
หลงัจากท่ีพลเอกซูฮาร์โตได้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ จึงมีการจัดการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึน้ ซึ่งพรรคโกลการ์ของรัฐบาลมีความได้เปรียบเหนือพรรคการเมืองอ่ืนมาก
จากการสนับสนุนของอ านาจรัฐทุกวิถีทาง222 ใน ค.ศ. 1973 มีการออกค าสั่งยุบรวมพรรคการเมือง 9 
พรรค ให้รวมเป็น 3 พรรค223 และประกาศห้ามมิให้จดัตัง้พรรคการเมืองใหม่ตลอดสมยัประธานาธิบดี 
ซฮูาร์โต จนกระทัง่ถกูยกเลิกโดยค าสัง่ของประธานาธิบดีฮาบิบี 

 หลงัจากได้รับเสรีภาพในการจดัตัง้พรรคการเมือง กระแสความต่ืนตวัทางการเมืองหลงัการลง
จากอ านาจของประธานาธิบดีซูฮาร์โต น ามาสู่การจดัตัง้พรรคการเมืองขึน้เป็นจ านวนมาก โดยในการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเม่ือ ค.ศ. 1999 มีพรรคการเมืองเข้าร่วมถึง 48 พรรค224 ทัง้นี ้การเปิด
เสรีในการจดัตัง้พรรคการเมืองสง่ผลให้เกิดความกงัวลว่าจะมีกลุ่มการเมืองท่ีอาศยัพรรคการเมืองเป็น
พืน้ท่ีในการเผยแพร่ความแตกแยกทางเชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์ ศาสนา วฒันธรรม และการแบง่แยกดินแดน 
จงึก าหนดให้พรรคการเมืองต้องมีสาขาพรรคไมน้่อยกว่า 20 จงัหวดั จากทัง้หมด 34 จงัหวดั และในแต่ละ
จงัหวดั พรรคจะต้องมีสาขาในเขตไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของจ านวนเขตในจงัหวดั และในแตล่ะเขตพรรค
จะต้องมีสาขาในแขวงไม่น้อยว่า 1 ใน 4 ของจ านวนแขวงในเขต  เพ่ือเป็นการบงัคบัให้พรรคการเมือง
ของอินโดนีเซียมีสมาชิกหลากหลาย225 และพรรคต้องมีสมาชิกไมน้่อยกวา่ 1,000 คน226 

 

 

 

                                                           
222 Paul J. Carnegie, The Road from Authoritarianism to Democratization in Indonesia (New York: Palgrave Macmillan, 
2010), pp. 59 – 60. 
223 M. Djadijono, ‚Economic Growth and the Performance of Political Parties,‛ in Richard W. Baker, M. Hadi Soesastro, J 
Kristiadi and Douglas E. Ramage (eds.), Indonesia: The Challenge of Change (Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1999), p. 115. 
224 Aris Anata, Evi Nurvidya Arifin, and Leo Suryadinata, op. cit., p. 4. 
225 Olli Hellmann, op. cit., p. 132. 
226 Vikram Nehru, Nadia Bulkin, op. cit. 
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บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทางการเมือง 

 ปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนบทบาทของสถาบนัและตวัแสดงทางการเมือง และฉายภาพพลวตัของ
ระบบการเมืองอินโดนีเซียภายหลังการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้เด่นชัด เกิดขึน้ เม่ือสภา
ผู้แทนราษฎรมีมติเร่ิมกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีวาหิต โดยกล่าวว่ารัฐบาลล้มเหลวในการ
จดัการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการทจุริต รวมถึงปัญหาแบง่แยกดินแดน227 ประธานาธิบดีวาหิตเจรจา
ขอปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยจะจดัสรรต าแหน่งรัฐมนตรีให้แก่พรรค  Indonesian Democratic Party 
of Struggle (PDI-P) มากขึน้ และสญัญาจะมอบความรับผิดชอบในการบริหารให้แก่นางเมกาวาตี 
หวัหน้าพรรค ซึ่งด ารงต าแหน่งรองประธานาธิบดีในขณะนัน้ พร้อมกันนีป้ระธานาธิบดีวาหิตยงัขู่จะ
ประกาศกฎอัยการศึกและจะให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎรขึน้ก่อนก าหนดหาก
ประนีประนอมไมส่ าเร็จ แตข้่อเสนอของประธานาธิบดีวาหิตถกูปฏิเสธ นอกจากนี ้ค าขู่ท่ีว่าจะประกาศ
กฎอัยการศึกต้องสูญเสียน า้หนักไปเมื่อพลเอกเอ็นดริอาโทโน่ ซูตาร์โต (Endriartono Sutarto) 
ผู้บญัชาการทหารบก ประกาศไม่สนบัสนนุกฎอยัการศกึ228 ในท่ีสดุ สมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนจึงได้มี
มตถิอดถอนประธานาธิบดีวาหิต และรองประธานาธิบดีเมกาวาตีได้เข้ารับต าแหนง่แทน  

 จะเห็นวา่ การจดัโครงสร้างระบบการเมืองภายหลงัการปฏิรูปการเมือง ส่งผลให้พลงัอ านาจท่ี
เคยรวมศูนย์ท่ีฝ่ายบริหารลดลง และเกิดดุลอ านาจระหว่างสถาบัน และผู้ เล่นทางการเมืองท่ี
หลากหลายขึน้ 

 สถาบนัทางการเมืองท่ีได้รับการจดัตัง้ขึน้มาใหม่และแสดงบทบาทส าคญัในระบบการเมืองใน
ยคุเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย คือ องค์กรอิสระตา่งๆ เช่น คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรม
การทจุริต (Commission to Eradicate the Crime of Corruption - KPK) ท่ีจดัตัง้ใน ค.ศ. 2002 และ
ได้รับอ านาจอย่างกว้างขวาง ได้แก่ อ านาจในการสืบสวนหน่วยงานอ่ืน อ านาจในการดกัฟังโทรศพัท์ 
อายัดทรัพย์สิน อ านาจในการห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และการเรียกดูข้อมูลทางการเงินจาก
สถาบนัทางการเงิน เป็นต้น คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมการทจุริต ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน 5 คน โดยคณะกรรมการคดัเลือก ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ อยัการ นกักฎหมายเอกชน 
และนกันิตศิาสตร์ เสนอช่ือผู้สมคัร 10 ช่ือไปยงัสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือรับการซกัถามถึงความเหมาะสม 

                                                           
227 Amy L. Freedman, op. cit., p. 204. 
228 Damien Kingsbury, op. cit., p. 270. 
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ก่อนท่ีจะมีการส่งรายช่ือให้แก่ประธานาธิบดี ขณะท่ีศาลพิพากษาคดีทจุริต (Anti-Corruption Court) 
ซึ่งตัง้ขึน้เพ่ือพิพากษาคดีทุจริตโดยเฉพาะ ได้ก าหนดให้ศาลฎีกาคดักรองผู้สมัครก่อนท่ีจะมีการส่ง
รายช่ือไปยงัประธานาธิบดี229  

บทบาทของกองทัพ 

 การวางบทบาทของกองทพัอินโดนีเซียมีลกัษณะส าคญัท่ีแตกตา่งจากบทบาทของกองทพัใน
ประเทศอ่ืน กล่าวคือ กองทพัอินโดนีเซียมิได้ถกูคาดหวงัให้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้านความมัน่คงของประเทศ
เท่านัน้  หากแต่กองทัพยังถูกคาดหวังให้ เ ป็นผู้ รักษาความมั่นคงของ รัฐบาลด้วย  ในสมัย
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต แนวคิดดงักล่าวนีมี้ช่ือว่า “หลกัทวิภาระ” (Dwifungsi – Dual Function) 
กล่าวคือ กองทัพจะต้องมีความรับผิดชอบทัง้ในด้านการทหารและความมั่นคง ในด้านสังคมและ
การเมือง รวมถึงบทบาทในรัฐบาลและในกิจการทางสังคม 230 นอกจากนี ้กองทัพอินโดนีเซียยังมี
บทบาทในทางเศรษฐกิจ จากธรรมเนียมปฏิบัติดัง้เดิมท่ีอนุญาตให้หน่วยทหารสามารถหาทุน
สนับสนุนตนเองได้เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนงบประมาณจนเกิดเป็นเครือข่ายผลประโยชน์ 
ภายใต้การน าของประธานาธิบดีซูฮาร์โต กองทพัเข้ายึดอ านาจการปกครองโดยสมบูรณ์ จากการแผ่
อิทธิพลอย่างทัว่ถึงผ่านกลไกกองทพัภาค (regional military command) ท าให้กองทพัมีอ านาจเหนือ
ข้าราชการพลเรือนในพืน้ท่ี และน าไปสู่การแต่งตัง้นายทหารนอกราชการเข้ารับต าแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน231 ขณะท่ีในระบบราชการ กองทพัได้กระชบัการควบคมุด้วยการแตง่ตัง้โยกย้าย
นายทหารรับต าแหน่งแทนข้าราชการพลเรือน ในทศวรรษท่ี 1980 มีการประมาณว่าต าแหน่งราชการ
ระดบัสูงกว่าคร่ึงหนึ่งตกเป็นของนายทหารทัง้ในและนอกราชการ232 ใน ค.ศ. 1982 มีการระบุหลกั
ทวิภาระในรัฐบญัญัติว่าด้วยกลาโหมและความมั่นคง และเม่ือพรรคการเมืองท่ียังคงหลงเหลืออยู่
เรียกร้องให้มีการเลือกตัง้  กองทพัและรัฐบาลก็ตอบโต้ด้วยการตัง้พรรคโกลการ์ขึน้ โดยพรรคดงักล่าวมี
ฐานมาจากกลุ่มอาชีพและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีจัดตัง้ขึน้ด้วยการสนับสนุนจากกองทัพ  สมาชิกของ
พรรคโกลการ์ประกอบด้วยทหาร ข้าราชการ และกลุ่มธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์เช่ือมโยงกับรัฐบาล 
นอกจากนีพ้รรคโกลการ์ยงัได้รับการสนบัสนนุงบประมาณและการประชาสมัพนัธ์จากรัฐบาล ส่งผลให้

                                                           
229 Ibid., pp. 215-216. 
230 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., p.128. 
231 Harold Crouch, ‚Indonesia,‛ op. cit., p. 61. 
232 Michael R.J. Vatikiotis, op. cit., pp. 70 – 71. 
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เกิดเป็นเครือข่ายผู้สนับสนุนรัฐบาลท่ีกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศและมีขีดความสามารถในการระดม
เสียงสนบัสนุนท่ีเหนือกว่าพรรคคูแ่ข่ง233 ขณะท่ีพรรคการเมืองอ่ืนถกูห้ามโดยกฎหมายไม่ให้ตัง้สาขา
พรรคในหมูบ้่าน 

การเข้ามามีบทบาททัง้ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยาวนาน  ได้ส่งผลให้
กองทพัเป็นเครือข่ายผลประโยชน์และระบบอปุถมัภ์ขนาดใหญ่ เปล่ียนให้กองทพักลายเป็นแหล่งการ
ทจุริตคอรัปชัน่234 ก่อให้เกิดกระแสความเกลียดชงักองทพัในหมู่ประชาชน ซึ่งเห็นว่าพฤติกรรมของ
กองทัพสะท้อนให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสของรัฐบาลภายใต้การน าของประธานาธิบดีซูฮาร์โต
นอกจากนี ้การท่ีนายทหารในกองทพัต่างมุ่งความสนใจไปท่ีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัทัง้จาก
การทุจริตคอรัปชั่นและจากเครือข่ายธุรกิจส่งผลให้หน้าท่ีด้านการทหารและความมั่นคงถูกละเลย 
ลดทอนประสิทธิภาพทางทหารของกองทพัลงในเวลาเดียวกนั235 ยิ่งไปกวา่นัน้ ในช่วงปลายของรัฐบาล
ก็ได้เกิดรอยร้าวระหว่างประธานาธิบดีซูฮาร์โตและกองทพั จนเม่ือเกิดการประท้วงขบัไล่ประธานาธิบดี 
ซฮูาร์โตครัง้ใหญ่ใน ค.ศ. 1998 กองทพัท่ีออ่นแอลงทัง้ในทางการเมืองและการทหารก็มิได้เข้าแทรกแซง
สถานการณ์ น าไปสูก่ารประกาศลาออกจากต าแหนง่ของประธานาธิบดีซูฮาร์โตในท่ีสดุ 

 หลังจากการก้าวลงจากต าแหน่งของประธานาธิบดีซูฮาร์โต กองทัพอินโดนีเซียได้เข้าสู่
ช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงบทบาทของตนเอง โดยการประท้วงครัง้ใหญ่ของประชาชนได้แสดงให้
เห็นวา่ความเช่ือวา่กองทพัเป็นท่ีพึง่พิงของประชาชนนัน้ไมเ่ป็นความจริงอีกตอ่ไป ท าให้กองทัพมีความ
ระมดัระวงัมากขึน้ ด้วยเกรงว่าจะเกิดกระแสตอ่ต้านรอบใหม่ ขณะเดียวกนั ก็ได้เกิดความรู้สึกในหมู่
นายทหารรุ่นใหม่ว่ากองทพัขาดเปา้หมายท่ีแน่ชดั จากการเข้ามีบทบาทอย่างกว้างขวางทัง้ทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยภายใต้การน าของพลเอกวิรันโตและกลุ่มทหารท่ีสนับสนุนการ
ปฏิรูป ได้มีการก าหนดกระบวนทศัน์ใหม ่(New Paradigm) วา่ด้วยการเปล่ียนบทบาทของกองทพัจาก
การควบคมุรัฐบาลมาเป็นการท างานร่วมกบัรัฐบาลแทน โดยกองทพัได้ยบุเลิกแผนกกิจการสงัคมและ
การเมือง (Social and Political Affairs branch) ซึ่งรับผิดชอบการควบคมุกิจการทางสงัคมและ

                                                           
233 Paul J. Carnegie, op. cit., pp. 59 – 60. 
234 Harold Crouch, ‚Establishing Civilian Supremacy in Southeast Asia,‛ in Uwe Johansen and James Gomez (eds.), 
Democratic Transitions in Asia (Singapore: Select Publishing Pte Ltd., 2000), p. 176. 
235 J. Kristiadi, ‚The Armed Forces,‛ in Richard W. Baker, M. Hadi Soesastro, J. Kristiadi and Douglas E. Ramage (eds.), 
Indonesia: The Challenge of Change (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1999), pp. 106 – 107. 
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การเมือง โดยพลโทยุโดโยโน ผู้ บญัชาการแผนกดังกล่าว สนับสนุนการปฏิรูปด้วยการผลักดันให้
นายทหารท่ีประสงค์จะด ารงต าแหน่งในหน่วยราชการพลเรือนต้องลาออกจากกองทัพ นอกจากนี ้
กองทพัยงัไมแ่สดงการตอ่ต้านเม่ือมีการผ่านกฎหมายเพ่ือลดจ านวนท่ีนัง่ในสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนลง 
จนกระทัง่ในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2000 พลเรือเอกวิดโจโจ ซุทจิปโต (Widjojo Sutjipto) ผู้บญัชาการ
ทหารสูงสุด ได้ประกาศว่ากองทัพยอมรับในหลักการควบคุมของพลเรือนเหนือทหาร (civilian 
supremacy) และขอยุติบทบาทของตนเองในด้านสังคมและการเมืองของตนเอง ถือเป็นจุดจบของ
หลกัทวิภาระท่ีกองทพัยดึถือมาเป็นเวลานาน236 โดยกองทพัได้แสดงความจริงใจตอ่ค าประกาศยตุิการ
แทรกแซงทางการเมืองของตนเองด้วยการปฏิเสธท่ีจะเข้าแทรกแซงกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี
วาหิตโดยสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชน แม้ว่าจะมีค าขู่จะประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินจากประธานาธิบดี
วาหิตก็ตาม 

การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพ 

 จุดมุ่งหมายส าคญัของการจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพหลงัการก้าวลงจากต าแหน่งของ
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต คือการลดอ านาจของกองทพัทัง้ในกลไกรัฐบาลและในฝ่ายนิติบญัญัติ โดยการ
ลดบทบาทของกองทพัในรัฐบาลได้ถูกจัดการอย่างเด็ดขาดในเวลาอันรวดเร็ว  ด้วยการผลกัดนัจาก
กลุ่มนายทหารท่ีสนับสนุนการปฏิรูป ซึ่งรวมถึงพลโทยุโดโยโน ผู้ ท่ีต่อมาได้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานาธิบดีคนแรกท่ีมาจากการเลือกตัง้ ได้ออกค าสัง่ให้นายทหารท่ีรับต าแหน่งในส่วนราชการอ่ืน
ควบคู่ไปด้วย ต้องตดัสินใจเลือกระหว่างการลาออกจากต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่ หรือลาออกจากการ
ประจ าการในกองทัพภายในวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ.  1999 พร้อมทัง้ยังก าหนดไม่ให้นายทหารรับ
ต าแหน่งอ่ืนควบคูก่บัอีกต่อไป โดยหนึ่งในนายทหารท่ีต้องลาออกจากราชการก็คือพลโทยูโดโยโน  ซึ่ง
ได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีวาหิต 

 ส าหรับการลดอ านาจของกองทพัในฝ่ายนิติบญัญัติ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1998 ได้มีการ
บรรลขุ้อตกลงเพ่ือลดจ านวนผู้แทนจากกองทพัท่ีได้รับการจดัสรรท่ีนัง่ในสภาผู้แทนราษฎรลงมาท่ี 38 
ท่ีนั่ง และมีการจัดสรรท่ีนั่งร้อยละ 10 ของสภาท้องถ่ินให้แก่กองทัพ อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จใน
ชว่งแรกมิได้เป็นจดุเร่ิมต้นของการยอมยตุิบทบาทของกองทพัในฝ่ายนิติบญัญัติอย่างสมบรูณ์ โดยใน
การเจรจาเพ่ือก าหนดกรอบในการยุบเลิกการจดัสรรต าแหน่งในสภาผู้แทนราษฎร เม่ือเดือนสิงหาคม 
                                                           
236 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., pp. 131-134. 
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ค.ศ. 2000 กองทัพได้ร้องขอต่อสภาผู้ แทนราษฎรให้มีการเล่ือนก าหนดการเปล่ียนแปลงจาก ค.ศ. 
2004 ไปเป็น ค.ศ. 2009 ข้อเรียกร้องดังกล่าว ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่มนายทหารท่ี
สนบัสนนุการปฏิรูปในกองทพั และกลุม่นายทหารท่ีต้องการชะลอความเปล่ียนแปลง237 แตเ่ม่ือสมชัชา
ท่ีปรึกษาประชาชนได้มีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สมาชิกสมชัชาท่ีปรึกษาประชาชนทัง้หมดต้องมา
จากการเลือกตัง้ กองทพัก็เลือกท่ีจะไมแ่สดงการตอ่ต้านมตนีิ ้238 

ความเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัในการสถาปนาการควบคมุของรัฐบาลพลเรือนเหนือกองทัพ
เกิดขึน้ในสมยัของประธานาธิบดียุโดโยโน ท่ามกลางปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดอาเจะห์ 
(Aceh) โดยขณะท่ีประธานาธิบดีเมกาวาตีปล่อยให้ผู้น าทางทหารเป็นผู้จดัการกับปัญหาในอาเจะห์
ด้วยความรุนแรง ประธานาธิบดียโุดโยโน ซึง่รับผิดชอบด้านความพยายามในการเจรจาสนัติภาพตัง้แต่
ในสมยัของประธานาธิบดีเมกาวาตี ประสงค์ท่ีจะแสวงหาแนวทางท่ีประนีประนอมมากกว่า และเม่ือ
ได้เข้ารับต าแหน่งแล้ว ประธานาธิบดียุโดโยโนซึ่งได้รับความชอบธรรมอย่างมากจากการเป็ น
ประธานาธิบดีท่ีได้รับการเลือกตัง้จากประชาชน จึงสามารถโยกย้ายนายทหารท่ีขดัขวางกระบวนการ
สนัตภิาพ รวมทัง้แตง่ตัง้นายทหารท่ีมีแนวทางเดียวกบัตนเข้ารับต าแหน่งส าคญัในกองทพั ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลให้กระบวนการสนัติภาพมีความคืบหน้าแล้ว ยังเป็นหมุดหมายส าคญัในการสถาปนาการ
ควบคมุกองทพัของฝ่ายพลเรือนอีกด้วย239  

ความพยายามในการปฏิรูปกองทพัและความสมัพนัธ์ระหวา่งกองทพักบัรัฐบาลพลเรือนแม้จะ
ประสบความส าเร็จในหลายด้าน แต่ก็ยังคงมีปัญหาท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ียังคงค้างคาอยู่ ได้แก่ 
ปัญหาการท าธุรกิจท่ีผิดกฎหมายของบคุลากรในกองทพั แม้วา่จะมีความพยายามท่ีจะตดัสายสมัพนัธ์
ระหวา่งกองทพักบักลุม่ธุรกิจด้วยการประกาศห้ามหน่วยทหารลงทนุในธุรกิจอีกตอ่ไป รวมทัง้มีการยึด
ธุรกิจของหน่วยทหารเป็นของรัฐ แต่วิ ถีปฏิบตัิดัง้เดิมในการใช้อิทธิพลและการข่มขู่จากบุคลากรใน
กองทพัเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหล่านัน้ยงัคงปรากฏอยู่ โดยเฉพาะเม่ืองบประมาณท่ี
กองทพัอินโดนีเซียได้รับเพ่ือใช้ในการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของก าลงัพลยงัคงมีจ ากดั240 

                                                           
237 Damien Kingsbury, op. cit., p. 283. 
238 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto, op. cit., p. 150. 
239 Ibid., pp.152 - 153. 
240 Ibid., pp.168 – 169. 
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บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

1. กลุ่มธุรกิจ 

ภาคธุรกิจเคล่ือนไหวอย่างแข็งขนัในยคุการปฏิรูปหลงัจากการลงจากอ านาจของประธานาธิบดี 
ซูฮาร์โต เน่ืองจากการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยของอินโดนีเซียได้ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาคธุรกิจและรัฐบาล โดยในยคุระเบียบใหม่นัน้ การติดตอ่ระหว่างภาคธุรกิจกบั
รัฐบาลเป็นไปในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการและมักจะเป็นการให้สินบนเพ่ือแลกกับผลประโยชน์จาก
นโยบายของรัฐ เน่ืองจากรัฐกุมอ านาจเด็ดขาดในการก าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ เม่ือการ
ผกูขาดอ านาจดงักล่าวถกูท าลายลง โดยเฉพาะจากบทบาทของฝ่ายนิติบญัญัติท่ีเพิ่มมากขึน้ ภาคธุรกิจ
จงึต้องหนัมาใช้ชอ่งทางการเรียกร้องอย่างเป็นทางการเพ่ือผลกัดนัประเด็นของตน โดยการรวมตวัของ
กลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดได้แก่ หอการค้าและอุตสาหกรรม (Chamber of Commerce and 
Industry – Kadin) รัฐบาลเปิดรับภาคธุรกิจเข้าสู่กระบวนการตดัสินใจทางนโยบาย ด้วยการจดัสรร
พืน้ท่ีให้กับผู้แทนจากภาคธุรกิจในคณะท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดี และเปิดช่องทาง
ติดตอ่ส่ือสารระหว่างภาคธุรกิจและรัฐมนตรีในกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ตวัแทน
จากภาคธุรกิจเข้าพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์
และกฎหมาย แตก่ารปรับเปล่ียนโครงสร้างดงักล่าวมิได้น ามาซึ่งผลทางบวกต่อภาคธุรกิจมากนกั การ
เพิ่มบทบาทของฝ่ายนิติบญัญัติในการก าหนดทิศทางนโยบายผ่านการออกกฎหมายได้ส่งผลให้การ
จ่ายสินบนย้ายจากฝ่ายบริหารมาสู่ฝ่ายนิติบญัญัติ นอกจากนี ้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ ถือ
อ านาจในการตรากฎหมายยงัมีความสนใจในประเด็นเศรษฐกิจท่ีต ่า ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่าง
ภาคธุรกิจและรัฐบาลไมมี่ผลสมัฤทธ์ิอยา่งมีนยัยะส าคญั241 

2. สมาคมชาวมุสลิม 

กลุ่มเคล่ือนไหวท่ีมีบทบาทส าคญั คือสมาคมชาวมสุลิมและพรรคการเมืองของผู้ เคร่งศาสนา
อิสลาม ทัง้นี ้การเคล่ือนไหวของกลุ่มดงักล่าวตัง้อยู่บนเง่ือนไขท่ีสลบัซบัซ้อน แม้ว่ารัฐธรรมนูญ ค.ศ.
1945 จะได้ประกาศให้อินโดนีเซียเป็นรัฐท่ีแยกศาสนาออกจากการเมือง (secular state) แต่การท่ี

                                                           
241 Natasha Hamilton-Hart, ‚Government and Private Business,‛ in Ross H. McLeod and Andrew MacIntyre (eds.), 
Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), p. 
110. 
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ประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเป็นชาวมุสลิม ส่งผลให้ประเด็นท่ี เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม
กลายเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนทัว่ไปได้ง่าย น าไปสู่ความพยายามของกลุ่มเคร่ง
ศาสนาท่ีจะผลกัดนัให้กฎหมายของอินโดนีเซียสอดคล้องกบักฎหมายตามหลกัศาสนาอิสลามมากขึน้ 
โดยมีสภาอูเลมาแห่งอินโดนีเซีย (Indonesian Ulema Council - MUI) อนัเป็นองค์กรสูงสุดของ
ศาสนาอิสลามท่ีมีสมาชิกจากทกุสมาคมชาวมสุลิมในประเทศ เป็นองค์กรขบัเคล่ือน242 ประเด็นท่ีเป็น
ข้อเรียกร้อง เช่น การออกกฎหมายปราบปรามสิ่งลามกอนาจาร การบงัคับให้สตรีต้องปกปิดร่างกาย
รวมถึงการเซ็นเซอร์ส่ือและงานศิลปะอย่างเข้มงวด 243 พัฒนาการเหล่านีส้่งผลกระทบต่อสิทธิของ
ประชากรสว่นน้อยท่ีไม่ได้นบัถือศาสนาอิสลาม น าไปสู่ปมปัญหาด้านสิทธิท่ีขดัขวางกระบวนการพฒันา
ประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย 

3. ส่ือมวลชน 

รายงานของ Freedom House ระบุว่า ส่ือมวลชนในอินโดนีเซียสามารถปฏิบตัิงานได้โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล ใน ค.ศ. 1999 รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพ่ือรับรองการจดัตัง้สภา
ผู้ ส่ือข่าวอินโดนีเซีย (Indonesian Press Council) อย่างไรก็ตาม เสรีภาพในการปฏิบตัิงานของ
ส่ือมวลชนอินโดนีเซียก็ยงัคงถูกจ ากัดจากปัจจัยสองประการ คือ ในด้านธุรกิจ แม้ว่าส่ือมวลชนของ
อินโดนีเซียจะมีความหลากหลายและเป็นอิสระ แตพ่บว่ามีกรณีซึ่งกลุ่มทนุขนาดใหญ่ท่ีเป็นเจ้าของส่ือ
บางส านกัจดัให้มีการน าเสนอข้อมูลท่ีเอือ้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มการเมืองท่ีกลุ่มทนุนัน้มีความเก่ียวข้อง
ด้วย ดงัเชน่ท่ีปรากฏในการเลือกตัง้เม่ือ ค.ศ. 2014 ขณะท่ีในด้านกฎหมาย แม้รัฐบาลอินโดนีเซียจะไม่
เข้าแทรกแซงการปฏิบตัิงานของสื่อมวลชน แต่การปฏิบตัิงานของสื่อก็ถูกก ากับอย่างเข้มงวดด้วย
ข้อกฎหมายหลายฉบบั เช่น กฎหมายว่าด้วยการดหูมิ่น (defamation) ซึ่งมีการใช้เพ่ือฟ้องร้องผู้ ท่ีเปิดโปง
การทุจริตในหมู่ข้าราชการ และกฎหมายการหมิ่นศาสนา (blasphemy) ซึ่งจ ากัดเสรีภาพในการ
วิจารณ์ศาสนา ทัง้นี ้ในรายงาน ค.ศ. 2016 องค์การ Freedom House ได้จัดระดบัเสรีภาพของ

                                                           
242 Arskal Salim, ‚Muslim’s Politics in Indonesia’s Democratisation,‛ in Ross H. McLeod and Andrew MacIntyre (eds.), 
Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), pp. 
116 - 117. 
243 Ibid., p. 122. 
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ส่ือมวลชนอินโดนีเซียไว้ท่ีระดบั ‚มีข้อจ ากดัในเสรีภาพอยู่บ้าง” (partly free) ด้วยคะแนน 49 จาก 100 
คะแนน244 

ทัศนคตต่ิอระบอบประชาธิปไตย 

ในปัจจบุนั ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองให้เปิดกว้างของอินโดนีเซียประสบความส าเร็จ 
ทัง้การให้ความเคารพการรวมเป็นกลุ่ม สมาคม และกิจกรรมของภาคประชาสงัคม รวมถึงสิทธิในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง แม้ว่าจะมีข้อจ ากดักีดกันพรรคการเมืองขนาดเล็กอยู่บ้าง แตปั่ญหาส าคญัท่ี
อินโดนีเซียก าลงัเผชิญ คือการทุจริตซึ่งแพร่กระจายทัง้ในระบบราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ฝ่ายนิติบญัญัติ และฝ่ายตลุาการ ขณะท่ีความพยายามในการปราปรามการทจุริตยงัมีผลในวงจ ากัด 
อีกหนึ่งปัญหาส าคญัท่ีอินโดนีเซียก าลงัเผชิญคือปัญหาการละเมิดสิทธิของชนกลุ่มน้อยท่ีไม่ได้นบัถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อยมากในอินโดนีเซีย สะท้อนการขาดความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกับผู้ ท่ีมีความแตกต่างทางศาสนา ซึ่งปัญหานีย้ังรวมถึงความขัดแย้งระหว่างผู้ ท่ีนับถือศาสนา
อิสลามในนิกายท่ีแตกตา่งกนัด้วย 

                                                           
244 Freedom House, Freedom of the Press 2016: Indonesia [online], January 27, 2017, Available from 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/indonesia. 
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บทที่ 4 
การเปล่ียนผ่านจากระบอบทหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในทวีปอเมริกาใต้ 

ทวีปอเมริกาใต้ในอดีตได้ช่ือว่าส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ทกุวนันีห้ลายประเทศมีพฒันาการท่ีมัน่คงตามวิถีทางประชาธิปไตย แม้จะต้องผ่านการ
ตอ่สู้ดิน้รนเป็นเวลาหลายทศวรรษ ผ่านวิกฤติการเมืองและการจลาจล รัฐประหาร นบัครัง้ไม่ถ้วน ใน
ภูมิภาคอเมริกาใต้ยงัคงเต็มไปด้วยปัญหาความยากจน ความเหล่ือมล า้ การคอรัปชัน่ การบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีไม่เท่าเทียม และอ่ืนๆ แต่พฒันาการทางการเมืองและการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
ของหลายประเทศในอเมริกาใต้ สมควรได้รับการศกึษา สองประเทศท่ีการศึกษานีน้ ามาถอดบทเรียน
ในการเปรียบเทียบกระบวนการเปล่ียนผ่านและจรรโลงประชาธิปไตย คือ ชิลี และอาร์เจนตินา ถึงแม้
ทัง้ 2 ประเทศ เคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารเหมือนกนั แตค่วามแตกตา่งท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ
คือ ขณะเม่ือลงจากอ านาจ กองทพัชิลียงัคงเหลืออ านาจต่อรองกับรัฐบาลใหม่ท่ีมาจากการเลือกตัง้ 
ตรงกันข้ามกับอาร์เจนตินา ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความพ่ายแพ้ในสงคราม
เกาะฟอร์คแลนด์ ท าให้ความชอบธรรมของรัฐบาลทหารตกต ่าถึงท่ีสุด จนไร้อ านาจต่อรอง เง่ือนไข
ดงักล่าวส่งผลให้รูปแบบและลักษณะการเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของสองประเทศมี
กระบวนการ และผลลพัธ์ท่ีแตกตา่งกนั ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียดตอ่ไป 

เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของชิลี 

เกร่ินน า 

ประเทศชิลี เข้าสู่ระบอบเผด็จการทหารเม่ือวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ.  1973 เม่ือคณะทหาร 
(junta) น าโดยพลเอกออกุสโต พิโนเช (Augusto Pinochet) ผู้บญัชาการทหารบก ท าการรัฐประหาร
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประธานาธิบดีซลัวาดอร์ อลัเยนเด (Salvadore Allende) ท่ามกลาง
ความวุ่นวายทางการเมืองท่ีเกิดจากความขดัแย้งระหว่างรัฐบาลท่ียึดถือแนวทางสงัคมนิยม กบัสภา 
คองเกรสท่ีมีฝ่ายอนุรักษ์นิยมคุมเสียงข้างมาก การรัฐประหารเกิดขึน้ท่ามกลางการประท้วงขับไล่
รัฐบาลโดยชนชัน้กลางอนรัุกษ์นิยม และเจ้าของธุรกิจซึง่ตอ่ต้านนโยบายเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม การ
เคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีอลัเยนเด ได้รับแรงสนบัสนุนจากสหรัฐอเมริกา ทัง้ด้วย
การโจมตีทางเศรษฐกิจเพ่ือท าลายความน่าเช่ือถือของรัฐบาล และการปฏิบตัิการลบัเพ่ือให้เกิดความ

 



88 
 

สบัสนวุน่วาย245 หลงัการเข้ายดึอ านาจ รัฐบาลทหารได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนญู ยบุเลิกสภาคองเกรส 
และประกาศห้ามท ากิจกรรมทางการเมือง และแม้จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน ค.ศ.  1981 
รัฐบาลทหารก็ยังคงอยู่ในอ านาจผ่านบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว จนกระทั่งเมื่อ
บทเฉพาะการหมดอายลุงและผลการท าประชามติปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่คดัค้านการต่ออายุ
ของรัฐบาลทหาร รัฐบาลจึงได้ยินยอมจดัให้มีการเลือกตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 1989 น าไปสู่การกลบัคืนสู่การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยการขึน้สู่อ านาจของรัฐบาลพลเรือนในเดือนมีนาคม ค.ศ.  1990 
ทัง้นี ้การกลบัเข้าสู่ประชาธิปไตยของชิลีเป็นตวัอย่างของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีเป็นการ
ประนีประนอมระหว่างกลุ่มผู้น าพลเรือน และผู้น าทางทหาร ด้วยการยอมรับโครงสร้างการปกครองท่ี
รัฐบาลทหารได้เป็นผู้วางไว้ และโดยฝ่ายพลเรือนได้พยายามอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปในการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างดงักล่าวเพ่ือลดบทบาทของสถาบันท่ีมิได้ยึดโยงกบัประชาชนลง ส่งผลให้ชิลียงัคงสามารถ
รักษาไว้ซึง่การปกครองโดยพลเรือนมาจนถึงปัจจบุนั 

แผนภาพท่ี 4.1 ที่ตัง้ประเทศชิลี 

ที่มา: Central Intelligence Agency, Library [online], February 28, 2017, Available from 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html. 
                                                           
245 Eduardo Silva, “Chile,” in Harry W. Vanden and Gary Prevost (eds.), Politics of Latin America the Power Game, 2nd ed. 
(Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 442 – 443. 



89 
 

การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 

จุดเร่ิมต้นของการคืนอ านาจให้แก่ประชาชนเกิดขึน้ใน ค.ศ. 1988 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 
1980 ซึ่งคณะทหารเป็นผู้ ร่างและได้รับเสียงประชามติเห็นชอบจากประชาชนในวนัท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 
1980 อันเป็นวันครบรอบ 7 ปีของการรัฐประหาร และมีผลบงัคบัใช้ในวันท่ี 11 มีนาคม ค.ศ. 1981 ได้
ก าหนดวา่ ในระยะเวลา 8 ปีแรกของการประกาศใช้รัฐธรรมนญู ให้ใช้บทเฉพาะกาลส าหรับช่วงระยะเวลา
เปล่ียนผา่น (Transitory provision) แทนท่ีบทบญัญัติของรัฐธรรมนญูบางมาตรา ซึ่งบทเฉพาะกาลดงักล่าว
ได้ก าหนดให้พลเอกพิโนเช และคณะทหารท าหน้าท่ีเป็นรัฐบาล246 พร้อมทัง้เป็นผู้ ใช้อ านาจนิติบญัญัติ
แทนสภาคองเกรสในเวลาเดียวกัน247 เม่ือครบก าหนดระยะเปล่ียนผ่านตามบทเฉพาะกาล 8 ปี ใน ค.ศ. 
1988 รัฐธรรมนญูได้ก าหนดให้มีการท าประชามติโดยได้เสนอทางเลือกแก่ประชาชน 2 แนวทาง ได้แก่  

1) หากประชาชนเห็นชอบให้บุคคลท่ีคณะทหารเสนอช่ือด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี บุคคล
ดงักล่าวจะด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีเป็นเวลา 8 ปี และภายในเวลา 9 เดือนหลังจากท่ี
ประธานาธิบดีด ารงต าแหนง่แล้ว จะมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา
ประกอบขึน้เป็นสภาคองเกรส โดยระหวา่งนัน้ให้คณะทหารเป็นผู้ใช้อ านาจนิติบญัญัติ248 

2) หากผู้ ท่ีคณะทหารเสนอให้รับต าแหน่งประธานาธิบดีมิได้รับเสียงเห็นชอบจากประชามต ิ
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะทหารจะถูกขยายออกไปอีก 1 ปี โดยภายใน 90 วนั ก่อนท่ี
จะสิน้สุดวาระท่ีขยายออกไป จะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีรวมถึงสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และเม่ือถึงก าหนดเวลา 1 ปี ให้ถือว่าบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนญูมีผลบงัคบัใช้โดยสมบรูณ์249  

 เม่ือถึงก าหนดเวลาท าประชามติใน ค.ศ. 1988 คณะทหารได้เสนอช่ือพลเอกพิโนเช ให้ด ารง
ต าแหนง่ประธานาธิบดีตอ่เป็นวาระท่ีสอง ขณะท่ีบรรดาพรรคการเมืองพลเรือนซึ่งน าโดยกลุ่มพนัธมิตร
ประชาธิปไตย (Democratic Alliance) ท่ีมีพรรค Christian Democratic เป็นแกนน า ได้รวมตวักัน
จดัตัง้เป็นพนัธมิตรพรรคการเมืองท่ีปฎิเสธรับข้อเสนอ (Coalition of Parties for the No) เพ่ือรณรงค์

                                                           
246 Constitution of the Republic of Chile, 13th transitory provision [online], July 23, 2016, Available from 
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Chile.pdf. 
247 Constitution of the Republic of Chile, 18th transitory provision. 
248 Constitution of the Republic of Chile, 28th transitory provision. 
249 Constitution of the Republic of Chile, 29th transitory provision. 
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ให้ประชาชนไม่ยอมรับข้อเสนอของคณะทหารท่ีจะให้พลเอกพิโนเชด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีอีก 1 
วาระ250 โดยผลการท าประชามตเิม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม ค.ศ. 1988 มีดงันี ้

ตารางท่ี 4.1 ผลประชามตขิองชิลีวันท่ี 5 ตุลาคม ค.ศ. 1988 

 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นชอบ 3,967,579 56.0 
ไมเ่ห็นชอบ 3,119,110 44.0 

ผู้มาใช้สทิธิลงคะแนน 7,251,973 คน 

ที่มา: Dieter Nohlen, “Chile,” in Dieter Nohlen (ed.), Elections in the America: a Data 
handbook vol.2 South America (New York: Oxford University Press, 2005), p. 268. 

 เม่ือผลประชามติ ชีช้ดัว่าประชาชนไม่ยอมรับการด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 2 ของพลเอกพิโนเช 
บรรดาพรรคการเมืองของชิลีจึงเข้าสู่กระบวนการเตรียมการเพ่ือหาเสียงเลือกตัง้และเจรจาเพ่ือจดัตัง้
พันธมิตรพรรคการเมือง โดยกลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยประสบความส าเร็จในการชักชวนบรรดา
พรรคสังคมนิยมให้มาเป็นแนวร่วม จัดตัง้ขึน้เป็นกลุ่ม Concert of Parties for Democracy 
(Concertación) ท่ีสนบัสนนุแนวทางการเมืองอดุมการณ์ กลาง–ซ้าย (center–left) ขณะท่ีบรรดากลุ่ม
ท่ีสนบัสนนุรัฐบาลได้รวมตวักนัจดัตัง้แนวร่วมในช่ือ Democracy and Progress ซึ่งเป็นกลุ่มแนวทาง
กลาง–ขวา (center–right) อันประกอบด้วยพรรค National Renovation ซึ่งเป็นพรรคของกลุ่ม
ชาตินิยม และพรรค Independent Democratic Union ซึ่งเป็นพรรคของกลุ่มธุรกิจท่ีสนับสนุน
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมข่องรัฐบาลทหาร ทัง้นีก้ลุม่พนัธมิตรพรรคการเมืองเพ่ือประชาธิปไตยได้
เสนอช่ือนายพาทริซิโอ อัลวิน (Patricio Aylwin) นักการเมืองอนุรักษ์นิยมจากพรรค Christian 
Democratic ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานวุฒิสภาและเป็นหนึ่งในผู้ต่อต้านประธานาธิบดีอลัเยนเด 
ลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดี ขณะท่ีกลุ่ม Democracy and Progress ได้เสนอช่ือนายเฮอร์
นัน บีคคี่ (Hernán Büchi) ผู้ ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีในสมัยประธานาธิบดีพิโนเชและเป็น
ผู้ ผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ในประเทศและมีนายฟรานซิสโก แอร์ราซูริส (Francisco J. 
Errázuriz) นกัธุรกิจและนกัการธนาคารท่ีมีฐานเสียงในกลุม่อนรัุกษ์นิยม ลงแขง่ขนัด้วย251 

                                                           
250 Eduardo Silva, op. cit., p. 446. 
251 Ibid., pp. 446-447. 
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หลังจากปีกว่า ภายหลังการท าประชามติ รัฐบาลของประธานาธิบดีพิโนเช ได้จัดให้มีการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และประธานาธิบดีขึน้ในวนัท่ี 14 ธันวาคม ค.ศ.  
1989 ผลการเลือกตัง้กลุ่มพนัธมิตรประชาธิปไตย Concertación มีชยัชนะในการเลือกตัง้เหนือกลุ่ม 
Democracy and Progress ทัง้ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
ประธานาธิบดี และท าให้นายพาทริซิโอ อลัวิน (Patricio Aylwin) ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ทัง้นี ้
ผลการเลือกตัง้ทัง้ 3 สถาบนันี ้ปรากฏในตารางท่ี 4.2 และ 4.3  

ตารางท่ี 4.2 ผลเลือกตัง้สมาชิกสภาคองเกรสชิลีวันท่ี 14 ธันวาคม ค.ศ. 1989 

ผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาคองเกรส 
กลุ่มพนัธมิตร พรรค สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา 

Concertación 

Christian Democratic Party 38 13 
Party for Democracy 16 4 
Radical Party 5 2 
Humanist Party 1 - 
ผู้สมคัรอิสระ 9 3 

รวม 69 22 

Democracy and Progress 

National Renovation 29 5 
Independent Democratic Union 11 2 
ผู้สมคัรอิสระ 8 9 

รวม 48 16 

ผู้ไมส่งักดักลุม่พนัธมิตร 
Ample Party of the Socialist Left 2 - 
ผู้สมคัรอิสระ 1 - 
แตง่ตัง้โดยต าแหนง่ตามรัฐธรรมนญู - 9 

รวมทัง้สิน้ 120 47 
ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ทัง้หมด 7,556,613 คน 
ผู้มาใช้สทิธิเลอืกตัง้ 7,158,442 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.7 

ที่มา: Dieter Nohlen, op. cit., pp. 274 – 278. 
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ตารางท่ี 4.3 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีชิลีวันท่ี 14 ธันวาคม ค.ศ. 1989 

ผลการเลือกตัง้ประธานาธิบด ี
ผู้สมัคร คะแนนเสียง ร้อยละ 

Patricio Aylwin (Concertación) 3,850,023 55.2 
Hernán Büchi (Democracy and Progress) 2,051,975 29.4 
Francisco J. Errázuriz (Center-Center Union) 1,076,894 15.5 
ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ทัง้หมด 7,556,613 คน 
ผู้มาใช้สทิธิเลอืกตัง้ 7,158,442 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.7 

ที่มา: Dieter Nohlen, op. cit., p. 288. 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้การเปล่ียนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยของชิลีประสบความส าเร็จ
เกิดขึน้จากการประนีประนอมในกลุม่พลเรือนท่ีเป็นฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาลทหาร ซึ่งได้มีการบรรลขุ้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่ม Christian Democratic ท่ีมีแนวทางอนุรักษ์นิยม กับกลุ่มหนึ่งในบรรดาพรรค
สงัคมนิยม ท่ีสนับสนุนการกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยของประเทศมากกว่าการปฏิวัติสังคมนิยม การ
ประนีประนอมท่ีก้าวข้ามอดุมการณ์ซ้าย-ขวา เปิดโอกาสให้เกิดการรวมตวัเป็นพนัธมิตรทางการเมือง
เพ่ือตอ่ต้านข้อเสนอในการตอ่อายรัุฐบาลทหาร และน าไปสู่ข้อตกลงสนบัสนนุนายพาทริซิโอ อลัวิน ซึ่ง
เป็นตวัแทนของพรรค Christian Democratic ให้ได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้ ค.ศ. 1989252  

นอกจากการประนีประนอมในหมู่นักการเมืองท่ีไม่ใช่ทหารแล้ว ยังมีการประนีประนอม
ระหวา่งรัฐบาลทหารและกลุม่นกัการเมืองพลเรือน วา่จะไมมี่การเรียกร้องให้พลเอกพิโนเช ลาออกจาก
ต าแหน่งผู้บญัชาการทหารบก รวมถึงกลุ่มการเมืองพลเรือนจะยอมปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ซึ่งรัฐบาล
ทหารได้เป็นผู้ วางไว้ แม้ว่ากฎดงักล่าวจะเอือ้ประโยชน์ให้แก่รัฐบาลทหาร 253 เช่นการยอมรับให้มี
วุฒิสมาชิกท่ีได้รับการแต่งตัง้เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งในกองทัพและส่วนราชการ (ผู้น าเหล่าทัพ 
เป็นวฒุิสภาโดยต าแหน่ง) ซึ่งท าให้ฝ่ายทหารและกลุ่มอ านาจเก่ายงัคงมีอ านาจในการยบัยัง้การออก

                                                           
252 Marcelo Cavarozzi, “Patterns of elite negotiation and confrontation in Argentina and Chile”, in John Higley and Richard 
Gunther (eds.), Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe (Cambridge : Cambridge 
University Press, 1992), pp. 224 – 225. 
253 Ibid., p. 224. 
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กฎหมายและการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางการเมืองของตน และระบบ
เลือกตัง้ท่ีมีการก าหนดเขตเลือกตัง้โดยเอือ้ฐานเสียงของพรรคอนุรักษ์นิยมฝ่ายทหาร และวิ ธีการคิด
ค านวนสัดส่วนผู้ ได้รับเลือกตัง้ซึ่งเอือ้ประโยชน์พรรคอนุรักษ์นิยมฝ่ายทหารท่ีมีขนาดเล็กกว่าฝ่าย
พนัธมิตรพรรคการเมือง254 การยอมเสียเปรียบเพ่ือให้การประนีประนอมเกิดขึน้ได้ดงักล่าว ส่งผลให้
กลุ่มนกัการเมืองและนกัธุรกิจผู้สนบัสนุนรัฐบาลทหารจ านวนหนึ่งหนัมาให้การสนบัสนุนการรณรงค์
ของกลุม่การเมืองพลเรือน255 

จากการประนีประนอมทัง้ระหว่างบรรดาพรรคการเมืองท่ีมีอดุมการณ์ท่ีแตกตา่งกนั และการ
ประนีประนอมระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ส่งผลให้การเลือกตัง้เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม ค.ศ.  
1990 เกิดขึน้โดยปราศจากการแทรกแซงจากกองทพั ยังผลให้นายพาทริซิโอ อลัวิน ขึน้ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีพลเรือนท่ีมาจากการเลือกตัง้เป็นคนแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ.  1980 เม่ือวนัท่ี 11 
มีนาคม ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นวันเดียวกับท่ีบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญสิน้สุดการบังคับใช้ และ
รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1980 มีผลบงัคบัใช้โดยสมบรูณ์ 

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 

 ภายใต้ข้อก าหนดของรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1980 การแก้ไขรัฐธรรมนญูต้องอาศยัเสียงเห็นชอบ 2 
ใน 3 ของทัง้สภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภา สง่ผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนญูเกิดขึน้ได้ยาก โดยเฉพาะเม่ือ
มีการก าหนดให้ผู้น าเหล่าทัพจ านวน 4 คน และอดีตประธานาธิบดีได้รับแต่งตัง้เป็นวุฒิสมาชิกโดย
ต าแหน่ง256 รวมถึงระบบเลือกตัง้แบบสดัส่วนท่ีกระจายท่ีนัง่ให้พรรคอนัดบัสอง (Binominal system) 
ส่งผลให้กลุ่มท่ีสนบัสนนุรัฐบาลทหาร ซึ่งมีฐานเสียงท่ีเป็นกลุ่มก้อน แม้ว่าจะเป็นรองพนัธมิตรพรรค
พลเรือน ได้รับการจัดสรรท่ีนั่งในสภามากกว่าคะแนนเสียงท่ีได้รับ เน่ืองจากกติกาก าหนดว่า เขต
เลือกตัง้หนึง่มีตวัแทนได้สองคน หากพรรคท่ีได้คะแนนเสียงเป็นอนัดบัหนึ่ง มีคะแนนเสียงไม่ถึง  2 เท่า
ของพรรคท่ีได้รับคะแนนเสียงรองลงมา ผู้ชนะอนัดบัสองในเขตเลือกตัง้นัน้จะตกเป็นของพรรคท่ีชนะ

                                                           
254 Eduardo Silva, op. cit., p. 448. 
255 Marcelo Cavarozzi, op. cit., p. 224. 
256 Constitution of the Republic of Chile, Article 45. 
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อนัดบัสอง257 การปฏิรูปรัฐธรรมนญูครัง้แรกเกิดขึน้ใน ค.ศ. 1989 หลงัจากผลประชามติคดัค้านการตอ่
อายุรัฐบาลทหาร โดยรัฐบาลทหารภายใต้การผลกัดนัของพรรค National Renovation ได้เสนอขอ
แก้ไขรัฐธรรมนญู 54 ประการ ซึง่รวมถึงการเปิดโอกาสให้พรรคคอมมิวนิสต์เคล่ือนไหวทางการเมืองได้ 
และได้เพิ่มจ านวนวฒุิสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตัง้จาก 26 เป็น 38 คน รวมทัง้ได้ยกเลิกอ านาจการยบุ
สภาผู้แทนราษฎรของประธานาธิบดี258 การแก้ไขบทบญัญัติของรัฐธรรมนญูในประเด็นดงักล่าว ได้รับ
การรับรองในการท าประชามติในวนัท่ี 30 มิถนุายน ค.ศ. 1989 โดยประชาชนให้ความเห็นชอบมาก
ถึงร้อยละ 91.3 ผลการลงประชามตปิรากฏในตารางด้านลา่งนี ้ 

ตารางท่ี 4.4 ผลประชามตขิองชิลีวันท่ี 30 มิถุนายน ค.ศ. 1989 

 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นชอบ 6,069,449 91.3 
ไมเ่ห็นชอบ 581,605 8.7 

ผู้มีสทิธิลงคะแนน 7,556,641 คน 
ผู้มาใช้สทิธิลงคะแนน 7,082,084 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.7 

ที่มา: Dieter Nohlen, op. cit., p. 268. 

 ด้วยข้อจ ากัดตามโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญท่ีวางเคร่ืองมือในการรักษาอ านาจของกลุ่ม
อนุรักษ์นิยมฝ่ายทหาร ประกอบกับความต้องการท่ีจะรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาล
พลเรือนจึงพยายามผลกัดนัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้แต่ในสมัยของ
ประธานาธิบดีริคาร์โด ลากอส (Ricardo Lagos) ซึ่งยึดถือแนวทางสงัคมนิยม และเคยด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีในสมัยประธานาธิบดีอัลเยนเด259 อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการผลักดนัการปฏิรูป
รัฐธรรมนูญยังคงถูกขัดขวางจากกลุ่มการเมืองท่ีสนับสนุนอดีตรัฐบาลทหารในสภาคองเกรส แต่
รัฐบาลพลเรือนก็ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง โดยใน ค.ศ.  

                                                           
257 Daniel Pastor, “Origins of the Chilean Binominal Election System,” Revista de Ciencia Política. Volumen XXIV, No. 1 
(2004): 38-57 [online], July 30, 2016 Available from http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
090X2004000100002. 
258 Eduardo Silva, op. cit., pp. 449 – 450. 
259 Ibid., p. 449. 
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1994 ได้มีการลดวาระในการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีจาก 8 ปี ลงเหลือ 6 ปี และให้
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตัง้โดยตรงแทนการแต่งตัง้ ขณะท่ีใน ค.ศ. 2000 ได้มีการยกเลิก
ข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญท่ีให้อดีตประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกเม่ือพ้นจากต าแหน่ง
ประธานาธิบดี และใน ค.ศ. 2006 มีการยกเลิกวฒุิสมาชิกท่ีมาจากการแตง่ตัง้ และลดวาระการด ารง
ต าแหนง่ของประธานาธิบดีลงอีกจาก 6 ปี เป็น 4 ปี แตป่ระเด็นส าคญัท่ีฝ่ายอนรัุกษ์นิยมยงัคงรักษาไว้
และไมย่อมให้มีการเปล่ียนแปลงคือการใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่260 

การออกแบบสถาบันการเมือง 

1. ระบบเลือกตัง้ 

 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1980 ฉบบัแก้ไข ค.ศ. 2012 ก าหนดให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีมา
จากการเลือกตัง้ทางตรง โดยใช้ระบบการเลือกตัง้สองครัง้ (Two-round voting system) กล่าวคือ ใน
กรณีท่ีมีผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีมากกวา่ 2 คน และไม่มีผู้ ใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตัง้
เกินกึ่งหนึง่ของบตัรดีทัง้หมด ให้จดัการเลือกตัง้รอบท่ี 2 ขึน้ภายใน 4 สปัดาห์หลงัการเลือกตัง้ครัง้แรก 
และให้การเลือกตัง้ดงักล่าวเป็นการเลือกตัง้ระหว่างผู้สมคัร 2 คนท่ีได้คะแนนเสียงมากท่ีสุดในการ
เลือกตัง้รอบแรก ผู้ ท่ีไ ด้รับคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตัง้ครั ง้ ท่ี 2 จะได้ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีไม่สามารถด ารงต าแหน่ง 2 วาระตอ่เน่ืองกนัได้ แตส่ามารถลงสมคัร
รับเลือกตัง้หลงัจากเว้นวา่งจากการด ารงต าแหนง่ไปแล้วไมน้่อยกวา่ 1 วาระได้261  

ตามระบบเดิม สภาคองเกรสซึ่งเป็นฝ่ายนิติบญัญัติของชิลีประกอบด้วย 2 สภา ได้แก่ สภา
ผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 120 คน มีวาระในการ
ด ารงต าแหน่ง 4 ปี และวฒุิสภา (Senate) มีสมาชิกวุฒิสภา 38 คน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 8 ปี 
โดยให้มีการเลือกตัง้สมาชิกคร่ึงหนึ่งทุกๆ 4 ปี ทัง้นี ้การเลือกตัง้ทัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและ
สมาชิกวฒุิสภาของชิลี กระท าโดยระบบเลือกตัง้แบบสดัส่วน (Proportional system) ท่ีกระจายท่ีนัง่
ให้พรรคอันดบัสอง (Binomial system) โดยก าหนดให้แต่ละเขตเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภาและเขต

                                                           
260 Daniel Pastor, op. cit. 
261 Chile’s Constitution of 1980 with Amendments through 2012, Article 26 [online], January 27, 2017, Available from 
https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2012.pdf. 
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เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีตวัแทนได้เขตละ 2 คน 262 เม่ือพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียง
สูงสุด ผู้สมคัรคนแรกของพรรคจะได้รับเลือกตัง้ และหากคะแนนเสียงของพรรคอนัดบัหนึ่งมากกว่า
คะแนนเสียงของพรรคอันดบัสองถึงสองเท่า ผู้ สมัครคนท่ีสองของพรรคจะได้รับเลือก แต่ในกรณีท่ี
คะแนนของพรรคอันดับหนึ่งได้ไม่ถึงสองเท่า ท่ีนั่งท่ีสองจะเป็นของพรรคท่ีชนะอันดับสอง จึง
หมายความว่าพรรคอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสองอาจมีตวัแทนเท่ากัน เว้นเสียแตว่่าจะชนะด้วยคะแนน
เสียงสองเทา่ การจดัสรรท่ีนัง่ในระบบนีท้ าให้สองพรรคการเมืองใหญ่เป็นผู้กมุชยัชนะในการเลือกตัง้  

ระบบเลือกตัง้แบบสดัส่วนท่ีกระจายท่ีนัง่ให้พรรคอนัดบัสอง ถกูวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้ส่งผลให้
ระหว่างกลุ่มพันธมิตรพรรคการเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 อันได้แก่ กลุ่ม  
Concertación ซึ่งเป็นกลุ่มกลาง–ซ้าย และกลุ่ม Democracy and Progress ซึ่งเป็นกลุ่มกลาง–ขวามี
จ านวนท่ีนัง่ ทัง้ในสภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภาเทา่ๆ กนั จงึเป็นการยากท่ีพรรคการเมืองใดจะได้เสียง
ข้างมากในสภา รวมถึงเป็นการยากท่ีพรรคการเมืองอิสระ หรือผู้สมคัรอิสระจะสามารถมีท่ีนัง่ในสภา
ทัง้สอง263  

กระทัง่ใน ค.ศ. 2015 ประธานาธิบดี มิเชล บาเชลเล (Michelle Bachelet) ได้ผลกัดนัให้มีการ
แก้ไขระบบเลือกตัง้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสในเดือนเมษายน ค.ศ.  2015 ระบบ
เลือกตัง้ใหมข่องทัง้ 2 สภา คือ ระบบสดัสว่นท่ีใช้สตูรในการจดัสรรท่ีนัง่แบบดอ็งห์ (D’Hondt)264  

สภาผู้แทนราษฎรของชิลีประกอบด้วยสมาชิก 155 คน จากเขตเลือกตัง้ 28 เขต แตล่ะเขตจะ
มีสมาชิกแตกตา่งกนัไปตัง้แต่ 3 ถึง 8 คน265 ขณะท่ีวฒุิสภาประกอบด้วยสมาชิก 50 คน จาก 15 เขต

                                                           
262 Daniel Pastor, op. cit. 
263 The Economist intelligence unit, Ending the permanent draw [online], April 25, 2014, Available from 
http://www.economist.com/blogs/americasview/2014/04/chiles-electoral-system 
264 การค านวนที่นัง่แบบด็องห์ คือการน าคะแนนที่แตล่ะพรรคการเมืองได้รับมาหารด้วย 1 พรรคที่มีผลลพัธ์จากการหารมากที่สดุจะได้รับ
การจดัสรรที่นัง่แรก ตอ่มาจงึหารด้วย 2 และจดัสรรที่นัง่อนัดบั 2 ให้พรรคที่มีผลลพัธ์จากการหารด้วย 2 มากที่สดุ แล้วจึงหารด้วย 3 4 5 
ไปเร่ือยๆ จนจดัสรรที่นั่งในเขตเลือกตัง้นัน้ได้ทัง้หมด ดใูน Election law, Article 109a [online], April 27, 2015, Available from 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1077039, LAW NO. 20,840 APR REPLACES THE BINOMINAL ELECTORAL 
SYSTEM FOR AN INCLUSIVE PROPORTIONAL CHARACTER AND STRENGTHENS THE REPRESENTATIVENESS OF THE 
NATIONAL CONGRESS. 
265 Election law, Article 179. 
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เลือกตัง้ท่ีแตล่ะเขตมีสมาชิกตัง้แต ่2 ถึง 5 คน266 ทัง้นี ้ข้อก าหนดดงักล่าวเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ครัง้แรกใน
การเลือกตัง้ทัว่ไปใน ค.ศ. 2017267 

2. รูปแบบรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัต ิบริหาร และตุลาการ: 
ระบบประธานาธิบดี และระบบสภาคู่ท่ีสองสภามีอ านาจเท่ากัน 

ด้วยความเช่ือเม่ือครัง้ท่ีร่างรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐบาลทหาร ว่ารัฐบาลของพลเอกพิโนเช จะ
สามารถกลบัเข้าสูต่ าแหนง่ได้อีกครัง้ แม้จะต้องผ่านการเลือกตัง้ ส่งผลให้รัฐธรรมนญูฉบบั ค.ศ. 1980 
ก าหนดให้ประเทศชิลีอยู่ภายใต้ระบอบประธานาธิบดีท่ีเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ฝ่ายบริหาร 
โดยเฉพาะต าแหน่งประธานาธิบดี268 แม้ในปัจจุบนัรัฐธรรมนูญจะผ่านการแก้ไขโดยรัฐบาลพลเรือน
หลายครัง้ อ านาจท่ีโดดเด่นของฝ่ายบริหารก็ยงัคงปรากฏให้เห็น เช่น ประธานาธิบดีมีอ านาจในการ
เสนอร่างกฎหมายให้สภาคองเกรสพิจารณา269  

แม้วา่ฝ่ายบริหารจะมีอ านาจท่ีขยายไปถึงการริเร่ิมกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าท่ีของฝ่ายนิติบญัญัต ิ
ฝ่ายนิติบญัญัติเองก็ได้รับอ านาจจากรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร
เชน่กนั โดยสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจในการเชิญรัฐมนตรี และข้าราชการเข้าตอบข้อซกัถามในกรณีท่ี
มีการตัง้กรรมาธิการสอบสวนพิเศษของสภาผู้ แทนราษฎร และหากสภาผู้ แทนราษฎรพบว่า
ประธานาธิบดี รัฐมนตรี นายทหารชัน้นายพล ผู้พิพากษา และผู้ ว่าราชการจงัหวดั ปฏิบตัิหน้าท่ีโดย
มิชอบ สภาผู้ แทนราษฎรสามารถลงมติให้บุคคลนัน้หยุดปฏิบตัิหน้าที่และเสนอให้วุฒิสภาลงมติ
ถอดถอนบุคคลนัน้ได้  ในกรณีการขอให้ถอดถอนประธานาธิบดี  ต้องใช้ เสียงข้างมากของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทัง้หมดในการเสนอ ขณะท่ีในกรณีอ่ืน รัฐธรรมนญูได้ก าหนดให้ใช้เพียงเสียง
ข้างมากของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม และหากวุฒิสภามีมติถอดถอน บุคคลท่ีถูกถอดถอนจะถูกตดั
สิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี270 

                                                           
266 Election law, Article 180. 
267 Election law, Article 23. 
268 Peter H. Smith, Democracy in Latin America Political Change in Comparative Perspective, 2nd ed. (New York: Oxford 
University Press, 2012), p. 150. 
269 Chile’s Constitution of 1980 with Amendments through 2012, Article 65. 
270 Chile’s Constitution of 1980 with Amendments through 2012, Article 52, 53. 
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ส าหรับฝ่ายตลุาการ ฝ่ายนิติบญัญติและฝ่ายบริหารได้เข้ามีบทบาทในกระบวนการแต่งตัง้
ผู้พิพากษาศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีของศาลฎีกาท่ีประกอบด้วยผู้พิพากษาจ านวน 
21 คน มีกระบวนการการแตง่ตัง้ผู้พิพากษาศาลฎีกา โดยให้คณะผู้พิพากษาเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็น
ว่ามีความเหมาะสม 5 รายช่ือเพ่ือให้ประธานาธิบดีเป็นผู้ เลือก และเสนอไปยังวุฒิสภาเพ่ือลงมติ
เห็นชอบ โดยต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาทัง้หมด ทัง้นี ้รัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. 1980 ได้ก าหนดให้ผู้พิพากษา 5 คนจาก 21 คนของศาลฎีกาต้องเป็นทนายความเอกชนท่ีไม่เคย
รับต าแหน่งในระบบตลุาการของภาครัฐมาก่อน และได้รับปริญญานิติศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 
ปี271 ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาสามารถด ารงต าแหน่งได้จนถึงอายุ 75 ปี 
หรือในกรณีประธานศาลฎีกาซึง่สามารถด ารงต าแหน่งตอ่ไปได้จนกว่าจะครบวาระ272 ขณะท่ีองค์คณะ
ตลุาการศาลรัฐธรรมนญูท่ีประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 10 คน มาจากการแตง่ตัง้ของประธานาธิบดี 3 
คน มาจากการแตง่ตัง้ของวฒุิสภาและสภาผู้แทนราษฎร สภาละ 2 คน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
สมาชิกสภาดงักล่าวไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 และอีก 3 คนมาจากการลงคะแนนเลือกตัง้ของศาลฎีกา โดย
ตลุาการศาลรัฐธรรมนญูมีวาระในการด ารงต าแหนง่ 9 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
และก าหนดให้มีการสรรหาสมาชิกทกุๆ 3 ปี และเกษียณอายเุม่ือมีอาย ุ75 ปี ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะได้รับการสรร
หาให้เป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนญูได้จะต้องได้รับปริญญานิตศิาสตร์มาแล้วไมน้่อยกว่า 15 ปี และไม่มี
ต าแหนง่ในระบบตลุาการของภาครัฐ  

3. กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก 

 ศาลรัฐธรรมนูญของชิลี ได้รับอ านาจตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1980 ในการทบทวนความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของทัง้รัฐบญัญัติ สนธิสัญญา ค าสัง่ฝ่ายบริหาร ค าพิพากษาของศาล พิจารณาว่า
กิจกรรมขององค์การเอกชน ซึ่งรวมถึงพรรคการเมือง ขบวนการทางสงัคม และบุคคลเป็นการละเมิด
บทบญัญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เข้าร่วมพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกระบวนการออก
กฎหมายของฝ่ายนิติบญัญัติหากมีการร้องขอ และพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของการบงัคบั
ใช้กฎหมายในกรณีจ าเพาะ (writ of inapplicability)273  

                                                           
271 Chile’s Constitution of 1980 with Amendments through 2012, Article 78. 
272 Chile’s Constitution of 1980 with Amendments through 2012, Article 80. 
273 Chile’s Constitution of 1980 with Amendments through 2012, Article 92, 93. 
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 แม้ว่าบทบญัญัติตามรัฐธรรมนูญ จะส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีเป็นกลไกคดัง้างเสียง
ข้างมาก แต่ในทางปฏิบตัิ ศาลรัฐธรรมนูญยงัไม่เคยใช้อ านาจดงักล่าวในการคดัค้านหรือยกเลิกมติ
ของสภานิติบญัญัติและฝ่ายบริหารท่ีมาจากเสียงของประชาชน ขณะเดียวกนั ศาลรัฐธรรมนูญชิลีได้
แสดงบทบาทท่ีส าคญัในช่วงการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตย ด้วยการประกาศให้รัฐบาลทหารต้อง
จดัตัง้ศาลการเลือกตัง้ (electoral court) ให้เสร็จสิน้ก่อนจะมีการท าประชามติใน ค.ศ. 1988 แทนท่ีจะ
เป็นหลังการท าประชามติดงักล่าวตามแผนการในรัฐบญัญัติจดัตัง้ศาลการเลือกตัง้ของรัฐบาล โดย
ศาลรัฐธรรมนูญได้อ้างบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจแก่ศาลการเลือกตัง้ ในการพิจารณา
ข้อร้องเรียนถึงความโปร่งใสในการท าประชามติ ส่งผลให้การท ามติใน ค.ศ.  1988 เกิดขึน้ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของศาลการเลือกตัง้274 

 อีกกลไกหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตัง้คือ
ส านักผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (Comptroller General of the Republic) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนญู275 มีหน้าท่ีตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ท่ีออกตามอ านาจของฝ่ายบริหาร 
โดยหากส านกัผู้ตรวจเงินแผ่นดินได้คดัค้านค าสัง่ของฝ่ายบริหาร แตป่ระธานาธิบดีเห็นความจ าเป็นท่ี
จะต้องประกาศใช้ค าสัง่ดงักลา่ว ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีทัง้หมดต้องลงนามในมติยืนยนัท่ีจะ
ประกาศใช้ค าสัง่ดงักล่าว และต้องส่งส าเนาค าสั่ง พร้อมทัง้หลกัฐานในการพิจารณารวมถึงข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดไปยงัสภาผู้แทนราษฎร และหากค าสั่งดงักล่าวมีการบงัคบัใช้ในลกัษณะกฎหมาย
หรือเป็นไปในลักษณะของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีต้องส่ง
เอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา ทัง้นี ้การแตง่ตัง้ผู้วา่การส านกัตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นอ านาจของประธานาธิบดีด้วยความเห็นชอบจากวฒุิสภา276 

4. กตกิาเก่ียวกับพรรคการเมือง 

ตามกฎหมายพรรคการเมือง ค.ศ. 1987 แก้ไขครัง้ล่าสุด ค.ศ. 2016 พรรคการเมืองจะต้องมี
สาขาพรรคในภูมิภาค (region) ไม่น้อยกว่า 8 ภูมิภาคจาก 15 ภูมิภาคของชิลี หรือมีสาขาพรรคไม่

                                                           
274 Dante Figuero, “Constitutional Review in Chile Revisited: A Revolution in the Making,” Duquesne Law Review vol. 51, 
(Spring 2013): 402. 
275 Chile’s Constitution of 1980 with Amendments through 2012, Article 98. 
276 Chile’s Constitution of 1980 with Amendments through 2012, Article 32. 
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น้อยกว่า 3 ภูมิภาคท่ีมีอาณาเขตติดต่อกัน277 การจดัตัง้พรรคการเมืองท าได้โดยให้ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้
จ านวนไมน้่อยกวา่ 100 คน ท่ีไมเ่ป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนร่วมเข้าช่ือขอจดทะเบียนพรรคการเมือง
ตอ่ศาลการเลือกตัง้ พร้อมกบัแจ้งธรรมนญูของพรรค และรายช่ือคณะกรรมการบริหารพรรค 278 เม่ือ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมืองดงักล่าวจะมีเวลา 210 วนั ในการรับ
สมคัรสมาชิกพรรค โดยผู้ ท่ีจะเป็นสมาชิกพรรคได้จะต้องเป็นผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ และได้ลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครัง้ล่าสดุ ทัง้นี ้สาขาพรรคในแต่ละภูมิภาคจะต้องมี
สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในภูมิภาคดงักล่าว ยกเว้นในกรณีท่ีร้อยละ 0.25 
ของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในภมูิภาคมีจ านวนน้อยกวา่ 500 คน ซึง่ในกรณีดงักล่าว สาขาพรรคในภูมิภาคนัน้
ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน279 และเม่ือพรรคการเมืองสามารถจดัตัง้สาขาพรรคตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด การจดทะเบียนพรรคการเมืองจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์ และหาก
พรรคการเมืองไมส่ามารถบรรลเุง่ือนไขได้ภายในเวลา 3 วนัท าการหลงัจากครบก าหนด 210 วนั ให้ถือ
ว่าค าขอจดทะเบียนพรรคการเมืองเป็นโมฆะ280 ทัง้นี ้กฎหมายพรรคการเมืองได้ห้ามไม่ให้ทหาร 
ต ารวจ ผู้พิพากษาศาลการเลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายตุลาการ อัยการ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพ่ือความเป็นกลางในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ี และหากบคุคลใดเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก่อนเข้ารับต าแหน่งดงักล่าวให้ถือว่าสิน้สุด
สมาชิกภาพเม่ือเข้ารับต าแหนง่281 นอกจากนี ้หากพรรคการเมืองมีสมาชิกลดลงมากกว่าคร่ึงหนึ่งใน 8 
ภูมิภาค หรือใน 3 ภูมิภาคท่ีมีอาณาเขตติดตอ่กนั หลงัจากการจดัตัง้หรือได้รับคะแนนเสียงน้อยว่า
ร้อยละ 5 ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครัง้ล่าสดุในพืน้ท่ีดงักล่าว พรรคการเมืองนัน้จะถูก
ยบุพรรค282 

ในการจัดโครงสร้างพรรคการเมือง กฎหมายพรรคการเมืองได้ก าหนดให้ทุกพรรคการเมือง
จะต้องมีคณะกรรมการผู้แทนพรรค (Collegiate Intermediate Organ) ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อย

                                                           
277 Law No.18,603 Constitutional Law of Political Parties, Article 23 [online], January 27, 2017, Available from 
https://www.servel.cl/ley-18-603-l-o-c-de-los-partidos-politicos/. 
278 Law No.18,603 Constitutional Law of Political Parties, Article 5. 
279 Law No.18,603 Constitutional Law of Political Parties, Article 6. 
280 Law No.18,603 Constitutional Law of Political Parties, Article 7. 
281 Law No.18,603 Constitutional Law of Political Parties, Article 18. 
282 Law No.18,603 Constitutional Law of Political Parties, Article 42. 
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กว่า 3 คน ท าหน้าท่ีเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารพรรค ควบคุมการบริหารพรรคให้เป็นไปตาม
ธรรมนูญและกฎเกณฑ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายของพรรค 283 และจะต้องมีคณะกรรมการวินัย 
(tribunal) ทัง้ในระดบัส่วนกลาง (supreme tribunal) และระดบัภูมิภาค (regional tribunal)  
ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ท าหน้าท่ีรักษาวินยัและกฎเกณฑ์ของพรรค ตีความกฎเกณฑ์ของพรรค 
รับฟังค าร้องเรียนของสมาชิก รวมถึงควบคมุการเลือกตัง้ภายในพรรค ซึ่งคณะกรรมการวินยัพรรคมี
อ านาจในการลงโทษทางวินยัไปจนถึงขบัสมาชิกออกจากพรรค284 

นอกจากข้อบงัคบัในเร่ืองโครงสร้างของพรรคการเมืองแล้ว ใน ค.ศ.  2012 ยังได้มีการออก
กฎหมายการเลือกตัง้ขัน้ต้น (Primary election) ซึ่งก าหนดให้ผู้ ท่ีจะลงสมัครรับเลือกตัง้เป็น
ประธานาธิบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา และนายกเทศมนตรี จะต้องได้รับการเสนอช่ือ
ด้วยขัน้ตอนการเลือกตัง้ขัน้ต้น โดยการเลือกตัง้ขัน้ต้นสามารถกระท าได้ทัง้ในระดบัพรรคการเมือง 
หรือในระดบักลุ่มพันธมิตรพรรคการเมือง หรือโดยกลุ่มผู้ สนับสนุนอิสระ การเสนอช่ือผู้ลงสมัครรับ
เลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีและสมาชิกสภาคองเกรสจะกระท าในนามกลุ่มพนัธมิตรพรรคการเมือง
เดียวกัน หรือแยกจากกันก็ได้ ผู้ ท่ีประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตัง้ในนามผู้สมัครอิสระต้องได้รับการ
เสนอช่ือจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มผู้สนบัสนนุอิสระ285 และเพ่ือเป็นการลดความเหล่ือมล า้ทางเพศ 
ได้มีการเพิ่มเติมข้อก าหนดใน ค.ศ. 2015 ให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมคัรจากทัง้ 2 เพศ ลงสมคัรรับ
เลือกตัง้ในสภาคองเกรส โดยผู้ สมัครเพศหนึ่งจะต้องมีไม่มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนผู้ สมัคร
ทัง้หมดท่ีพรรคการเมืองสง่ลงสมคัรรับเลือกตัง้286 

บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทางการเมือง 

 การวางโครงสร้างสถาบนัการเมืองของชิลีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัการตรวจสอบ
ด้วยกลไกฝ่ายตลุาการและองค์กรอิสระ โดยมีการตัง้ศาลเฉพาะทาง เชน่ ศาลรัฐธรรมนญูและศาลการ

                                                           
283 Law No.18,603 Constitutional Law of Political Parties, Article 24. 
284 Law No.18,603 Constitutional Law of Political Parties, Article 28. 
285 Law No. 20,640 Establishes The Primary Election System for the Nomination Of Candidates to President of the Republic, 
Parliamentarians and Mayors, Article 7 [online], January 27, 2017, Available from https://www.servel.cl/sistema-de-
elecciones-primarias/. 
286 Reuters, “Chile to reform voting system, increase women in Congress” [online], January 14, 2015, Available from 
http://www.reuters.com/article/us-chile-reform-idUSKBN0KN20M20150114. 
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เลือกตัง้ เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบฝ่ายการเมือง ทัง้ท่ีด ารงต าแหน่งในฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญัต ิ
ด้วยอ านาจการทบทวนการออกกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รวมถึง
การตรวจสอบพรรคการเมืองและการเลือกตัง้ นอกจากนี ้ส านกัผู้ตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าท่ีตรวจสอบ
ค าสั่งของฝ่ายบริหาร โดยสามารถขอให้ฝ่ายบริหารทบทวนค าสั่งของตนเอง และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทัง้คณะในการยืนยันค าสั่ง ท่ีถูกขอให้ทบทวน การตรวจสอบของส านัก
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินยังเป็นการดึงให้ฝ่ายนิติบญัญัติและฝ่ายตุลาการเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย โดย
ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องสง่รายละเอียดเก่ียวกบัค าสัง่ท่ีถกูคดัค้านไปยงัสภาผู้แทนราษฎรและศาล
รัฐธรรมนญู ดงัท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น  

ท่ีน่าสนใจคือ ความพยายามท าให้ฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบญัญัติ เช่ือมโยงกบัสถาบนัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน ในกรณี
ของศาลรัฐธรรมนญู ประธานาธิบดีและสภาคองเกรสมีอ านาจในการแตง่ตัง้สมาชิกส่วนหนึ่งของศาล
รัฐธรรมนญู ขณะท่ีผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้ว่าการส านกัตรวจเงินแผ่นดินเป็นอ านาจการแตง่ตัง้ของ
ประธานาธิบดีด้วยความเห็นชอบจากวุฒิสภา ขณะท่ีตุลาการศาลการเลือกตัง้นัน้ประกอบขึน้จาก
ผู้พิพากษาและอดีตผู้พิพากษา 3 คน ท่ีมาจากการเลือกตัง้ทางลับของอดีตผู้พิพากษาด้วยคะแนน
เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด รวมกับทนายความจากนอกระบบตลุาการ 1 คน ท่ีองค์คณะผู้พิพากษา
ศาลฎีกาเป็นผู้ เลือก และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา 1 คน ซึ่งเลือกจากการ
จบัสลาก โดยมีวาระในการด ารงต าแหนง่ 4 ปี287 

บทบาทของกองทัพ 

 ความส าเร็จของรัฐบาลทหารในการปฏิรูปเศรษฐกิจ และการจัดการกลุ่มก่อความไม่สงบ
คอมมิวนิสต์ในประเทศ เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้กองทัพชิลียังคงมีเสียงสนับสนุนจากสังคม ดงันัน้ 
แม้วา่กองทพัจะล้มเหลวในการท าประชามตเิพ่ือขอตอ่อายรัุฐบาลของตนเอง แตก่องทพัยงัคงมีอ านาจ
ต่อรองกับรัฐบาลพลเรือนท่ีมาจากการเลือกตัง้  ท าให้หลังการกลับเข้าสู่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐบาลพลเรือนไม่ได้พยายามผลกัดนัให้มีการด าเนินคดีกบัเจ้าหน้าท่ีของกองทพั และ
ไม่ได้มีความพยายามท่ีจะยกเลิกกฎหมายนิรโทษกรรมท่ีรัฐบาลทหารออกเพ่ือนิรโทษกรรมตนเอง 

                                                           
287 Law No. 18,460 Constitutional Organic Law on the Qualifying Court of Elections, Article 2 [online], January 27, 2017, 
Available from https://www.servel.cl/tribunal-calificador-de-elecciones/. 
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แม้ว่าจะมีการตัง้คณะกรรมการเพ่ือสืบหาข้อเท็จจริงและการปรองดอง (Commission of Truth and 
Reconciliation) เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชนและการบงัคบัให้บคุคลสูญ
หาย (Forced disappearance) ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐได้สังหารบุคคลไปมากกว่า 2,000 คน แต่
เปา้หมายของคณะกรรมการชดุนี ้มีขึน้เพ่ือค้นหาความจริงมากกว่าเพ่ือด าเนินคดีกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
เม่ือมีการเดินขบวนของทหารเพ่ือแสดงความไม่พอใจต่อการด าเนินคดีกับกองทพัท่ีมีประมาณ 800 
คดี ประธานาธิบดีอลัวิน ก็ได้เสนอกฎหมายให้มีการเร่งรัดปิดคดีรวมถึงให้มีการยกฟ้องคดีท่ียงัมิได้
ด าเนินการ288 

 ประเด็นหนึ่งท่ีท าให้สถานะของกองทัพชิลีมีความแตกต่างจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กับ
รัฐบาลทหารในประเทศอ่ืนๆ ซึ่งบุคลากรของกองทัพเข้ารับต าแหน่งในระบบราชการทับซ้อนกับ
ต าแหนง่ในกองทพั อนัก่อให้เกิดปัญหาการทจุริตและความด้อยประสิทธิภาพของทัง้กองทพัและระบบ
ราชการเชน่ในประเทศอินโดนีเซีย289 คือแม้กองทพัชิลีจะน าตวัเองเข้าพวัพนักบัความเป็นไปทางการเมือง
อย่างมากในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ซึ่งรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และการเรียกร้องให้
ผู้บงัคบับญัชาเข้าแทรกแซงทางการเมืองจนน าไปสู่การรัฐประหารรัฐบาลของประธานาธิบดีอลัเยเด 
ใน ค.ศ.1973 พลเอกพิโนเชในฐานะหวัหน้าคณะทหาร ได้สร้างระเบียบวินยัและสายการบงัคบับญัชา
ของกองทพั ด้วยการเกษียณอายผุู้น าทหารท่ีมีสว่นในการวางแผนรัฐประหาร และเล่ือนต าแหน่งให้กบั
นายทหารระดบันายพนัท่ีมีความทะเยอทะยานทางการเมืองน้อยกว่า290 และหลงัจากคณะทหารเข้ายึด
อ านาจการปกครอง และมีการแต่งตัง้นายทหารจ านวนมากเข้าสู่ระบบราชการ รวมถึงในกรรมการ
บริหารธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้จัดระบบการโอนย้ายอย่างเด็ดขาด ไม่ให้นายทหารด ารง
ต าแหน่งอ่ืนควบคู่กับต าแหน่งในกองทัพ และให้นายทหารท่ีโอนย้ายสู่ต าแหน่งพลเรือนขึน้ตรงต่อ
ผู้บงัคบับญัชาในต าแหน่งดงักล่าวเท่านัน้ รวมถึงการห้ามหารือเร่ืองนโยบายระหว่างผู้ ท่ีมีต าแหน่งใน
ส่วนราชการพลเรือนกับผู้ ท่ีมีต าแหน่งในกองทพั พร้อมกนันีย้งัหมุนเวียนบุคคลเข้ารับต าแหน่งต่างๆ 
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปอ้งกนัการสร้างฐานอ านาจในหนว่ยงาน และผู้ ท่ีไม่ได้รับความไว้วางใจจะได้รับการ

                                                           
288 Peter H. Smith, op. cit., p. 96. 
289 J. Kristiadi, op. cit., pp. 106 – 107. 
290 Arturo Valenzuela, “Chile: Origins, Consolidation and Breakdown of Democratic Regime,” in Larry Diamond, Juan J. 
Linz, and Seymour Martin Lipset (eds.), Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy 
(Boulder, Colorado: L. Rienner Publishers, 1990), p. 72. 
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เสนอเงินบ านาญเพ่ือให้เกษียณอาย ุการสร้างระบบเช่นนี ้ช่วยให้กองทพัชิลีสามารถรักษาความเป็น
มืออาชีพไว้ได้ ขณะเดียวกนัก็สง่ผลให้กองทพัมีความจงรักภกัดีตอ่พลเอกพิโนเช291 

 ขณะท่ีสภาพการเมืองภายในไม่เอือ้ตอ่การด าเนินคดีกบัคณะทหาร แรงผลกัดนัส าคญัในการ
ด าเนินคดีกับสมาชิกคณะทหารกลบัปรากฏจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากสเปน ซึ่งกล่าวว่ามี
ประชาชนของตนหายตวัไปในประเทศชิลี โดยในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1998 เม่ือพลเอกพิโนเช เดินทาง
ไปประเทศอังกฤษ สเปนได้เรียกร้องให้อังกฤษส่งพลเอกพิโนเชในฐานะผู้ ร้ายข้ามแดนไปยังสเปน 
รัฐบาลชิลีได้แสดงการปกป้องพลเอกพิโนเช ด้วยการประท้วงว่าการกักตวัผู้ ถือสัญชาติชิลีเป็นการ
ละเมิดอธิปไตยของตนเอง ทัง้นี ้พลเอกพิโนเชรอดพ้นจากการถูกส่งเป็นผู้ ร้ายข้ามแดนไปยังสเปน
เน่ืองจากสภาขนุนางองักฤษได้มีมติว่า พลเอกพิโนเช ไม่อยู่ในสภาพท่ีจะถูกด าเนินคดี จนกระทัง่ใน 
ค.ศ.2004 ศาลสูงชิลีมีมติยกเลิกการคุ้มครองทางกฎหมายแก่พลเอกพิโนเชในฐานะประธานาธิบดี 
หากแตพ่ลเอกพิโนเชได้ถึงแก่อสญักรรมก่อนท่ีการด าเนินคดีจะเร่ิมขึน้292  

การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพ 

 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบบั ค.ศ. 1980 ได้มีการจัดตัง้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (National 
Security Council) ซึ่งประกอบด้วยประธานาธิบดี เป็นประธานโดยต าแหน่ง ประธานวุฒิสภา 
ประธานศาลสูง ผู้ น าเหล่าทัพ และผู้ บัญชาการต ารวจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินเป็นสมาชิกท่ีไม่มีสิทธิ
ออกเสียง และเสนาธิการทหารเป็นเลขาธิการ ทัง้นี ้รัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจแก่สภาความมั่นคง
แห่งชาติอย่างกว้างขวาง เช่น อ านาจในการประเมินว่าการกระท าใดเป็นการขดักับรัฐธรรมนูญและ
สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของชาติ293 อ านาจในการประกาศสภาวะฉกุเฉินและใช้กฎอยัการศกึตาม
การเสนอของประธานาธิบดี รวมถึงอ านาจในการแต่งตัง้อดีตผู้น าเหล่าทพัและผู้บญัชาการต ารวจท่ี
เคยด ารงต าแหน่งเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 2 ปี ให้ด ารงต าแหน่งวุฒิสมาชิก อ านาจในการแตง่ตัง้ตลุาการ

                                                           
291 Ibid., p. 73. 
292 Peter H. Smith, op. cit., pp. 98-99. 
293 Constitution of the Republic of Chile, Article 96. 
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ศาลรัฐธรรมนูญจ านวน 2 คนจากองค์คณะทัง้หมด 7 คน อ านาจในการให้ผู้ น าเหล่าทัพและ
ผู้ บญัชาการต ารวจพ้นจากต าแหนง่ตามการเสนอของประธานาธิบดี294  

การจดัสรรอ านาจทางการเมืองให้แก่กองทพัตามรัฐธรรมนญูสิน้สดุลงในการแก้ไขรัฐธรรมนญู
ใน ค.ศ. 2006 ด้วยการยกเลิกอ านาจในการแต่งตัง้ผู้พิพากษาศาลฎีกา และอ านาจในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีคุกคามต่อความมั่นคง ซึ่งตามบทบัญญัติเดิมนัน้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สามารถประชมุและประกาศได้โดยไมต้่องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี295 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

1. กลุ่มฝ่ายซ้าย 

แนวคิดฝ่ายซ้าย หรือแนวคิดสงัคมนิยมเป็นชุดอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีได้รับการสนบัสนุน
อยา่งเข้มแข็งในชิลี โดยเฉพาะในรูปแบบพรรคการเมือง ซึ่งพบว่ามีพรรคการเมืองท่ียึดแนวคิดสงัคมนิยม
จ านวนมาก296 โดยก่อนหน้าการรัฐประหารในเดือนกันยายน ค.ศ. 1973 เป็นช่วงเวลาท่ีพรรคแนว
สงัคมนิยมเป็นผู้กุมอ านาจรัฐบาล โดยประธานาธิบดีซลัวาดอร์ อลัเยนเด ภายใต้การสนบัสนุนของ
กลุม่แนวร่วมประชาชน (Popular Unity) ได้ด าเนินนโยบายสงัคมนิยมอย่างสดุโตง่ด้วยความพยายาม
ปฏิวตัโิครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมใหมท่ัง้หมด รวมถึงปฏิเสธท่ีจะประนีประนอมกบักลุ่มอนรัุกษ์
นิยมและกลุ่มทุน อันเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความตึงเครียดและปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่
การรัฐประหารในท่ีสดุ297 และน าชิลีเข้าสู่ยคุของการปราบปรามคอมมิวนิสต์และแนวคิดสงัคมนิยม 
และการยบุเลิกพรรคการเมือง 

หลังการท ากิจกรรมทางการเมืองได้รับอนุญาตอีกครัง้ในช่วงการท าประชามติ  ค.ศ. 1988 
บรรดาพรรคการเมืองท่ีถูกยุบ และกลุ่มการเมืองท่ียุติบทบาททางการเมืองได้เร่ิมฟื้นตวัขึน้อีกครัง้ 
พรรคสงัคมนิยมบางกลุ่มเร่ิมเห็นถึงประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่

                                                           
294 Constitution of the Republic of Chile, Article 40, 45, 81, 93. 
295 The New York Times, "15 Years After Pinochet, Chile Begins to Dismantle His Rule," December 12, 2004, Available from 
http://www.latinamericanstudies.org/chile/dismantle.htm 
296 Alan Angell, “The Durability of the Party System in Chile,” in Paul Webb and Stephen White (eds.), Party Politics in New 
Democracies (New York: Oxford University Press, 2009), p. 278. 
297 Arturo Valenzuela, op. cit., pp. 64 – 65. 
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ท่ีรัฐบาลทหารได้น ามาใช้298 รวมทัง้เล็งเห็นความส าคญัของการประนีประนอมกับพรรคการเมืองอ่ืน 
ส่งผลให้พรรคแนวสงัคมนิยมสองพรรค ได้แก่ พรรค The Socialist Party of Chile และพรรค The 
Party for Democracy ยอมประนีประนอมกบัพรรค Christian Democratic ซึ่งเป็นพรรคสายกลางท่ี
จดัตัง้ขึน้โดยกลุ่มอนุรักษ์นิยม ท่ีเคยต่อต้านนโยบายสงัคมนิยมสุดโต่งของประธานาธิบดีอัลเยนเด 
พรรค Christian Democratic มีท่าทีท่ีอ่อนลงโดยยอมร่วมมือกบัพรรคแนวสงัคมนิยมจากการผลกัดนั
ของเครือข่ายคริสเตียน เดโมแครตในยโุรป จนเกิดเป็นกลุ่ม  Concertación ท่ียึดนโยบาย กลาง–ซ้าย
และยอมรับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม ่แนวร่วมนีไ้ด้รับชยัชนะในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีถึง 4 
ครัง้ ระหวา่ง ค.ศ. 1989-2010 ดงัปรากฏในตารางด้านลา่งนี ้

ตารางท่ี 4.5 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีชิลีระหว่าง ค.ศ. 1989-2010 

ประธานาธิบด ี พรรค วาระในการด ารงต าแหน่ง 
พาทริซิโอ อลัวิน (Patricio Aylwin)  Christian Democratic 1990–1994 
เอ็นวาร์โด เฟรย์ รุซ-เทเกิล (Eduardo Frei Ruiz-Tagle) Christian Democratic 1994-2000 
ริคาร์โด ลากอส (Ricardo Lagos) Party for Democracy 2000–2006 
มิเชล บาเชลเล (Michelle Bachelet) Socialist Party 2006-2010 

ที่มา: World Atlas, Presidents Of Chile Since 1973 [online], January 27, 2017, Available 
from http://www.worldatlas.com/articles/presidents-of-chile-since-1973.html. 

หลังจากความพ่ายแพ้ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีเม่ือ ค.ศ.  2010 กลุ่มพันธมิตรพรรค
การเมืองเพ่ือประชาธิปไตยภายใต้ช่ือกลุม่เสียงข้างมากใหม ่(New Majority) ก็ได้รับชยัชนะอีกครัง้เม่ือ
ประธานาธิบดีบาเชลเช ได้รับเลือกตัง้เป็นสมยัท่ีสองในการเลือกตัง้ใน ค.ศ. 2013299 

2. กลุ่มฝ่ายขวา 

ขัว้ตรงข้ามทางอุดมการณ์ทางการเมืองแบบซ้ายคือกลุ่มฝ่ายขวา หรือผู้ ท่ีสนับสนุนแนวคิด
อนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่มฝ่ายขวาประกอบด้วยพรรคการเมือง 2 พรรค ได้แก่
พรรค National Renovation ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาตินิยมดัง้เดิม ท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในรัฐบาลทหาร 
                                                           
298 Eduardo Silva, op. cit., pp. 448 – 449. 
299 BBC, “Michelle Bachelet sworn in as Chile's president,” March 11, 2014, Available from 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26528923. 
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และมีแนวทางสายกลางท่ีเน้นการก าหนดนโยบายอย่างกว้างๆ เพ่ือขยายฐานเสียงในหมู่ผู้ ท่ีมี
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม และพรรค Independent Democratic Union ซึ่งประกอบขึน้จากกลุ่ม
ปัญญาชนท่ีได้รับอิทธิพลทางความคิดจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ของสหรัฐอเมริกา ผ่านโคร งการ
แลกเปล่ียนทางวิชาการของมหาวิทยาลยัคาธอลิกแห่งชิลี (Catholic University of Chile) ท าให้
สมาชิกของกลุม่ดงักลา่วเข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่งของรัฐบาลทหารภายใต้การน าของประธานาธิบดีพิโนเช 
เม่ือรัฐบาลทหารน้อมรับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ พรรค  Independent Democratic Union 
จงึมีจดุยืนในการรักษาไว้ซึง่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ ปกปอ้งโครงการของประธานาธิบดีพิโนเช 
ตอ่ต้านความพยายามเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเมืองท่ีถกูวางไว้โดยรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1980 และ
ตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์300 ผู้ ท่ีให้การสนบัสนนุพรรค Independent Democratic Union รวมถึงผู้ เคร่ง
ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาธอลิก และกลุม่ธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลทหาร 

การท่ีพรรคฝ่ายขวาทัง้สองพรรคมีท่ีมาและแนวทางท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลให้พนัธมิตรของพรรค
การเมืองฝ่ายขวาขาดเอกภาพ โดยพรรค National Renovation ยอมรับท่ีจะกล่าวถึงปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชนในสมยัรัฐบาลทหารและยอมรับความพยายามในการปฏิรูปรัฐธรรมนญู แม้จะท า
ด้วยความระแวดระวังด้วยเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อฐานเสียงอนุรักษ์นิยมของพรรค ส่วนพรรค 
Independent Democratic Union กลบัปฏิเสธท่ีจะมีส่วนร่วมในประเด็นดงักล่าว ซึ่งน าไปสู่การ
ขัดขวางการปฏิรูปโดยวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการแต่งตัง้ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับพรรค จนถึงสมัย
ประธานาธิบดีลากอส พรรค Independent Democratic Union จึงสนบัสนุนการแก้ไขรัฐธรรมูญ 
อย่างไรก็ตาม ความแตกตา่งกันในวิสยัทศัน์ของนโยบายท าให้กลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายขวายงัคงขาด
ความเป็นเอกภาพ301 และแม้พรรคฝ่ายขวาประสบปัญหาด้านเอกภาพ แต่พรรค  National 
Renovation ก็ประสบความส าเร็จในการเสนอช่ือนายเซบาสตินา พิเนรา (Sebastián Piñera) ลง
สมคัรรับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีในการเลือกตัง้เม่ือ ค.ศ. 2009 และได้รับชยัชนะเป็นประธานธิบดี
คนแรกของพรรคฝ่ายขวานบัตัง้แตก่ารเปล่ียนผา่นสู่ประชาธิปไตย 

 
                                                           
300 Peter M. Siavelis, “Chile: The Right’s Evolution from Democracy to Authoritarianism and Back Again,” in Juan Pablo 
Luna and Cristobal Rovira Kaltwasser (eds.), The Resilience of the Latin American Right (Baltimore: John Hopkins 
University Press, 2014), pp. 248-249. 
301 Ibid., pp. 250-251. 
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3. กลุ่มประชาสังคม 

ความต่ืนตวัทางการเมืองในช่วงการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยของชิลี ท าให้ประชาชน
ตระหนกัว่า แม้ระบอบประชาธิปไตยจะเร่ิมมีความมัน่คง แต่พรรคการเมืองยงัคงมีความสามารถไม่
เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของประชาชน น าไปสู่การรวมตวัของกลุ่มประชาสงัคมขึน้ ซึ่ง
ในกรณีของชิลี การรวมตวัขนานใหญ่ได้เร่ิมต้นขึน้เม่ือ ค.ศ. 2011302 ในรูปการเดินขบวนประท้วงตาม
ท้องถนน โดยมีการเรียกร้องให้ปฏิรูประบบการเมืองเพ่ือท าลายโครงสร้างท่ีรัฐบาลทหารได้วางไว้ และ
การประท้วงตอ่ต้านโครงการภาครัฐท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประท้วงในระดบัภูมิภาค 
ความเคล่ือนไหวกดดนัของภาคประชาสงัคมได้รับความสนใจจากสงัคมโดยทัว่ไป แม้ความเคล่ือนไหว
เหล่านีจ้ะมีประเด็นท่ีหลากหลาย รวมถึงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันต่อแนวทางแก้ปัญหา อย่างไรก็
ตาม ในปัจจบุนัยงัไมมี่ชอ่งทางรับฟังข้อเรียกร้องของกลุม่ประชาสงัคมอย่างเป็นทางการ 

4. ส่ือมวลชน 

ส่ือมวลชนในชิลี ได้รับการรับรองเสรีภาพในการน าเสนอข่าวจากรัฐธรรมนญู อย่างไรก็ตาม 
ส่ือมวลชนของชิลีก็ยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคในการปฏิบัติงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาความ
หลากหลายของส่ือ การควบคมุการน าเสนอข่าวด้วยกฎหมายหมิ่นประมาท และความเป็นปรปักษ์
ระหว่างส่ือมวลชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ ทัง้นี ้ปัญหาความหลากหลายของส่ือเกิดขึน้ทัง้ในส่ือสิ่ งพิมพ์ ส่ือ
วิทยุ และผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยส่ือสิ่งพิมพ์ของชิลีกว่าร้อยละ 90 บริหารโดย 2 บริษัท ซึ่งทัง้ 2 
บริษัทนีไ้ด้รับเงินจ านวนมากจากภาครัฐจากการขายโฆษณาให้แก่ภาครัฐ  ขณะท่ีส่ือวิทยุอยู่ภายใต้
การด าเนินการของเพียง 4 บริษัท และการให้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ในการควบคมุของเพียง 3 บริษัท 
และมีเพียงส่ือโทรทศัน์เท่านัน้ท่ีมีความหลากหลาย ทัง้นี ้รัฐบาลยงัได้ท าการควบคมุส่ือทางเลือกด้วย
การออกข้อบงัคบัให้ผู้กระจายเสียงวิทยุชุมชนต้องลงทะเบียนกับภาครัฐ พร้อมทัง้มีการกวดขันการ
ออกอากาศท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตอย่างเข้มข้น303 

                                                           
302 Gonzalo Delamaza, “Democratic Institutions and Public Effectiveness of Chilean Civil Society after 1990,” in Moira B. 
MacKinnon and Ludovico Feoli (eds.), Representation and Effectiveness in Latin American Democracies: Congress, 
Judiciary and Civil Society (New York: Routledge, 2013), p. 246. 
303 Freedom House, Freedom of the Press 2016: Chile [online], January 27, 2017, Available from 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/chile. 
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รัฐบาลได้เพิ่มชอ่งทางในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานภาครัฐด้วยการออกกฎหมายการเข้าถึง
ข้อมลูภาครัฐ (Law on Transparency of Public Functions and Access to Information) ใน ค.ศ. 
2008 ท่ีเปิดโอกาสให้มีการส่งค าขอดขู้อมลูเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยระหว่าง 
ค.ศ. 2009-2015 ได้มีการส่งค าขอถึง 300,000 ครัง้ และพบการละเมิดกฎหมายถึง 166 ครัง้ องค์การ 
Freedom House ได้จดัระดบัเสรีภาพของส่ือมวลชนของชิลีไว้ท่ีระดบั “เสรี” (free) ด้วยคะแนน 29 
จาก 100 คะแนน304 ขณะท่ีองค์การ Reporters Without Borders ได้จดัอนัดบัความมีเสรีภาพของส่ือ
ของชิลี ค.ศ. 2016 อยู่ในระดบั “ค่อนข้างดี” (fairly good) ในอันดบัท่ี 31 ด้วยคะแนนการละเมิด
เสรีภาพของส่ือ 19.23 คะแนน โดยชีใ้ห้เห็นถึงการลดลงของการละเมิดเสรีภาพของส่ือหลงัจากการ
เปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตย แตย่งัได้แสดงความกงัวลถึงการขาดความหลากหลายของส่ือ โดยเฉพาะ
สถานีวิทยท่ีุปิดตวัลง และค าสัง่ของศาลทหารให้มีการเปิดเผยรายช่ือแหลง่ขา่วการทจุริตในกองทพั305 

ทัศนคตต่ิอระบอบประชาธิปไตย 

 รายงานขององค์การ Freedom House ชีใ้ห้เห็นว่า นับตัง้แต่การเปล่ียนผ่านเข้าสู่
ประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจบุนั ชิลีประสบความส าเร็จอย่างมากทัง้ในด้านการรับรองสิทธิ
ทางการเมือง และการรับรองเสรีภาพของพลเมือง รวมถึงความส าเร็จในด้านการจดัการเลือกตัง้ท่ี
บริสทุธ์ิ ยตุธิรรม โดยเฉพาะหลงัการปฏิรูประบบเลือกตัง้มาสู่การเลือกตัง้ระบบสดัส่วน ซึ่งช่วยสะท้อน
เจตนารมณ์ของประชาชนได้ดีขึน้ และการรับรองสิทธิทัง้ในการนบัถือศาสนา การรวมตวัเป็นสมาคม 
การรับรองสิทธิส่วนบุคคลเช่นการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน และการรับรองสิทธิในการเข้าถึง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน306 อย่างไรก็ดี องค์การ Freedom House ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาท่ียงัคงตกค้างบาง
ประการ เช่น ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ปัญหาการเหยียดเชือ้ชาติต่อชนกลุ่มน้อย อัน
ก่อให้เกิดการประท้วงและความรุนแรงจากความไม่พอใจหลายครัง้ ปัญหาดงักล่าวนีร้วมถึงการไม่มี
ผู้แทนชนกลุม่น้อยในสภาคองเกรส และปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสดุซึง่รัฐบาลเผชิญตามรายงาน ค.ศ. 2016 คือ
ปัญหาการรับสินบนของพรรคการเมืองในรูปของเงินบริจาค ท่ีบริษัทเหมืองโซควีมิช (Soquimich) ได้
ฟอกเงินด้วยการออกใบเสร็จปลอมท่ีมีมูลค่านบัล้านดอลลาร์ และการท่ีบุตรชายของประธานาธิบดี

                                                           
304 Ibid. 
305 Reporters without Borders, Chile [online], January 27, 2017, Available from https://rsf.org/en/chile. 
306 Freedom House, Freedom in the World 2016: Chile [online], January 27, 2017, Available from 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/chile. 
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และภริยา ถูกสอบสวนในข้อกล่าวหาว่าทัง้สองใช้สายสัมพนัธ์กับประธานาธิบดีในการขอกู้ เงินจาก
ธนาคารเพ่ือใช้เก็งก าไรระยะสัน้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สร้างผลก าไรนับล้านดอลลาร์ในเวลา
อนัรวดเร็ว ปัญหาดงักล่าวนีไ้ด้ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ความเชื่อมัน่ของสงัคมตอ่ประธานาธิบดี 307 
โดยประธานาธิบดีบาเชลเลได้ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ดงักล่าว ด้วยการเสนอร่างกฎหมายควบคมุการ
บริจาคเงินให้พรรคการเมือง ห้ามมิให้บริษัทเอกชนและบุคคลท่ีไม่ประสงค์จะออกนามบริจาคเงิน
ให้แก่พรรคการเมือง พร้อมทัง้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีท่ีมีการเปล่ียนรัฐมนตรีออกจากคณะถึง 5 
คน และมีการโยกย้ายรัฐมนตรีจากกระทรวงเดิมจ านวน 4 คน ทัง้นี ้ใน ค.ศ. 2016 องค์การ Freedom 
House ได้จดัระดบัความมีเสรีภาพและประชาธิปไตยของชิลีไว้ในระดบั “เสรี” (free) ด้วยคะแนน 95 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
307 The Guardian, Chilean president rocked by corruption allegations against family members [online], April 8, 2015, 
Available from https://www.theguardian.com/world/2015/apr/08/chilean-president-michelle-bachelet-corruption-charges-
sebastian-davalos. 
308 Freedom House, Freedom in the World 2016: Chile, op. cit. 
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เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของอาร์เจนตนิา 

เกร่ินน า 

 ก่อนหน้าการรัฐประหารในวนัท่ี 24 มีนาคม ค.ศ. 1976 อาร์เจนตินาตกอยู่ในสภาวะของความ
ขัดแย้งทางการเมืองจากการหวนคืนสู่อ านาจของพลโทฮวน ดี เปรอง (Juan D. Peron) อดีต
ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม เน่ืองจากในสมัยท่ีพลโทเปรองด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1946 - 1955 รัฐบาลด าเนินนโยบายแบบประชานิยม (Populism) 
ขยายบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ ใช้แรงงาน ส่งผลให้
เกิดเป็นกลุ่มผู้นิยมเปรอง (Peronist) โดยเฉพาะในหมู่แรงงานและสตรีซึ่งได้รับสิทธิเลือกตัง้จากการ
ผลกัดนัของรัฐบาล309 อย่างไรก็ดี รัฐบาลของพลโทเปรอง ได้ใช้ฐานเสียงสนบัสนุนท่ีเข้มแข็งในการ
ผกูขาดระบบการเมือง ผ่านการจ ากดัสิทธิในการวิจารณ์รัฐบาล จ ากดัการประท้วง และข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม 
และเม่ือรัฐบาลเร่ิมขาดเสถียรภาพจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  ประกอบกับการต่อสู้ แย่งชิง
ผลประโยชน์ภายในรัฐบาล การควบคมุทางการเมืองก็ยิ่งเข้มข้นขึน้ โดยมีการบงัคบัให้ประชาชน
เข้าร่วมพรรครัฐบาล ยดึส านกัพิมพ์ รวมถึงการเผชิญหน้ากบัศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกแห่งอาร์เจนตินา 
น าไปสู่การสนบัสนุนของกลุ่มท่ีถูกรัฐบาลกีดกันจากการเมืองให้มีการรัฐประหาร ซึ่งเกิดขึน้ในเดือน
กนัยายน ค.ศ. 1955310 

 แม้ว่ารัฐบาลของพลโทเปรองจะพ้นจากอ านาจไป แต่รัฐบาลทหารและรัฐบาลพลเรือนท่ีเข้า
บริหารราชการแผ่นดินก็ไม่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของประเทศ จนกระทั่งในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 1973 ต้องมีการเปิดให้กลุ่มการเมืองของเปรองเข้าร่วมในการเลือกตัง้ แม้ว่าจะยงัมีการ
ห้ามมิให้พลโทเปรองลงสมคัรรับเลือกตัง้ด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มผู้นิยมเปรองได้รับชยัชนะอีกครัง้ ปทูาง
ไปสู่การกลบัมาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของพลโทเปรอง ท่ีได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้พร้อมกับ
ภริยา นางอิซาเบล เปรอง (Isabel Peron) ในเดือนตลุาคม ค.ศ. 1973 นางอิซาเบลได้เข้ารับต าแหน่ง
รองประธานาธิบดี แตใ่นเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1974 พลโทเปรองได้ถึงแก่อสญักรรม และนางอิซาเบล 
ได้เข้าด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีแทน ภายหลงัความล้มเหลวของรัฐบาลในการฟืน้ฟูเศรษฐกิจของ

                                                           
309 Aldo C. Vacs, “Argentina,” in Harry W. Vanden and Gary Prevost (eds.), Politics of Latin America the Power Game, 2nd 

ed. (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 402 – 403. 
310 Ibid., p. 405. 
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ประเทศ และการขยายตวัของขบวนการคอมมิวนิสต์ท่ีตอ่สู้ เพ่ือช่วงชิงอ านาจรัฐ คณะทหารภายใต้ช่ือ 
กระบวนการเปล่ียนแปลงการปกครองแห่งชาติ (National Reorganization Process) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บญัชาการทหารเรือ และผู้บญัชาการทหารอากาศ ตดัสินใจท ารัฐประหารอีก
ครัง้ในวนัท่ี 24 มีนาคม ค.ศ. 1976311 

แผนภาพท่ี 4.2 ที่ตัง้ประเทศอาร์เจนตินา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Central Intelligence Agency, Library [online], February 28, 2017, Available from 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html. 

การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 

 แม้ว่ารัฐบาลทหารจะพยายามฟืน้ฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศผ่านมาตรการเปล่ียนระบบ
เศรษฐกิจไปสูต่ลาดเสรี แตค่วามพยายามดงักล่าวกลบัประสบความล้มเหลวจากปัจจยัหลายประการ 
เชน่ การท่ีกองทพัปฏิเสธท่ีจะลดงบประมาณของตนเอง การด าเนินนโยบายท่ีผิดพลาดซึ่งส่งผลให้เกิด
เงินเฟ้อ และความล้มเหลวในการชกัจูงให้ภาคเอกชนเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินธุรกิจให้สอดรับกับ
การปฏิรูปเป็นตลาดเสรี นอกจากนี ้การปราบปรามกลุม่ผู้ตอ่ต้านรัฐบาลอยา่งรุนแรงและกว้างขวางจน

                                                           
311 Ibid., p. 406. 
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ถกูเรียกว่าสงครามสกปรก (Dirty War) ส่งผลให้ความไม่พอใจรัฐบาลในสงัคมยิ่งรุนแรงขึน้ พร้อมกบั
การประณามรัฐบาลทหารในเวทีโลก สง่ผลให้การค้าระหวา่งประเทศของอาร์เจนตนิายิ่งตกต ่าลง312 

ภายใต้แรงกดดนัจากกระแสตอ่ต้านท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง รัฐบาลทหารจึงตดัสินใจเบี่ยงเบน
ความสนใจจากปัญหาภายในประเทศด้วยการบกุยึดหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Islands) หรือท่ี
อาร์เจนตินาเรียกว่า หมู่เกาะมาลวีนาส (Malvinas) จากสหราชอาณาจักร ในเดือนเมษายน ค.ศ. 
1982 แต่ความพยายามของรัฐบาลทหารกลบัประสบความล้มเหลวอย่างสิน้เชิงเม่ือกองทัพสหราช
อาณาจักรได้ขับไล่กองทัพอาร์เจตินาพ้นไปจากหมู่เกาะฟอล์คแลนด์อย่างรวดเร็ว เม่ือความหวัง
สดุท้ายในการจดัการกบักระแสตอ่ต้านรัฐบาลต้องล้มเหลวลง รัฐบาลทหารจึงออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ให้แก่ตนเอง ก่อนท่ีจะประกาศให้มีการเลือกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี 30 ตลุาคม ค.ศ. 1983 

ความล้มเหลวอย่างสิน้เชิงของรัฐบาลทหาร ทัง้จากนโยบายเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด การ
ปราบปรามประชาชน และการท าสงครามในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ ส่งผลให้คณะทหารต้องสละอ านาจ
รัฐโดยปราศจากอ านาจต่อรอง และกลุ่มการเมืองสามารถเคล่ือนไหวโดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการ
ประนีประนอมกับกลุ่มทหาร313 ในการเลือกตัง้ทั่วไป ค.ศ. 1983 เป็นการแข่งขันระหว่างสองพรรค
การเมืองขนาดใหญ่ท่ีก่อตัง้ขึน้ก่อนหน้าการรัฐประหารใน ค.ศ. 1976 และฟื้นตวัขึน้มาท ากิจกรรม
ทางการเมืองอีกครัง้หลงัจากการล่มสลายของรัฐบาลทหาร ได้แก่ กลุ่มนิยมเปรอง ภายใต้ช่ือพรรค 
Justicialist และพรรค Radical ซึง่เป็นพรรคแนวเสรีนิยม  

ผลการเลือกตัง้ประธานาธิบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวฒุิสภา ปรากฏว่า พรรค 
Radical ได้รับชยัชนะ เน่ืองจากความเช่ือว่าพรรคท่ียึดถือแนวทางเสรีนิยมจะช่วยส่งเสริมการจรรโลง
ประชาธิปไตยในประเทศ นอกจากนีค้วามหวาดระแวงว่ากลุ่มนิยมเปรองจะหนักลบัไปใช้มาตรการ
จ ากดัสิทธิพลเมืองเพ่ือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล และผลจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของรัฐบาล
ทหาร ส่งผลให้สหภาพแรงงานอนัเป็นฐานเสียงของกลุ่มนิยมเปรองต้องอ่อนแอลง 314 นายราอูล อัล
ฟองซิน (Raul Alfonsin) ผู้น าพรรค Radical ได้รับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีและเป็นประธานาธิบดีคน
แรกท่ีได้รับเลือกตัง้หลังจากการเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตย ทัง้นี  ้ ผลการเลือกตัง้

                                                           
312 Aldo C. Vacs, op. cit., p. 407. 
313 Marcelo Cavarozzi, op. cit., p. 227. 
314 Aldo C. Vacs, op. cit., p. 409. 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผลการเลือกตัง้ประธานาธิบดีเม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม ค.ศ.1983 ปรากฏใน
ตารางท่ี 4.6 และ 4.7 ตามล าดบัดงันี ้

ตารางท่ี 4.6 ผลเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาร์เจนตนิาวันท่ี 30 ตุลาคม ค.ศ. 1983 

ผลเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราฎร315 
พรรคการเมือง จ านวนที่ได้รับเลอืกตัง้ 

Civic Radical Union 129 
Christian Democrat 1 
Neuquén People's Movement 2 
Corrientes Autonomist-Liberal Pact 2 
Justicialist Party 111 
Pampeano People's Movement 1 
Jujeno People's Movement 1 
Intransigent Party 3 
Union of the Democratic Centre 2 

รวมทัง้สิน้ 254 
ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ทัง้หมด 17,929,951 คน 
ผู้มาใช้สทิธิเลอืกตัง้ 14,927,572 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.3 

ที่มา: Mark P. Jones, Martin Lauga, and Martha Leon-Roesch, “Argentina,” in Dieter Nohlen 
(ed.), Elections in the America: a Data handbook Vol.2 South America (New York: Oxford 
University Press, 2005), pp. 101-102. 

 

 

 

 

                                                           
315 ในขณะนัน้ รัฐธรรมนญูได้ก าหนดให้สมาชิกวฒิุสภามาจากการเลือกตัง้ของสภาท้องถ่ิน 
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ตารางท่ี 4.7 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีอาร์เจนตนิาวันท่ี 30 ตุลาคม ค.ศ. 1983 

การเลือกตัง้ประธานาธิบด ี

ผู้สมัคร 
คะแนนเสียง

ที่ได้รับ 
ร้อยละ 

คณะผู้เลือกตัง้
ที่ได้รับ 

คะแนนเสียงจากคณะ
ผู้เลือกตัง้ที่ได้รับ 

Raul Alfonsin (Civic Radical Union) 7,104,748 48.8 317 336 
Italo A. Luder (Justicialist Party) 5,697,610 39.1 259 247 
Oscar Alende (Intransigent Party) 411,883 2.8 2 2 
Rogelio Frigerio (Movement for 
Integration and Development) 

223,763 1.5 2 2 

ผู้สมคัรอื่น 1,118,454 7.7 20 1 
คณะผู้ เลอืกตัง้ที่งดออกเสยีง    12 
   รวม 600 
ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ 17,929,951 คน 
ผู้ใช้สทิธิเลอืกตัง้ 14,927,572 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.3 

ที่มา: Mark P. Jones, Martin Lauga, and Martha Leon-Roesch, op. cit., p. 112. 

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 

 ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีระหว่าง ค.ศ. 1976 -1983 ท่ีคณะทหารได้ยึดอ านาจการปกครอง 
คณะทหารมิได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยคณะทหารได้แต่เพียงระงับการบังคับใช้
รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1853 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนญูฉบบัแรกของประเทศท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะๆ 
ตามความเปล่ียนแปลงทางการเมือง การแก้ไขครัง้ล่าสุดเกิดขึน้ใน ค.ศ. 1957 รัฐบาลทหารได้ออก
ค าสั่งของคณะทหารขึน้ทดแทนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้คณะทหารและ
ประธานาธิบดีท่ีคณะทหารตัง้ขึน้เป็นผู้ ใช้อ านาจบริหารและอ านาจนิติบญัญัติ รวมถึงอ านาจในการ
แต่งตัง้ผู้พิพากษาในทุกระดบั316 การลงจากอ านาจของคณะทหาร ส่งผลให้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1853 
ฉบบัแก้ไข ค.ศ. 1957 กลบัมามีผลบงัคบัใช้อีกครัง้ 

                                                           
316 Inter-American Commission on Human Rights, Political Rights [online], August 2, 2016, Available from 
http://www.cidh.org/countryrep/Argentina80eng/chap.9.htm. 
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 หลงัจากท่ีรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1853 ฉบบัแก้ไข ค.ศ. 1957 กลบัมามีผลบงัคบัใช้เม่ือ ค.ศ. 1983 
ตลอดวาระ 6 ปีภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีอัลฟองซิน ไม่มีความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จนกระทั่งใน ค.ศ. 1993 ประธานาธิบดีคาร์ลอส เมเน็ม (Carlos Menem) จากพรรค 
Justicialist ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดี ต่อจากนายอัลฟองซิน ได้เสนอให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนญู โดยประธานาธิบดีเมเน็ม เจรจากบันายอลัฟองซิน ซึ่งด ารงต าแหน่งหวัหน้าพรรค Radical 
และเป็นพรรคฝ่ายค้าน เพ่ือขอการสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนญูได้ก าหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนญูต้องได้รับเสียงเห็นชอบ 2 ใน 3 ทัง้จากสภาผู้แทนราษฎร
และวฒุิสภา จนเกิดเป็นข้อตกลงโอลิโวส (Olivos Pact) ท่ีพรรคใหญ่ทัง้สองพรรคพร้อมใจกนัสนบัสนนุ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงก าหนดกรอบของเนือ้หาท่ีจะได้รับการแก้ไข น าไปสู่มติเห็นชอบให้แก้ไข
รัฐธรรมนญูของสภาทัง้สองในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1993317  

 เม่ือข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนญูได้รับการเห็นชอบจากทัง้สองสภาแล้ว จึงมีการเลือกตัง้สมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนญู (Constitutional Assembly) ขึน้ โดยสภาร่างรัฐธรรมนญูมีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบหรือปฏิเสธข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีรัฐบาลเสนอ และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมตามท่ีสภาจะ
เห็นชอบได้ สภาร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญูเสร็จสิน้ในวนัท่ี 22 สิงหาคม ค.ศ. 1994 และ
รัฐธรรมนูญฉบบัแก้ไขมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 1994318 เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครัง้
ลา่สดุของอาร์เจนตนิา โดยเปา้หมายส าคญัในการผลกัดนัให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนญูของประธานาธิบดี
เมเน็ม คือการเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีสามารถลงสมคัรรับเลือกตัง้สองสมยัติดตอ่กันได้ ซึ่งก็แลก
มาด้วยการลดวาระการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีลงเหลือเพียง 4 ปี 319 ในการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญดงักล่าวเม่ือ ค.ศ. 1994 ประธานาธิบดีเมเน็มได้รับเลือกให้
ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีอีกวาระหนึ่ง  นอกจากนีย้ังมีการเปล่ียนแปลงให้การเลือกตัง้
ประธานาธิบดีและสมาชิกวฒุิสภาเป็นการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน พร้อมทัง้ปรับลดวาระในการ

                                                           
317 Constitution Writing & Conflict Resolution Project, Argentina 1994 [online], July 8, 2016, Available from 
https://www.princeton.edu/~pcwcr/reports/argentina1994.html. 
318 Ibid. 
319 Celia Szusterman, “The Struggle for Democratic Party Politics in Contemporary Argentina,” in Paul Webb and Stephen 
White (eds.), Party Politics in New Democracies (New York: Oxford University Press, 2009), p. 222. 
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ด ารงต าแหนง่ของวฒุิสมาชิกเป็น 6 ปี และได้เพิ่มจ านวนวฒุิสมาชิกจากจงัหวดัละ 2 คน เป็น 3 คน320 
ซึง่เป็นบทแก้ไขท่ีพรรค Radical หวงัวา่จะชว่ยขยายโอกาสให้สมาชิกพรรคได้รับเลือกตัง้เพิ่มเตมิ  

ประเด็นท่ีสมควรย า้เน้นคือ บทแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1994 ก าหนดให้การยึดอ านาจการ
ปกครองด้วยก าลงั หรือไมเ่ป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยถือเป็นโทษอาญา และค าสัง่ใดท่ีออกโดยผู้ ท่ียึด
อ านาจการปกครองด้วยวิธีดังกล่าวให้ถือว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย พร้อมทัง้ยังเป็นสิทธิของ
พลเมืองในการตอ่ต้านการกระท าดงักลา่ว321 

การออกแบบสถาบันการเมือง 

1. ระบบเลือกตัง้ 

 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1853 ฉบบัแก้ไข ค.ศ. 1994 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั ได้ก าหนดให้สภา 
คองเกรส ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของอาร์เจนตินา ประกอบด้วย 2 สภา ได้แก่ สภาผู้ แทนราษฎร 
(House of Deputies) และวุฒิสภา (Senate) ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้มาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน โดยแบง่เขตเลือกตัง้ออกเป็น 24 เขต ประกอบด้วย 
23 จังหวัดและกรุงบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) แต่ละเขตจะมีจ านวนสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
แตกตา่งกนัไปตามจ านวนประชาชนในเขตเลือกตัง้นัน้ ๆ แตไ่ม่น้อยกว่าเขตละ 5 คน ใช้ระบบเลือกตัง้
แบบสดัสว่นด้วยวิธีค านวณเพ่ือจดัสรรท่ีนัง่แบบด็องห์ (D’Hondt Method) โดยใช้บญัชีรายช่ือแบบปิด 
(Closed list) และก าหนดให้มีสมาชิกเพิ่มขึน้ 1 คน ทุกๆ ประชากร 35,000 คน หรือในพืน้ท่ีท่ี
ประชากรเป็นเศษไม่น้อยกว่า 16,500 คน322 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
และไม่จ ากดัจ านวนวาระ แต่ให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร่ึงหนึ่งทุกๆ 2 ปี 323 ปัจจุบนั
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอาร์เจนตนิามีจ านวน 257 คน  

ส าหรับวฒุิสภา รัฐธรรมนญูอาร์เจนตินาก าหนดให้มีสมาชิกทัง้หมด 72 คน แตล่ะจงัหวดัและ
เมืองบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) มีสมาชิกวฒุิสภาพืน้ท่ีละ 3 คน โดยสมาชิกวฒุิสภา 2 คนมาจาก

                                                           
320 Constitution of the Argentine Nation, Section 54 and 56 [online], July 8, 2016, Available from 
http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/argentina.pdf. 
321 Constitution of the Argentine Nation, Section 36. 
322 Constitution of the Argentine Nation, Section 45. 
323 Constitution of the Argentine Nation, Section 50. 
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พรรคหรือกลุ่มการเมืองท่ีได้รับเลือกตัง้มากท่ีสดุในเขตเลือกตัง้นัน้ๆ และสมาชิกวฒุิสภาอีก 1 คน มา
จากพรรคท่ีได้รับคะแนนมากเป็นอนัดบัรองลงมา ทัง้นี ้สมาชิกวฒุิสภาจะมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 
6 ปี โดยไมจ่ ากดัจ านวนวาระเชน่กนั แตใ่ห้มีการเลือกตัง้สมาชิกจ านวน 1 ใน 3 ทกุๆ 2 ปี324 

 ส่วนการเลือกตัง้ประธานาธิบดี แตเ่ดิมกระท าโดยการใช้คณะผู้ เลือกตัง้ (Electoral college) 
ซึ่งมีจ านวนเป็น 2 เท่า ของจ านวนสมาชิกสภาคองเกรสทัง้หมด โดยผู้ ท่ีจะได้รับเลือกตัง้เป็น
ประธานาธิบดีต้องได้รับเสียงข้างมากแบบเดด็ขาดจากคณะผู้ เลือกตัง้ หากไม่มีผู้ ใดได้รับเสียงข้างมาก
แบบเด็ดขาด สภาคองเกรสจะเป็นผู้ เลือกระหว่างผู้ สมัครท่ีได้คะแนนเสียงมากท่ีสุด 2 คน 325 แต่ใน
ระบบใหม่ การเลือกตัง้ประธานาธิบดีให้ใช้ระบบเลือกตัง้ 2 ครัง้ (Two round system หรือ Double 
ballot) คือให้มีการเลือกตัง้ครัง้ท่ี 2 ระหว่างผู้ สมัครท่ีได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดในการเลือกตัง้
รอบแรก 2 พรรค เว้นแตใ่นกรณีท่ีในการเลือกตัง้ครัง้แรกมีผู้สมคัรท่ีได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 
45 ของบตัรดีทัง้หมด ให้ถือว่าผู้ สมคัรนัน้ได้รับเลือกตัง้ หรือในการเลือกตัง้ครัง้แรกมีผู้สมัครท่ีได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของบตัรดีทัง้หมด แต่มีคะแนนมากกว่าพรรคท่ีได้รับคะแนนมาก
เป็นอันดับ 2 เกินร้อยละ 10 ให้ถือว่าผู้ สมัครนัน้ได้รับเลือกตัง้เช่นกัน 326 รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้
ประธานาธิบดีมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้เป็นเวลา 2 วาระ
ติดต่อกัน โดยอดีตประธานาธิบดีท่ีด ารงต าแหน่งครบ 2 วาระแล้ว สามารถลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็น
ประธานาธิบดีได้อีกครัง้หลงัจากเว้นวา่งจากต าแหนง่ไปแล้วเป็นเวลา 1 วาระ327 

2. รูปแบบรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ: 
ระบอบประธานาธิบดี และรูปแบบสองสภาท่ีทัง้สองสภามีอ านาจเท่ากัน 

รัฐธรรมนูญของอาร์เจนตินาได้ก าหนดอย่างชัดเจนว่าประธานาธิบดีไม่มีสิทธิในการออก
กฎหมาย ซึ่งทับซ้อนกับอ านาจของฝ่ายนิติบญัญัติ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน การออกค าสั่งในทาง
นิติบญัญตัขิองประธานาธิบดีต้องได้รับการลงนามโดยคณะรัฐมนตรี และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมาธิการสามญัของทัง้สองสภาภายใน 10 วนัหลงัจากการประกาศ และภายในอีก 10 วนั ทัง้

                                                           
324 Constitution of the Argentine Nation, Section 56. 
325 Mark P. Jones, Martin Lauga, and Martha Leon-Roesch, “Argentina,” in Dieter Nohlen (ed.), Elections in the America: a 
Data handbook vol.2 South America (New York: Oxford University Press, 2005), pp. 63 – 64. 
326 Constitution of the Argentine Nation, Section 97, 98. 
327 Constitution of the Argentine Nation, Section 90. 
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สองสภาต้องลงมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากแบบพิเศษเพ่ือรับรองค าสัง่ดงักล่าว  ในทางกลบักัน 
รัฐธรรมนญูของอาร์เจนตนิาได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัการตรวจสอบของฝ่ายนิติบญัญัติ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร เห็นได้จากการใช้อ านาจของประธานาธิบดี เช่น การแต่งตัง้
ผู้พิพากษาศาลฎีกา การแต่งตัง้และปลดผู้แทนทางการทตู รวมถึงการเล่ือนยศให้นายทหารระดบัสูง 
และการประกาศพืน้ที่หนึ่งเป็นเขตสงคราม ล้วนต้องผ่านการให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภาทัง้สิน้ 
อีกทัง้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมิได้เป็นอ านาจของประธานาธิบดี หากแต่เป็นอ านาจของ
สภาคองเกรส328 นอกจากนี ้สภาผู้แทนราษฎรยงัมีอ านาจในการเสนอให้ถอดถอนประธานาธิบดี 
รองประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี และผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ หากสภาผู้ แทนราษฎรมีการลงมติว่า
บุคคลเหล่านีป้ฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบโดยใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม329 
ต่อจากนัน้วุฒิสภาต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมในการถอดถอนบุคคลท่ี
สภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ถอดถอน หากเป็นการถอดถอนประธานาธิบดี ประธานศาลฎีกาจะท าหน้าท่ี
เป็นประธานในการสอบสวน330 ทัง้นี ้อ านาจของวฒุิสภามีเพียงการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง
เทา่นัน้ และเม่ือกระบวนการถอดถอนเสร็จสิน้ บคุคลเหลา่นัน้จะต้องเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมตอ่ไป331 

 ส าหรับฝ่ายตุลาการ รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1853 ฉบับแก้ไข ค.ศ. 1994 ได้ให้อ านาจแก่
ประธานาธิบดีในการแต่งตัง้ผู้พิพากษาศาลฎีกาท่ีมีจ านวน 5 คน ด้วยความเห็นชอบจากวฒุิสภา ซึ่ง
ต้องลงคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของวุฒิสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระพิจารณาประเด็น
ดงักลา่ว โดยผู้พิพากษาศาลฎีกาสามารถด ารงต าแหนง่จนกวา่จะเกษียณอาย ุเม่ือมีอาย ุ75 ปี แตห่าก
ประธานาธิบดีเห็นสมควรให้ผู้พิพากษาด ารงต าแหนง่ตอ่ แม้ว่าจะเกษียณอายไุปแล้วก็สามารถกระท า
ได้ด้วยความเห็นชอบจากคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของวฒุิสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระพิจารณา โดย
ต้องมีการขอต่ออายุผู้ พิพากษาในกรณีดังกล่าวทุก 5 ปี ทัง้นี ้ส าหรับการแต่งตัง้ผู้ พิพากษาศาล
นอกจากศาลฎีกา รัฐธรรมนญูก าหนดให้เป็นอ านาจของสภาตลุาการ (Council of Magistracy) ใน
การเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมให้แก่ประธานาธิบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ด้วยความเห็นชอบจาก

                                                           
328 Constitution of the Argentine Nation, Section 99. 
329 Constitution of the Argentine Nation, Section 53. 
330 Constitution of the Argentine Nation, Section 59. 
331 Constitution of the Argentine Nation, Section 60. 



120 
 

วฒุิสภา332 ซึ่งการก าหนดองค์ประกอบของสภาตลุาการเป็นอ านาจของสภาคองเกรสในการออกเป็น
กฎหมายด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของทัง้สองสภา333 โดยในปัจจุบนั สภาตลุาการ มีสมาชิก 15 คน 
ประกอบด้วยตุลาการ 3 คน ทนายความจากภาคเอกชน 3 คน ตัวแทนจากวงการวิชาการ 6 คน 
ตวัแทนจากวฒุิสภา 3 คน ตวัแทนจากสภาผู้แทนราษฎร 3 คน และตวัแทนจากฝ่ายบริหาร 1 คน334  

3. กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก 

 ตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ก าหนดให้องค์กรใดมีอ านาจพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐบญัญัติหรือค าสัง่ของฝ่ายบริหาร แต่ด้วยบทบญัญัติท่ีก าหนดให้รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสงูสุดของประเทศ ท่ีกฎหมายอ่ืนจะขดัแย้งไม่ได้335 ประกอบกบับทบญัญัติท่ีก าหนดให้ทัง้
ศาลฎีกาและศาลระดบัรองลงมาพิจารณาคดีความภายใต้กรอบของรัฐธรรมนญูและกฎหมาย336 และ
ใน ค.ศ. 1862 และค.ศ. 1865 ได้มีการออกกฎหมายให้อ านาจแก่ฝ่ายตลุาการในการตรวจสอบไม่ให้มี
ฝ่ายใดของรัฐละเมิดรัฐธรรมนูญ และให้อ านาจแก่ศาลในการอ้างบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญในการ
พิจารณาคดี ได้ส่งผลโดยอ้อมให้ศาลมีอ านาจในการพิจารณากรณีใดท่ีอาจจะขัดหรือแย้งกับ
บทบญัญัติของรัฐธรรมนญู แตด้่วยอ านาจท่ีเกิดจากการตีความข้อกฎหมาย ไม่ใช่อ านาจท่ีมีการระบุ
อย่างเป็นลายลกัษ์อกัษร ส่งผลให้ศาลของอาร์เจนตินาสามารถพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหรือค าสัง่ได้ต่อเม่ือมีผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อกฎหมายดงักล่าว ย่ืนค าร้องต่อศาล
เท่านัน้337 ใน ค.ศ. 2005 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาในคดีท่ีมีผู้ ร้องว่าสภาพภายในเรือนจ าของรัฐมี
ความย ่าแย่มากจนเป็นการละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของนกัโทษ ศาลฎีกาได้มีค าตดัสินว่า แม้ศาลจะไม่
อยู่ในสถานะท่ีจะประเมินนโยบายเร่ืองเรือนจ าของรัฐ แต่ศาลมีหน้าท่ีปอ้งกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ

                                                           
332 Constitution of the Argentine Nation, Section 99. 
333 Constitution of the Argentine Nation, Section 114. 
334 Law No. 26,855 Council of the Magistracy, Article 2 [online], July 8, 2016, Available from 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215215/norma.htm 
335 Constitution of the Argentine Nation, Section 31. 
336 Constitution of the Argentine Nation, Section 116. 
337 Rebecca Bill Chavez, The Rule of Law in Nascent Democracies: Judicial Politics in Argentina (California: Stanford 
University Press, 2004), p.43. 
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ของบุคคล โดยนโยบายของภาครัฐก็ต้องเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนญู นบัเป็นการใช้อ านาจของ
ศาลฎีกาในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของนโยบายภาครัฐ338 

4. กตกิาเก่ียวกับพรรคการเมือง 

 ตามกฎหมายพรรคการเมืองของอาร์เจนตินาฉบบัแก้ไข ค.ศ. 2002 การจดัตัง้พรรคการเมือง
สามารถท าได้ทัง้ในระดบัเขต และในระดบัชาติ โดยการจดัตัง้พรรคการเมืองในระดบัเขต สามารถท า
ได้ด้วยการเข้าช่ือพร้อมหลกัฐานของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.4 และไม่ เกิน 
1 ล้านคน ท่ีสนบัสนนุการจดัตัง้พรรคการเมืองนัน้ ย่ืนประกอบค าร้องขอจดัตัง้พรรคการเมืองระดบัเขต
ตอ่ศาลในเขตดงักล่าว และเม่ือการย่ืนค าร้องส าเร็จแล้ว พรรคการเมืองต้องบรรลเุง่ือนไข 3 ประการ คือ  

1) มีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.4 และไม่เกิน 1 ล้าน
คน ภายใน 150 วนั 

2) จดัการเลือกตัง้กรรมการบริหารพรรคภายใน 180 วนั 
3) จดัท าสมดุรายการทรัพย์สินของพรรค สมดุบญัชีของพรรค และรายงานการประชมุ339 

หลงัจากพรรคการเมืองบรรลเุง่ือนไขและมีสถานะเป็นพรรคการเมืองโดยสมบรูณ์แล้ว พรรค
การเมืองจะต้องมีจ านวนสมาชิกตามข้อก าหนด โดยในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ศาลจะส ารวจ
จ านวนสมาชิกของพรรคการเมือง และจะออกค าเตือนพร้อมให้เวลา 90 วัน ส าหรับการหาสมาชิก
เพิ่มเตมิก่อนท่ีจะมีการถอนใบอนญุาตจดัตัง้พรรคการเมือง340 

ส าหรับพรรคการเมืองระดบัประเทศ สามารถจัดตัง้ได้เม่ือพรรคการเมือง มีพรรคระดบัเขต
ตัง้แต่ 5 เขตขึน้ไป โดยใช้กฎเกณฑ์ หลกัการ และธรรมนูญพรรคเดียวกัน และมีการย่ืนค าร้องไปยัง

                                                           
338 Daniel Alberto Sabsay, “Judiciary and Democracy in Argentina,” in Moira B. MacKinnon and Ludovico Feoli (eds.) 
Representation and Effectiveness in Latin American Democracies: Congress, Judiciary and Civil Society (New York: 
Routledge, 2013), p. 195. 
339 Law No. 26,571 Law on Democratization of Political Representation, Transparency and Electoral Equity, Article 7 
[online], July 8, 2016, Available from http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-
164999/161453/norma.htm 
340 Law No. 26,571 Law on Democratization of Political Representation, Transparency and Electoral Equity, Article 7b. 
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ศาลรัฐบาลกลาง ซึ่งพรรคระดบัประเทศก็ต้องได้รับการตรวจสอบว่ายงัคงบรรลเุง่ือนไขการมีสมาชิก
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดด้วยเชน่กนั341 

 นอกจากกฎเกณฑ์ในการจดัตัง้พรรคการเมืองแล้ว กฎหมายพรรคการเมืองยงัก าหนดให้ต้องมี
การจดัการเลือกตัง้ขัน้ต้น (Primary election) เพื่อเสนอชื่อสมาชิกของพรรคลงสมคัรรับเลือกตัง้ 
โดยผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้ขัน้ต้นให้ลงสมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
ในนามพรรคการเมืองหรือกลุม่พนัธมิตรทางการเมือง จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 
ของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้นัน้ หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2 ของสมาชิกพรรคหรือกลุ่มพนัธมิตรใน
เขตนัน้ หรือไม่น้อยกว่า 100,000 คะแนนเสียง ส่วนผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้ขัน้ต้นให้ล งสมัครเพ่ือเป็น
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ในเขตเลือกตัง้
ไมน้่อยกวา่ 5 เขต หรือร้อยละ 1 ของสมาชิกพรรคหรือกลุ่มพนัธมิตรในเขตเลือกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 เขต ทัว่ประเทศ342 การเลือกตัง้ขัน้ต้นต้องจดัขึน้ในวนัเดียวกันในทกุพืน้ท่ี และทกุพรรคการเมืองต้อง
จดัขึน้พร้อมกนั343 

บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทางการเมือง 

 การจดัโครงสร้างสถาบนัการเมืองได้จดัวางความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายนิติบญัญัติ บริหาร และ
ตุลาการให้มีการเช่ือมโยงและตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน เช่น อ านาจของประธานาธิบดีในการ
แตง่ตัง้ผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยความเห็นชอบของวฒุิสภา หรืออ านาจในการถอดถอนประธานาธิบดี
และผู้พิพากษาศาลฎีกาของสภาคองเกรส และอ านาจในการทบทวนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายและค าสัง่ของฝ่ายบริหารของศาล และบทบาทของสภาตลุาการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทัง้ฝ่ายนิตบิญัญตั ิบริหาร และตลุาการท่ีท าหน้าท่ีเสนอรายช่ือผู้พิพากษาแก่ประธานาธิบดีส าหรับการ
แตง่ตัง้ด้วยความเห็นชอบของวฒุิสภา นอกจากการตรวจสอบถ่วงดลุและการเช่ือมโยงกนัระหว่างฝ่าย
นิติบญัญัติ บริหาร ตลุาการแล้ว รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1853 ฉบบัแก้ไข ค.ศ. 1994 ของอาร์เจนตินายัง
รับรองการจัดตัง้องค์กรอิสระอีก 2 องค์กร ได้แก่ ผู้ ตรวจเงินแผ่นดินของสภาคองเกรส (General 
Auditing Office of the Nation) และผู้ตรวจการแผน่ดนิ (Ombudsman)  

                                                           
341 Law No. 26,571 Law on Democratization of Political Representation, Transparency and Electoral Equity, Article 8. 
342 Law No. 26,571 Law on Democratization of Political Representation, Transparency and Electoral Equity, Article 21. 
343 Law No. 26,571 Law on Democratization of Political Representation, Transparency and Electoral Equity, Article 29. 
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ผู้ตรวจเงินแผน่ดนิของสภาคองเกรสมีอ านาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภาครัฐ รวมถึงมีอ านาจ
ในการพิจารณาอนมุตัิหรือปฏิเสธการลงทนุของภาครัฐ โดยผู้อ านวยการส านกัผู้ตรวจเงินแผ่นดินของ
สภาคองเกสมาจากการเสนอช่ือของพรรคฝ่ายค้านท่ีมีสมาชิกสภาคองเกรสมากท่ีสุด 344 และเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินของสภาคองเกรส ได้
สนบัสนุนให้กลุ่มประชาสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประสานงานเพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมลู ใน ค.ศ. 2014 ได้มีการจดัตัง้กลไกถาวรในการประสานงานระหว่างผู้ตรวจเงินแผ่นดินของสภา 
คองเกรสและกลุ่มประชาสงัคมในรูปของการประชุมร่วมกันและการแบง่ปันข้อมูลระหว่างองค์กร ซึ่ง
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐของผู้ตรวจเงินแผ่นดินของสภาคองเกรสให้
มากขึน้345 

ผู้ตรวจการแผน่ดนิได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรอิสระท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นเอกเทศจากสายการ
บงัคบับญัชาของฝ่ายนิติบญัญัติ โดยท าหน้าท่ีปกป้องสิทธิมนษุยชนและสิทธิตามรัฐธรรมนญู รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ พร้อมทัง้ส่งค าร้องไปยงัศาลหากพบการประพฤติมิชอบ 
ผู้อ านวยการส านกัผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการแต่งตัง้โดยใช้เสียงสนบัสนุน 2 ใน 3 ของทัง้สองสภา 
และสามารถถกูถอดถอนด้วยเสียง 2 ใน 3 ของทัง้สองสภาเชน่กนั346  

บทบาทของกองทัพ 

 เน่ืองจากความล้มเหลวอยา่งสิน้เชิงในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลทหารทัง้ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รัฐบาลทหารจึงขาดอ านาจต่อรองในการเจรจากับกลุ่มพลเรือนและต้องสละ
อ านาจการปกครองของตนเองอย่างไม่มีเง่ือนไข347 ยิ่งเม่ือนายอัลฟองซิน ซึ่งมีท่าทีท่ีแข็งกร้าวต่อ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทพัในระหว่างท่ีรัฐบาลทหารอยู่ในอ านาจ ได้รับเลือกตัง้ให้
เป็นประธานาธิบดี จงึน าไปสูก่ระบวนการด าเนินคดีผู้ ท่ีมีส่วนในสงครามสกปรก (Dirty War) ท่ีรัฐบาล
ทหารได้ท าการปราบปรามกลุม่ผู้ตอ่ต้านอยา่งกว้างขวาง ดงัท่ีกลา่วถึงไปแล้วข้างต้น  

                                                           
344 Constitution of the Argentine Nation, Section 85. 
345 Participatory Planning in Argentina [online], February 18, 2017, Available from http://iniciativatpa.org/2012/wp-
content/uploads/2014/10/Participatory-Planning-in-Argentina.pdf. 
346 Constitution of the Argentine Nation, Section 86. 
347 Marcelo Cavarozzi, op. cit., p. 227. 
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คณะกรรมการค้นหาความจริงได้เปิดเผยถึงการสูญหายของบคุคลจ านวน 9,000 คน  พร้อม
กันนี ้รัฐบาลยังผลักดนัให้มีการด าเนินคดีต่อผู้น ากองทัพในศาลพลเรือน น าไปสู่การด าเนินคดีต่อ
บรรดาผู้น าเหล่าทพั และการตดัสินลงโทษจ าคกุตลอดชีวิตสมาชิกคณะทหารสองคน  การด าเนินคดี
ดงักลา่วสร้างความไมพ่อใจแก่กองทพัอยา่งมาก กองทพัตอบโต้ด้วยการโจมตีรัฐบาลผ่านใบปลิว และ
กลา่วหาชาวอาร์เจนตนิาวา่เนรคณุตอ่ความเสียสละของกองทพั348 

แรงกดดนัจากกองทพัในครัง้นีส้ง่ผลให้รัฐบาลของนายอลัฟองซิน ตดัสินใจเสนอกฎหมายหยดุ
การด าเนินคดี (Full Stop Law) โดยก าหนดให้อยัการของรัฐมีเวลา 60 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีกฎหมายมีผล
บงัคบัใช้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1986 ในการส่งฟ้องอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 
1981349 แต่แม้ว่าจะมีการออกกฎหมายดงักล่าว กองทพัก็ยงัคงต่อต้านการด าเนินคดีต่อเจ้าหน้าท่ี
ทหาร ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1987 นายทหารยศพนัตรีผู้หนึง่ปฏิเสธท่ีจะปรากฏตวัตอ่หน้าศาล น าไปสู่
การประท้วงของกรมทหารท่ีพนัตรีผู้นัน้สงักัดอยู่ จนนายอลัฟองซิน ต้องเข้าเจรจาด้วยตนเอง น าไปสู่
การผลกัดนักฎหมายคุ้มครองผู้ ท่ีปฏิบตัิตามค าสัง่ (Law of Due Obedience) ซึ่งให้การคุ้มครองแก่
ทหารท่ีมิได้อยูใ่นต าแหนง่สัง่การ350 

แม้วา่รัฐบาลของนายอลัฟองซิน จะพยายามผ่อนคลายความตงึเครียดด้วยการออกกฎหมาย
สองฉบับดังกล่าว การโจมตีรัฐบาลผ่านส่ือก็ยังคงปรากฏขึน้อย่างต่อเน่ือง ใน ค.ศ.  1988 มีการ
ประท้วงของกลุ่มทหารถึง 2 ครัง้ ความพยายามลดความตงึเครียดกบักองทพัมีเพิ่มขึน้เม่ือนายเมเน็ม
เข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี ด้วยการให้อภัยโทษแก่ทหารท่ีถูกด าเนินคดีจ านวนมาก เม่ือมีการ
ประท้วงของทหารอีกครัง้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดีเมเน็มจึงได้ตอบโต้ด้วยก าลัง 
ขณะเดียวกัน การผ่อนปรนการด าเนินคดีต่อทหารของประธานาธิบดีเมเน็ม ได้สร้างความไม่พอใจ
ให้แก่สงัคมอย่างแพร่หลาย เห็นได้จากการท่ีคะแนนนิยมของประธานาธิบดีเมเน็มตกลงถึง 20 จุด 
ภายหลงัจากท่ีมีการประกาศอภยัโทษให้แก่สมาชิกคณะทหาร351 

                                                           
348 Peter H. Smith, op. cit., pp. 92-93. 
349 International Center for Transitional Justice, Research Brief: Country case studies on the use of pardons [online], August 
3, 2016, Available from https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-USA-Accountability-Pardons-Countries-ResearchBrief-
Nov08.pdf. 
350 Peter H. Smith, op. cit., p. 94. 
351 Ibid., p. 95. 
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การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพ 

 เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินนโยบายของรัฐบาลทหาร ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด หรือการท าสงครามกับสหราชอาณาจกัร และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในสงครามสกปรก (Dirty War) ส่งผลให้การจดัต าแหน่งแห่งท่ีของกองทพัในยุครัฐบาล
พลเรือนเกิดขึน้ภายใต้เป้าหมายจ ากัดและกระชับอ านาจของกองทัพ โดยเร่ิมต้นจากการยกเลิก
กฎหมายนิรโทษกรรมท่ีรัฐบาลทหารได้ออกเพ่ือนิรโทษกรรมให้แก่ตนเอง ตามมาด้วยการปรับบทบาท
ของกระทรวงกลาโหมให้มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและวางแผนเหนือเหล่าทพั ก าหนดให้ผู้น า
เหล่าทัพต้องขึน้ตรงต่อประธานาธิบดี และออกกฎหมายการป้องกันประเทศ (National Defense 
Law) มีเนือ้หาโอนย้ายหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ มาอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงมีการปลดนายทหารท่ีออกแถลงการณ์หรือให้สัมภาษณ์ในประเด็น
การเมือง352  

 นโยบายจ ากดับทบาทของกองทพัได้รับการสานตอ่โดยประธานาธิบดีเมเน็ม แม้ว่าจะมีความ
พยายามในการลดความตึงเครียดในความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทพั เช่นการให้อภยัโทษแก่
เจ้าหน้าท่ีของกองทพัท่ีถกูด าเนินคดี แตรั่ฐบาลก็ได้ปรับลดงบประมาณของกองทพัและได้มอบหมาย
ให้กระทรวงเศรษฐกิจเป็นผู้ก าหนดงบประมาณของกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร รวมถึงแปรรูป
ธุรกิจของกองทพัให้เป็นของเอกชน นอกจากนี ้นายทหารยงัถกูห้ามมิให้ออกแถลงการณ์อย่างอิสระ 
ความส าเร็จของการสถาปนาอ านาจรัฐบาลพลเรือนเหนือกองทพั ปรากฏให้เห็นเม่ือกองทพัเลือกท่ีจะ
ไมแ่ทรกแซง แม้วา่จะเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจครัง้ยิ่งใหญ่ท่ีก่อให้เกิดความวุน่วายใน ค.ศ.2001353  

 

 

 

 
                                                           
352 Ibid., p. 92. 
353 Steven Levitsky, “Argentina Democratic Survival amidst Economic Failure,” in Francis Hagopian and Scott  P. 
Mainwarning (eds.), The Third Wave of Democratization in Latin America : advances and setbacks (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005), p.68. 
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บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

1. กลุ่มนิยมเปรอง 

 แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมากว่า 7 ทศวรรษนบัตัง้แตท่ี่ประธานาธิบดีฮวน เปรอง เข้ารับต าแหน่ง
ประธานาธิบดีแหง่สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ.1946 แตล่ทัธิเปรอง (Peronsim) 
หรือนโยบายแนวประชานิยมท่ีรัฐเข้ามีบทบาทในการอุดหนุนกิจการของเอกชน ก็ยงัคงได้รับความ
นิยมในสงัคมอาร์เจนตินา อนัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลให้พรรค Justicialist ซึ่งเป็นฐานทางการเมืองของ
กลุม่นิยมเปรองยงัคงได้รับความนิยม354 ความยดึมัน่ในแนวนโยบายแบบเปรองของสงัคมอาร์เจนตินา
ส่งผลให้ความพยายามในการปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยประธานาธิบดีอัลฟองซินต้องล้มเหลว ทัง้ท่ี
ประธานาธิบดีอลัฟองซินได้รับเลือกตัง้ในฐานะตวัแทนจากพรรค  Radical ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมก็ตาม 
โดยความพยายามในการควบคุมค่าแรง วินัยทางการเงิน และการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนถูก
ปฏิเสธ355 ขณะท่ีการใช้จา่ยภาครัฐและการกู้ เงินกลบัเพิ่มสงูขึน้จนเกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ356 ท่ีผลกัดนั
ให้ประธานาธิบดีอัลฟองซิน ต้องลาออกจากต าแหน่งก่อนท่ีวาระของตนเองจะสิน้สุด และกลบัเป็น
ความส าเร็จของประธานาธิบดีเมเน็มจากพรรค  Justicialist ในการปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวคิด
เสรีนิยมใหม ่เชน่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ควบคมุการใช้จา่ยภาครัฐ และสนบัสนนุธุรกิจเอกชนด้วยการ
ลดกฎเกณฑ์ท่ีท าให้เศรษฐกิจของอาร์เจนตินากลบัมามีเสถียรภาพได้ ยิ่งส่งเสริมภาพลกัษ์ของพรรค 
Justicialist ในฐานะพรรคการเมืองท่ีสามารถปรับตวัให้เข้ากับยุคสมยัได้ พร้อมทัง้ได้สร้างฐานเสียง
สนบัสนนุให้แก่พรรคเพิ่มขึน้ 

 พรรค Justicialist ได้กลับเข้าควบคุมรัฐบาลอีกครัง้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้
ประธานาธิบดีเฟอร์นนัโด เดอ ลา รัว (Fernando de la Rúa) จากพรรค Radical ต้องลาออกจาก
ต าแหน่งใน ค.ศ. 2001 ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความน่าเช่ือถือของพรรค Radical ท าให้การ
เลือกตัง้ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2003 กลายเป็นการแข่งขนัระหว่างกลุ่มการเมือง 2 กลุ่มภายในพรรค  
Justicialist 357 และเป็นจดุเร่ิมต้นของการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีท่ียาวนานถึง 12 ปี ของคูส่ามี – 

                                                           
354 Celia Szusterman, op. cit., p. 223. 
355 Aldo C. Vacs, op. cit., p. 409. 
356 Celia Szusterman, op. cit., p. 220. 
357 Leslie E. Anderson, “The Problem of Single-Party Predominance in an Unconsolidated Democracy: The Example of 
Argentina,” Perspectives on Politics vol.7, no.4 (December 2009): 775. 
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ภรรยาจากกลุ่มก้าวหน้าในพรรค คือ ประธานาธิบดีเนสตอร์ เคิร์ชเนอร์ (Néstor Kirchner) ท่ีด ารง
ต าแหน่งระหว่าง ค.ศ. 2003 -2007 และประธานาธิบดีคริสตินา เฟอร์นันเดส เคิร์ชเนอร์ (Cristina 
Fernández de Kirchner) ท่ีด ารงต าแหนง่ระหวา่ง ค.ศ. 2007 -2015  

2. ประชาสังคม 

ภาคประชาสังคมมีการรวมตวัอย่างเข้มแข็งนบัตัง้แต่สมัยรัฐบาลทหาร โดยเฉพาะในกลุ่ม
สหภาพแรงงานท่ีในช่วงปลายรัฐบาลทหาร ได้รับการสนบัสนนุจากกลุ่มผู้ ท่ีเคล่ือนไหวในประเด็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล ทัง้นี ้ภาคประชาสมัคมได้กลายเป็นพลงัส าคญัในการเคล่ือนไหว
ตอ่ต้านกองทพัในช่วงหลงัจากการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยของประเทศ เช่น การออกประท้วง
ต่อต้านการก่อกบฎของก าลงัทหารบางส่วนใน ค.ศ.  1987 ประเด็นการเคลื่อนไหวหลกัของภาค
ประชาสังคมในอาร์เจนตินาคือการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ซึ่งรวมถึงการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนด้วย358 

การเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมยิ่งทวีความรุนแรงขึน้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ จาก
ความตระหนกัถึงความไม่เพียงพอของกลไกการเมืองในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวมถึงความไม่พอใจในปัญหาความไม่โปร่งใสในการท างานของภาคการเมือง เครือข่ายผลประโยชน์
และการเอือ้ประโยชน์ให้พวกพ้อง การไม่ปฏิบตัิตามค าสญัญาในการเลือกตัง้ และการเมินเฉยต่อ
ข้อเรียกร้องของประชาชน359 ตวัอยา่งการขบัเคล่ือนในสงัคม เช่น การเคล่ือนไหวของกลุ่มแม่จากเมือง
พลาซา เดอ มาโย (Association of the Mothers of the Plaza de Mayo) ซึ่งเร่ิมต้นในฐานะขบวนการ
ของแมผู่้ มีลกูท่ีหายตวัไปจากการปราบปรามคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลทหาร360 ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
ยากล าบากและการถกูเอารัดเอาเปรียบท่ีเกิดขึน้หลงัจากการด าเนินนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ ได้ผลกัดนั
ให้กลุ่มแม่ตดัสินใจเข้าร่วมการประท้วงที่ก าลงัเติบโตขึน้ 361 ทัง้นี ้การเคลื่อนไหวกดดนัของภาค
ประชาสังคมได้รับการตอบรับท่ีดีขึน้จากภาครัฐหลงัจากท่ีประธานาธิบดีเนสตอร์ เคิร์ชเนอร์ ได้รับ
เลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2003 ซึง่ได้มีการเพิ่มความชว่ยเหลือจากภาครัฐไปยงัสงัคม รวมทัง้
                                                           
358 Steven Levitsky, op. cit., pp. 69-70. 
359 Celia Szusterman, op. cit., p. 221. 
360 Elizabeth Borland, “The Mature Resistance of Argentina’s Madres de Plaza de Mayo,” in Hank Johnson and Paul 
Almeida (eds.), Latin American Social Movements, (Maryland: Rowan & Littlefield Publishing, 2006), p. 118. 
361 Ibid., pp.124 - 125. 
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มีความพยายามในการปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ และการด าเนินคดีกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน
ท่ีเกิดขึน้ในสมยัรัฐบาลทหาร362 

3. ส่ือมวลชน 

การปฏิบตังิานของส่ือมวลชนอาร์เจนตนิาในปัจจบุนัก าลงัประสบกบัความยากล าบากตอ่ท่าที
ท่ีเป็นปรปักษ์ของรัฐบาล ท่ีไม่ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของส่ือมวลชน โดยมีการใช้กฎหมายตอ่ต้าน
การก่อการร้ายในการด าเนินคดีกับผู้ ส่ือข่าวท่ีรายงานการประท้วงต่อต้านต ารวจ ด้วยข้อหาเผยแพร่
ข้อมลูท่ีสร้างความต่ืนตระหนกให้แก่สงัคม และแม้จะมีการถอนฟ้องข้อหาดงักล่าว ก็ได้มีการฟ้องร้อง
ด้วยข้อหายุยงปลุกป่ันให้เกิดความไม่สงบแทน นอกจากนี ้ยงัมีการใช้อ านาจของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (Federal Communications Services Authority) และ 
คณะกรรมการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการโทรคมนาคม  (Federal Authority for Information 
Technology and Communications) ในการกีดกนักลุ่มส่ือท่ีโจมตีรัฐบาลของประธานาธิบดีคริสตินา 
เฟอร์นนัเดส เคร์ิชเนอร์ ด้วยการกีดกนัการออกใบอนญุาตการด าเนินกิจการ และจะออกใบอนญุาตให้
เฉพาะส านกัขา่วของรัฐบาลและส านกัขา่วท่ีสนบัสนนุรัฐบาล363  

จากรายงานใน ค.ศ. 2016 องค์กร Freedom House ได้จดัระดบัเสรีภาพของส่ือมวลชนของ
อาร์เจนตินาไว้ท่ีระดบั “มีข้อจ ากัดในเสรีภาพอยู่บ้าง” (partly free) ด้วยคะแนน 50 จาก 100 
คะแนน364 ขณะท่ีการรายงานขององค์กร Reporters Without Borders ประเทศอาร์เจนตินาได้รับการ
จดัอนัดบัความมีเสรีภาพของส่ืออยูใ่นระดบั “มีปัญหา” (problematic) ในอนัดบัท่ี 54 ด้วยคะแนนการ
ละเมิดเสรีภาพของส่ือ 25.09 คะแนน พร้อมทัง้ชีใ้ห้เห็นถึงความห่วงกงัวลเก่ียวกบักฎหมายส่ือมวลชน
ฉบบัใหมท่ี่เอือ้ให้ธุรกิจส่ือสารมวลชนกระจกุตวัอยูใ่นกลุม่ทนุเพียงน้อยราย365 

 

 

                                                           
362 James Petras and Henry Veltmeyer, Social Movements and State Power (London: Pluto Press, 2005), pp.30 – 31. 
363 Freedom House, Freedom of the Press 2016: Argentina [online], February 19, 2017, Available from 
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/argentina. 
364 Ibid. 
365 Reporters without Borders, Argentina [online], February 19, 2017, Available from https://rsf.org/en/argentina 
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ทัศนคตต่ิอระบอบประชาธิปไตย 

 รายงานขององค์กร Freedom House ชีใ้ห้เห็นถึงความส าเร็จของอาร์เจนตินาในการพฒันา
ประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในหลายด้าน เช่น เสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและพรรค
การเมืองท่ีหลากหลาย เสรีภาพในการนบัถือศาสนา เสรีภาพในการรวมตวั รวมถึงเสรีภาพส่วนบคุคล 
เชน่ การรับรองการมีสว่นร่วมทางการเมืองของสตรี และการรับรองการแตง่งานระหวา่งเพศเดียวกนั366  

อย่างไรก็ตาม ในรายงาน ค.ศ. 2016 อาร์เจนตินายังคงเผชิญกับปัญหาในหลายด้าน 
โดยเฉพาะปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายและปัญหาความโปร่งใสของรัฐบาล ในเดือนมกราคม ค.ศ. 
2015 นายอัลเบอร์โต นิสมาน (Alberto Nisman) อัยการของรัฐบาลกลางผู้ กล่าวหารัฐบาลของ
ประธานาธิบดีคริสตินา เฟอร์นนัเดส เคิร์ชเนอร์ ว่ามีส่วนรู้เห็นในการปกปิดการมีส่วนร่วมของอิหร่าน
ในการวางระเบดิชมุชนุชาวยิวในอาร์เจนตินาเม่ือ ค.ศ. 1994 ถกูฆาตรกรรมเพียงไม่ก่ีชัว่โมงก่อนท่ีเขา
จะขึน้ให้การต่อสภาคองเกรส และการสืบสวนของต ารวจมีข้อผิดพลาดหลายประการ เช่น การท า
หลกัฐานปนเปือ้น ท าให้เช่ือว่ารัฐบาลพยายามขดัขวางการสืบสวน367 ขณะท่ีปัญหาการทจุริตยงัคง
แพร่หลาย ในเดือนธันวาคม ค.ศ.2015 ได้มีการตดัสินจ าคกุอดีตประธานาธิบดีเมเน็มในข้อหาทจุริต 
จากการเบกิจา่ยงบประมาณแผน่ดนิเป็นเงินโบนสัให้แก่ข้าราชการ แตป่ระธานาธิบดีเมเน็มซึ่งปัจจบุนั
ด ารงต าแหนง่วฒุิสมาชิกกลบัได้รับการคุ้มครองจากการถกูจ าคกุ ขณะท่ีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ริคาร์โด ไฮเม (Ricardo Jaime) ได้กล่าวยอมรับว่าตนเองรับของขวญัจากบริษัทท่ีได้รับท า
สญัญาในโครงการภาครัฐ ซึ่งทัง้หมดนีไ้ด้แสดงถึงปัญหาความโปร่งใสท่ียงัคงปรากฏในการเมืองของ
อาร์เจนตินา ทัง้นี ้ใน ค.ศ. 2016 องค์การ Freedom House ได้จัดระดบัความมีเสรีภาพและ
ประชาธิปไตยของอาร์เจนตินาไว้ในระดบั “เสรี” (free) ด้วยคะแนน 79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน368 

                                                           
366 Freedom House, Freedom of the World 2016: Argentina [online], February 19, 2017, Available from 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/argentina. 
367 BBC, Who killed Alberto Nisman? [online], May 25, 2015, Available from http://www.bbc.com/news/magazine-32887939 
368 Freedom House, Freedom of the World 2016: Argentina, op. cit. 
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บทที่ 5 
การเปล่ียนผ่านจากระบอบพรรคการเมืองเดียว และระบอบทหาร 

ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในทวีปแอฟริกาใต้ 

 ความเช่ือโดยทัว่ไปและมมุมองท่ีมีตอ่ซบัซาฮาร่าแอฟริกา หรือแอฟริกาใต้คือ เป็นภูมิภาคท่ีล้า
หลังทัง้ทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และระดบัการพัฒนาประชาธิปไตย จริงอยู่ท่ีประเทศส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคนี ้ยงัไม่มีประชาธิปไตยท่ีมัง่คง แต่นบัจาก ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา อตัราการท ารัฐประหารท่ีส าเร็จ
ในทวีปแอฟริกาใต้ลดลงอย่างเห็นได้ชดั และหลายประเทศมีการจดัการเลือกตัง้อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งถือได้
วา่เป็นตวัชีว้ดัท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอย่างจริงจงั ประเทศท่ียกมา
ศกึษาในบทนีคื้อ ตนูิเซีย และไนจีเรีย ประเทศตนูิเซียเป็นตวัอย่างท่ีพรรคการเมืองเดียวปกครองประเทศ
ด้วยระบอบอ านาจนิยม ส่วนไนจีเรียเคยตกอยู่ในการครอบง าของทหารมาอย่างยาวนาน ตนีูเซียในวนันี ้
ได้รับการยอมรับและจบัตามองว่าเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ท่ีพฒันาการ
ไปสู่ประชาธิปไตยมีแนวโน้มว่าจะสามารถสร้างรากฐานท่ีมัง่คง ขณะท่ีการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
ในไนจีเรียเต็มไปด้วยอุปสรรค ความพยายามสร้างประชาธิปไตยของไนจีเรียเผชิญปัญหาส าคัญคือ 
ความแตกตา่งหลากหลายทางชาตพินัธุ์และศาสนา น ามาสูก่ารออกจากประชาธิปไตย (De-democratization) 
จากการรัฐประหารเป็นระยะ แต่กว่า 20 ปีท่ีผ่านมา ไนจีเรียได้เดินบนเส้นทางการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยโดยปราศจากการรัฐประหาร 

เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของตูนิเซีย 

เกร่ินน า 

ตูนิเซีย ตัง้อยู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศท่ีถือว่าเป็นศูนย์กลางของทวีป
แอฟริกาเหนือ ท่ีมีความใกล้ชิดกับพืน้ท่ีในยุโรปและตะวันออกกลาง (the Middle East) ส่งผลให้
ตูนิเซียเป็นประเทศท่ีมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมทัง้ยุโรป ตะวันออก แอฟริกา และอิสลาม 
ประชากรส่วนใหญ่ซึง่มีประมาณ 12 ล้านคน นบัถือศาสนาอิสลามนิกายสหุน่ี นัน่หมายถึงการน าหลกั
กฎหมายอิสลาม (Sharia Law) มาปรับใช้ในสงัคมร่วมกบักฎหมายอ่ืน 

ประธานาธิบดีซีน อลัอาบีดีน บิน อะลี (Zine El Abidine Ben Ali) ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนท่ี
สองของประเทศ ปกครองตนูิเซียตัง้แต่ ค.ศ. 1987 - 2011 เป็นระยะเวลา 23 ปี ถึงแม้ประธานาธิบดี 
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บิน อาลี จะขึน้สู่อ านาจจากการรัฐประหาร (แบบไม่เสียเลือดเนือ้) โคน่อดีตประธานาธิบดีฮะบีบ บิน 
อะลี บูรกีบะฮ์ (Habib Bourguiba) แต่หลังจากนัน้ประธานาธิบดี บิน อาลีได้รับการเลือกตัง้เข้ามา
ใหม่ทกุครัง้ตลอดระยะเวลา 27 ปี ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นภายใต้พรรค Democratic Constitutional 
Rally ท่ีเปล่ียนช่ือจากพรรค Destourian Socialist การเลือกตัง้ครัง้สุดท้ายเกิดขึน้ในวนัท่ี 25 ตลุาคม 
ค.ศ. 2009  

การปฎิวตัิดอกมะลิ (the Jasmine Revolution) ซึ่งจุดประกายปรากฏการณ์ Arab Spring369 
ใน ค.ศ. 2010-2011 น ามาสู่การสิน้สุดอ านาจของประธานาธิบดี บิน อาลี และเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ปฏิรูปการเมืองและสงัคมในตนูิเซีย ท่ียงัคงด าเนินอยู่อย่างตอ่เน่ืองในปัจจบุนั การเปล่ียนผา่นประเทศ
จากระบอบพรรคการเมืองเดียวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในตูนิเซีย ถือว่าเป็นตวัอย่างการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศมุสลิมท่ีหายากยิ่งนัก เพราะเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศท่ีผ่านการ
ปฏิวตัิสงัคมการเมืองในเหตุการณ์ “Arab Spring” ท่ียงัสามารถรักษาประชาธิปไตยไว้ได้ โดยมีการ
ออกแบบสถาบนัการเมืองใหม่ ร่างรัฐธรรมนญูและจดัให้มีการเลือกตัง้ ในขณะท่ีประเทศมสุลิมอ่ืนๆ ท่ี
ผ่านเหตกุารณ์ Arab Spring ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ประสบความล้มเหลวในการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย ต้องย้อนกลบัไปสู่ระบอบเผดจ็การรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เช่นท่ีเกิดขึน้ในประเทศอียิปต์ 
ซึง่แม้อียิปต์จะไม่ได้เกิดสงครามกลางเมือง จนประเทศแทบลม่สลายดงัท่ีเกิดขึน้กบัประเทศซีเรีย แตก็่
ไม่อาจนับได้ว่าอียิปต์ประสบความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในระดบัท่ีเกิดขึน้ใน
ตนูิเซีย 

 

 

 

 
                                                           
369 Alfred Stepan และ Juan J. Linz ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคัญของเหตุการณ์ปฏิวัติประชาชน Arab Spring 3 ประการ คือ 1. 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของศาสนาอิสลาม  2. ระบอบลกูผสม (Hybrid regimes) 
ระหว่างเผด็จการอ านาจนิยมกับประชาธิปไตยที่เกิดขึน้หลังการปฏิวัติ และ 3. แนวคิดสุลต่านนิยม (Sultanism) กับบทบาทในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ดู Alfred Stepan and Juan J. Linz, “Democratization Theory and the ‘Arab Spring’ ” Journal of 
Democracy vol. 24 no. 2 (2009): 15-30. 
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แผนภาพท่ี 5.1 ที่ตัง้ประเทศตูนิเซีย  

 

ที่ ม า :  Central Intelligence Agency, Library [ online] , February 28, 2017, Available from 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html. 

หลงัจากการปฏิวตัิดอกมะลิของประชาชน ตนูิเซียพยายามวางรากฐานสร้างประชาธิปไตย
ผ่านการจัดตัง้คณะกรรมการเจรจา 4 ฝ่าย (Tunisia National Dialogue Quartet) ใน ค.ศ. 2011 
ประกอบด้วยสหภาพแรงงาน สมาพนัธ์อุตสาหกรรม สหพนัธ์สิทธิมนษุยชน และสมาคมนกักฎหมาย 
น าไปสู่การสร้างสันติภาพและการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีเปิดให้กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม และ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จนท าให้คณะกรรมการ 4 ฝ่ายดงักล่าว ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สนัติภาพ ใน ค.ศ. 2015 เพราะสามารถหาฉันทามติให้กับประเทศที่มีความแตกตา่งด ารงอยู่สงูได้ 
ทัง้จากกลุ่มศาสนา ประชาชน ทหาร และนักการเมือง การมีฉันทามติในกระบวนการแก้ไขความ
ขดัแย้ง กระบวนการสานเสวนาเพ่ือการพฒันาและปฎิรูปประเทศท่ีเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม 
สง่ผลให้การเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยของตนูิเซียมีแนวโน้มประสบความส าเร็จ  
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 ข้อสงัเกตประการหนึ่งท่ีควรกล่าวถึงคือ บทบาทของต่างประเทศในฐานะปัจจยัส่งเสริมการ
เปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย เน่ืองจากตูนิเซียได้เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ (the Arab 
League) และมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัประเทศตะวนัตก ทัง้สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และสหภาพยโุรป 
สง่ผลให้การพฒันาประชาธิปไตยของตนูิเซียได้รับการสนบัสนนุจากประเทศตะวนัตกเหล่านี ้โดยได้รับ
ความชว่ยเหลือทัง้ในด้านการจดัการโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจการเมือง และการให้ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจตา่งๆ ท่ีถือได้ว่าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัซึ่งส่งผลให้การขบัเคล่ือนประชาธิปไตยของ
ตนูิเซียมีความก้าวหน้า 

การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 

 ตูนิเซียแต่เดิมในทางประวัติศาสตร์ อยู่ในพืน้ท่ีของอาณาจักรคาร์เธจ (Carthage) เป็น
ศนูย์กลางอ านาจทางทะเลในพืน้ท่ีแอฟริกาเหนือ มีความโดดเดน่ทางด้านการค้าและการสง่ออก ท าให้
อาณาจกัรเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาสงครามท าให้อาณาจักรคาร์เธจตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของโรมัน และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมัน ( the Turkish Ottoman empire) จน
สดุท้ายตกไปอยูใ่นอาณานิคมของฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1883 

 ในช่วงของการล่าอาณานิคม ตูนิเซียถูกปกครองโดยเจ้าอาณานิคมฝร่ังเศส กระทั่งหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง นายฮะบีบ บิน อะลี บูรกีบะฮ์  (Habib Ben Ali Bourguiba) นักกฎหมาย
ชาตินิยมและรัฐบุรุษตูนิเซียเป็นผู้น าเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องเอกราช จนสามารถเป็นอิสระใน ค.ศ. 
1956 และปกครองด้วยระบอบอ านาจของตนเองกว่าสามทศวรรษ กระทั่งถึง ค.ศ. 1987 ท่ีมีการ
รัฐประหารเปล่ียนแปลงอ านาจไปอยูใ่ต้การน าของนายซีน อลัอาบีดีน บิน อะลี (Zine el Abidine Ben 
Ali) ถือเป็นจดุเร่ิมต้นของระบอบอ านาจนิยมบนิ อะลี (Ben Ali) 

 ระบอบ บิน อะลี (Ben Ali) แม้จะถกูเรียกว่าเป็นเผด็จการ แต่ก็มีการจดัการเลือกตัง้ซึ่งถกูมอง
ว่าเป็นการเลือกตัง้ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการได้มาและคงอยู่ในอ านาจให้กับ
นายบิน อะลี และพรรค Democratic Constitutional Rally/ Destourian Socialist ของเขา เห็นได้จาก
ผลการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีซีน อลัอาบีดีน บนิ อะลี ได้คะแนนเสียงอยา่งท้วมท้น กล่าวคือ มากกว่า
ร้อยละ 90 เกือบทุกครัง้ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีบิน อะลี ก็กีดกันฝ่ายต่อต้านด้วยการใช้ความ
รุนแรง ลอบสงัหารนกัการเมืองฝ่ายตรงข้าม และกดข่ีขดูรีดประชาชนทางเศรษฐกิจ 
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 ระบอบบิน อะลี (Ben Ali) ถูกท้าทายและล่มสลายไปจากเหตุการณ์การปฏิวตัิประชาชน หรือ
อาหรับสปริง (Arab Spring) ใน ค.ศ. 2011 ท่ีในตูนิเซียเรียกว่า “การปฏิวัติดอกมะลิ” (the Jasmine 
Revolution) สาเหตท่ีุเรียกเช่นนีเ้น่ืองจากเป็นการเคล่ือนไหวโดยประชาชนอย่างสนัติและปราศจากอาวุธ 
นอกจากนีเ้หตกุารณ์นีย้งัเป็นจดุเร่ิมต้นของเหตกุารณ์อาหรับสปริงซึ่งเป็นการเรียกร้องเสรีภาพในประเทศ
กลุ่มอาหรับ และลกุลามกลายเป็นการประท้วงตอ่ต้านรัฐบาลในหลายประเทศ จนน าไปสู่ความพยายาม
เปล่ียนระบอบการเมือง (Regime transitions) ในแถบตะวันออกกลาง นอกจาก ตูนิเซีย ยังมีอียิปต์ 
บาห์เรน ลิเบีย และซีเรีย เป็นต้น แต่ในหลายประเทศไม่ประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงระบอบ
การเมือง และยังคงเกิดความรุนแรงจากการประท้วง การใช้ก าลังโดยรัฐ และมีความขัดแย้งมาจนถึง
ปัจจบุนั ตนูิเซียอาจจะเป็นประเทศเดียวท่ีประสบความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านไปสูร่ะบอบประชาธิปไตย 
โดยไม่ย้อนกลับไปสู่ระบอบอ านาจนิยมและรอดพ้นจากการเกิดสงครามกลางเมืองท่ีถูกเรียกว่าเป็น 
“Arab Winter” ในฐานะความล้มเหลวของระบบการเมืองหลงัจากการเคล่ือนไหวของประชาชน 

 ภายหลงัเหตกุารณ์การปฏิวตัิประชาชน ประธานาธิบดีซีน อลัอาบีดีน บิน อะลี ได้ลีภ้ยัการเมือง
ไปอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จนถูกศาลทหารตูนิเซียตัดสินให้ลงโทษจ าคุก 35 ปี และใน ค.ศ. 2016 
ประธานาธิบดีซีน อัลอาบีดีน บิน อะลี ได้ออกแถลงการณ์กล่าวขอโทษ และยอมรับว่าระบอบการ
ปกครองในยุคของตนนัน้ “ผิดผลาด มีการใช้ความรุนแรง และการใช้อ านาจอย่างไม่ชอบธรรม” การออก
แถลงการณ์นีเ้กิดขึน้ในช่วงท่ีมีการพิจารณาคดีต่อสาธารณะโดยคณะกรรมการค้นหาความจริงและ
ศักดิ์ศรี (Truth and Dignity Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเกิดขึน้ในรัฐบาลของประธานาธิบดี 
Moncef Marzouki เพ่ือค้นหาความจริงและการละเมิดสิทธิมนษุยชนในยุคการปกครองแบบอ านาจนิยม
พรรคเดียว โดยมีนาง Sihem Bensedrine นกักิจกรรมด้านสิทธิมนษุยชนเป็นประธานคณะกรรมการ 

 หลังจากท่ีประธานาธิบดีซีน อลัอาบีดีน บิน อะลี ลงจากต าแหน่ง สถานการณ์ไม่ได้ราบร่ืน
หรือสงบลงทนัที ยงัเกิดการประท้วงของประชาชนอย่างต่อเน่ือง มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินและมี
การตั ง้ รัฐบาล ร่วม เพ่ื อท าห น้ า ท่ี รักษาการณ์ เป็น รัฐบาล เฉพาะกาล (Caretaker coalition 
government) ภายใต้นาย Mohamed Ghannouchi แตรั่ฐบาลเฉพาะกาลดงักล่าวไม่ได้รับการยอมรับ
จากประชาชน จึงน ามาสู่การต่อต้านเป็นระลอก และท าให้นาย Mohamed Ghannouchi ประกาศ
ลาออก ต่อจากนัน้นาย Béji Caïd Essebsi เข้ามารับหน้าท่ีในฐานะรัฐบาลชัว่คราว เพ่ือจดัให้มีการ
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เลือกตัง้สภาประชาชนตนูิเซีย (Tunisian Constituent Assembly) ในวนัท่ี 23 ตลุาคม ค.ศ. 2011 ซึ่ง
เป็นการเลือกตัง้ครัง้แรกของตนูิเซีย นบัตัง้แตไ่ด้รับเอกราชหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 

 สาเหตท่ีุเช่ือกนัมากวา่ ประเทศตนูิเซียมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้
ส าเร็จมากท่ีสดุในกลุ่มประเทศท่ีเกิดเหตกุารณ์อาหรับสปริง เน่ืองจากปัจจยัในเชิงสถาบนัท่ีเอือ้ให้การ
พฒันาประชาธิปไตยเกิดขึน้และด าเนินตอ่ไปได้370 กล่าวคือ หลงัจากการเลือกตัง้ ค.ศ. 2011 ได้มีการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กระทัง่น ามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบั ค.ศ. 2014 โดย
รัฐธรรมนญูฉบบันีใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิวตัิประชาชน หรือ Arab Spring เป็นอย่างมาก ดงัปรากฏ
ในค าปรารภของรัฐธรรมนญู ดงัตอ่ไปนี ้

“Taking pride in the struggle of our people for independence, to build 
the state, for freedom from tyranny, responding to its free will, and to achieve the 
objectives of the revolution for freedom and dignity, the revolution of December 
17 , 2010  through January 14 , 2011 , with loyalty to the blood of our virtuous 
martyrs, to the sacrifices of Tunisian men and women over the course of 
generations, and breaking with injustice, inequity, and corruption.”371 

 นอกจากนี ้ในค าปรารภของรัฐธรรมนญูยงัมีการกล่าวถึงสิทธิมนษุยชนสากลท่ีตนูิเซียจะต้อง
ยอมรับ ในขณะเดียวกนัก็จะไม่ละทิง้พืน้ฐานอตัลกัษณ์ของอิสลาม-อาหรับ และอารยธรรมมนษุย์ ใน
การรักษาผลประโยชน์แหง่ชาติ ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นวา่ตนูิเซียพยายามผสานแนวคิด “ศาสนาอิสลาม
และกฎหมายอิสลาม” ให้เข้ากับ “กฎกติกาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ภายใต้ “รัฐธรรมนูญ” ท่ีเป็น
ประชาธิปไตย เพ่ือสร้างระบบการเมืองแบบสาธารณรัฐ (Republican) และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

 เง่ือนไขส าคญัในการปฏิรูปรัฐธรรมนญูของตนูิเซีย คือ การสร้างกลไกท่ีท าให้ทกุฝ่ายมีโอกาส
เข้ามามีส่วน โดยไม่กีดกันคนกลุ่มใด (Inclusiveness) เช่น บทบาทของคณะกรรมการขัน้สูงส าหรับ
การปกป้องการปฏิวัติ (The High Commission for the Protection of the Revolution) ท่ีได้ช่วยใน

                                                           
370 Eva Bellin, “Drivers of Democracy: Lessons from Tunisia” , Middle East Brief (Massachusetts: Crown Center of Middle 
East Studies, Brandeis University, 2013), p. 1. 
371 The Tunisia’s Constitution of 2014, Preamble. 
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การหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับชนชัน้น า ท าให้การร่างรัฐธรรมนูญได้รับความคิด
ความเห็นจากหลายฝ่ายและได้รับการยอมรับร่วมกนั 

 นอกจากนี ้ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้รัฐธรรมนูญสามารถท างานได้  คือชนชัน้น าของตูนิเซียมี
ข้อตกลงร่วมกันในการให้ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองหลกั หลงัจากการปฏิวตัิประชาชนใน 
ค.ศ. 2011 โดยชนชัน้น าตูนิเซียเลือกท่ีจะเปล่ียนอุดมการณ์ของตัวเองให้เข้ากับชุดคุณค่าของ
ประชาธิปไตย ท าให้กระบวนการเปล่ียนผา่นน าไปสูค่วามส าเร็จได้อยา่งราบร่ืนมากย่ิงขึน้372 และสง่ผล
ให้การปฏิรูปรัฐธรรมนญูประสบความส าเร็จ 

การออกแบบสถาบันการเมือง  

1. ระบบเลือกตัง้ 

 สิทธิในการเลือกตัง้เป็นของพลเมืองชาวตนูิเซียทกุคนท่ีมีอาย ุ18 ปี ตามเง่ือนไขของกฎหมาย
เลือกตัง้373 โดยพลเมืองผู้ มีสิทธิเลือกตัง้สามารถออกเสียงเลือกตัง้ได้ทัง้ในการเลือกตัง้ฝ่ายนิติบญัญัติ
และการเลือกตัง้ฝ่ายบริหาร 

 การเลือกตัง้ประธานาธิบดี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน โดย
ก าหนดให้ใช้การเลือกตัง้สองรอบ  (Two-round system) และใช้ระบบเสียงข้างมากเด็ดขาด 
(Absolute majority) หากในรอบแรกยงัไม่สามารถหาผู้ชนะในการเลือกตัง้ได้ ก าหนดให้มีการจดัการ
เลือกตัง้รอบสองภายใน 2 สปัดาห์ โดยน าผู้สมคัรท่ีได้รับคะแนนสงูสดุ 2 ล าดบัแรก มาท าการแข่งขนั
ในการเลือกตัง้รอบสอง ทัง้นี ้ประธานาธิบดีมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และอยู่ในต าแหน่งได้
ไม่เกิน 2 วาระ ในรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือขยายวาระในการ
ด ารงต าแหนง่ประธานาธิบดี374 

นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตัง้ทางอ้อม โดยการเลือกจากสมาชิกรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติ
บญัญัติ จ านวนทัง้สิน้ 217 ท่ีนัง่ มาจาก 33 เขตเลือกตัง้ โดยใช้ระบบ 1 เขตหลายคน (Multi-member 

                                                           
372 Eva Bellin, op. cit., p. 2. 
373 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 53. 
374 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 75. 
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electoral districts, MMD) แต่ละเขตอาจมีตัวแทนระหว่าง 4-10 ท่ีนั่ง ตามจ านวนประชากรในเขต
เลือกตัง้นัน้ๆ 

 2. รูปแบบรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ: 
ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา และระบบสภาเดียว 

 ตูนิ เซียเป็นรัฐเด่ียว อยู่ ในรูปแบบสาธารณ รัฐประชาธิปไตยท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชา ธิป ไตยแบบตัวแทน  (Representative democracy) ภ ายใต้ ระบบการเมื องแบบกึ่ ง
ประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา (Semi-presidential system) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (Head 
of state) และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมขุฝ่ายบริหาร (Head of government) 

 ในด้านฝ่ายนิติบญัญัติ ตนูิเซียเคยใช้รูปแบบรัฐสภาแบบสภาคู่ (Bicameralism) ในช่วงก่อน
การปฏิวตัิเปล่ียนแปลงทางการเมืองใน ค.ศ. 2011 โดยสภาล่างเรียกว่า The Chamber of Deputies 
of Tunisia (Majlis al-Nuwaab) มีจ านวนสมาชิกทัง้สิน้ 214 คน มาจากการเลือกตัง้ของประชาชน มี
วาระในการด ารงต าแหน่ง 5 ปี โดยมีข้อก าหนดว่าร้อยละ 25 ของสภาล่างให้เป็นของฝ่ายค้าน ส่วน
สภาสูงเรียกว่า The Chamber of Advisors มีจ านวนสมาชิกทัง้หมด 112 คน มาจากผู้ ว่าในแต่ละ
จงัหวดั ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาตา่งๆ และผู้ มีบทบาทน าในระดบัชาติ โดย 41 ท่ีนัง่มาจากการแตง่ตัง้
ของประธานาธิบดี และอีก 71 ท่ีนัง่ มาจากการคดัสรรของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ในปัจจบุนั ฝ่ายนิติ
บญัญัติของตนูิเซียอยู่ในรูปแบบสภาเดียว (Unicameralism) คือสภาผู้แทนราษฎร หรือท่ีเรียกว่า The 
Assembly of the Representatives of the People มีจ านวนสมาชิกทัง้หมด 217 คน โดยการเลือกตัง้
หลงัจากการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนญูใหม่ เกิดขึน้ในวนัท่ี 26 ตลุาคม ค.ศ. 2014375 

 ในสว่นของฝ่ายตลุาการและกฎหมาย ตนูิเซียใช้ระบบกฎหมายแบบมีประมวลกฎหมาย (civil 
law) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบของระบบกฎหมายในภาคพืน้ยุโรป และน ามาผสมผสานกับ
กฎหมายอิสลาม (Sharia Law) โดยยึดหลกัให้ผู้พิพากษาและตลุาการมีความเป็นอิสระ แม้ว่าในสภา
ของตลุาการจะมีประธานาธิบดีร่วมนัง่อยูด้่วยก็ตาม 

 นอกจากนี ้ในหมวดท่ี 7 ของรัฐธรรมนญูตนูิเซียได้กลา่วถึงการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
ผ่านการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้ในระดบัเทศบาล (Municipality) เขต (District) และมณฑล 

                                                           
375 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 56. 
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(Region) โดยในระดับเทศบาลและมณฑล ก าหนดให้มีสมาชิกในลักษณะของสภา (Elected 
councils) ท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน แต่ในระดบัเขตจะถูกเลือกจากสมาชิกในเทศบาลและ
มณฑลอีกตอ่หนึ่ง แตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีอิสระ (Autonomy) ในการบริหารจดัการ 
การปกครอง และการจดัการงบประมาณท้องถ่ินของตนเอง 

 ประธานาธิบดีในฐานะหวัหน้ารัฐบาล มีอ านาจในการยบุสภา เป็นสมาชิกในสภาความมัน่คง
แห่งชาติ (the National Security Council) ร่วมกบัประธานรัฐสภา และประธานาธิบดียงัเป็นจอมทพั 
(the Commander-in-Chief) สามารถประกาศสงครามเม่ือได้รับการรับรองจากรัฐสภา และสามารถ
ประกาศภาวะฉนุเฉิน และให้อภยัโทษได้376 

 ในการจดัตัง้รัฐบาล ตามมาตรา 89 ได้กล่าวว่าภายในหนึ่งสปัดาห์หลงัทราบผลการเลือกตัง้ 
ให้ประธานาธิบดีถามไปยังรัฐสภาว่าตัวแทนพรรคการเมืองท่ีชนะได้ท่ีนั่งมากท่ีสุดในสภาสามารถ
ตดัสินใจในการตัง้รัฐบาล และได้รับความไว้วางใจ (Vote of confidence) จากรัฐสภาให้สามารถเข้า
มาท างานในฐานะฝ่ายบริหารได้หรือไม่ และหากบุคคลใดได้รับแต่งตัง้ให้เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารแล้ว 
จะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา377 ตามแนวทางแบง่แยกอ านาจ (Separation of powers) และ
หลกัคิดท่ีเช่ือว่าบุคคลหนึ่งไม่ควรใช้อ านาจทางการเมืองสองด้านไปพร้อมๆ กนั รัฐบาลมีหน้าท่ีทัง้ใน
การบริหารประเทศ บงัคบัใช้นโยบาย และขบัเคล่ือนการท างานของสถาบนัการเมืองตา่งๆ  นอกจากนี ้
รัฐบาลสามารถถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ (Vote of no-confidence) การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล
จะต้องมาจากเสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute majority) จากรัฐสภา และประธานาธิบดีจะต้องหาผู้ด ารง
ต าแหนง่ของฝ่ายบริหารใหมจ่ากการโหวตในสภาเหมือนในขัน้ตอนการจดัตัง้รัฐบาลอีกครัง้หนึง่378 

 ส าหรับหน่วยงานด้านตลุาการ รัฐธรรมนูญก าหนดให้ฝ่ายตุลาการมีความเป็นอิสระในการ
รักษากฎหมายและความยุติธรรม โดยผู้พิพากษาแต่ละคนจะมาจากการแต่งตัง้จากประธานาธิบดี
ภายใต้รายช่ือท่ีถูกส่งมาจากท่ีประชุมศาลสูงสุด (the Supreme Judicial Council) 379 ผ่านการคดักรอง
ด้วยระบบคุณธรรม โดยระบบศาลในตูนิเซียใช้ระบบศาลคู่ (Dual court system) เพราะมีทัง้ศาล

                                                           
376 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 77. 
377 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 90. 
378 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 97. 
379 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 106. 
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ยตุิธรรมปกติ และศาลพิเศษ เช่น ศาลปกครอง (ดแูลเร่ืองคดีทางปกครอง380) และศาลการเงิน (ดแูล
เร่ืองหลกักฎหมายในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 381) เป็นต้น การท างานของ
ศาลจะต้องมีการรายงานให้กับประธานาธิบดีและรัฐสภาทราบเป็นรายปี นอกจากนีย้ังมีศาล
รัฐธรรมนญูท าหน้าท่ีวินิจฉยัวา่กฎหมายหรือการบริหารใดขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญูหรือไม ่ 

 พลวัตความสมัพันธ์ของอ านาจทัง้ 3 ฝ่าย อาจดูได้จากหมวดท่ี 8 แห่งรัฐธรรมนูญตูนิเซียท่ี
กลา่วถึงการแก้ไขรัฐธรรมนญูไว้วา่ประธานาธิบดี หรือ 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภามีสิทธิในการย่ืนเสนอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ประธานรัฐสภาจะเป็นผู้ รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ผู้พิจารณาว่าไม่มีข้อความท่ีขดัหรือแย้งกับรัฐธรรมนญู และด าเนินการโดยชอบตามขัน้ตอนท่ีก าหนด
ไว้ การแก้ไขรัฐธรรมนญูจะต้องอาศยัเสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภา (Absolute majority) ส าหรับการ
เห็นชอบส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และได้รับเสียง 2 ใน 3 จากรัฐสภา 
ส าหรับการลงมติ รับรองร่างฉบับแก้ไขรัฐธรรมนูญขัน้สุดท้าย เม่ือผ่านขัน้ตอนดังกล่าวแล้ว 
ประธานาธิบดีอาจน าไปประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญใหม่โดยทันที  หรืออาจน าไปจัดให้มีการลง
ประชามตทิัว่ไปเพ่ือให้ประชาชนตดัสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนญูก็ได้ โดยหากมีการท าประชามต ิ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนญูจะผา่นตอ่เม่ือได้รับคะแนนประชามตเิห็นชอบเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาด382 

3. กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก 

กลไกคดัง้างเสียงข้างมากท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญตูนิเซีย คือ สภาท่ีประชุมศาลสูงสุด (The 
Supreme Judicial Council) ประกอบไปด้วย 4 องค์กรส าคญั383 คือ 

1) ท่ีประชมุศาลยตุธิรรม (the Judiciary Council) 
2) ท่ีประชมุศาลปกครอง (the Administrative Judicial Council) 
3) ท่ีประชมุศาลงบประมาณ (the Financial Judicial Council) 
4) สภาของท่ีประชมุศาลทัง้สาม (the General Assembly of the three judicial councils) 

                                                           
380 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 116. 
381 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 117. 
382 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 143-144. 
383 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 112. 
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ทัง้นี ้สมาชิกในท่ีประชมุศาลสงูสดุ 2 ใน 3 มาจากผู้พิพากษา และ 1 ใน 3 มาจากผู้ เช่ียวชาญ
ด้านตา่งๆ ที่ไม่ใช่ผู้พิพากษา มีวาระการด ารงต าแหน่งทัง้สิน้ 6 ปี มีสดัส่วนทัง้มาจากการเลือกตัง้
และผู้พิพากษาท่ีมาจากการแต่งตัง้ สภาท่ีประชุมศาลสูงสุดนีมี้หน้าท่ีในการดูแลมาตรฐานทาง
จริยธรรม (Code of conduct) ส าหรับผู้พิพากษา และดูแลธรรมาภิบาลในการโยกย้าย แต่งตัง้ และ
เล่ือนขัน้ผู้พิพากษาแตล่ะราย อนัเป็นอ านาจของประธานาธิบดี น ามาสู่การตรวจสอบถ่วงดลุระหว่าง
ฝ่ายบริหารและตลุาการ 

นอกจากนี ้ในรัฐธรรมนญูตนูิเซียก าหนดให้สถาบนัตลุาการ เช่น ศาลรัฐธรรมนญู มีอ านาจใน
การคดัเลือกผู้พิพากษาและผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีมีประสบการณ์อยา่งน้อย 20 ปี มาเป็นตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจ านวน 12 คน โดยให้มาจากการคัดเลือกของประธานาธิบดี รัฐสภา และสภาท่ี
ประชมุศาลสงูสดุ หน่วยงานละ 4 คน และ 1 ใน 3 ของตลุาการศาลรัฐธรรมนญูจะต้องถกูคดัเลือกใหม่
ทกุๆ 3 ปี384 และให้มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1) ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของร่างกฎหมายท่ีมาจากฝ่ายบริหาร 
2) ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของร่างกฎหมายท่ีมาจากรัฐสภา 
3) ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูในสนธิสญัญาท่ีประธานาธิบดีลงนาม 
4) ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีมีการตดัสินใจโดยศาลและเกิด

ข้อสงสยัวา่ขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญูหรือไม่ 
5) ตรวจสอบขัน้ตอนกระบวนการในการบริหารงานของรัฐสภาและประธานสภา 

ส าหรับองค์กรคัดง้างเสียงข้างมากอ่ืน เห็นได้จากอ านาจขององค์กรอิสระในหมวด 6 ของ
รัฐธรรมนูญตูนิเซีย ท่ีมีหน้าท่ีดูแลตรวจสอบและสนับสนุนประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองให้
สามารถท างานได้อย่างตอ่เน่ือง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการส่ือสารทาง
ภ าพ และ เสี ย ง  (Audio-Visual Communication Commission) คณ ะก รรม การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 
คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนและสิทธิของเยาวชนในอนาคต (Commission for Sustainable 
Development and the Rights of Future Generations) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและปราบปราม
คอรัปชัน่ (The Good Governance and Anti-Corruption Commission) 

                                                           
384 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 118, 120. 
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4. กตกิาเก่ียวกับพรรคการเมือง 

 หลงัจากการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ มีการจดัตัง้พรรคการเมืองเป็นจ านวนมากกว่า 
100 พรรค ตัง้แต่พรรคศาสนาอิสลาม จนไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์ มีการก าหนดกติกาในการให้เงิน
สนับสนุนทางการเมืองและการหาเสียงทางการเมืองใหม่ ให้สามารถแข่งขนักัน ได้อย่างเสรี ตูนิเซีย
พยายามอย่างมากท่ีจะไม่เดินตามความผิดผลาดในอดีต ท่ีมีการยบุพรรคการเมืองหรือการห้ามไม่ให้
บางพรรคการเมืองลงแข่งขนัในการเลือกตัง้385 ซึ่งท้ายท่ีสุดน าไปสู่ความขดัแย้งและความรุนแรงทาง
การเมือง จึงปรากฏอย่างชดัเจนวา่รัฐธรรมนญูตนูิเซีย เปิดโอกาสและจดัชอ่งทางให้ทกุกลุม่ทกุฝ่ายเข้า
มาแขง่ขนัในกตกิาเดียวกนั แทนท่ีจะจดัการกบับางกลุม่ด้วยวิธีการนอกรัฐธรรมนญู 

 ในการเลือกตัง้ครัง้แรก ได้มีการจดัการเลือกตัง้อยา่งเสรีและเป็นธรรมส าหรับการแข่งขนัของทกุ
พรรคการเมือง และพยายามท่ีจะปฏิเสธการเข้ามาครองอ านาจของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
เพราะอาจน าไปสู่เผด็จการท่ีมาจากการเลือกตัง้ได้ ด้วยเหตนีุต้นูิเซียจึงได้พยายามให้มีการลงคะแนน
เสียงท่ีกระจายไปตามพรรคการเมืองตา่งๆ อย่างไรก็ดี ได้เกิดการรวมตวักันของพรรคการเมือง 3 พรรค
ในช่ือ “Troika” ซึ่งเป็นพันธมิตรระหว่างพรรคอิสลาม เช่น พรรค Ennahda Movement และพรรค
การเมืองท่ีไม่ได้ยึดหลักศาสนา เช่น พรรค Democratic Forum for Labour และ Liberties Congress 
for the Republic ในการลงแขง่ขนัเลือกตัง้เพ่ือเข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตัง้ ค.ศ. 2011 

ตารางที่ 5.1 ผลเลือกตัง้สภาประชาชนตูนิเซีย ค.ศ. 2011 

 217 ที่น่ังในรัฐสภา ต้องการ 109 ที่น่ังเพื่อเป็นเสียงข้างมาก 

รายช่ือผู้ลงสมคัร Rashid al-
Ghannushi 

Moncef 
Marzouki 

Mohamed Hechmi 
Hamdi Aridha 

Mustapha Ben 
Jafar Ettakatol 

Maya Jribi 

พรรคการเมือง Ennahda CPR Aridha Ettakatol PDP 
จ านวนที่นัง่ที่ได้รับ 89 29 26 20 16 
คะแนนเสยีงที่ได้รับ 1,501,320 353,041 273,362 284,989 159,826 
ร้อยละของคะแนน 37.04 8.71 6.74 7.03 3.94 
อตัราสว่นผู้มาใช้สทิธิ ร้อยละ 51.97 

ที่ มา: Wikipedia, Tunisian Constitution Assembly election, 2011 [online], February 28, 2017, 
Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_Constituent_Assembly_election,_2011. 
                                                           
385 Eva Bellin, op. cit., p. 3. 
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ด้วยความพยายามท่ีจะท าให้แต่ละพรรคการเมืองมีอิสระในการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ใน
การเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้ส าคญัในฐานะท่ีเป็นการเลือกตัง้ครัง้แรกภายใต้กฎกติกาของรัฐธรรมนญูใหม ่ใน
วนัท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ. 2014 จึงได้เปิดให้มีการรณรงค์หาเสียง 21 วัน ระหว่างวันท่ี 4 ตุลาคม – 26 
ตลุาคม ค.ศ. 2014 โดยให้สามารถหาเสียงได้ทัง้ในเแนวนโยบายสาธารณะและแนวทางการพัฒนา
ประเทศไปสูป่ระชาธิปไตย 

ตารางที่ 5.2 ผลเลือกตัง้สภาผู้แทนราษฎรตูนิเซีย ตุลาคม ค.ศ. 2014 

พรรคการเมือง ร้อยละ จ านวนที่ น่ัง 
Nidaa Tounes 37.56 86 
Ennahda 27.79 69 
Free Patriotic Union 4.13 16 
Popular Front 3.64 15 
Afek Tounes 3.02 8 
Congress for the Republic 2.05 4 
Democratic Current 1.95 3 
People’s Movement 1.34 3 
National Destourian Initiative 1.34 3 
Current of Love 1.20 2 
Republican Party 1.65 1 
Democratic Alliance 1.27 1 
Farmers’ Voice Party <1 1 
Movement of Socialist Democrats <1 1 
National Front for Salvation <1 1 
Independent Lists <1 3 

Total 100 217 

ที่ ม า : International Republican Institute, Tunisia Parliamentary Elections: October 26, 2014 
(Washington, DC: International Republican Institute, 2015), p. 41 
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จากตารางข้างต้น ซึง่แสดงให้เห็นถึงผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตนูิเซียอยา่งเป็น
ทางการเดือนตลุาคม ค.ศ. 2014 มีประชาชนไปลงคะแนนเลือกตัง้ 3,579,257 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
69 ของจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ทัง้หมด ตวัเลขการไปเลือกตัง้ดงักล่าวนีท้ าให้เห็นว่าประชาชนชาว
ตนูิเซียให้ความส าคญักบัการเลือกตัง้ครัง้นีเ้ป็นอยา่งมาก 

แผนภาพท่ี 5.2 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีตูนิเซียรอบแรก ค.ศ. 2014 ในเชิงพืน้ท่ี  
(พืน้ท่ีนาย Essebsi (สีด า) พืน้ท่ีนาย Marzouki (สีเทา)) 

 

ที่ ม า :  Benjamin Preisler, “ Three Remarks on the Tunisian Elections”  Tunisia’s Volatile 
Transition to Democracy (New York:  The Project on Middle East Political Science, 
2015), p. 14.  

 จากแผนภาพข้างต้น แสดงผลการเลือกตัง้ประธานาธิปดีรอบแรกใน ค.ศ. 2014 ระหว่างนาย 
Béji Caïd Essebsi จากพรรค Nidaa Tounes แทนด้วยพืน้ท่ีสีด า และนาย Moncef Marzouki จาก
พรรค Congress for the Republic สญัลกัษณ์พืน้ท่ีสีเทา จะพบว่า แม้ว่านาย Marzouki ได้รับความนิยม
ในขนาดพืน้ท่ีท่ีกว้างขวางมากกวา่ แตผ่ลการเลือกตัง้รอบสดุท้าย นาย Essebsi เป็นฝ่ายชนะเพราะได้
คะแนนเสียง 1,731,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 55.68 ในขณะท่ีนาย Marzouki ได้คะแนนเสียงเพียง 
1,378,513 คิดเป็นร้อยละ 44.32 เท่านัน้ แผนภาพดงักล่าวสะท้อนลักษณะความเป็นภูมิภาคนิยม 
(Regionalism) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ประธานาธิบดีในตนูิเซียอยา่งเข้มข้น 
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ตารางที่ 5.3 ผลส ารวจคุณภาพการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตูนิเซีย  

ตัวชีว้ัด ไร้คุณภาพ ต้องปรับปรุง คุณภาพเพียงพอ คุณภาพสูง 
กฎหมายและกระบวนการเลอืกตัง้   *  
สภาพแวดล้อมในการเลอืกตัง้   *  
ความเที่ยงตรงในการเลอืกตัง้   *  
การแสดงออกถึงอ านาจของผู้มาใช้สทิธิ   *  
เสรีภาพในการหาเสยีง   *  
การมีสว่นร่วมของเด็กและผู้หญิง   *  
เสรีภาพในการมีสว่นร่วม   *  
การเคลือ่นย้ายในช่วงการเลอืกตัง้   *  
กระบวนการนบัคะแนน   *  

ที่มา: International Republican Institute, op. cit., p. 31. 

 จากตารางข้างต้น จะพบว่า การเลือกตัง้ในตูนิเซีย ค.ศ. 2014 ทัง้ฝ่ายนิติบญัญัติ และฝ่าย
บริหาร ต่างได้รับการยอมรับจากนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ อยู่ในระดบั Adequate คือ 
เพียงพอต่อการวัดว่ากระบวนการเลือกตัง้เป็นประชาธิปไตยและครบเง่ือนไขของการเลือกตัง้ใน
มาตรฐานระดบัสากล กรณีนีท้ าให้เห็นได้วา่การเมืองเชิงสถาบนัของตนูิเซียได้ถกูออกแบบจดัเรียงจนมี
เสถียรภาพระดบัหนึง่ และมีโอกาสเปล่ียนผา่นไปสูร่ะบอบประชาธิปไตยภายใต้กฎกตกิาท่ีมัน่คงได้ 

บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทางการเมือง  

 การปฏิวตัิของประชาชนจากเหตกุารณ์ Arab Spring ถือว่าเป็นการปฏิวตัิท่ีภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างมาก และเป็นการปฏิวตัิด้วยเทคโนโลยี (Cyber-revolution)386 ท่ีมีการน าเอากลไก
อินเตอร์เน็ต อีเมล์ และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เข้ามาต่อสู้ทัง้ในเชิงความคิด และในการขบัเคล่ือน
มวลชนลงสูท้่องถนน เพ่ือเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงไปสูป่ระชาธิปไตยอย่างสนัตวิิธี  

                                                           
386 Alyssa Alfano, “A Personal Perspective on the Tunisian Revolution” , The Arab Spring of Discontent: A Collection from 
E-International Relations [online] , January 27, 2017, Available from http: / /www.e-ir. info/wp-content/uploads/arab-spring-
collection-e-IR.pdf. 
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ในช่วงของการปฏิวัติและการเปล่ียนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย กลุ่ม ท่ีได้ช่ือว่าเป็นตัวแสดง
ส าคัญคือ ภาคประชาสังคม โดยกลุ่มนีมี้บทบาทมากในการสร้างประชาธิปไตยในตูนิเซีย โดยท า
หน้าท่ีทัง้ในการเฝา้ระวงั (Watchdog) ในช่วงระยะเปล่ียนผ่านไม่ให้อ านาจเผด็จการกลบัเข้ามาอยู่ใน
ระบบการเมือง และยังช่วยประสานสร้างกรอบการเจรจา (Dialogue) ระหว่างหน่วยงานและกลุ่ม
การเมืองท่ีมีความแตกแยกกนั ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองร่วมกนั387 นอกจากนี ้บทบาท
ของภาคประชาชนและองค์กรประชาสงัคม (Civil Society Organizations) ได้มีส่วนร่วมในการจดัการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม ค.ศ. 2014 และติดตามกระบวนการหาเสียง 
การจดัการเลือกตัง้ และตรวจสอบผลการเลือกตัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามการท างานและการ
รณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองกวา่ 1,300 พรรค388 ซึง่ภารกิจของภาคประชาชนประกอบไปด้วย 

1) เป็นผู้ ติดตามเฝ้ามองอิสระ (Independent observers) ท างานร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาชนภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

2) ช่วยเหลือให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือให้ผู้ มาลงคะแนนเสียง มีความรู้ความเข้าใจ 
(Educated voters) ในกระบวนการและผลของการเลือกตัง้ 

3) ร่วมรณรงค์กับพรรคการเมืองและผู้ ลงสมคัรแข่งขนัเลือกตัง้ ให้หาเสียงและรักษาสญัญา
ในการหาเสียงด้วยความรับผิดชอบตอ่สาธารณะ และตรวจสอบได้ (Accountability) 

4) รณรงค์ตอ่ต้านการใช้ความรุนแรงและให้สงัคมทราบถึงผลของการใช้ความรุนแรงในการ
เลือกตัง้ (Awareness of election violations) ทัง้จากตัวผู้ สมัครลงแข่งขันเองและจาก
ประชาชนผู้สนบัสนนุของแตล่ะพรรคการเมือง 

ความส าเร็จของภาคประชาชนในตนูิเซีย ประเมินได้จากการจดัล าดบัเร่ืองสิทธิทางการเมือง 
(Political rights) ของ Freedom House ท่ีให้คะแนนตนูิเซีย 3 (คะแนน 1 คือเสรีมากท่ีสุด และ 7 คือ
ไม่เสรีมากท่ีสุด) ซึ่งเป็นคะแนนสูงท่ีสุดในประเทศกลุ่มอาหรับ และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคนี ้กว่า
สามทศวรรษท่ีสามารถขึน้มาอยูใ่นล าดบัเกินคร่ึงได้389 กลา่วได้วา่ แม้ตนูิเซียอาจจะไมใ่ชรั่ฐท่ีเป็นกลาง
ด้านศาสนา ท่ียึดหลักปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือมีความเช่ือใด 
                                                           
387 Eva Bellin, op. cit., p. 4. 
388 International Republican Institute, Tunisia Parliamentary Elections:  October 26, 2014 (Washington, DC:  International 
Republican Institute, 2015), p. 28. 
389 Alfred Stepan and Juan J. Linz, op. cit., p. 18. 
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(Secular state) แต่ก็สามารถน าหลักศาสนาอิสลามมาปรับใช้ร่วมกับกฎกติกาทางการเมืองท่ีเป็น
ประชาธิปไตยได้ 

บทบาทของกองทัพ 

 ในบริบทของประวตัิศาสตร์การเมืองตนูิเซีย กองทพัตนูิเซียมีการพฒันาในแนวทางท่ีไม่สนใจ 
ไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมือง (Apolitical) และเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นมืออาชีพ (Professional entity) 
ดงันัน้ ระหว่างการปฏิวัติประชาชนในเหตุการณ์อาหรับสปริง ทหารจึงไม่ได้เข้ามาปกป้องระบอบ
อ านาจนิยมของประธานาธิบดีซีน อัลอาบีดีน บิน อะลี (Zine el Abidine Ben Ali) ผู้ น าทหารของ
ตูนิเซียได้แสดงเจตนาอย่างเด่นชัดท่ีจะน าพาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตย และได้กล่าวถึง
หลกัการท่ีรัฐบาลพลเรือนเป็นใหญ่เหนือทหาร (Civilian supremacy) ด้วย390 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัมีความกังวลต่อบทบาทของกองทพัและกองก าลงัรักษาความมัน่คงท่ี
ยงัมีอิทธิพลและยงัมีบทบาทอย่างไมเ่ป็นทางการในเหตกุารณ์ทางการเมืองตา่งๆ แม้ว่าหลายกลุม่ของ
กองทัพจะเข้าร่วมในการล้มรัฐบาลอ านาจนิยมของประธนาธิบดี บิน อะลี (Ben Ali) แต่ก็ยังคงมี
พันธมิตรทางการเมืองท่ีมีอ านาจจากยุคเผด็จการและแฝงตัวเข้ามาอยู่ในการเมือง ทัง้จากพรรค
การเมืองใหมใ่นการเลือกตัง้ ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2014391  

การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพ 

 ภายใต้รัฐธรรมนญูตนูิเซีย มาตรา 18 ได้จดัวางบทบาทของกองทพัให้เป็นกองทพัแหง่ชาตขิอง
สาธารณะ โดยกองทพัจะต้องมีการวางก าลงัพลบนฐานเร่ืองระเบียบวินยัและโครงสร้างกฎหมาย มี
หน้าท่ีหลกัในการรับผิดชอบปกป้องประเทศชาติ รักษาเอกราช และบูรณาภาพของเขตแดน ในการ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งความยตุิธรรม กองทพัแห่งชาติจะต้องสนบัสนุนรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐฝ่ายพลเรือน 
(Civil authorities) ในการรักษากฎหมาย392 

                                                           
390 Eva Bellin, op. cit., p. 1. 
391 Afshin Shahi, “ The Dictator is Dead, God Save the Dictator” , The Arab Spring of Discontent:  A Collection from E-
International Relations [ online] , January 27, 2017, Available from http: / /www.e-ir. info/wp-content/uploads/arab-spring-
collection-e-IR.pdf. 
392 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 18. 
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 นอกจากนี ้ยังมีกรณีท่ีน่าสนใจว่า มาตรา 110 แห่งรัฐธรรมนูญตูนิเซีย  ได้กล่าวถึงเร่ืองของ
ศาลทหาร (Military courts) ในการมีไว้เพียงเพ่ือจัดการกับการกระท าความผิดทางอาชญากรรมท่ี
เก่ียวข้องกับทหาร โดยการใช้กฎหมาย องค์การ และขัน้ตอนของศาลทหาร ซึ่งมีการตัดสินด้วย
ผู้ พิพากษาท่ีมาจากทหารเช่นกนั393 ข้อก าหนดของรัฐธรรมนญูดงักล่าวนีจ้ึงเป็นส่วนหนึ่งท่ียืนยนัได้ใน
ระดบัหนึ่งว่าการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของตนูิเซียพยายามสร้าง “ความเป็นมืออาชีพ” ให้กับ
ทหาร ด้วยการแยกบทบาทภาระของทหารให้อยู่นอกอาณาบริเวณทางการเมือง (นโยบายเศรษฐกิจ
และสงัคม) โดยให้ทหารมีบทบาทเฉพาะการดแูลด้านความมัน่คงเทา่นัน้  

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

 การเปล่ียนแปลงสูป่ระชาธิปไตยของตนูิเซียมีกลุม่ตา่งๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพราะเป็น
การเปล่ียนแปลงจากล่างขึน้บน ท าให้กลุ่มการเมืองท่ีเคยจดัตัง้ และขบัเคล่ือนอย่างไม่เป็นทางการได้
เข้ามาแข่งขนัทางการเมืองอย่างเป็นทางการมากยิ่งขึน้ ทัง้จากการเลือกตัง้และการชมุนมุเคล่ือนไหว
ทางสงัคม โดยกลุม่หลกัท่ีมีการเผชิญหน้าท้าทายกนัอย่างชดัเจนคือ “กลุม่ศาสนาอิสลาม” และ “กลุ่ม
รัฐโลกวิสยั” (Islamist vs. Secular state) แม้ว่าเง่ือนไขในรัฐธรรมนญูจะได้พยายามจดัวางศาสนากบั
รัฐให้ลงตวัยิ่งขึน้ ดงัปรากฏในค าปรารภของรัฐธรรมนญูซึง่ยืนยนัจดุยืนนี ้ดงัข้อความตอ่ไปนี ้

“Expressing our people’s commitment to the teachings of Islam and its 
aims characterized by openness and moderation, and to the human values and 

the highest principles of universal human rights, and inspired by the heritage of 
our civilization, accumulated over the travails of our history, from our enlightened 
reformist movements that are based on the foundations of our Islamic-Arab 

identity and on the gains of human civilization, and adhering to the national gains 
achieved by our people,” 394 (เน้นโดยผู้ เขียน) 

 อย่างไรก็ตาม อาจจดัแบง่กลุ่มทางสงัคมท่ีเข้ามามีบทบาทส าคญัทางการเมืองของตนีูเซียได้
เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

                                                           
393 The Tunisia’s Constitution of 2014, Article 110. 
394 The Tunisia’s Constitution of 2014, Preamble. 
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1) กลุ่มผู้นบัถือศาสนาอิสลาม บางส่วนของกลุ่มนีมี้ความพยายามปรับตวัเพ่ือเข้าสู่กระแส
วัฒนธรรมสากล โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนดงัปรากฏในค าปรารภของ
รัฐธรรมนญู แตค่วามพยายามเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยัดงักลา่ว ได้น ามาสู่ความขดัแย้งกบั
กลุ่มศาสนาแบบถือตามคัมภีร์อย่างเคร่งครัด  (Fundamentalists) ท่ีเคยแสดงบทบาท
ส าคญัในการเคล่ือนไหวเพ่ือล้มรัฐบาลอ านาจนิยมของประธานาธิบดีบิน อะลี (Ben Ali) 
และกลุ่มศาสนาเหล่านีไ้ด้จัดตัง้พรรคการเมือง เข้าร่วมแข่งขันเลือกตัง้ด้วย  เช่น พรรค 
Hizb ut-Tahrir ซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายศาสนามุสลิม และมีนโยบายท่ีจะวางอุดมการณ์
ของชาตใิห้เดนิไปในแนวทางของอิสลาม 

2) กลุม่โลกวิสยั กลุ่มนีพ้ยายามเคล่ือนไหวทางการเมืองเพ่ือสร้างประชาธิปไตยท่ีอ้างอิงหลกั
สากลทัง้เร่ืองสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้การพฒันาไปได้ไกลกว่ารัฐศาสนา 
พรรคการเมืองท่ีส าคญัในกลุม่นี ้เช่น พรรค Ennahdha (The Renaissance) ซึง่เป็นพรรค
ท่ีมีอุดมการณ์แบบเสรี เน้นในเร่ืองสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ หญิ ง และมี การ
เคล่ือนไหวต่อต้านการใส่ผ้าคลุมศรีษะของผู้หญิงมุสลิม หรือ “ฮิญาบ” เพ่ือเป็นตวัแทน
ของความยุติธรรมและความเป็นสมยัใหม่ และพรรค Ettakatol (Democratic Forum for 
Labour and Liberties) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายเสรีท่ีพยายามเคล่ือนไหวสร้างความ
เท่าเทียมกันทางเพศ โดยการรณรงค์ต่อต้านการข่มขืนในครอบครัว (Domestic rape) 
เป็นต้น 

3) ฝ่ายซ้ายสงัคมนิยม กลุ่มนีมี้ส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวจัดตัง้พรรคการเมืองด้วยเช่นกัน 
เช่น พรรค The Tunisian Workers Communist (PCOT) ท่ีใช้แนวคิดแบบมาร์กซิสต์ -
เลนินนิสต์ โดยได้น าเสนอประเด็นทางการเมืองเพ่ือต่อต้านการขูดรีดทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มทนุ ตรงกนัข้ามกบัพรรค Afek Tounes ท่ีเป็นพรรคฝ่ายขวาทางเศรษฐกิจ ท่ีพยายาม
สง่เสริมนโยบายเสรีนิยมใหม ่ทัง้การเปิดการค้าเสรี และกลไกตลาด  

จากกลุ่มตา่งๆ ข้างต้น ท าให้เห็นว่า ในตนูิเซีย มีการตอ่สู้ของแนวคดิอดุมการณ์ท่ีหลากหลาย
ทบัซ้อน ไม่ใช่เพียงแต่กลุ่มศาสนา-โลกวิสยั แต่รวมถึงเร่ืองของเสรีนิยม-สงัคมนิยม-อนุรักษ์นิยมด้วย 
และหากมองในแง่ดีอาจเป็นแนวโน้มท่ีน าไปสู่การแข่งขนัอย่างเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพในการ
แสดงออกท่ีแตกตา่งหลากหลาย แต่มีข้อควรระวงัส าหรับการเคล่ือนไหวของแตล่ะกลุ่มเหล่านี ้ซึง่หาก
ใช้ความรุนแรงและไมมี่สถาบนัการเมืองมาสนบัสนนุ อาจน าไปสูก่ารลม่สลายทางการเมืองได้ 
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ทัศนคตต่ิอระบอบประชาธิปไตย 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่า จดุเปล่ียนส าคญัของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในตนูิเซียมาจากการ
ต่ืนตวัของประชาชนจ านวนมากในเหตกุารณ์อาหรับสปริง ท่ีน ามาสูก่ารปฏิวตัปิระชาชนใน ค.ศ. 2011 
เพ่ือโคน่ล้มระบอบอ านาจนิยม ซึง่กลุม่ชนชัน้น าท่ีมีบทบาทในศาสนาอิสลามได้ให้ความร่วมมือกบัการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวนีก้ระทัง่ได้น ามาสู่การเจรจา (Dialogue) ท่ีสามารถท าให้เกิดความร่วมมือและ
การประนีประนอมต่อรองระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น การจัดให้มี “The National Dialogue Conferences” 
ในการเจรจาร่วมกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้การต่ืนตวัทางการเมืองและการประท้วงของประชาชนน าไปสู่
การใช้ความรุนแรงบนท้องถนนดงัเชน่ท่ีเกิดขึน้ในอียิปต์หรือซีเรีย เป็นต้น  

การท่ีประชาชนชาวตนีูเซียมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ย่อมเป็นผล
มาจากทัศนะคติท่ียึดโยงกับคุณค่าของประชาธิปไตย จากรายงานของ Eva Bellin395 ได้กล่าวว่า
ประเทศตนูิเซียมีประชากรท่ีอยู่ในฐานของ “ชนชัน้กลาง” (Middle class) จ านวนมาก ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมี
การศกึษา มีความใกล้ชิดกบัระบบตลาดเสรี และความเป็นหนึ่งเดียวกนัในเชิงชาติพนัธุ์ ท าให้คนกลุ่ม
นีเ้ป็นกลไกส าคัญในการร่วมสร้างความคิดในเร่ืองของประชาธิปไตยให้กับสังคม และสามารถมี
ระบอบการปกครองท่ีเป็นประชาธิปไตยทา่มกลางความเช่ือในเร่ืองของศาสนาอิสลามได้ 

อย่างไรก็ดี ประชาชนชาวตูนิเซีย ยงัมีความกังวลเก่ียวกับเสถียรภาพทางการเมืองและการ
เปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีตัง้มั่นในระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการขับเคล่ือนและรวบรวมพลัง
มวลชน (Mobilization) อนัอาจน าไปสู่ความขดัแย้งและการใช้ความรุนแรงทางการเมืองขึน้อีกได้ ดงัท่ี
เคยเกิดขึน้ใน ค.ศ. 2013 ซึ่งมีการลอบสงัหารนกักิจกรรมฝ่ายซ้ายท่ีไม่ฝักใฝ่ศาสนา และเกิดการข่มขู่
ทางการเมืองท่ีมาจากกลุม่เครือขา่ยของ League for the Defense of the Revolution396 

ด้วยเหตุนี ้หากต้องการสร้างประชาธิปไตยท่ีมั่นคงยั่นยืนจึงจ าเป็นต้องจัดวางโครงสร้าง
สถาบนัการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอ่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ
ฝ่ายตลุาการ เพ่ือเป็นกรรมการในการตดัสินข้อกฎหมาย ซึ่งหากแสดงบทบาทอย่างเป็นกลางและยึด
หลกันิติธรรม จะท าให้การเมืองมีการแข่งขนัภายใต้กรอบกติกา แต่หากมีการใช้ค าพิพากษาหรือค า

                                                           
395 Eva Bellin, op. cit., p. 1. 
396 Ibid., p. 7. 
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วินิจฉยัของศาลท่ีอาจไปเอือ้ประโยชน์ตอ่กลุม่การเมืองใดกลุม่การเมืองหนึง่ อาจน ามาสูค่วามไม่มัน่ใจ
ต่อกฎหมายของประชาชนชาวตนูิเซีย ซึ่งจะส่งผลต่อความเช่ือมั่นในประชาธิปไตยของประชาชนใน
ภาพรวม 
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เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไนจีเรีย 

เกร่ินน า 

 ไนจีเรียเป็นประเทศในกลุ่มแอฟริกาตะวันตก มีประชากรประมาณ 133 ล้านคน มีพืน้ท่ี
ประมาณ 923,768 ตารางกิโลเมตร โดยมีทรัพยากรส าคัญเป็นแร่ธาตุและก๊าซธรรมชาติ ในทาง
การเมือง ไนจีเรียถือวา่เป็นตวัอย่างท่ีน่าสนใจส าหรับการศกึษาการเปล่ียนผ่านอ านาจจากยคุอาณานิคม
ไปสู่ยุคของเผด็จการทหาร และการเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบการเลือกตัง้ ท่ีมีการทดลองใช้ระบบ
การเมืองทัง้แบบรัฐสภาและประธานาธิบดี ทัง้นี ้ไนจีเรียมีการเปล่ียนผ่านอ านาจจากรัฐบาลเผดจ็การทหาร
ท่ีครองอ านาจกว่า 29 ปี ในตลอดช่วงระยะเวลา 45 ปี หลงัจากได้รับเอกราชและประกาศน าประเทศ
ไปสูก่ารมีรัฐบาลพลเรือนเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม ค.ศ. 1999 ภายใต้การน าของประธานาธิบดี Olusegun 
Obasanjo และคณะรัฐมนตรีพลเรือน 36 คน เพ่ือเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี 
แม้ว่าประชาธิปไตยในไนจีเรียจะถือว่าลงหลกัปักฐานได้ในระดบัหนึ่ง แต่การเมืองไนจีเรียยงัคงต้อง
เผชิญกับความท้าทายจากปัญหาภายในประเทศ เช่น ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนา และ
ปัญหาร่วมกันของประเทศประชาธิปไตยใหม่ คือนกัการเมืองทุจริตคอรัปชัน่ ใช้นโยบายประชานิยม
เพ่ือผลการเลือกตัง้ มากกว่าเพ่ือหวังพัฒนาประเทศ ทหารผันตัวมาเป็นนักการเมือง และพรรค
การเมืองไมไ่ด้มีความแตกตา่งทางอดุมการณ์  
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แผนภาพท่ี 5.3 ที่ตัง้ประเทศไนจีเรีย 

 

ที่มา: Institute for the Analysis of Global Security, Nigeria [online], February 28, 2017, 
Available from http://www.iags.org/nigeria.html. 

การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 

 เน่ืองจากการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในไนจีเรียเกิดขึน้หลายระลอก หลายครัง้จบลง
ด้วยการรัฐประหาร ส่งผลให้กระบวนการสร้างประชาธิปไตยต้องยุติลง กลับกลายเป็นการออกจาก
ประชาธิปไตยแทน การท าความเข้าใจการถ่ายโอนอ านาจให้ประชาชน จึงจ าเป็นต้องอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างทหารและพลเรือนท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ตัง้แต่การ
ประกาศเอกราชและการเปล่ียนแปลงไปสู่สาธารณรัฐท่ีหนึ่งใน “ระบบรัฐสภา” การกลบัเข้าสู่ระบอบ
การปกครองแบบเผด็จการทหาร การพยายามกลบัสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐท่ี
สองใน “ระบบประธานาธิบดี” การเข้าแทรกแซงของทหาร และความพยายามวางรากฐานประชาธิปไตย
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ในสาธารณรัฐท่ีสาม ท่ามกลางความขดัแย้งทางชาติพนัธุ์และศาสนา ทัง้นี ้สามารถจ าแนกช่วงเวลา
ของการเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยของไนจีเรียได้ดงันี ้

1) ก่อนและหลงัการประกาศเอกราชใน ค.ศ. 1960 
2) สาธารณะรัฐท่ีหนึง่ในระบบรัฐสภาระหวา่ง ค.ศ. 1960-1966 
3) ยคุเผดจ็การทหารท่ีรุนแรงระหวา่ง ค.ศ. 1966-1979 
4) สาธารณรัฐท่ีสองในระบบประธานาธิบดีระหวา่ง ค.ศ. 1979-1983 
5) การกลบัเป็นเผดจ็การทหารอีกครัง้แบบนุม่นวลระหว่าง ค.ศ. 1984-1993 
6) กลบัสูป่ระชาธิปไตยในยคุสาธารณรัฐท่ีสามระหวา่ง ค.ศ. 1993-1999 
7) การเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยในยคุสาธารณรัฐท่ีส่ี ตัง้แต ่ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา 

 ประเทศไนจีเรียได้รับเอกราชในเดือนตลุาคม ค.ศ. 1960 หลงัจากนัน้ ได้ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีอ านาจของทหารยงัมีอิทธิพลในทางการเมืองอยู่มาก ในช่วงได้รับเอกราชใหม่ ปัญหา
หลักของไนจีเรีย คือ ความแตกต่างทางชาติพันธุ์และศาสนา อันส่งผลต่อความชอบธรรมในการ
ปกครองของรัฐบาลใหม่ ปัญหาชาติพนัธุ์และศาสนาเป็นผลตกค้างมาจากยคุของการตกเป็นอาณานิคม
ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ท่ีใช้การแบ่งแยกและปกครอง (Divide and rule) ท าให้ปัญหาชาติ
พนัธุ์และศาสนาไปผูกโยงกับการปกครองภายในประเทศ ท่ีภาคเหนือและตะวนัออก (กลุ่ม Hausa-
Fulani) มีอ านาจครอบง าทางการเมืองเหนือภาคใต้ (กลุม่ Yutuba และ Igbo) ของไนจีเรีย397 กลา่วคือ 

1) ภาคเหนือ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีอ านาจน า นบัถือศาสนาอิสลามและมีการใช้กฎหมาย
อิสลาม (Sharia Law) ในการปกครอง ในชว่งอาณานิคม เจ้าอาณานิคมองักฤษได้ใช้กลุ่ม
ภาคเหนือในการปกครองไนจีเรีย “ทางอ้อม” โดยยงัให้อิสระกบัผู้น ามสุลิมอยู่ 

2) ภาคใต้ เช่น กลุ่ม Igbo ค่อนข้างมีการปกครองท่ีมีอิสระและเป็นประชาธิปไตยในชุมชน 
เพราะมีการปกครองแบบสภาประชาชน ท่ีให้สมาชิกเพศชายในชมุชนสามารถเข้าไปร่วม
ตดัสินใจทางการปกครองได้ และกลุ่ม Yoruba แม้ว่าจะมีการปกครองแบบกษัตริย์ แต่
การท่ีองักฤษปกครอง “ทางตรง” โดยตัง้ระบบราชการขององักฤษในภาคใต้ ท าให้ภาคใต้

                                                           
397 Rotimi T. Suberu and Larry Diamond, “ Institutional Design, Ethnic Conflict Management, and Democracy in Nigeria”  in 
Andrew Reynolds ( ed. )  The Architecture of Democracy, Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy 
(Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 402. 
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ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาท่ีอังกฤษน าเข้ามา พร้อมกับกลุ่มเผยแพร่ศาสนาคริสต์ 
ภาคใต้ของไนจีเรียจึงกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีรับเอาการศึกษาแบบตะวันตกและการนับถือ
ศาสนาคริสต์เข้าไปด้วย 

 ชว่งการปกครองภายใต้อาณานิคม พรรคการเมืองในไนจีเรียแบง่ออกเป็น 3 พรรคส าคญัตาม
กลุ่มชาตพินัธุ์ตา่งๆ ได้แก่ พรรค the Northern People's Congress (NPC) ซึง่มีฐานเสียงสนบัสนนุใน
ภาคเหนือ พรรค the Action Group (AG) มีฐานเสียงสนบัสนนุในภาคใต้ด้านตะวนัตก และพรรค the 
National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC) ซึ่งมีฐานเสียงสนับสนุนในภาคใต้ด้าน
ตะวนัออก 

หลงัจากได้รับเอกราช ไนจีเรียได้รับเอารูปแบบการปกครองระบบรัฐสภ แบบอังกฤษ หรือท่ี
เรียกว่า “the Westminster Model” มาใช้ และตัง้เป็นยุคสาธารณรัฐท่ีหนึ่ง มี Abubakar Tafawa 
Balewa ชาวมสุลิมภาคเหนือ เป็นายกรัฐมนตรีคนแรก ในยคุนีก้ารปกครองของไนจีเรียขาดเสถียรภาพ
อย่างยิ่ง เน่ืองจากปัญหาความแตกต่างหลากหลายทางชาติพนัธุ์  ท าให้ไม่สามารถสร้างระบอบการ
ปกครองท่ีได้รับความชอบธรรมจากทกุกลุ่มในนามของ “ชาติ” เดียวกนัได้ เพราะในรูปแบบของระบบ
รัฐสภาท่ีพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกนันัน้ ขดัแย้งกบัพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของไนจีเรีย
ท่ีเกิดมาจากกลุม่ชมุชนชาติพนัธุ์ท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย แตถ่กูน ามารวมกนัเพราะการล่าอาณา
นิคมขององักฤษ398 ด้วยเหตนีุเ้ม่ือได้รับเอกราชจึงไม่มีชาติพนัธุ์ใดต้องการอยู่ภายใต้ชาติเดียวกนั ซึ่ง
ชาติในท่ีนีก็้คือ ชาติที่ถูกปกครองด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออก ท าให้เกิดความขัดแย้งและ
สงครามระหวา่งชาตพินัธุ์หลายครัง้ 

กลา่วได้วา่ การเมืองไนจีเรียหลงัได้รับเอกราชเตม็ไปด้วยความขดัแย้งระหวา่งเชือ้ชาต ิศาสนา 
และใช้วิธีต่อสู้ ทางการเมืองอย่างรุนแรง จนเป็นปรากฏการณ์การสังหารผู้ น าทางการเมืองอย่าง
ตอ่เน่ือง การรัฐประหารครัง้แรกเกิดขึน้ใน ค.ศ. 1966 พร้อมกบัการลอบสงัหารนายกรัฐมนตรี Balewa 
ส่ งผลให้นาย  Johnson Aguyi-Ironsi ชาว  Igbo ท่ี นับ ถือศาสนาค ริส ต์ เข้ามาด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีแทน แตน่าย Johnson Aguyi-Ironsi ก็ถกูลอบสงัหารอีกครัง้ในปีเดียวกนั นาย Yakubu 

                                                           
398 Paul J.Kaiser, “AP Comparative Government and Politics: Nigeria Briefing Paper,” College Board Advanced Placement 
Program, p. 4 [online], January 27, 2017, Available from 
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/ap05_comp_govpol_nige_42255.pdf. 
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Gowon จึงได้เข้ามาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและอยู่ในอ านาจกระทั่ง  ค.ศ. 1975 ก็ถูกคณะ
รัฐประหารน าโดยนาย Murtala Muhammed ซึ่งเป็นมุสลิมสาย Huasa-Fulani โค่นอ านาจ หลงัจาก
นัน้เพียงหนึ่งปีใน ค.ศ. 1976 นาย Muhammed เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 4 ท่ีถูกลอบสงัหาร น ามาสู่
การรัฐประหารอีกครัง้ภายใต้การน าของนาย Olusegun Obasanjo ชาว Yoruba ท่ีนับถือศาสนา
คริสต์ กล่าวโดยสรุปในช่วงการปกครองแบบเผด็จการทหารระหว่าง ค.ศ. 1966-1979 เป็นยุคแห่ง
ความรุนแรงท่ีมีการลอบสงัหารนายกรัฐมนตรีและนกัการเมืองเกิดขึน้หลายครัง้ 

 ความขดัแย้งทางการเมืองท่ีน ามาสู่การลอบสงัหารผู้น าประเทศและการรัฐประหารส่งผลให้
ระบอบประชาธิปไตยในยุคสาธารณรัฐท่ีหนึ่งล้มเหลวอย่างสิน้เชิง ประเทศไนจีเรียตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของระบอบเผด็จการทหารท่ีใช้ความรุนแรงขัน้สูงมาโดยตลอด จากข้อมลูพบว่าภายหลงัการ
รัฐประหารครัง้แรกในเดือนมกราคม ค.ศ. 1966 โดยผู้น าทหารยศพนัตรี Patrick Chukwuma Kaduna 
Nzeogwu มีการลอบสงัหารนกัการเมือง 11 คน และผู้น าทหารอีก 2 คน พร้อมกบัสถานการณ์ท่ีเกิด
การอุ้มหายและทรมานกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้าม การปกครองของเผด็จการทหารได้น ามาสู่สงคราม
กลางเมืองท่ีตอ่เน่ืองและยาวนาน ท่ีเรียกว่า “the Biafran Civil War” ระหวา่ง ค.ศ. 1967-1970 ซึง่เป็น
สงครามระหว่างประชาชนครัง้ใหญ่ของไนจีเรีย ระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ โดยมีการสนบัสนนุของ
องักฤษและโซเวียตตอ่กลุ่มประชาชนในภาคเหนือ และการสนบัสนนุของฝร่ังเศสตอ่ประชาชนภาคใต้ 
สง่ผลให้มีทหารเสียชีวิตกวา่ 100,000 คน และมีประชาชนต้องเสียชีวิตและอดอยากกวา่อีก 2 ล้านคน  

 ในชว่งของรัฐบาลทหาร ค.ศ. 1966 ภายใต้การน าของ Ironsi มีการประกาศสภาวะฉกุเฉินเพ่ือ
ใช้อ านาจอย่างเด็ดขาด ยกเลิกการใช้รัฐธรรมนญู ยกเลิกระบบสหพนัธรัฐท่ีก าหนดกติกาการปกครอง
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ และห้ามพรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมทางการเมือง การปกครองอยู่ภายใต้ 
รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐทหาร (the Federal Military Government) ท่ีทหารคุมอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด หลังจากนาย Ironsi ถูกลอบสงัหาร นายพลYakubu Gowon ผู้น าทหารคนใหม่ได้น าระบบ
สหพนัธรัฐกลบัมาใช้ใหม่ และปกครองไนจีเรียด้วยความพยายามปรับตวัเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
มากขึน้ จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารโดยนายพล Murtala Muhammad ใน ค.ศ. 1975 และต่อมา
เพียง 1 ปี นายพล Murtala Muhammad เองก็ถกูลอบสงัหาร ท าให้นาย Olusegun Obasanjo ซึง่เป็น
ผู้น าทหารเชน่กนั ขึน้มามีอ านาจและเปล่ียนแปลงระบอบการเมืองเข้าสู่ยคุสาธารณรัฐท่ีสอง ใน ค.ศ. 1979 
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 ในช่วงของการเปล่ียนแปลงสู่สาธารณรัฐท่ีสอง นายพล Obasanjo เห็นว่ารัฐบาลในระบบ
รัฐสภาไม่เหมาะสมกับไนจีเรีย และเช่ือว่ารูปแบบการปกครองระบบประธานาธิบดีตามแบบ
สหรัฐอเมริกาจะช่วยท าให้การเมืองของไนจีเรียมีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้ ผ่านแนวคิดเร่ืองการแบ่งแยก
อ านาจ (Separation of Powers) และการตรวจสอบถ่วงดุล (Checks and Balances) รัฐธรรมนูญท่ี
ร่างขึน้ใหม่ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของสาธารณรัฐท่ีสอง ปูทางไปสู่การเลือกตัง้ใน ค.ศ. 1979 ท่ีได้นาย 
Shehu Shagari มุสลิมสาย Hunsa-Fulani จากภาคเหนือ มาเป็นประธานาธิบดีคนแรกในยุคของ
สาธารณรัฐท่ีสอง และนายพล Obasanjo จึงเป็นผู้ น าทหารคนแรกของไนจีเรียท่ีส่งมอบอ านาจให้
รัฐบาลพลเรือนเข้าสูป่ระชาธิปไตยผา่นการเลือกตัง้ 

 อย่างไรก็ดี ในช่วง ค.ศ. 1984-1999 เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีท าให้ประชาธิปไตย
ของไนจีเรียล่มสลายลงอีกครัง้ในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1984 ภายใต้การกลบัมาของรัฐบาลทหาร แต่
การปกครองของรัฐบาลทหารในยุคนีไ้ด้เข้ามาในลักษณะท่ี “นุ่มนวล” มากขึน้ หรือท่ีงานเร่ือง “An 
Interactive Model for State-Ethnic Relations” ของ Rothchild เรียกว่า “การแลกเป ล่ียนอย่าง
ครอบครองอ านาจน า” (Hegemonic exchange) กล่าวคือ การปกครองด้วยกฎกติกาแบบทหาร แต่
ถูกท าให้เป็นสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีเสถียรภาพอย่างละมุนละม่อม ระหว่างรัฐบาล
ส่วนกลางและกลุ่มรัฐชาติพันธุ์ต่างๆ จึงแตกต่างจากยุคเผด็จการทหารในช่วงหลังสงครามโลกท่ีมี
ลกัษณะการกดข่ีครอบครองด้วยอ านาจน า (Hegemonic repression) ท่ีเน้นการใช้ความรุนแรงในการ
ปกครองและการแบง่แยกชาตพินัธุ์ (Ethnic exclusion)399 

 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีส าคัญในยุคท่ีทหารปกครองด้วยระบอบอ านาจนิยมแบบ
นุ่มนวล (Soft authoritarianism) มีประเด็นส าคญัท่ีควรกล่าวถึงคือ ทหารยงัคงแสดงบทบาทหลกัทาง
การเมืองและเป็นผู้ก าหนดกติกาการเมืองผา่นการร่างรัฐธรรมนญู จนท าให้ตนูิเชียมีรัฐธรรมนญูฉบบัท่ี
สาม และเปล่ียนเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐท่ีสามในค.ศ. 1993 นายพล Ibrahim Badamasi Babangida ได้
ทดลองเปล่ียนผ่านอ านาจการปกครองจากทหาร ไปสู่การแข่งขนัทางการเมืองของสองพรรคใหญ่ คือ 
พรรค National Republican Convention (NRC) และพรรค Social Democratic Party (SDP) 

                                                           
399 Donald Rothchild, “An Interactive Model for State-Ethnic Relations”  in Francis M.  Deng and I.  Wiliam Zartman (eds. ) 
Conflict Resolution in Africa (Washington DC: Brooking Institution, 1991). 
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 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวน ามาสู่การเลือกตัง้ในค.ศ. 1993 โดยนาย Moshood Abiola 
นักการเมืองท่ีมีรากฐานมาจากนักธุรกิจใหญ่ ชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดี ในนามพรรค SDP 
อย่างไรก็ดีการเลือกตัง้ดงักล่าวเป็นเพียงผลอย่างไม่เป็นทางการ เพราะหลงัจากการนบัคะแนนเสร็จ 
และนาย Abiola ประกาศตวัเป็นประธานาธิบดี เกิดเหตกุารณ์การท่ีนายพล Sani Abacha น าก าลัง
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐจบัตวันาย Abiola ขงัในข้อหาคอรัปชัน่และขายชาติ400 นายพล Ibrahim Badamasi 
Babangida แต่งตัง้นาย Ernest Shonekan นักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนท าหน้าท่ีรัฐบาล
รักษาการ แต่รัฐบาลพลเรือนรักษาการของนาย  Shonekan ก็ถูกนายพล Sani Abacha รัฐประหาร 
หลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียง 3 เดือน นายพล Abacha ยกเลิกกระบวนการและสถาบันทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ท าให้ไนจีเรียกลบัคืนสู่ระบอบเผด็จการทหารอีกครัง้ ระบอบทหารท่ี
มีนายพล Abacha ใช้อ านาจสงูสดุแตเ่พียงผู้ เดียว สามารถหน่วงเหน่ียว กกัขงั พิพากษาผู้ ใดก็ได้โดย
ไมต้่องผา่นกระบวนการยตุธิรรมด าเนินตอ่เน่ืองตัง้แต ่ค.ศ. 1993 - 1998 

 ถึงแม้รัฐบาลทหารของนายพล Abacha จะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และใช้อ านาจ
เผด็จการเต็มรูปแบบ แต่เป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศท่ีไนจีเรียมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด หลังการจากไปของนายพล Sani Abacha ซึ่งเสียชีวิตใน ค.ศ. 1998 
ทายาททางการเมือง คือนายพล Abdusalami Abubakar บริหารประเทศด้วยความเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในโลก และธรรมชาติการเมืองของไนจีเรียมากยิ่งขึน้ การใช้อ านาจจึงอยู่ภายใต้
ข้อจ ากดัเชิงสถาบนัและความต้องการของประชาชนในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและ เพื่อความ
อยู ่รอด  (Unity and Survival) น ายพล  Abdusalami Abubakar พ ยายามปูท างประ เทศไปสู่
ประชาธิปไตย เชน่ ปล่อยนกัโทษการเมือง ยกเลิกการควบคมุพรรคการเมือง ด้วยวิสยัทศัน์ท่ีเปล่ียนไป
ดงักล่าว น ามาสู่ความพยายามเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครัง้ใน ค.ศ.1999 เป็นต้นมา 
ท่ีเรียกว่า ยุคสาธารณรัฐท่ี ส่ี  ภายใต้รูปแบบรัฐบาลแบบสหพันธรัฐและระบบการเมืองแบบ
ประธานาธิบดี เพ่ือหวงัสร้างเสถียรภาพทางการเมือง 

                                                           
400 กลุ่มประชาธิปไตยและประชาสงัคมสิทธิมนษุยชนทัว่โลกได้พยายามรณรงค์ให้มีการปล่อยตวันาย Abiola จนรัฐบาลทหารได้เจรจา
ให้นาย Abiola อ่านแถลงการณ์ยอมรับผิดและจะให้ค่าชดเชยช่วงเวลาที่ถกูจบักุมตวักว่า 4 ปี แต่นาย Abiola ปฏิเสธที่จะเจรจาด้วย 
จนสดุท้ายนาย Abiola ได้เสียชีวิตลงอยา่งน่าสงสยัในวนัที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 
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 แม้ว่าไนจีเรียจะหวนกลับมาเดินบนเส้นทางสายประชาธิปไตยตัง้แต่ปี ค.ศ. 1999 ใน
สาธารณรัฐท่ีส่ี และมุ่งมัน่พฒันาประชาธิปไตยอย่างตอ่เน่ืองภายใต้ระบบประธานาธิบดี โดยไม่มีการ
รัฐประหารออกจากประชาธิปไตยหรือหวนกลับไปเป็นเผด็จการจนถึงปัจจุบัน แต่ไนจีเรียก็ยังต้อง
เผชิญกบัความท้าทายอีก 3 ประการ401 ได้แก่ 

1) การเมืองท่ีให้อ านาจสูงสุดกับประธานาธิบดี ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนไหวรณรงค์
เลือกตัง้ประธานาธิบดีมีต้นทุนทางการเมืองสงูมาก ซึ่งน ามาสู่ปัญหาธุรกิจการเมืองการ
คอรัปชัน่ท่ีเป็นลกัษณะร่วมของประเทศประชาธิปไตยเร่ิมตัง้ไข่ 

2) ความอ่อนแอของสถาบันการเมืองด้านนิติบัญญัติ และพรรคการเมือง รวมถึงสถาบัน
การเมืองท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่สาธารณะ ท าให้การตรวจสอบทัง้จากแนวดิ่งและแนว
ระนาบไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อ านาจของรัฐส่วนกลางทัง้หมดไป
อยูใ่นมือของรัฐบาล เกิดการกระจกุตวัของอ านาจ 

3) ระบบประธานาธิบดีอาจไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ความขดัแย้งทางชาติพนัธุ์บรรเทาลงได้
อย่างท่ีคาดหวงัไว้ เพราะการเข้ามามีอ านาจรัฐของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ย่อมท าให้เกิดความ
สงสยั ไม่ไว้วางใจจากชาตพินัธุ์กลุม่ตรงข้าม อนัน ามาสูค่วามไมไ่ว้วางใจรัฐบาลกลาง และ
เน่ืองจากความอ่อนแอของกลไกตรวจสอบ อาจน าไปสู่ความขดัแย้งระหว่างชาติพนัธุ์จาก
สว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน 

ประวตัิศาสตร์ท่ีกล่าวมาโดยกระชับ ฉายภาพรวมของเง่ือนปมท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัในการ
เปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แม้ไนจีเรียจะได้สร้างประชาธิปไตยท่ีลงหลกัปักฐานในระดบั
หนึ่ง เห็นได้ชดัจากการไม่มีรัฐประหารและกลบัไปใช้ระบอบเผด็จการเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ตัง้แต ่
ค.ศ. 1993 แต่ไม่ได้หมายความว่าไนจีเรีย ได้ก้าวข้ามระยะเปล่ียนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ี
มัน่คง เน่ืองจากการพฒันาประชาธิปไตยเป็นภารกิจท่ีไมมี่จดุจบ และทกุประเทศแม้เป็นประชาธิปไตย
ท่ีตัง้มัน่แล้ว ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายและต้องปกป้องไม่ให้หลกัการประชาธิปไตยถูกเบี่ยงเบน
หรือลดทอนลง 

 

                                                           
401 Rotimi T. Suberu and Larry Diamond, op. cit., p. 412. 
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การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 

 ด้วยเหตท่ีุไนจีเรียเป็นประเทศขนาดใหญ่ ท่ีมีประชากรกว่า 160 ล้านคน ประกอบไปด้วยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ท่ีหลากหลายซึ่งกระจายไปตามภูมิภาค ความแตกต่างหลากหลายในเร่ืองของท่ีมาทาง
อ านาจ วฒันธรรม อดุมการณ์ และประวตัิศาสตร์ จึงเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ การสร้างรัฐสมยัใหม่ท่ีมี
เส้นเขตแดนและขอบเขตอ านาจอธิปไตยในการปกครองท่ีเป็นหนึ่งเดียวกนั เป็นความท้าทายท่ีส าคญั
ท่ีสุดของการเมืองไนจีเรีย โดยเฉพาะในเร่ืองการร่างรัฐธรรมนูญให้ทุกชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกัน
ภายใต้กฎหมายหลักเดียวกันได้402 นวตักรรมส าคญัทางการเมืองคือรัฐธรรมนูญไนจีเรีย ฉบบั ค.ศ. 
1999 จงึเป็นเอกสารท่ีควรคา่แก่การศกึษาย่ิงนกั 

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญท่ีส าคัญของไนจีเรีย คือการคิดค้นรูปแบบของสถาบันการเมืองท่ี
สอดคล้องกับความแตกต่างหลากหลายทางชาติพนัธุ์และศาสนา ท าให้ไนจีเรียมีการร่างรัฐธรรมนูญ
ออกแบบระบบรัฐให้เป็นสหพนัธรัฐ (Federal system) เพ่ือให้อิสระกบักลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีหลากหลาย ทัง้
ในระดบัชาติ รัฐ และท้องถ่ิน แต่ยงัคงรักษาสถานภาพของความเป็นประเทศไนจีเรียเอาไว้ และการ
ออกแบบรัฐธรรมนญูอยูภ่ายใต้กรอบของการแบง่สรรอ านาจ (Power-Sharing) ระหวา่งกนั403 

 การปฏิรูปรัฐธรรมนญูใน ค.ศ. 1999 ถือเป็นช่วงเปล่ียนผา่นส าคญัของไนจีเรีย โดยมีกฤษฎีกา
การเปล่ียนผ่านอ านาจสู่พลเรือน ค.ศ. 1998 (the Transition to Civil Rule [Political Programme] 
Decree 1998) 404 เป็นจดุเร่ิมต้น น ามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนญู ค.ศ.1999 ท่ีเนือ้หาในรัฐธรรมนญู
กล่าวถึงกติกาในการแข่งขนัทางการเมืองด้วยวิถีทางท่ีเป็นประชาธิปไตย ก าหนดให้การเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางการเมืองต้องมาด้วยการเลือกตัง้ โดยใช้ระบบการเมืองแบบประธานาธิบดี ใช้หลกัสหพนัธรัฐเป็น
รูปแบบของรัฐ เน้นหลกัการแบ่งแยกอ านาจ การถ่วงดลุอ านาจระหว่างฝ่ายนิติบญัญัติ บริหาร และ
ตุลาการ มีการจัดการเลือกตัง้ผ่านคณะกรรมการจัดการเลือกตัง้อิสระแห่งชาติ ( the Independent 

                                                           
402 Victoria O. Ojo and Okezi Uwede-Meshack, Rethinking the Nigerian Constitution: The Way Forward [online], January 27, 
2017, Available from http://dullahomarinstitute.org.za/constitution-making-in-africa-conference/constitution-building-in-
africa-conference-papers/Victoria%20Ojo%20and%20Okezi%20Uwede-Meshack%20-
%20RETHINKING%20THE%20NIGERIAN%20CONSTITUTION%20THE%20WAY%20FORWARD.pdf/view. 
403 Arend Lijphart, “The Wave of Power-Sharing Democracy”  in Andrew Reynolds (ed.)  The Architecture of Democracy: 
Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2002), pp. 37-54. 
404 Victoria O. Ojo and Okezi Uwede-Meshack, op. cit. 
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National Electoral Commission) และกรรมการติดตามการเลือกตัง้ (Electoral Tribunals) หลกัการ 
กติกาและมาตการท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดประชาธิปไตยดงักล่าว ท าให้เกิดสถาบนัการเมืองท่ีสามารถ
ประคบัประคองระบอบประชาธิปไตยในชว่งการเปล่ียนผ่านของในไจเรียให้สามารถพฒันาและด าเนิน
อยา่งตอ่เน่ืองได้จนถึงปัจจบุนั 

การออกแบบสถาบันการเมือง  

 1. ระบบเลือกตัง้ 

 การเลือกตัง้ของไนจีเรีย จัดขึน้โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้แห่งชาติ ( the Independent 
National Electoral Commission) ด้วยการเลือกตัง้ระบบเขต โดยการเลือกตัง้วุฒิ สภา และ
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร มีการแบ่งเขตเลือกตัง้แตกต่างกัน ตามท่ีก าหนดในมาตรา 71 แห่ง
รัฐธรรมนญูไนจีเรีย ค.ศ. 1999405 ดงันี ้

1) การแบ่งเขตเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา แบ่งออกเป็น 36 มลรัฐ แต่ละมลรัฐแบ่งออกเป็น 3 
เขตเลือกตัง้ แต่ละเขตเลือกตัง้มีสมาชิกวุฒิสภาได้ 1 คน จึงท าให้แต่ละมลรัฐมีสมาชิก
วฒุิสภาได้ 3 คน และเมืองหลวงท่ีก าหนดให้มีสมาชิกวฒุิสภาได้ 1 คน ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะสมคัร
รับเลือกตัง้เป็นสมาชิกวฒุิสภาจะต้องมีอายคุรบ 35 ปี ขึน้ไป 

2) การแบง่เขตเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แบง่เขตเลือกตัง้เป็น 360 เขตเลือกตัง้ ใช้
ระบบเลือกตัง้แบบ 1 เขต 1 คน เสียงข้างมากธรรมดา (ตามระบบ Single-member 
district หรือ First Past The Post) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ 4 ปี ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะสมคัร
รับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีอาย ุ30 ปี ขึน้ไป 

 ส าหรับการเลือกตัง้ประธานาธิบดี เพ่ือรักษาคุณลักษณะของความเป็นชาติไนจีเรีย ท่ี
ประธานาธิบดีจะต้องเป็นท่ียอมรับของคนไนจีเรียทกุชาติพนัธุ์ ศาสนา รัฐธรรมนญูจึงก าหนดไว้ว่า ผู้ ท่ี
จะได้รับการคดัเลือกเป็นประธานาธิบดี จะต้องได้คะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของผู้มาลงคะแนน
เสียง จาก 2 ใน 3 ของแตล่ะมลรัฐ และได้รับเสียงข้างมากจากคะแนนเสียงทัง้หมดของประเทศ 

 

                                                           
405 The Nigerian Constitution 1999, Section 71. 
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2. รูปแบบรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ: 
ระบบประธานาธิบดีและรูปแบบสภาคู่ 

 ในยคุสาธารณะรัฐท่ีหนึง่ของไนจีเรียท่ีมีการใช้ระบบการเมืองแบบรัฐสภา ได้น าการจดัรูปแบบ
สถาบนัการเมืองตามแบบอย่างขององักฤษมาใช้ เช่น การใช้ระบบสภาคู ่(Bicameralism) ท่ีมีทัง้สภา
ผู้ แทนราษฎร และวุฒิสภาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสภาขุนนาง (the British House of Lords) ของ
องักฤษ แต่ยุคปัจจุบนั ไนจีเรียได้เปล่ียนรูปแบบการจดัการปกครองโดยใช้ระบบประธานาธิบดี และ
เป็นสหพนัธรัฐ ด้วยเหตผุล 3 ประการ406 คือ 

1) รูปแบบสหพันธรัฐท่ีเหมาะสมกับสภาพของความแตกต่างหลากหลายทางสงัคม และมี
รากฐานมาจากการปกครองแบบอาณานิคม 

2) การมีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร ท าให้การจดัสรรอ านาจของรัฐบาล และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครองท่ีชดัเจน อ้างอิงได้ 

3) การมีศาลสูง (Supreme Court) ท่ีมีอ านาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายและการใช้อ านาจบริหารของรัฐบาล เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ให้ลุ
แก่อ านาจ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายนิตบิญัญัติ บริหาร และตลุาการของไนจีเรีย มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึง
กบัระบบการเมืองแบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก โดยอ านาจนิตบิญัญัติอยู่ในการ
ดูแลของสภาแห่งชาติ (National Assembly) ท่ีเป็นระบบสภาคู่ (Bicameralism) ประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรจ านวน 360 คน มาจากการเลือกตัง้โดยใช้เสียงข้างมากธรรมดา เขตละ 1 คน วาระใน
การด ารงต าแหน่ง 4 และวุฒิสภา จ านวน 109 คน มาจากการเลือกตัง้ตวัแทนจากมลรัฐๆ ละ 3 คน 
จ านวน 36 มลรัฐ และอีก 1 คนจากเมืองหลวง คือ เมือง Abuja  

อ านาจสงูสดุในการบริหารประเทศเป็นของประธานาธิบดีท่ีเป็นทัง้ประมขุแห่งรัฐ ประมขุแห่ง
รัฐบาล และเป็นจอมทพัแห่งไนจีเรีย โดยก าหนดให้มาจากการเลือกตัง้ มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
และอยู่ในต าแหน่งติดตอ่กนัได้ไม่เกิน 2 วาระ โดยประธานาธิบดีเป็นผู้ เลือกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาล 
แตต้่องค านึงถึงความเป็นตวัแทนของประชาชนทัง้ 36 มลรัฐ เพราะในการบริหารประเทศของไนจีเรีย

                                                           
406 Paul J.Kaiser, op. cit., p. 14.  
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จะต้องอาศยัการประสานงานระหว่างรัฐบาลสหพนัธรัฐ และรัฐบาลมลรัฐ จนคณะรัฐมนตรีมีลกัษณะ
เป็น “คณะกรรมการบริหารสหพนัธรัฐ” (Federal Executive Committee) 407 

ในส่วนของศาล ผู้ ใช้อ านาจฝ่ายตลุาการของไนจีเรีย ประกอบไปด้วย 3 ส่วนส าคญั คือ ศาล
สงูแห่งสหพนัธรัฐ ศาลระดบัมลรัฐ และคณะกรรมการการเลือกตัง้ แตใ่นระดบัมลรัฐมีการก าหนดให้มี
ศาลศาสนาอิสลาม (Shari’ah Court) และศาลท่ีตัดสินตามกฎหมายจารีตประเพณี (Customary 
Court) ด้วย ทัง้นีเ้น่ืองจากการใช้กฎหมายของไนจีเรียมีทัง้รัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์
อกัษร กฎหมายอิสลาม และกฎหมายจารีตประเพณี  

 3. กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก 

 กลไกคดัง้างเสียงข้างมากท่ีส าคญัของไนจีเรีย มีทัง้จากฝ่ายตุลาการ และองค์กรอิสระ  แต่
ระบบตรวจสอบของไนจีเรียยังคงถูกตัง้ค าถามจากสังคมการเมืองและนักกิจกรรมภายในประเทศ 
โดยเฉพาะบทบาทของศาลในประเทศไนจีเรีย นบัว่าเป็นองค์กรท่ีถกูวิจารณ์อย่างมาก เช่น เม่ือ ค.ศ. 
2005 รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของไนจีเรีย Muhammadu Uwais ถูกกล่าวหาว่าได้รับสินบนใต้โต๊ะ
เพ่ือไม่ให้ศาลด าเนินคดีในกรณีขัดแย้งระหว่าง Globe Mortors และ Honda Place นอกจากนีย้ังมี
กรณี ท่ีศาลสูงไนจีเรียลงมาตรวจสอบการเลือกตัง้ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2003 โดยนาย Gani 
Fawehinmi นักเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมการเมือง  ได้เรียกร้องให้ด าเนินการ
ตรวจสอบการกระท าดงักล่าว แต่กลับเกิดกรณีโจรบุกเข้ามาในกระทรวงยุติธรรมและขโมยเอกสาร
ส าคญัหลายชิน้ออกไป408  

 นอกจากนี ้ในสมัยประธานาธิบดี Obasanjo ไนจีเรียได้จัดตัง้องค์กรอิสระเพ่ือท าหน้าท่ี
ปราบปรามการทจุริตคอรัปชัน่ เช่น “คณะกรรมการอิสระเพ่ือการตรวจการคอรัปชัน่” (the independent 
Corrupt Practices Commission, ICPC) และ “คณะกรรมการตรวจสอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
และการเงิน” (the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC) แต่ผลสุดท้ายองค์กร
ดังกล่าวกลับถูกแทรกแซงทางการเมือง ท าให้การตรวจสอบเกิดขึน้กับฝ่ายท่ีอยู่ตรงข้ามรัฐบาล

                                                           
407 Ibid., p. 20. 
408 Sani Musa, The Nigerian Political Economy in Transition (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, 2006), p. 3 [online], January 
27, 2017, Available from http://library.fes.de/pdf-files/iez/03522.pdf. 
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เท่านัน้409 และในรัฐธรรมนูญ มาตรา 285410 ยงัได้ก าหนดให้กรรมการติดตามการเลือกตัง้ (Electoral 
Tribunals) แยกออกมาจากคณะกรรมการจดัการเลือกตัง้อิสระแห่งชาติ (the Independent National 
Electoral Commission) โดยกรรมการติดตามการเลือกตัง้นีม้าจากการเลือกของรัฐสภา เพ่ือมาท า
หน้าท่ี “กึ่งศาล” ในการตรวจสอบการทจุริตการเลือกตัง้และการใช้ความรุนแรงระหวา่งการเลือกตัง้ จึง
ท าให้กลไกดงักล่าวมีความส าคญัในการก ากับอ านาจของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญัติท่ีมาจาก
เสียงข้างมากในชว่งเวลาการเลือกตัง้ 

4. กตกิาเก่ียวกับพรรคการเมือง 

 พรรคการเมืองของไนจีเรีย อาศยัความผูกพนัในเร่ืองชาติพนัธุ์ ศาสนา และภูมิภาคนิยมเป็น
ฐานเสียงในการแข่งขนัทางการเมือง จนท าให้เกิดระบบสองพรรค (Two-party system) ซึ่งเป็นการ
แข่งขันระหว่าง the People’s Democratic Party (PDP) กับ All Progressives Congress (APC) ท่ี
เกิดจากการยุบพรรคเล็กมารวมกัน ได้แก่  the All Nigeria People’s Party (ANPP), the Action 
Congress of Nigeria, the All Progressives Grand Alliance และ  the Congress for Progressive 
Change นอกจากนีย้งัมี the Alliance for Democracy (AD) เป็นพรรคทางเลือกท่ีสาม และได้เข้ามา
มีบทบาทในการร่วมจดัตัง้รัฐบาลด้วย 

 หลกัเกณฑ์ในการจดัตัง้พรรคการเมืองไนจีเรียปรากฏในรัฐธรรมนญูมาตรา 222411 ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า การจัดตัง้เป็นพรรคการเมืองจะต้องมีช่ือ สัญลักษณ์ และท่ีอยู่ลงทะเบียนกับคณะกรรมการ
เลือกตัง้อิสระแห่งชาติ และต้องเปิดรับสมาชิกชาวไนจีเรียทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็น 
สถานท่ีก าเนิด เพศ ศาสนา หรือชาติพนัธุ์ ต้องมีท่ีท าการหลกัของพรรคอยูใ่นเมืองหลวง Abuja และใน
มาตรา 223412 ได้วางหลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิไว้วา่  

1) พรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองท่ี สะท้อน
คุณลักษณะของสหพันธรัฐไนจีเรีย ตามหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรค
การเมือง 

                                                           
409 Ibid. 
410 The Nigerian Constitution 1999, Section 285. 
411 The Nigerian Constitution 1999, Section 222. 
412 The Nigerian Constitution 1999, Section 223. 
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2) การเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จะต้องมาจากมลรัฐท่ีหลากหลาย ไม่
น้อยกว่า 2ใน 3 ของมลรัฐและเมืองหลวง Abuja เพ่ือเป็นหลกัประกันความเป็นตวัแทน
ของความแตกตา่งหลากหลายในพรรรคการเมือง 

 การเลือกตัง้ประธานาธิบดีครัง้ล่าสดุใน ค.ศ. 2015 เป็นการแข่งขนัระหว่างผู้สมคัรของพรรค 
APC น าโดย Muhammadu Buhari และพรรค PDP น าโดยนาย Goodluck Jonathan ผลการเลือกตัง้
ปรากฏวา่ ผู้สมคัรของพรรค APC ชนะการเลือกตัง้ ผลการเลือกตัง้และฐานคะแนนเสียงของสองพรรค
การเมืองในการเลือกตัง้ครัง้นีแ้สดงในตารางท่ี 5.4 และ 5.5 ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางที่ 5.4 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีไนจีเรีย ค.ศ. 2015 

ผู้ชนะต้องได้คะแนนร้อยละ 25 จาก 2 ใน 3 ของมลรัฐทัง้หมด และได้เสียงข้างมากจากทัง้ประเทศ 
ผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ Muhammadu Buhari Goodluck Jonathan 
พรรคการเมือง APC PDP 
รองประธานาธิบดี  Yemi Osinbajo Namadi Sambo 
คะแนนเสยีงที่ได้รับ 15,424,921 12,853,162 
ร้อยละ 53.96 44.96 
ร้อยละของผู้มาใช้สทิธิ 43.65 (ผู้มาลงทะเบยีนใช้สทิธิเลอืกตัง้จ านวน 68,833,476 คน) 

ที่ ม า : Wikipedia, Nigerian general election, 2015 [online], January 27, 2017, Available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigerian_general_election,_2015#Presidential_election. 
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แผนภาพที่  5.4 พืน้ที่ฐานคะแนนเสียงพรรคการเมืองในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีไนจีเรีย 
ค.ศ. 2015  

(มลรัฐท่ีนาย Jonathan ชนะ (สีด า) มลรัฐท่ีนาย Buhari ชนะ (สีเทา)) 

 

ที่มา: Wikipedia, Nigerian general election, 2015, op. cit. 

บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทางการเมือง  

 การเคล่ือนไหวของภาคประชาชนมีให้เห็นหลายครัง้ในการเมืองไนจีเรีย เชน่กรณีการประท้วง
เร่ืองการทจุริตเลือกตัง้ใน ค.ศ. 1993 ท่ีชาวไนจีเรียได้ออกมาประท้วงบนท้องถนนและกลุ่มนกัธุรกิจได้
เข้าร่วมประท้วงด้วย โดยมีเปา้หมายในการเรียกร้องให้ประธานาธิบดี Abiola ลาออก และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็ว ระหว่างการชุมนุมใน ค.ศ. 1995 ได้เกิดการปราบปรามประชาชนจนท าให้ 
Ken Saro-Wiwa ผู้ เคยได้รับการเสนอช่ือชิงรางวลั Nobel Prize ถกูสงัหารพร้อมกบักลุ่มผู้ชมุนมุอีก 8 
คน การชมุนมุครัง้นีจ้งึน าไปสู่การร่างรัฐธรรมนญูใหมท่ี่เป็นรากฐานของการออกแบบสถาบนัการเมือง
ให้กบัยคุสาธารณรัฐท่ีสามใน ค.ศ. 1999413 

                                                           
413 Paul J.Kaiser, op. cit., pp. 17-18. 



166 
 

 นอกจากนี ้รัฐธรรมนญูไนจีเรีย ค.ศ. 1999 ได้ให้ความส าคญักบัการปกครองท้องถ่ินเป็นอย่าง
มาก ไมน้่อยไปกวา่รัฐบาลกลาง เชน่ มาตรา 4 กลา่ววา่ 

“… 4. The Government of a State shall ensure that every person who is 
entitled to vote or be voted for at an election to House of Assembly shall have the 
right to vote or be voted for at an election to a local government council. …”414 

ด้วยเหตนีุ ้ไนจีเรียจึงยงัมีการปกครองท้องถ่ินท่ีเข้มแข็งและเติบโตมาพร้อมกบัระบบมลรัฐ 36 
มลรัฐ รองรับกลุ่มชาติพันธุ์ ในไนจีเรีย การกระจายอ านาจท าให้เกิดหน่วยการปกครองท้องถ่ินขนาด
ย่อยกว่า 774 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงบทบาทในการดแูลปัญหาในชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชน มีสภาออกข้อบญัญัติท้องถ่ิน และมีการบริหารงานท้องถ่ินท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมไป
ถึงการมีส่ือมวลชนท่ีมีเสรีภาพ มีส่ือหนงัสือพิมพ์เอกชนกวา่ 100 ฉบบั ทัง้ในระดบัมลรัฐและท้องถ่ิน  

ข้อสังเกตคือ กลุ่มประชาสังคมไนจีเรียจัดตัง้โดยอิงตามชาติพันธุ์และศาสนา เช่น the 
Organization of  the Islamic Conference ท่ีเป็นเครือข่ายประชาสงัคมมสุลิม เคล่ือนไหวในประเด็น
ทางศาสนาในภาคเหนือ ขณะท่ีภาคใต้มีกลุ่มประชาสังคมท่ีช่ือว่า the Christian Association of 
Nigeria เช่นกัน และในภาคธุรกิจก็มีกลุ่มผลประโยชน์  เช่น the Manufacturers’ Association of 
Nigeria, the Nigerian Association of Chambers of Commerce and Industry, Mine and 
Agriculture และ the Association of Small Scale Industries และยงัมีกลุ่มขบวนการนักศึกษาและ
กลุม่สตรีในภาคประชาสงัคมอยูด้่วย415 

บทบาทของกองทัพ 

 ไนจีเรียต้องเผชิญกบัปัญหาลกัษณะเดียวกบัประเทศประชาธิปไตยใหม่จ านวนมากคือ ปัญหา
การใช้นโยบายประชานิยมของนกัการเมือง และพรรคการเมืองท่ีมีฐานอ านาจมาจากเผด็จการทหาร 
เห็นได้ชดัในพรรคการเมืองชัน้น าของไนจีเรีย เช่น The People's Democratic Party (PDP) ซึ่งมีความ
โน้มเอียงใช้นโยบายแบบฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยม นักการเมืองภายในพรรคส่วนใหญ่ไม่ใช่พลเรือน 
หากแตเ่ป็นกลุ่มข้าราชการทหารท่ีเกษียณอายแุละผนัตวัเข้าสู่เวทีการเมือง และใช้อ านาจท่ียงัคงมีอยู่

                                                           
414 The Nigerian Constitution, 1999. 
415 Paul J.Kaiser, op. cit., pp. 25-26. 
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ในระบบราชการทหารเข้ามาสร้างอิทธิพลทางการเมือง ปรากฏการณ์นีเ้รียกวา่เป็นการเข้ามามีอิทธิพล
ของทหารในระบบการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย และพรรคการเมืองท่ีควรเป็นทางเลือกของ
นกัการเมืองอาชีพกลบักลายเป็นพืน้ท่ีของทหาร (Militarization of political party)  

ตวัอย่างท่ีเด่นชดัคือ ประธานาธิบดี Olusegun Obasanjo ผู้ชนะในการเลือกตัง้ ค.ศ. 2006 ก็คือ
นายพลเกษียณอายรุาชการ ผู้ด ารงต าแหน่ง National Chairman คือนาย Ahmadu Ali ก็เป็นนายพล
เกษียณอาย ุต าแหน่ง National Deputy Chairman ท่ีเป็นของนาย Olabode George เป็นอดีตแม่ทพัเรือ 
คือ นาย Tony Anenih อดีตผู้บญัชาการต ารวจ ด ารงต าแหน่ง Chairman of the Board of Trustees416 
กลา่วได้วา่ต าแหนง่ส าคญัในด้านการบริหารอยู่ภายใต้การดแูลของบคุคลท่ีเคยมีบทบาทส าคญัในการ
ผกูขาดความรุนแรงในระบบราชการทหาร และยงัคงมีอิทธิพลทางการเมืองผ่านกลไกราชการ ท าให้
นกัการเมืองท่ีเป็นพลเรือนไม่สามารถแทรกตวัขึน้มาท้าทายได้ แม้ว่าระบบการเมืองจะเปิดให้มีการ
เลือกตัง้ตามปกตก็ิตาม 

 ในไนจีเรีย ทหารท่ีผนัตวัเองมาเล่นการเมืองถือได้วา่มีส่วนในการชว่ยเสริมสร้างประชาธิปไตย
ในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะมีปัญหาในเร่ืองการคอรัปชั่นและการใช้นโยบายประชานิยม แต่ท าให้ทหาร
เหล่านีไ้ม่ได้คิดท่ีจะท าการรัฐประหารอีกต่อไป โดยการรัฐประหารครัง้สุดท้ายของไนจีเรียเกิดขึน้ใน 
ค.ศ. 1993 ท าให้เห็นว่าทหารท่ีผันตัวมาเป็นนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้
พยายามท่ีจะตอ่สู้ ในกติกาชดุเดียวกบันกัการเมืองคนอ่ืนๆ ผ่าน “การเลือกตัง้” แม้ว่าในท่ีสดุจะมีการ
กลา่วหากนัในเร่ืองการใช้อิทธิพลกดดนัการลงคะแนนและการนบัคะแนนเลือกตัง้ หรือการซือ้สิทธิขาย
เสียง แตก็่เป็นสิ่งท่ีไนจีเรียเปิดให้มีการถกเถียงและตรวจสอบได้ 

การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพ 

การเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตยในไนจีเรียมีประเดน็น่ากงัวลเร่ืองกองทพัและ “ทหารเก่า” ท่ี
ยงัมีบทบาททางการเมือง อย่างไรก็ดี ภายใต้รัฐธรรมนญูไนจีเรีย มาตรา 217 (2) ได้กล่าวถึงบทบาท
ของทหารไว้ 4 ด้านส าคญัประกอบด้วย417  

1) ปกปอ้งไนจีเรียจากการคกุคามของภยัจากภายนอก 

                                                           
416 Sani Musa, op. cit., p. 2. 
417 The Nigerian Constitution 1999, Section 217 (2). 
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2) รักษาบรูณภาพทางดนิแดน และปกปอ้งเขตแดนจากความรุนแรงทางบก น า้ และอากาศ 
3) ช่วยจัดการหยุดยัง้การกบฎและช่วยเหลือรัฐบาลและข้าราชการพลเรือนในการรักษา

ระเบียบ (order) เมื่อได้รับการร้องขอจากประธานาธิบดี ในฐานะท่ีประธานาธิบดีเป็น
ผู้บัญชาการสูงสุด (the Commander-in-Chief) อย่างไรก็ดี การกระท าดังกล่าวต้องมี
เง่ือนไขท่ีถกูก าหนดโดยกฎหมายจากรัฐสภา 

4) การกระท าอยา่งอ่ืนของสถาบนัทหารจะต้องถกูก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืนท่ีมาจากรัฐสภา 

ข้อความในมาตรา 217 เปิดช่องให้ทหารสามารถเข้ามาดแูล “ความมัน่คงภายในประเทศ” ได้ 
หากเป็นการร้องขอของประธานาธิบดีและได้รับการรับรองจากรัฐสภา ซึ่งอาจท าให้เกิดการฉกฉวย
โอกาสใช้สถาบนัทหารจดัการปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ หรือการจดัการกับกลุ่มผู้ประท้วง
โดยใช้ข้ออ้างเร่ืองการยบัยัง้ รักษา และคืนความเป็นระเบียบ (to restore order) ภายในประเทศ 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

ประเทศไนจีเรีย ไม่ได้มีความขดัแย้งในเร่ืองของอุดมการณ์ทางการเมืองมากนกั เน่ืองจากมี
การปรับลดอุดมการณ์เฉพาะทางการเมืองเพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในชาติ (National unity) 
ดังเช่นท่ีพรรค All Progressives Congress (APC) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้อ านาจต่างๆ มีไว้เพ่ือธ ารง
รักษาความเป็นสหพันธรัฐท่ีแท้และจิตวิญญาของสหพันธรัฐ (True Federalism and the Federal 
spirit)418 การให้ความส าคญักบัการรักษาสหพนัธรัฐ สะท้อนความเคารพในความแตกตา่งหลากหลาย
ทางชาติพนัธุ์ ศาสนา และปรากฏชดัผ่านการมีระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรค ทัง้นี ้ในงานของ 
J. Shola Omotola419 เร่ือง Nigerian Parties and Political Ideology ได้กล่าวไว้ว่า พรรคการเมือง
ของไนจีเรียไม่ได้มีลกัษณะท่ีเป็น “ขวา-ซ้าย” หรือ “ก้าวหน้า-อนุรักษ์นิยม” แต่อย่างใด หากแต่พรรค
การเมืองไนจีเรียยงัขาดข้อตกลงท่ีชดัเจนเก่ียวกับอุดมการณ์ทางการเมือง (Ideological commitments) 
สง่ผลให้การเมืองของกลุม่ตา่งๆ ในสงัคมไนจีเรียอยูภ่ายใต้ 2 มิต ิส าคญั คือ 

                                                           
418 DIA, “ Nigerian political parties:  more ideology than meets the eye,”  [ online] , February 28, 2017, Available from 
http://democracyinafrica.org/nigerian-political-parties-ideology-meets-eye/  
419 J.  Shola Omotola, "Nigerian Parties and Political Ideology"  Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences 
vol. 1, no. 3 (2009): 612-634. 
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1) การเมืองแบบอัตลักษณ์ (Identity politics) เห็นได้จากการใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  
ศาสนา เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือนทางการเมืองในการหาเสียงสนบัสนนุพรรคในการเลือกตัง้ 

2) การเมืองแบบเงินตรา (Money politics) เห็นได้จากปัญหาในเร่ืองของการคอรัปชัน่ของ
รัฐบาล การแสวงหาผลประโยชน์ให้พวกพ้อง และการซือ้สิทธิขายเสียงในการเลือกตัง้ 

 ในประเด็นนี ้J. Shola Omotola ชีใ้ห้เห็นว่าการตอ่สู้ของกลุ่มตา่งๆ ท่ีกระจดักระจายดงักล่าว
ท าให้เป้าหมายทางการเมือง เน้นท่ีผลประโยชน์อันคับแคบส่วนบุคคลและผลประโยชน์จากการ
ช่วยเหลืออุปถัมภ์กันเอง (Selfish and parochial interests) และได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
เปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย เน่ืองจากไมมี่การมองประโยชน์สาธารณะผ่านอดุมการณ์ทางการเมือง 
และไม่มีระเบียบในการจดัองค์กรพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง ยึดมัน่ในวิถีทางแห่งประชาธิปไตยในการ
เคล่ือนไหวแข่งขนัทางการเมือง ซึ่งในท่ีสดุแล้วจะท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ไม่มีจดุยืนและไม่มีการ
พฒันาไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมือง กลายเป็นพรรคสว่นตวัของบคุคลส าคญัไมก่ี่คนในพรรคท่ีมี
บทบาทในการแขง่ขนัทางการเมือง 

ทัศนคตต่ิอระบอบประชาธิปไตย 

 ประชาชนชาวไนจีเรียมองว่าประชาธิปไตยในประเทศของตนเองนัน้ยงัมีปัญหา และปัญหาท่ี
กลายมาเป็นสิ่งท่ีอาจสั่นคลอนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีตัง้มั่น คือ ปัญหาพืน้ฐานใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น ความยากจน ปัญหาสขุอนามยั การไม่ได้รับการบริการจากภาครัฐ เป็นต้น UNDP 
ได้แสดงความเห็นว่าปัจจยัส าคญัในการพฒันาประชาธิปไตยของไนจีเรีย ไม่ใช่เพียงการสร้างระบบ
การเมืองท่ีเข้มแข็งเท่านัน้ แต่จ าเป็นต้องอาศยัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human development) 
ทัง้ในเร่ืองของการศกึษา คณุภาพ ทางเลือก และสิทธิมนษุยชน420 

 แม้ว่าการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศไนจีเรีย จะถือว่าลงหลักปักฐานได้
พอสมควรแล้ว แต่ประชาธิปไตยของไนจีเรีย ยงัคงอยู่ในรูปแบบของประชาธิปไตยขัน้ต ่าท่ีผู้น ามาจาก
การเลือกตัง้ ประชาชนชาวไนจีเรียยังต้องการคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ความเสมอภาค และรัฐบาลท่ียึด
หลกันิตรัิฐในการปกครองประเทศ เพ่ือให้สถาบนัการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูร่อดได้421  

                                                           
420 Sani Musa, op. cit., p. 7. 
421 Ibid., p.13 
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บทที่ 6 
การเปล่ียนผ่านจากระบอบคอมมิวนิสต์สู่ระบอบประชาธิปไตย 

ในยุโรปตะวันออก 

 ในบทนีจ้ะศกึษาเส้นทางการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศในยโุรปตะวนัออก ท่ี
เคยปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ ภายหลังสงครามเย็นและหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
ประเทศและแคว้นจ านวนมากท่ีเคยอยู่ในอาณัตของสหภาพโซเวียตแยกตวัออกมาประกาศเอกราช 
และแสวงหาระบอบการปกครองของตนเอง ซึ่งล้วนแล้วแตมุ่่งหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตย แตเ่ส้นทาง
และความส าเร็จสู่ประชาธิปไตยนัน้แตกต่างกันไป เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการศึกษาการเปล่ียนผ่านสู่
ประชาธิปไตยและการจรรโลงประชาธิปไตยใน 2 ประเทศ คือ ยเูครนและโปแลนด์ ในยูเครนนัน้ การ
เปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยยงัคงถูกท้าทายจากความไม่เป็นสถาบนัของพรรคการเมืองและผู้น า
ทางการเมืองท่ีมีแบบแผนใกล้เคียงกับระบอบอ านาจนิยมท่ียอมให้มีการเลือกตัง้ (Competitive 
authoritarinsim) แตจ่ดุแข็งของยเูครนคือ ทหารและกองทพัไม่เข้าแทรกแซงการเมือง ส่วนการเปล่ียน
ผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยในโปแลนด์ท่ีจดุประกายจากการประท้วงของคนงานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า น าไปสู่การเจรจาโต๊ะกลมจนบรรลุข้อตกลงสามฝ่าย ระหว่างแนวร่วมกลุ่ม Solidarity กลุ่ม
ศาสนาจกัร และพรรคคอมมิวนิสต์ โปแลนด์ถือเป็นแบบอยา่งของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยซึ่ง
มีการประนีประนอมท่ียาวนานและประสบความส าเร็จอยา่งมัน่คง 

เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของยูเครน 

เกร่ินน า 

 ยเูครน (Ukraine) เป็นประเทศในยโุรปตะวนัออกท่ีได้รับอิสรภาพหลงัการแตกตวัของสหภาพ
โซเวียต ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1991 สถานภาพของยเูครนจึงอยู่ในลกัษณะประเทศหลงัคอมมิวนิสต์ 
(Post-Communist Countries) ท่ีต้องเผชิญกับความท้าทายในการปกครองตวัเอง ความแตกต่าง
หลากหลายของชาติพนัธุ์และอิทธิพลของรัสเซียและยุโรป ท่ีเป็นทัง้แรงผลกัดนัและฉุดรัง้การพฒันา
ประชาธิปไตยในยเูครน ประกอบกบัปัญหาเศรษฐกิจและการประท้วงของประชาชนในช่วง ค.ศ. 2010
เป็นต้นมา ท าให้การเมืองยเูครนและการเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยมีความน่าสนใจในหลายด้าน  
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ส่งผลให้ยูเครนมีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
ประชาชนยูเครนประกอบด้วยเชือ้ชาติหลกัๆ เช่น ชาวสลาฟ ชาวรุสเคียฟ (Kievan Rus) ชาวตาตาร์ 
ชาวมองโกล เป็นต้น และมีอาณาจกัรโบราณช่ือวา่ “อาณาจกัรเคียฟ” ซึ่งได้ล่มสลายลงจากการรุกราน
ของทัง้มองโกลและรัสเซีย จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจกัรวรรดิรัสเซียตัง้แต่ศตวรรษท่ี 17 ภายใต้
สนธิสญัญาอนัดรีโซโว (Treaty of Andrysovo) ค.ศ. 1667 เป็นต้นมา ในอดีต ได้มีความพยายามท่ีจะ
เคล่ือนไหวเพ่ือแยกยูเครนให้เป็นประเทศอิสระหลายครัง้ เช่น กลุ่ม Ukrainian People's Republic 
(ค.ศ. 1918) หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง ท่ีประกาศเป็นเอกราชจากจกัรวรรดิรัสเซีย แต่หลังจากการ
ปฏิวตัิรัสเซียและการสถาปนาสหภาพสาธารณรัฐสงัคมนิยมโซเวียต (Union of Soviet Socialist 
Republics - USSR) หรือเรียกโดยย่อว่า สหภาพโซเวียต กองก าลงัสหภาพโซเวียตได้เคล่ือนเข้ายึด
พืน้ท่ี 2 ใน 3 ของยเูครนตะวนัออกท่ีเรียกว่า Ukrainian Soviet Socialist Republic ท าให้ยูเครน
กลบัมาอยูภ่ายใต้สหภาพโซเวียตอีกครัง้ใน ค.ศ. 1921 (อีก 1 ใน 3 คือ ยเูครนตะวนัตก กลายเป็นพืน้ท่ี
ของโปแลนด์) 

 ระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ยเูครนเป็นเสมือนรัฐกนัชนให้กบัสหภาพโซเวียตและนาซีเยอรมนั 
ท าให้ต้องเจ็บปวดจากทัง้การล้อมฆ่าปัญญาชนในสมยัของสตาลิน ใน ค.ศ. 1937 และการเข้ามา
โจมตีของกลุ่มนาซีใน ค.ศ. 1941 ท่ีชาวยิวในยูเครนถูกล้อมฆ่ากว่าล้านคน กรุงเคียฟถูกเผาท าลาย 
และกองทพัเยอรมนัยึดพืน้ท่ีในยูเครนไว้ได้ จนกระทัง่สงครามโลกครัง้ท่ีสองสิน้สุดลงใน ค.ศ. 1945
ฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ท าให้สหภาพโซเวียตถือโอกาสยึดพืน้ท่ียูเครนตะวันตกมาเป็นของ
สหภาพโซเวียตด้วย นอกจากนี ้ใน ค.ศ. 1954 ผู้น าสหภาพโซเวียต นีกีตา ครุชชอฟ (Nikita 
Khrushchev) ได้มอบ “ของขวัญ” ให้กับยูเครนด้วยการผนวกสิทธิในคาบสมุทรไครเมีย (Crimean 
peninsula) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยูเครน โดยคาบสมุทรไครเมียถือว่าเป็นพืน้ที่ส าคญัในทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ของยโุรปตะวนัออก 

 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมากว่า 30 ปี ได้เกิดกระแสของการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้อง
เอกราชให้กบัรัฐท่ีเคยอยู่ในระบบจกัรวรรดินิยม ยเูครนก็เช่นเดียวกนั การเคล่ือนไหวเพ่ือให้ได้รับเอกราช
จากสหภาพโซเวียตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
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แผนภาพท่ี 6.1 ที่ตัง้ประเทศยูเครน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Anders Aslund, How Ukraine Became a Market Economy and Democracy 
(Washington, DC: Peterson Institute for International Economic, 2009), p. xxi. 

การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 

 กระบวนการคืนอ านาจให้กับประชาชนของยูเครน มีจุดเร่ิมต้นจากการเคล่ือนไหวภายใต้
กระแสชาตินิยมหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา และสกุงอมในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ท่ีเกิดการ
รวมพลังของนักเขียน นักวิชาการ และนักศึกษาในกลุ่ม Ukrainian People's Movement for 
Restructuring (Rukh) เคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการปกครอง ผนวกกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง และปัญหาปากท้องท าให้เกิดการประท้วงขึน้ในหลายพืน้ท่ีของยเูครน
และสหภาพโซเวียต ยูเครนประกาศว่าตวัเองเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตในวนัท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 
1991 (วนัชาตขิองยเูครน) โดยระบวุ่า สภาสงูสดุของยเูครนจะไม่ท าตามกฎหมายของสหภาพโซเวียต
อีกต่อไป และจะใช้กฎหมายของรัฐสภายูเครนเท่านัน้ การประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการเกิดขึน้
เม่ือมีการจดัให้ประชาชนลงประชามติในวันท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ. 1991 ผลการออกเสียงประชามติ 



173 
 

ปรากฏวา่ ประชาชนยเูครนกวา่ร้อยละ 90 ต้องการเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต อิสระภาพของยเูครน
เกิดขึน้ในชว่งเวลาใกล้เคียงกบัการลม่สลายของสหภาพโซเวียต422 

 การประกาศเอกราชของยเูครนถกูวิจารณ์จากนกัวิชาการ เช่น Kataryna Wolczuk423 ว่าเป็น
การประกาศเอกราชและการสร้างรัฐชาติแบบไร้ทิศทาง ( Independence without vision) เพราะ
เกิดขึน้ท่ามกลางข้อจ ากดัในการถกเถียงถึงแนวทางรัฐธรรมนูญและการออกแบบสถาบนัการเมืองว่า
จะให้อยู่ในลกัษณะใด จนสุดท้ายการออกแบบสถาบนัทางการเมืองหลงัการประกาศเอกราชจึงเป็น
แบบลกูผสม (Hybrid) ระหว่างระบบประธานาธิบดีและระบบโซเวียต (Presidential-Soviet system) 
อนัเป็นผลมาจากความขดัแย้งท่ีร้าวลกึระหวา่งกลุม่ยเูครนท่ียงันิยมโซเวียต (the Ukrainian SSR) หรือ
ท่ีเรียกวา่ยเูครนตะวนัออก ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พดูภาษารัสเซีย นบัถือศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์ กบั
กลุ่มยเูครนอิสระ (the Independent Ukraine) หรือท่ีเรียกว่ายูเครนตะวันตก ท่ีนิยมความเป็นยุโรป 
พูดภาษายูเครน นับถือคริสต์โรมันคาธอลิค ชาวยูเครนตะวันตกมีความเป็นชาตินิยมสูง และไม่
ไว้วางใจรัสเซียอย่างมาก ความขดัแย้งนีมี้รากลึกมาจากพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ และส่งผลต่อ
ความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการวางรากฐานสถาบันการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

นักวิชาการ เช่น Oleh Havrylyshyn424 ชีว้่าปัญหาความไม่ลงตัวในการออกแบบสถาบัน
การเมืองเป็นปรากฏการณ์ร่วมกนัของหลายประเทศท่ีเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต เน่ืองจาก
รีบเร่งเป็นอิสรภาพพร้อมๆ ไปกบัการเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตย ในขณะท่ีประเทศยงัคงได้รับอิทธิพล
จากรัสเซียด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ the Commonwealth of Independent States (CIS) ส่งผลให้
การปฏิรูปเพื่อสร้างประชาธิปไตยท าได้ล่าช้า และตกหลมุพรางของการกลายเป็นประชาธิปไตยที่มี
ชนชัน้น าบงการแบบอ านาจนิยม ทัง้ทางการเมืองและเศรษฐกิจ และท าให้มีการปราบปรามการ
เคล่ือนไหวของประชาชนโดยรัฐหลายตอ่หลายครัง้ 

                                                           
422 Anders Aslund, How Ukraine Became a Market Economy and Democracy (Washington, DC: Peterson Institute for 
International Economic, 2009), p. xxiii. 
423 Kataryna Wolczuk, The Moulding of Ukraine: The Constitutional Politics of State Formation (Budapest, Hungary: Central 
European University Press, 2001), pp. 90-94. 
424 Oleh Havrylyshyn, Diverging Paths in Post-Communist Transformation: Capitalism for All or Capitalism for the Few? 
(York: Palgrave Macmillan, 2006). 
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 ข้อจ ากัดในการท่ีหลายฝ่ายไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบกติกา และก าหนดรูปแบบการ
ปกครองในกระบวนการถ่ายโอนอ านาจให้ประชาชน สะท้อนความขัดแย้งระหว่างยูเครนตะวนัออก
และยูเครนตะวันตก และส่งผลมาถึงความขัดแย้งในวิกฤติยูเครน จนน ามาสู่การประท้วงและ
เหตกุารณ์ความรุนแรงในชว่ง ค.ศ. 2013-2014 ในเวลาตอ่มา 

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 

 การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการสร้างสถาบนัการเมืองของยูเครนต้องพบกับปัญหาความไม่
แน่นอนอย่างมาก การถกเถียงท่ีไม่ลงตวัในเร่ืองรัฐธรรมนญูในช่วงการเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตย ซึ่ง
ขณะนัน้ระบบการเมืองยงัมีลกัษณะคาบเก่ียวอยู่ระหว่างระบบประธานาธิบดีและระบบรัฐสภา จึงท า
ให้ยเูครนเลือกระบบการเมืองแบบกึ่งประธานาธิบดี (Semi-presidential system) มาใช้ ประเด็นหลกั
ในการอภิปรายเร่ืองรัฐธรรมนูญ ตัง้อยู่บนทางสองแพร่งว่าจะให้สถาบันใดมีอ านาจมากกว่ากัน 
ระหวา่งประธานาธิบดี และรัฐสภา ข้อถกเถียงส าคญัมีดงันี ้425  

1) หากให้ประธานาธิบดีมีอ านาจมาก จะท าให้ยูเครนต้องเผชิญกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ประเทศหลงัคอมมิวนิสต์ท่ีเลือกใช้ระบบประธานาธิบดี จนสดุท้ายประชาธิปไตยล่มสลาย 
และกลายไปเป็นเผดจ็การอ านาจนิยมในท่ีสดุ 

2) หากใช้ระบบรัฐสภาอย่างเดียว อาจน าไปสู่ความขดัแย้งในการเจรจาตอ่รองของสมาชิก
สภา จนไมส่ามารถบรรลกุารตดัสินใจส าคญัได้ จึงเกรงว่าประเทศท่ีเพิ่งได้รับเอกราชและ
ช่วงเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาไม่อาจจดัการกบัปัญหาดงักล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

การปฏิรูปการเมืองเพ่ือการเป็นประเทศอิสระจากการปกครองของสหภาพโซเวียต และเพ่ือ
วางรากฐานระบบการเมืองท่ีน าพาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ท าให้เกิดการร่างรัฐธรรมนญูใน 
ค.ศ. 1992-1993 โดยยูเครน น าระบบการเมือง 3 รูปแบบมาปรับใช้เพ่ือให้เป็นระบบการเมืองของ
ยเูครนเอง426 ดงันี ้

                                                           
425 Anders Aslund, op. cit., p. 239. 
426 Kataryna Wolczuk, op. cit., p. 124. 
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1) ระบบการเมืองแบบโซเวียต น ามาสู่ลกัษณะของ “สาธารณรัฐ” (Republic) และ “สภา
เดียว” (Unicameralism) คล้ายกับการเป็นสภาสูงสุด (the Supreme council) แบบ
คอมมิวนิสต์ 

2) ระบบการเมืองแบบรัฐสภา น ามาสูล่กัษณะของความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายนิติบญัญัติและ
บริหารแบบเช่ือมโยงอ านาจ (Fusion of power) ท่ีรัฐสภามาจากการเลือกตัง้ของ
ประชาชน และมีอ านาจลงคะแนนไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ในการตัง้คณะรัฐมนตรีเพ่ือมา
ใช้อ านาจบริหาร 

3) ระบบการเมืองแบบประธานาธิบดี น ามาสูก่ารเลือกผู้น าประเทศในลกัษณะประมขุแห่งรัฐ 
(Head of state) โดยตรงจากประชาชน เป็นผู้ ใช้อ านาจแตง่ตัง้ข้าราชการและต าแหน่ง
ทัง้หลายในประเทศ ดแูลความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐ 

การเลือกตัง้ครัง้แรกเกิดขึน้ใน ค.ศ. 1994 ภายใต้กฎหมายจากยุคหลังการสิน้สุดลงของ
สหภาพโซเวียต โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพืน้ฐาน ใช้บังคับในพืน้ท่ียูเครนตะวันออก (the 
Ukrainian SSR) แตรั่ฐธรรมนญูฉบบัสมบรูณ์ได้ถกูน ามาร่างและปรับปรุงในสภาแบบข้ามคืนในวนัท่ี 
27-28 มิถนุายน ค.ศ. 1996 ท่ีเรียกว่า “ค ่าคืนแห่งรัฐธรรมนญู” (the Constitutional night of 1996) 
จนส าเร็จเสร็จสิน้เป็นรัฐธรรมนญูท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written constitution) ในวนัท่ี 28 มิถนุายน 
ค.ศ. 1996 นบัได้วา่ยเูครนเป็นอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ท่ีมีรัฐธรรมนญูเป็นของตวัเองช้าท่ีสดุ 
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ตารางที่ 6.1 ผลเลือกตัง้ยูเครน ค.ศ. 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Kataryna Wolczuk, The Moulding of Ukraine: The Constitutional Politics of State 
Formation (Budapest, Hungary: Central European University Press, 2001), p. 131. 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญยูเครนเกิดขึน้ใน ค.ศ. 2004 เพ่ือตอบสนองต่อวิกฤติการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2004 และ “การปฏิวตัิสีส้ม” (Orange Revolution) ในปีเดียวกนั และตอ่มามี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 2010 ท่ีศาลรัฐธรรมนูญกลบัค าวินิจฉัยว่า การแก้รัฐธรรมนูญในช่วง 

พรรค จ านวนที่ น่ัง 
ฝ่ายซ้าย  
Communist Party of Ukraine 91 
Socialist Party of Ukraine 14 
Villagers’ Party of Ukraine 21 
กลาง  
Labour Party 5 
Civic Congress of Ukraine 2 
Party of Democratic Revival of Ukraine 4 
Social-Democratic Party of Ukraine 2 
Christian Democratic Party of Ukraine 2 
Party of Democratic Revival of Crimea 1 
ฝ่ายขวา  
Rukh 22 
Ukrainian Republican Party 10 
Democratic Party of Ukraine 3 
Radical Right  
Ukrainian Conservative-Republican Party 1 
Congress of Ukrainian Nationalists 3 
Ukrainian National Assembly 3 
No Party Affiliation 218 
Total 405 
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ค.ศ. 2004 ท่ีผ่านมานัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนน ามาสู่ความขดัแย้งและการชมุนมุประท้วง ท าให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนญูอีกครัง้ใน ค.ศ. 2014 เพ่ือกลบัไปยืนยนัความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของการแก้ไข
รัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 2004 ดงันัน้ รัฐธรรมนูญในปัจจุบนัจึงผ่านการแก้ไขเปล่ียนแปลงมาหลายครัง้ 
ทา่มกลางความขดัแย้งทางการเมือง การตอ่สู้ของประชาชน และการเจรจาตอ่รองของนกัการเมืองจน
น ามาสูล่กัษณะของสถาบนัทางการเมืองของยเูครนในปัจจบุนั ดงัจะกลา่วในสว่นตอ่ไป 

การออกแบบสถาบันการเมือง 

 1. ระบบเลือกตัง้ 

 ประชาชนชาวยเูครนมีสิทธิเลือกตัง้และสิทธิในการลงประชามติ427 จงึแสดงให้เห็นว่ายเูครนให้
ความส าคญักบัประชาธิปไตยแบบตวัแทนและประชาธิปไตยทางตรง โดยผู้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงคือ
พลเมืองชาวยเูครนอาย ุ18 ปีบริบรูณ์ ในวนัท่ีจดัการเลือกตัง้หรือจดัให้มีการลงประชามต ิ

 ในการเลือกตัง้สมาชิกสภา the Verkhovna Rada of Ukraine จ านวน 450 คน ท่ีมีวาระ 5 ปี 
จะมีการจดัเลือกตัง้ขึน้วนัอาทิตย์สดุท้ายของเดือนตลุาคมในปีท่ี 5 ของการด ารงต าแหน่งของสมาชิก
สภา หากจะมีการเลือกตัง้ในช่วงเวลาพิเศษให้เป็นอ านาจของประธานาธิบดีในการจัดการเลือกตัง้ 
โดยก าหนดเกณฑ์ระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า 60 วนั หากมีการตดัสินใจให้ยบุสภา 428 การเลือกตัง้ครัง้
ล่าสดุใน ค.ศ. 2014 ใช้ระบบเลือกตัง้แบบสดัส่วน (Proportional representation) โดยใช้ระบบบญัชี
รายช่ือ (Party lists) และการแบ่งเขตเลือกตัง้ (Electoral blocs) ทัง้นี ้ในอดีตการเลือกตัง้สภาเม่ือ 
ค.ศ. 1994 เคยใช้ระบบเสียงข้างมากแบบหนึ่งเขตหนึ่งคน (Single-member districts) และในการ
เลือกตัง้สภา ค.ศ. 1998 และ ค.ศ. 2002 เคยใช้การเลือกตัง้แบบผสมระหว่างหนึ่งเขตหนึ่งคนและ
สดัสว่น  

 สว่นประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 5 ปี 
และไม่สามารถด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัได้เกิน 2 วาระ429 ผู้ ท่ีจะลงสมคัรเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดี
จะต้องเป็นพลเมืองยเูครนอาย ุ35 ปี ขึน้ไป เป็นผู้ มีสิทธิในการเลือกตัง้ อาศยัอยู่ในยเูครนตลอด 10 ปี

                                                           
427 Constitution of Ukraine, Chapter III. 
428 Constitution of Ukraine, Article 77. 
429 Constitution of Ukraine, Article 103. 



178 
 

ท่ีผ่านมาจนถึงวันเลือกตัง้ และมีความสามารถในการสั่งการและบริหารงานรัฐในภาษายูเครน 
การเลือกตัง้ประธานาธิบดีใช้ระบบเลือกตัง้สองรอบ (Two-round system) โดยรอบแรก หากมีผู้สมคัร
คนใดสามารถได้เสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute majority) เกินร้อยละ 50 จะได้รับเลือกเป็น
ประธานาธิบดี หากไม่มีผู้สมคัรคนใดสามารถได้คะแนนเสียงตามเกณฑ์นี ้จะต้องจดัให้มีการเลือกตัง้
รอบสอง โดยให้ผู้สมคัรท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุสองล าดบัแรกของการเลือกตัง้รอบแรกมาแข่งกนัอีก
ครัง้หนึ่ง ผู้สมคัรคนใดได้คะแนนเสียงมากกว่าจะได้รับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดี ทัง้นี ้การเลือกตัง้
ประธานาธิบดีครัง้ลา่สดุเกิดขึน้ใน ค.ศ. 2014 

 ในส่วนของฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรี ต้องรับผิดชอบต่อทัง้ประธานาธิบดีและสภา the 
Verkhovna Rada โดยนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของสภา the Verkhovna Rada และรับรองโดย
ประธานาธิบดี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ คดัเลือกคณะรัฐมนตรี ทัง้นี ้นายกรัฐมนตรีมาจากการเจรจา
และการแสวงหาแนวร่วมในรัฐสภา หากได้สมาชิกเสียงข้างมากเป็นฝ่ายใด ฝ่ายนัน้ก็สามารถเสนอช่ือ
นายกรัฐมนตรีได้ และหากสมาชิกสภาคนใดได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในคณะรัฐมนตรี จะต้อง
ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาด้วย430 ข้อก าหนดเชน่นีแ้สดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการแบง่แยกฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิตบิญัญตัอิอกจากกนั 

ตารางท่ี 6.2 ผลเลือกตัง้รัฐสภายูเครน ค.ศ. 2014 

ผู้สมัครรับ
เลือกตัง้ 

Yuri Lutsenko Arseniy Yatsenyuk Andriy Sadovyi Yuriy Boyko 

พรรคการเมือง Petro Poroshenko Bloc People’s Front Self Reliane Oppoistion Bloc 
จ านวนที่นัง่ 132 82 33 29 
ร้อยละของผู้มาใช้
สทิธิ 

ร้อยละ 51.91 

ที่มา: Central Election Commission (Ukraine), [online], May 28, 2017, Available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Election_Commission_(Ukraine). 

 

                                                           
430 Constitution of Ukraine, Article 113-115. 
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ตารางท่ี 6.3 ผลเลือกตัง้ประธานาธิบดียูเครน ค.ศ. 2014 

ผู้สมัครรับเลือกตัง้ Petro Poroshenko Yulia Tymoshenko Oleh Lyashko Anatoliy Hrytsenko 
พรรคการเมือง ไมส่งักดัพรรค (แตอ่ยู่

ในกลุม่ Ukrainian 
Democratic Alliance 
for Reform) 

Fatherland Radical Civil Position 

คะแนนเสยีงที่ได้ 9,857,308 2,310,085 1,500,377 989,029 
ร้อยละ 54.70 12.81 8.32 5.48 
ร้อยละของผู้มาใช้สทิธิ ประมาณการมากกวา่ร้อยละ 60 

ที่มา: Central Election Commission (Ukraine), op. cit. 

2. รูปแบบรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ : 
ระบบกึ่งประธานาธิบดีและรูปแบบสภาเดียว 

 ยูเครนมีลักษณะการปกครองแบบรัฐเด่ียว (Unitary state)431 ในลักษณะสาธารณรัฐ 
(Republic)432 ท่ีมีรูปแบบรัฐบาลเป็นระบบกึ่งประธานาธิบดี (Remi-presidential system) และระบบ
สภาเดียว (Unicameralism) โดยมีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน ด ารง
ต าแหน่งเป็นประมขุแห่งรัฐ (Head of state) ในขณะเดียวกนัก็มีคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีท า
หน้าท่ีในด้านการบริหาร รัฐสภายเูครนหรือท่ีเรียกว่า “the Verkhovna Rada of Ukraine” มีสมาชิก
สภาทัง้หมด 450 คน มาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 5 ปี ทัง้นี ้
อ านาจของรัฐยูเครนสามารถจ าแนกได้เป็น 3 อ านาจ คือ อ านาจนิติบญัญัติ อ านาจบริหาร และ
อ านาจตุลาการ โดยทัง้ 3 อ านาจมีปฏิสมัพันธ์กันภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของ
ยูเครน433 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองจะอยู่ในกรอบของระบบการเมืองแบบระบบกึ่ง
ประธานาธิบดี (Semi-presidential system)  

                                                           
431 Constitution of Ukraine, Article 2. 
432 Constitution of Ukraine, Article 5. 
433 Constitution of Ukraine, Article 6. 
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 สภา the Verkhovna Rada ในฐานะฝ่ายนิติบญัญัติ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลและตดัสินใจอนมุตัิ
กฎหมายงบประมาณจากรัฐบาล และก ากับดูแลการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยรัฐบาลต้องส่ง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้สภา รวมไปถึงการก ากับดูแลนโยบายในประเทศ นโยบาย
ตา่งประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆ ของคณะรัฐมนตรี434 นายกรัฐมนตรีต้องได้รับความไว้วางใจจากสภา 
ในขณะเดียวกัน สภาเป็นผู้ มีอ านาจการตรวจสอบประธานาธิบดีด้วยกระบวนการไต่สวนถอดถอน
(Impeachment)435 และยังสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้ พิพากษาในศาลท่ีมีวาระ ในการด ารง
ต าแหนง่ถาวรได้ด้วย436 

 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีจะมี
ค าสัง่แตง่ตัง้นายกรัฐมนตรี ตามค าแนะน าและการลงคะแนนออกเสียงไว้วางใจจากรัฐสภา ภายใน 15
วนั หลงัจากได้รับข้อเสนอจากสภาแล้ว437 และอ านาจในการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีของรัฐอ่ืนๆ ตามมาตรา 
106 แห่งรัฐธรรมนูญยูเครน ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสามารถแต่งตัง้คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนญูได้ 1 ใน 3 ของจ านวนตลุาการทัง้หมด และประธานาธิบดียงัเป็นผู้วางหลกัการปฏิบตัิงาน
ให้ศาลด าเนินการตามกฎหมายด้วย438  

ส าหรับฝ่ายตุลาการ ศาลของยูเครนแบ่งออกเป็นศาลยุติธรรม (Courts of general 
jurisdiction) และศาลรัฐธรรมนญู (the Constitutional Court of Ukraine) 439  

3. กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก 

 ตามรัฐธรรมนูญยูเครน ในหมวดท่ี 12 (Chapter XII) ได้วางหลกัการเก่ียวกับกลไกคดัง้าง
เสียงข้างมากเอาไว้ให้เป็นบทบาทของศาลรัฐธรรมนญู (Constitutional Court of Ukraine) โดยศาล
รัฐธรรมนูญยูเครนประกอบไปด้วยตุลาการจ านวน 18 คน มาจากการแต่งตัง้ของประธานาธิบดี 
รัฐสภา the Verkhovna Rada และสภาแห่งตลุาการยเูครน (the Congress of Judges of Ukraine) 

                                                           
434 Constitution of Ukraine, Article 85 (4) (5) (11) (12) (13) (18)-(27). 
435 Constitution of Ukraine, Article 85 (7) (10). 
436 Constitution of Ukraine, Article 85 (27). 
437 Constitution of Ukraine, Article 106 (9). 
438 Constitution of Ukraine, Article 106 (22) (23). 
439 Constitution of Ukraine, Article 124. 
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หน่วยงานละ 6 คน โดยคัดเลือกจากพลเมืองยูเครนท่ีมีอายุ 40 ปี มีวุฒิด้านกฎหมายและ
ประสบการณ์ในกฎหมายไม่น้อยกว่า 10 ปี และอาศยัอยู่ในยูเครนตลอด 40 ปี โดยตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 9 ปี และประธานตลุาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการเลือก
กนัเองอีกทีหนึง่440 ทัง้นี ้ศาลรัฐธรรมนญูยเูครนมีอ านาจหน้าท่ีส าคญั 2 ประการ คือ441 

1) วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของกฎหมายท่ีบญัญัติโดยรัฐสภา และการกระท าของ
ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี รวมถึงวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ท้องถ่ินของสภาไครเมีย 

2) วินิจฉยัตีความอยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัการบงัคบัใช้เนือ้หาในรัฐธรรมนญูและกฎหมาย
ตา่งๆ ของยเูครน 

นอกจากนีศ้าลรัฐธรรมนูญยังสามารถให้ค าแนะน าต่อการท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
และข้อตกลงระหว่างประเทศได้ รวมถึงการสอบสวนและตรวจสอบกระบวนการไต่สวนถอดถอน
ประธานาธิบดี (Impeachment) ท่ีกระท าโดยรัฐสภา442 เม่ือพิจารณาปรากฏการณ์ทางการเมืองและ
ความขดัแย้งในประเทศหลายครัง้ พบว่าศาลรัฐธรรมนูญเข้ามามีบทบาทส าคญัในการตดัสินใจทาง
การเมือง และหลายครัง้ถกูวิจารณ์ว่าเป็นต้นเหตุของความขดัแย้งทางการเมือง เช่นในกรณีเหตกุารณ์
เม่ือ ค.ศ. 2010 ท่ีศาลรัฐธรรมนญูกลบัค าพิพากษาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนญูในช่วง ค.ศ. 2004 ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จนน ามาสูค่วามขดัแย้งและการชมุนมุประท้วง ดงัท่ีได้กลา่วไว้ในข้างต้น 

4. กตกิาเก่ียวกับพรรคการเมือง 

 ยเูครนมีระบบพรรคการเมืองหลายพรรค (Multi-party system) อนัเน่ืองมาจากระบบเลือกตัง้
สมาชิกรัฐสภาแบบสดัส่วน (Proportional representation system) ท าให้ยูเครนมีพรรคการเมืองท่ี
หลากหลายไปตามสดัส่วนของคะแนนท่ีประชาชนเลือก การจดัตัง้พรรคการเมืองจะต้องจดทะเบียน
กับกระทรวงยุติธรรม และมีกฎหมายเก่ียวกับพรรคการเมืองในการรับเงินสนับสนุนจากภายนอก 
โดยทัว่ไป พรรคการเมืองยเูครน แบง่ได้เป็น 3 กลุม่หลกั ดงันี ้

                                                           
440 Constitution of Ukraine, Article 148. 
441 Constitution of Ukraine, Article 150. 
442 Constitution of Ukraine, Article 151. 
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1) กลุ่มท่ีสนบัสนุนยโุรป เช่น พรรค Petro Poroshenko Bloc พรรค People's Movement of 
Ukraine พรรค UDAR (Ukrainian Democratic Alliance for Reforms) และ พรรค Radical 
Party, Fatherland เป็นต้น 

2) กลุ่มท่ีสนบัสนุนรัสเซีย เช่น พรรค Opposition Bloc พรรค Party of Regions พรรค Our 
Land เป็นต้น 

3) กลุ่มท่ีเป็นกลางและสามารถเจรจาเปล่ียนฝ่ังได้ เช่น พรรค Solidarity พรรค Socialist Party 
of Ukraine พรรค Party of Greens of Ukraine พรรค Social Democratic Party of Ukraine 
(United) Community และพรรค Liberal Party of Ukraine  

บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทางการเมือง  

 หากพิจารณาสถาบนัทางการเมืองภายใต้กรอบสถาบนันิยมใหม่ (New institutionalism) จะ
พบวา่มีสถาบนัทางการเมืองท่ีไมเ่ป็นทางการเกิดขึน้ในยเูครน  

ภาคประชาชนในยูเครนแสดงบทบาทส าคัญในการเคล่ือนไหวต่อสู้ เ พ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ภายใต้ความขดัแย้งของการเมืองภายในประเทศ และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศกบั
ยโุรปและรัสเซีย สองปรากฏการณ์ส าคญัท่ีสะท้อนถึงพลงัของภาคประชาสงัคมยเูครน คือ การปฏิวตัิ
สีส้ม (Orange Revolution) ใน ค.ศ. 2004 และการประท้วง Euromaidan ในชว่ง ค.ศ. 2013-2014 

 การปฏิวตัิสีส้ม (Orange Revolution) เป็นเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของประชาชนยูเครน
ในช่วงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 ถึงเดือนมกราคม 2005 ท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 
ความอึมครึมในการก้าวสู่ประชาธิปไตยท่ีตัง้มั่น ความต้องการแสดงออกทางการเมือง และความ
คาดหวงัในการท างานของรัฐบาลและสถาบนัทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ สถานการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสงัคมในยูเครนขณะนัน้ เป็นเง่ือนไขท่ีสุกงอม รอเวลาการปะทุจากความไม่พอใจของ
ประชาชน 

ชนวนส าคัญท่ีจุดประกายการปฎิวัติสีส้มมาจากการความไม่พอใจในผลการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2004 รอบท่ีสอง ซึ่งเป็นรอบท่ีการแข่งขนัเหลือเพียงผู้สมคัรสองคน คือ นาย 
Viktor Yushchenko ผู้ มีนโยบายหนัไปหายโุรปและประเทศอ่ืนนอกเหนือรัสเซีย ได้รับการสนบัสนุน
จากชาวยเูครนตะวนัตก และ นาย Viktor Yanukovych ซึ่งเป็นผู้ ท่ีรัฐบาลเลือกขึน้มาสืบตอ่อ านาจ มี
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ฐานเสียงในยูเครนตะวนัออก และเป็นคนท่ีรัสเซียสนบัสนุน หลงัการเลือกตัง้รัฐบาลประกาศให้นาย 
Viktor Yanukovych เป็นผู้ชนะ แตจ่ากรายงานของผู้สงัเกตการณ์เลือกตัง้พบว่า การเลือกตัง้เต็มไป
ด้วยปัญหาคอรัปชั่นและการโกงการเลือกตัง้ขนานใหญ่โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือเข้าข้างนาย Viktor 
Yanukovych  

การประท้วงของประชาชนเร่ิมต้นขึน้ท่ีกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวง และขยายตวัไปอีกหลาย
พืน้ท่ีในประเทศ ด้วยวิธีการอารยขัดขืน นั่งประท้วง และการหยุดงานประท้วงในองค์กรต่างๆ เพ่ือ
แสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาล ผู้ เข้าร่วมชุมนุมใส่สีส้ม จึงเป็นท่ีมาของช่ือการปฎิวัติสีส้ม  ขณะท่ีฝ่าย
สนบัสนุนรัฐบาลใช้สญัลกัษณ์สีน า้เงิน การปฏิวตัิสีส้มได้รับความสนใจจากส่ือจ านวนมากทัง้ในและ
ต่างประเทศ ชาติตะวนัตกและอเมริกาประกาศไม่ยอมรับผลเลือกตัง้ ส่วนประธานาธิบดีปตูิน ของ
รัสเซียเตือนให้ประเทศตะวนัตกอย่าเข้ามายุ่ง ในท่ีสดุ ศาลสงูยเูครน (Ukraine’s Supreme Court) มี
ค าวินิจฉยัให้การเลือกตัง้ท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ และให้จดัให้มีการเลือกตัง้ใหม่ในวนัท่ี 26 ธันวาคม ค.ศ. 
2004 ผลการเลือกตัง้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2005 การเลือกตัง้รอบสองครัง้ใหม่ปรากฏว่านาย 
Yushchenko ได้คะแนนร้อยละ 52 และนาย Yanukovych ได้คะแนนร้อยละ 44 การสาบานตนเข้ารับ
ต าแหน่งของประธานาธิบดี Yushchenko ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2005 นบัเป็นจุดสิน้สุดของการ
ปฏิวตัิสีส้ม เหตกุารณ์นีไ้ด้น ามาสู่การปฏิรูปการเมืองและรัฐธรรมนูญใหม่ และเป็นภาพสะท้อนของ
การเพิ่มขึน้ของอิทธิพลชาตติะวนัตกในยเูครน 

 การเคล่ือนไหวของประชาชนครัง้ใหญ่เกิดขึน้อีกครัง้ในเหตกุารณ์ Euromaidan ระหว่าง ค.ศ. 
2013-2014 โดยย่อ ปรากฏการณ์ Euromaidan เป็นภาพสะท้อนของความต้องการให้ยูเครนมีสาย
สมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัยโุรปมากขึน้ ตอ่ต้านการคอรัปชัน่ การใช้อ านาจโดยไม่ชอบโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
เม่ือการประท้วงขยายตวัจนท าให้เกิดการปราบปรามผู้ชมุนมุโดยใช้ก าลงั ความไมพ่อใจยิ่งเพิ่มมากขึน้ 
จนกลายเป็นการจลาจล และน าไปสูข้่อเรียกร้องในประเดน็สิทธิพลเมือง และสิทธมนษุยชนด้วย  

เหตุการณ์ทางการเมืองก่อนหน้านีคื้อ ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดี ค.ศ. 2010 นาย 
Yanukovych ได้รับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดียูเครนหลังจากท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ ( the 
Central Election Commission) ยืนยนัวา่เป็นการเลือกตัง้ท่ีบริสทุธ์ิยตุิธรรม และศาลรัฐธรรมนญูมีค า
วินิจฉัยเห็นว่าการปฏิรูปรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 2004 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ในช่วงปลาย ค.ศ. 
2013 ประธานาธิบดี Viktor Yanukovych ปฎิเสธเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปในข้อตกลงการค้าเสรีท่ี
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ครอบคลมุและลึกซึง้ (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) ท าให้ประชาชนยเูครน
ส่วนหนึ่งไม่พอใจ เน่ืองจากเห็นว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปและไม่ต้องการให้ยูเครนใกล้ชิดกับ
รัสเซียมากเกินไป ความไม่พอใจดงักล่าวปะทเุป็นการรวมตวัประท้วงขนาดใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ. 2013 และขยายตวัจนกลายเป็นการปฎิวตัิโดยประชาชนใน ค.ศ. 2014 เหตกุารณ์สงบลงเม่ือ
รัฐสภามีมติถอดถอนประธานาธิบดี Viktor Yanukovych ท่ีต่อมาได้หนีออกนอกประเทศพร้อม
ข้าราชการระดบัสูงในรัฐบาล ผลของการเคล่ือนไหวน ามาสู่การปฏิรูปรัฐธรรมนญูใน ค.ศ. 2014 ให้
กลบัไปยืนยนัความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิรูปรัฐธรรมนญู ค.ศ. 2004  

การชุมนมุใหญ่สองครัง้ในยูเครน เป็นเคร่ืองบง่ชีว้่าประชาชนยูเครนไม่ยอมจ านนตอ่รัฐบาล
คอรัปชัน่ มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส บริหารประเทศตามอ าเภอใจ และท่ีส าคญั ประชาชนยเูครนกงัวลตอ่
สายสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัรัสเซียและไม่ต้องการให้ยเูครนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซีย ขณะเดียวกนั
การท่ีประชาชนต้องออกมาประท้วงใหญ่ถึงสองครัง้ภายในเวลา 10 ปี เป็นภาพสะท้อนถึงปัญหาใน
การสร้างประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ของยเูครน ท่ามกลางความอ่อนแอของสถาบนัการเมืองท่ีตกอยู่ภายใต้
ระบอบอ านาจนิยมท่ียอมให้มีการแข่งขัน (Competitive authoritarianism) มากกว่าระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง ประชาชนและภาคประชาสงัคมจ าเป็นต้องแสดงพลงัเพ่ือถ่วงดลุอ านาจของ
ผู้น าประเทศท่ีมาจากการเลือกตัง้ 

บทบาทของกองทัพ 

 รัฐธรรมนูญยูเครน มาตรา 17 ได้กล่าวถึงการรักษาความมัน่คงของรัฐและอ านาจอธิปไตย 
โดยระบบุทบาทของทหารในประเด็นดงักล่าวไว้ในวรรค 3 และวางหลกัการไว้ว่า กองก าลงัทหารของ
ยูเครนและกองทัพจะต้องไม่ถูกใช้เพ่ือการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง และไม่ถูกใช้เพ่ือ
แทรกแซงหรือล้มล้างหลกัการของรัฐธรรมนูญ หรือล้มล้างรัฐธรรมนญู หรือขดัขวางกิจกรรมเก่ียวกับ
รัฐธรรมนญู443  ประธานาธิบดีเป็นผู้ มีอ านาจสัง่การใช้ก าลงัทหาร ท่ีจะต้องด าเนินไปภายใต้กฎหมาย 
อ านาจสั่งการของประธานาธิบดีมีท่ีมาจากการท่ีประธานาธิบดีอยู่ในฐานะผู้บญัชาการสูงสุด (the 

                                                           
443 Constitution of Ukraine, Article 17. 
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Commander-in-Chief) และเป็นหวัหน้าสภาความมัง่คงแห่งชาติและปกปอ้งยเูครน (the Council of 
National Security and Defense of Ukraine)444 

การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพ 

 ในทางปฏิบตัิ กองทพัยูเครนมีบทบาททางการเมืองอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ี
ไครเมียและภายใต้โครงสร้างนโยบายความมัน่คงตอบโต้อิทธิพลของรัสเซีย ซึ่งเป็นพืน้ท่ีเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของตะวนัตกและสหรัฐอเมริกา ท่ีมีกองก าลงัในโปแลนด์ กับรัสเซียท่ีมีสาย
สมัพันธ์อันดีกับภาคตะวันออกของยูเครน ข้อน่าสังเกตคือ บทบาทของทหารยูเครน จ ากัดอยู่เพียง
การเมืองและความมัน่คงระหวา่งประเทศ ไมไ่ด้เข้ามามีบทบาทในการเมืองภายในประเทศมากนกั 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

จากเหตุการณ์การปฏิวัติสีส้ม และ Euromaidan ท่ีเป็นการชุมนุมประท้วงของประชาชน
บริเวณจตุรัสเอกราช (Independence Square) สะท้อนว่าการรวมตัวเป็นกลุ่มของคนในสังคมมี
อิทธิพลในการขบัเคล่ือนทางการเมืองของยูเครนในยุคปัจจุบนั การชุมนุมประท้วงในปรากฏการณ์ 
Euromaidan ได้ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มพลงัฝ่ายขวาจดัในช่ือ “the Right Sector” ซึ่ง
เป็นเครือข่ายระหว่างกลุ่มทางสงัคมฝ่ายขวาและพรรคการเมืองฝ่ายขวา มีแกนน าคือ นาย Andriy 
Tarasenko กลุ่มพลงัฝ่ายขวานีเ้ร่ิมรวมตวักนัในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 และได้จดัตัง้เป็นพรรค
การเมืองในวนัท่ี 22 มีนาคม ค.ศ. 2014 มีอดุมการณ์ทางการเมืองในการเคล่ือนไหวจากเร่ืองชาตินิยม
ยูเครน และสนบัสนุนการยึดมัน่ถือมัน่ในหลกัศาสนาแบบอนุรักษ์นิยม ในสายตาของรัฐเซีย เห็นว่า
กลุ่มพลงัฝ่ายขวานีเ้ป็นกลุ่มนาซีใหม่ (Neo-Nazi) มีแนวคิดสุดโต่ง นิยมใช้ความรุนแรง และเกิดจาก
ความพยายามแทรกแซงการเมืองภายในยเูครนจากชาตติะวนัตก ในทางกลบักนั กลุ่ม “Right Sector” 
มองว่า การลกุขึน้มาต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดี Yanukovich เป็นการช่วยเหลือชาติเพราะเป็นการ
เข้ามาจดัการกบัรัฐบาลท่ีมีนโยบายทจุริตคอรัปชัน่และเป็นเสมือนหุ่นเชิดของรัสเซีย 

การเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังฝ่ายขวาในเหตุการณ์ Euromaidan ท าให้เกิดความกังวลว่า
แทนท่ีกลุ่มพลงัทางสงัคมจะเป็นตวัแทนของประชาชนท่ีหนนุเกือ้ให้วิถีทางประชาธิปไตยเติบโตขึน้ใน
ยเูครน พลงัฝ่ายขวาท่ีมีอดุมการณ์ชาตนิิยมและอนรัุกษ์นิยมอาจกลายเป็นพลงัเหน่ียวรัง้ประชาธิปไตย

                                                           
444 Constitution of Ukraine, Article 106 (17) - (19). 
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และผลกัให้การพัฒนาตกอยู่ในวงัวนของระบอบอ านาจนิยมท่ียอมให้มีการเลือกตัง้  แม้ว่าท่ีผ่านมา
การชุมนุมประท้วงจะน าไปสู่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 2014 ให้กลบัไปยืนยนัความชอบด้วย
กฎหมายของการปฏิรูปรัฐธรรมนญู ค.ศ. 2004 ก็ตาม  

 การเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังฝ่ายขวา “the Right Sector” สะท้อนปัญหาการพัฒนา
ประชาธิปไตยของยูเครน ซึ่งมีคณุสมบตัิร่วมกับอีกหลายประเทศท่ีก าลงัดิน้รนในกระบวนการเปล่ียน
ผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ท่ีจนแล้วจนรอดก็ยงัไปไม่ถึงประชาธิปไตย ขณะเดียวกนัก็ไม่ได้ย้อนกลบัไปสู่
ระบอบเดมิท่ีจากมา คือ คอมมิวนิสต์ อ านาจนิยม หรือเผด็จการทหารเต็มรูปแบบ กล่าวได้ว่า ทัง้กลุ่ม
เคล่ือนไหวต่อต้าน และรัฐบาล ต่างไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและไม่ได้เป็นเผด็จการ ท่ีสมบูรณ์ เช่น 
รัฐบาลของประธานาธิบดี Yanukovich แม้จะเป็นประชาธิปไตยในความหมายขัน้ต ่าท่ีมาจากการ
เลือกตัง้ แตก็่ใช้อ านาจแทรกแซงการตรวจสอบ กดดนัศาลรัฐธรรมนญู ทจุริตคอรัปชัน่ ไม่ค านึงถึงสิทธิ
มนษุยชน และด าเนินนโยบายตา่งประเทศใกล้ชิดกบัรัสเซียเพ่ือความมัน่คงของรัฐบาล ไม่ใช่เพ่ือความ
มัน่คงของประเทศและประชาชน ขณะเดียวกนั กลุ่มตอ่ต้านรัฐบาล เช่น กลุ่ม “the Right Sector” ก็
ไม่ใช่พลังพลเมืองบริสุทธ์ิ หากเป็นกลุ่มชาตินิยมสุดโต่ง ท่ีใช้ความรุนแรงในการประท้วงรัฐบาลจน
ก่อให้เกิดการจลาจล  

แน่นอนว่า กระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของยูเครนยงัไม่สิน้สุด เป็นท่ีน่าจบัตา
มองวา่ บทบาทและพลงัทางสงัคมจะช่วยขบัเคล่ือนให้ประชาธิปไตยในยเูครนตัง้มัน่ได้หรือไม่ หรือจะ
ตกอยูใ่นหลมุพรางของการเป็นประเทศท่ีอยูใ่นระบอบลกูผสม (Hybrid Regime) 

ทัศนคตต่ิอระบอบประชาธิปไตย 

 หลงัจากยูเครนได้รับอิสรภาพและกลายเป็นประเทศใหม่ภายหลังการล่มสลายของระบอบ
คอมมิวนิสต์ ยูเครนได้พยายามพฒันาประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ือง ในงานของ Michael McFaul445 
ชีใ้ห้เห็นว่าแม้ยูเครนจะเปล่ียนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตย แต่ยงัเป็นประชาธิปไตยท่ีไม่เต็มใบ (Partial 
Democracy) เพราะยงัมีปัญหาเร่ืองการจดัการความขดัแย้งทางการเมืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกันิติรัฐ 
ปัญหาการจดัการเลือกตัง้ และการใช้กติกาทางกฎหมายและรัฐธรรมนญูเพ่ือเปา้หมายทางการเมือง
เฉพาะเร่ือง อยา่งไรก็ดี การเคล่ือนไหวของประชาชน ทัง้ในชว่ง ค.ศ. 2004 และค.ศ. 2013 พอจะท าให้

                                                           
445 Michael McFaul, op. cit., pp. 212-244. 
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เห็นภาพของประชาธิปไตยท่ีมีพลังจากประชาชนสนบัสนุนมากยิ่งขึน้ ปรากฏการณ์ปฏิวัติสีส้มนัน้
เกิดขึน้ภายใต้ชนชัน้น าทางการเมือง และเครือขา่ยของประธานาธิบดี Yushchenko แตก่ารเคล่ือนไหว
ในเหตกุารณ์ Euromaidan ในช่วง ค.ศ. 2013-14 เป็นการเคล่ือนไหวแบบไร้แกนน า ซึ่งอาจแสดงให้
เห็นถึงความต่ืนตวัในหมูป่ระชาชนท่ีมีมากขึน้  

ข้อพึงระวังในการเคล่ือนไหวของประชาชนยูเครน ซึ่งในอดีตมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียน
ทิศทางทางการเมือง คือ ค าถามท่ีว่า การรณรงค์ ชุมนุมประท้วงจนบางครัง้น าไปสู่ความรุนแรงนัน้ 
ควรมีขอบเขตแคไ่หน เพียงไร หรือไม ่เพ่ือสร้างหลกัประกนัว่า การใช้สิทธิเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย จะไม่กลายเป็นการใช้สิทธินัน้เพ่ือล้มล้างประชาธิปไตยเสียเอง ตาม
แนวคดิสิทธิอ านาจอนัชอบธรรมในการปกปอ้งประชาธิปไตย (Militant democracy) 

ในกระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย จุดแข็งส าคญัของยูเครน คือการท่ีทหารและ
กองทพัไม่เข้ามาแทรกแซงการเมืองภายใน ท าให้ปัญหาในระบบการเมืองเป็นเร่ืองของตวัแสดงภาค
การเมืองอยา่งพรรคการเมือง กลุม่การเมือง ศาลรัฐธรรมนญู และประชาชน 
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เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของโปแลนด์ 

เกร่ินน า 

 สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) เป็นประเทศท่ีอยู่ในพืน้ท่ีระหว่างยโุรปกลางและ
ยุโรปตะวันออก มีดินแดนติดกับเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ยูเครน ลิทัวเนีย และแคว้น
คาลีนินกราดรัสเซีย ด้วยภมูิรัฐศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงยโุรปเข้าหากันท าให้โปแลนด์เป็นประเทศท่ีมีบทบาท
ส าคญัในประวตัศิาสตร์โลกในยคุตา่งๆ ตัง้แตส่งครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง ครัง้ท่ีสอง สงครามเย็น การล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต และการเมืองในสหภาพยโุรป 

 ตามพัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ โปแลนด์ก่อตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 966 ภายใต้ราชวงศ์เปียสต์ 
(Piast dynasty) โดยการปกครองของ Duke Mieszko I ท่ีท าให้โปแลนด์กลายเป็นรัฐภายใต้ศาสน
จกัรคริสเตียนคาทอลิค และกลายมาเป็นราชอาณาจกัรโปแลนด์ (the Kingdom of Poland) ใน ค.ศ. 
1025 สมยักษัตริย์ Boleslaw I โปแลนด์ได้เป็นศนูย์กลางส าคญัของยโุรปในช่วงคริสตศวรรษท่ี 16 
จากการลงนามใน The Union of Lublin ซึ่งท าให้เกิดเครือจกัรภพโปแลนด์-ลิทวัเนีย (Polish-
Lithuanian Commonwealth) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ สาธารณรัฐโปแลนด์ท่ีหนึ่ง (First Polish Republic) 
ท่ีปกครองด้วยระบอบกึ่งกษัตริย์ กึ่งสหพนัธรัฐ ความน่าสนใจคือ รูปแบบการปกครองของสาธารณรัฐ
โปแลนด์ท่ีหนึ่ง มีความเป็นประชาธิปไตยซ่อนอยู่ ทัง้การออกกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติเซย์ม 
(Sejm) และบงัคบัใช้รัฐธรรมนูญฉบบัแรกใน ค.ศ. 1791 ท่ีถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกัษร 
(Written constitution) ฉบบัแรกของยุโรป และฉบบัท่ี 2 ของโลก ตามหลงัรัฐธรรมนญูสหรัฐอเมริกา 
โดยรัฐธรรมนญูฉบบันีไ้ด้พยายามกลา่วถึงสิทธิพลเมือง (Civil rights) ของประชาชนในเครือจกัรภาพ 

 ท่ามกลางมหาอ านาจในยุโรปอย่างรัสเซีย ปรัสเซีย และออสเตรีย ท าให้โปแลนด์ถูกรุกราน
บอ่ยครัง้ และเสียอิสรภาพหลงัจากประกาศใช้รัฐธรรมนญูได้ไม่นาน โดยใน ค.ศ. 1795 เครือจกัรภพ
โปแลนด์-ลิทวัเนียถูกแบ่งพืน้ท่ีให้กับรัสเซีย ปรัสเซีย และออสเตรีย ท าให้โปแลนด์หายไปจากแผนท่ี
ยุโรปเป็นเวลากว่าศตวรรษ แม้ว่าจะมีการเคล่ือนไหวชาตินิยมโปแลนด์หลายครัง้แต่ก็ไม่สามารถ
เรียกร้องเอกราชได้ จนกระทัง่หลงัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง ท่ีเยอรมนัและออสเตรียอ่อนก าลงั
ลง โปแลนด์ได้ท าสงครามตอ่ต้านรัสเซีย และประกาศเอกราชอีกครัง้ภายใต้การน าของนายพล Jozef 
Pilsudski ซึ่งได้เข้ามาเป็นประมุขของรัฐใน ค.ศ. 1918 โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูใหม่ใน ค.ศ. 
1921 และตัง้เป็นยคุสาธารณรัฐโปแลนด์ท่ีสอง (Second Polish Republic) การประกาศเอกราชครัง้นี ้
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อยู่ภายใต้การสนบัสนนุของประธานาธิบดี Woodrow Wilson ของสหรัฐอเมริกา กรณีนีไ้ด้กลายเป็น
พันธะท่ียังด ารงอยู่ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้โปแลนด์มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา และมีนโยบาย
ตา่งประเทศท่ีตอ่ต้านรัสเซีย 

 การเมืองของโปแลนด์ในอดีต เปล่ียนแปลงสลบักนัไปมาระหว่างการก่อตวัของประชาธิปไตย
และการล่มสลายของประชาธิปไตย (Democratic breakdown) ภายหลงัการประกาศอิสรภาพในปี 
ค.ศ. 1918 ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ Gabriel Narutowicz ได้รับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดี
คนแรกของโปแลนด์ หลงัการผ่านร่างรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 1991 และการเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภาใน 
ค.ศ. 1992 ท่ามกลางสงครามกับรัสเซีย ประธานาธิบดี Gabriel Narutowicz ถูกลอบสงัหาร ท าให้
สถานการณ์การเมืองเกิดความป่ันป่วน ระส ่าระสาย นายพล Jozef Pilsudski จึงท ารัฐประหารและ
ปกครองด้วยระบอบอ านาจนิยมกว่าทศวรรษ แม้ว่าจะมีการเปิดให้สภาเซย์ม ปฎิบตัิหน้าท่ี แต่ผู้ มี
อ านาจในการบริหาร ตดัสินใจในกิจการทุกด้านท่ีแท้จริงคือนายพล Pilsudski นายพลผู้ นีป้กครอง
โปแลนดจ์นกระทัง่ถึงแก่อสญักรรมใน ค.ศ. 1935 

 ในช่วงเวลาเดียวกัน การเมืองโลกเข้าสู่ยุคสงครามโลกครัง้ท่ีสอง โปแลนด์ถูกรุกรานทัง้จาก
สหภาพโซเวียตและกองทพันาซีเยอรมนั โซเวียตและเยอรมนัมีข้อตกลงลบัท่ีจะแบง่โปแลนด์คนละคร่ึง
หากยดึประเทศนีไ้ด้446 แม้วา่จะต้านทพัสหภาพโซเวียตได้ แตส่ดุท้ายโปแลนด์ก็ต้องสญูเสียเอกราชอีก
ครัง้ในวนัท่ี 27 กนัยายน ค.ศ. 1939 ในสงครามยึดวอร์ซอ (the Siege of Warsaw) ท่ีนาซีเยอรมนับกุ
เข้ามาถึงใจกลางของโปแลนด์ จนเกิดเป็นสนธิสญัญา Molotov-Ribbentrop Pact ซึ่งเป็นสนธิสญัญา
ทางการระหว่างนาซีเยอรมนักบัสหภาพโซเวียตว่าจะไม่รุกรานกันเอง แต่จะแบ่งโปแลนด์ระหว่างกัน 
(นาซีได้ภาคตะวนัตก ส่วนโซเวียตได้ภาคตะวนัออก รวมถึงเอสโตเนีย ลตัเวีย ลิทวัเนีย และส่วนหนึ่ง
ของโรมาเนียด้วย) รัฐบาลของโปแลนด์ได้ลีภ้ัยไปองักฤษและตัง้รัฐบาลผลดัถ่ินในการต่อต้านการ
ยึดครองดงักลา่ว 

 ภายใต้การยึดครองของนาซีและสหภาพโซเวียต โปแลนด์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการ
ฆ่าล้างเผาพนัธุ์ชาวยิวในคา่ยกกักนั เช่น Auschwitz, Treblinka, Majdanek และอ่ืนๆ การสงัหารหมู่
ชาวยิวเป็นสาเหตใุห้ชาวโปแลนด์เสียชีวิตไปกว่า 3 ล้านคน ในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เกิด

                                                           
446 Tim Lambert, “A Short History of Poland,” Local histories [online], August 14, 2016, Available from 
http://www.localhistories.org/ poland.html.  
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กระแสการเรียกร้องเอกราชของโปแลนด์ในช่ือ “การลกุขึน้สู้ ในวอซอว์” (The Warsaw Uprising) ใน 
ค.ศ. 1944 เพ่ือตอ่ต้านการยึดครองของนาซีเยอรมนั ปรากฏการณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ในขณะท่ีกองก าลงั
นาซีก าลังถอนทัพออกจากโปแลนด์ และโซเวียตก าลังรุกเข้ามาทางด้านตะวันออก แต่ผลของการ
ลุกขึน้สู้กลบัพา่ยแพ้แก่กองก าลงันาซีท่ียงัเหลืออยู ่

การท่ีนาซีเยอรมนัพา่ยแพ้สงครามโลก เปิดโอกาสให้สหภาพโซเวียตผนวกโปแลนด์เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. 1945 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนธิสญัญาวอซอว์ 
(Warsaw Pact) ท่ีต่อต้านกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยและองค์การนาโต้ หลงัการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียตในช่วง ค.ศ. 11989-1991 ประเทศซึ่งเคยถกูผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
แยกตวัออกมาประกาศเอกราช และเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบคอมมิวนิสต์ไปสู่ระบอบ
การเมืองรูปแบบอ่ืน โปแลนด์กลายเป็นต้นแบบหนึ่งของประเทศท่ีเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีประสบความส าเร็จ (Post-communist democracy)  

แผนภาพท่ี 6.2 ที่ตัง้ประเทศโปแลนด์ 

 

ที่มา: smartraveller. Gov.au, Poland [online], February 28, 2017, Available from 
http://smartraveller.gov.au/Maps/Poland.gif. 
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การโอนคืนอ านาจให้ประชาชน 

 ในยุคการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต ได้เกิดขบวนการ
เรียกร้องเอกราชภายใต้ช่ือขบวนการโซลิดาริตี ้(Solidarity movement) กลุ่มโซลิดาริตี ้มีสมาชิกกว่า 
10 ล้านคน และเป็นขบวนการตอ่ต้านของพลเมือง (Civil resistance) ท่ีพยายามเปล่ียนผ่านประเทศ
จากคอมมิวนิสต์ไปสู่ประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตัง้อย่างเสรี  โดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากการรวมตวัของ
กลุ่มสมาคมการค้า และเติบโตขึน้เร่ือยๆ จนกลายมาเป็นการเคล่ือนไหวใหญ่ในช่วงทศวรรษท่ี 1980
น ามาสู่ความขัดแย้งระหว่างขบวนการโซลิดาริตีก้ับพรรคคอมมิวนิสต์ของโปแลนด์ท่ามกลางวิกฤติ
เศรษฐกิจ และปัญหาความยากจน ท่ีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กระทัง่ ค.ศ. 1989 
ได้มีข้อตกลงให้การเคล่ือนไหวของกลุ่มโซลิดาริตีท้ าได้อย่างถกูกฎหมาย (Legalization) และเปิดให้
ส่ือมวลชนมีเสรีภาพ  

กระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของโปแลนด์มีจดุเร่ิมต้นจากการเจรจาโต๊ะกลม ท่ี
เกิดขึน้ภายใต้การน าของนาย Lech Walesa ผู้น าแนวร่วมกลุ่มโซลิดาริตี ้ ท่ีประสานให้เกิดการเจรจา
สามฝ่ายระหว่าง หนึ่ง กลุ่มโซลิดาริตี ้(Trade Union Solidarity) ซึ่งท างานใกล้ชิดกบักลุ่มนกัศกึษา 
นกัวิชาการ สอง กลุม่ศาสนจกัร (The Catholic Church) และสาม พรรคคอมมิวนิสต์ท่ีกมุอ านาจรัฐใน
ขณะนัน้ จนน ามาสู่การปฏิรูปการเมือง โดยให้มีการเลือกตัง้เสรีเพ่ือเลือกสมาชิกในสภาเซย์ม โดย
พรรคคอมมิวนิสต์ยงัถือครองท่ีนัง่ร้อยละ 65 และเปิดให้มีการเลือกตัง้เสรีร้อยละ 35  

การเลือกสมาชิกสภาตัง้ครัง้แรกในวนัท่ี 4 มิถุนายน ค.ศ. 1989 กลุ่มโซลิดาริตีไ้ด้รับชยัชนะ
อย่างท่วมท้น และแกนน ากลุ่มโซลิดาริตีน้าย Lech Walesa ได้รับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีใน ค.ศ. 
1990 รัฐบาลโดยการน าของ the Solidarity ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรดแูลการเปล่ียนผ่าน (Transitional 
body) โดยใช้แนวทางประนีประนอม พรรค Solidarity คุมต าแหน่งคร่ึงหนึ่งในคณะรัฐบาล ส่วนท่ี
เหลือแบง่กนัระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ และอีก 2 พรรคคือ the United People’s Party และพรรค the 
Democratic Party ซึ่งเป็นแนวร่วมเดิมของพรรคคอมมิวนิสต์ ตอ่มาได้จดัให้มีการเลือกตัง้สภาเซย์ม
ใหมท่ัง้หมดใน ค.ศ. 1991 พร้อมกบัการถอนก าลงัทหารและการลม่สลายของสหภาพโซเวียต โปแลนด์
จึงกลบัมาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยอีกครัง้หนึ่ง ทัง้นีใ้น ค.ศ. 1993 กลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์สาย
ปฏิรูปได้เข้ามาเป็นรัฐบาลผสมเพ่ือให้เกิดความสมานฉนัท์ ในการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองให้เป็น
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เสรีนิยมมากยิ่งขึน้ ใน ค.ศ. 1999 โปแลนด์ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรนาโต้ (NATO) พร้อมกบัฮงัการีและ
สาธารณรัฐเชค 

ใน ค.ศ. 1995 Aleksander Kwasniewski อดีตนกัการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์ หวัหน้ากลุ่ม
ฝ่ายซ้าย Social Democracy of the Republic of Poland และแกนน าก่อตัง้ the Democratic Left 
Alliance ได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้เหนือนาย Lech Walesa จนได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ และ
รัฐสภาโปแลนด์ได้มีการปฏิรูปการเมืองเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่จนประกาศใช้ใน ค.ศ. 1997 
นบัเป็นสาธารณรัฐโปแลนด์ท่ีสาม (Third Polish Republic) ส่วนกลุ่มโซลิดาริตีไ้ด้ตัง้กลุ่มรณรงค์เพ่ือ
การเลือกตัง้ช่ือว่า Solidarity Electoral Action (AWS) น าโดยนาย Jerzy Buzek ซึ่งได้รับชยัชนะใน
การเลือกตัง้เสียงข้างมากในรัฐสภาจนสามารถจดัตัง้รัฐบาลผสมได้ 

นอกจากนี ้โปแลนดย์งัได้ก้าวไปเป็นสว่นหนึ่งของสมาชิกสหภาพยโุรป (EU membership) ใน 
ค.ศ. 2004 ท าให้โปแลนด์กลายเป็นประเทศยุโรปกลาง-ตะวนัออกท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีความ
ใกล้ชิดกับยโุรปและสหรัฐอเมริกาอย่างมาก งานของ Michael McFaul447 ยืนยนัว่าโปแลนด์ได้ผ่าน
การเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย และพฒันาเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีมีประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่
ส าเร็จแล้ว ในปัจจุบนั โปแลนด์ เผชิญปัญหาเหมือนประเทศประชาธิปไตยทัว่ไป เช่น ดุลอ านาจใน
ความสมัพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ปัญหาในยเูครน และการตอ่สู้ ระหว่างพลงัฝ่ายอนรัุกษ์นิยม 
กบัพลงัฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้า กระแสความนิยมฝ่ายขวาในยุโรป ท าให้ประธานาธิบดีหนุ่ม อายุเพียง 
43 ปี นาย Andrzej Duda จากพรรค Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwosc: PiS) ท่ีมีนโยบาย
อนรัุกษ์นิยมทางสงัคม ต่อต้านการท าแท้งและการแตง่งานของเพศเดียวกนั แต่ใช้อดุมการณ์ซ้ายใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชนะการเลือกตัง้ใน ค.ศ. 2015448  ขณะท่ีกลุ่มโซลิดาริตีไ้ด้กลายเป็นกลุ่มท่ี
เน้นวฒันธรรมการค้าเสรีและกลุ่มสมาคมพ่อค้า ท าให้สมาชิกโซลิดาลิตีท่ี้เคยมีอยู่กว่า 10 ล้านคน 
ลดลงมาเหลือเพียง 400,000 คน ใน ค.ศ. 2011 การศกึษากระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
และการพัฒนาประชาธิปไตยของโปแลนด์  เป็นตัวแบบการเปล่ียนผ่านในกลุ่มประเทศหลัง
คอมมิวนิสต์ท่ีนา่สนใจยิ่ง 

                                                           
447 Michael McFaul, op. cit., p. 228. 
448 Natalia Dueholm. “Poland’s new president lifts pro-life, pro-family hopes,” Life Site [online], June 2, 2015. Available from 
https://www.lifesitenews.com/news/polands-new-president-lifts-pro-life-pro-family-hopes 
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การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 

 โปแลนด์มีรัฐธรรมนญูมาแล้วทัง้หมดถึง 15 ฉบบั การปฏิรูปรัฐธรรมนญูแตล่ะครัง้อยู่ในกรอบ
เวลาทางประวตัิศาสตร์ของการก่อตัง้สาธารณรัฐโปแลนด์ท่ีหนึ่ง สาธารณรัฐโปแลนด์ท่ีสอง โปแลนด์
ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ และสาธารณรัฐโปแลนด์ท่ีสาม ซึ่งเช่ือมโยงกับการก่อตัง้รัฐชาติ การ
ประกาศเอกราช การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ และการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย สาระส าคญั
ใน 4 ชว่งเวลาดงักลา่วสามารถสรุป ได้ดงันี ้

 ครัง้แรก เป็นการสถาปนารัฐธรรมนญูภายใต้สาธารณรัฐท่ีหนึ่ง รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1791 ถือว่า
มีความส าคญัอยา่งมากเพราะเป็นรัฐธรรมนญูลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกในยโุรป ท่ีถกูร่างขึน้โดยสภา
เซย์ม ของเครือจกัรภพโปแลนด์-ลิทวัเนีย รัฐธรรมนญูฉบบันีไ้ด้กล่าวถึงความเท่าเทียมกนัของพลเมือง
ระหว่างประชาชนในเมือง (Townspeople) และชนชัน้สูง (Nobility, Szlachta) รวมถึงการให้สิทธิ
คุ้มครองจากรัฐบาลแก่ชาวนาเพ่ือบรรเทาสถานะของทาสชาวนาติดท่ีดิน (Serfdom) รัฐธรรมนูญใน
สาธารณรัฐท่ีหนึ่งของโปแลนด์ ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญในระบอบกษัตริย์ท่ีเป็นประชาธิปไตย 
(Democratic constitutional monarchy)  

 ครัง้ท่ีสอง ในช่วงสาธารณรัฐท่ีสอง รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1921 เป็นการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ประกาศอิสรภาพจากปรัสเซีย/เยอรมนั หลงัจากการเคล่ือนไหวใหญ่ในเหตกุารณ์ the Greater Poland 
Uprising ใน ค.ศ. 1918 รัฐธรรมนูญฉบบันีถื้อก าเนิดจากการริเร่ิมของนายพล Jozef Pilsudski และ
การสนบัสนนุของ Woodrow Wilson ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐธรรมนญูท่ีมีรากฐานมาจาก
รัฐธรรมนญูของฝร่ังเศส และมีเนือ้หาท่ีเป็นประชาธิปไตยอยา่งมาก เช่น การตอ่ต้านการเหยียดผิวและ
การเลือกปฏิบตัจิากศาสนา และการล้มสถานะของกษัตริย์และชนชัน้น าในสังคม เป็นต้น รัฐธรรมนญู
ฉบบันีไ้ด้รับการแก้ไขใน ค.ศ. 1926 ในท่ีสดุถกูยกเลิกใน ค.ศ. 1935 และแทนท่ีโดยรัฐธรรมนญูฉบบั
เมษายน ค.ศ. 1935 (The April Constitution of Poland, 1935) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนญูภายใต้บริบทของ
สงคราม ท่ีรับรองการเปล่ียนระบบการเมืองมาเป็นระบบประธานาธิบดี และมีการปกครองแบบอ านาจ
นิยม  

 ครัง้ท่ีสาม เป็นรัฐธรรมนูญท่ีร่างขึน้เพ่ือรองรับการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ (the Polish 
People's Republic) เรียกกนัว่า รัฐธรรมนญูเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1952 รัฐธรรมนญูฉบบันีไ้ด้รับอิทธิพล
โดยตรงจากรัฐธรรมนญูของโซเวียต (กล่าวกนัว่าร่างโดยสตาลิน ผู้น าโซเวียต แล้วแปลกลบัมาเป็นภาษา
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โปลิส) ให้อ านาจเด็ดขาดแก่ผู้น าสูงสุดของโปแลนด์ แม้จะมีสภาเซย์มในฐานะตวัแทนเจตจ านงค์ของ
ประชาชน แต่อ านาจท่ีแท้จริงอยู่ท่ีสภาแห่งรัฐ  (the State Council) ภายหลังการสิน้สุดระบอบ
คอมมิวนิสต์และเผด็จการพรรคเดียว รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1952 ได้รับการปรับแก้หลายครัง้ จนน าไปสู่การ
แก้ไขเพ่ือปรูากฐานสูก่ารเปล่ียนผา่นไปเป็นประชาธิปไตย ในท่ีสดุถกูแทนท่ีด้วยรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1997 

ครัง้ท่ีส่ี การปฎิรูปโดยปรับแก้รัฐธรรมนญูในระบอบเก่า จนเกิดเป็นรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1997 จะ
เห็นวา่ตัง้แตจ่ดุเร่ิมของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีจดัให้มีการเลือกตัง้ครัง้แรก ใน ค.ศ. 1989
โปแลนด์ใช้เวลาต่อจากนัน้อีก 8 ปี กว่าจะมีรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ
กระบวนการเจรจาตอ่รอง และตกลงในโปแลนดใ์ช้เวลายาวนาน จนได้รับฉนัทามติจากทกุกลุม่  

รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 เป็นรัฐธรรมนูญของโปแลนด์ยุคสาธารณรัฐท่ีสามในปัจจุบนั ท่ีมี
เปา้หมายปฏิรูปการเมืองเพ่ือหนัหลงัให้กบัระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ วางรากฐานทางการเมืองเพ่ือ
ก้าวเข้าสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในสังคมท่ีเน้นความเป็นธรรม 
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 ได้รับความชอบธรรมจากการลงประชามติในวนัท่ี 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 
และประกาศใช้ในวันท่ี 17 ตุลาคม ค.ศ. 1997 สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบบันี ้คือการเปล่ียน
โปแลนด์จากระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว (Single-party system) มาเป็นระบบพรรคการเมืองหลาย
พรรค (Multi-party system) ภายใต้ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา (Semi-presidential system) โดย
มีเปา้หมายให้การเมืองมีลกัษณะพหนุิยม (Pluralism) ดงัปรากฏในค าปรารภของรัฐธรรมนญูท่ีว่า 

“Recalling the best traditions of the First and the Second Republic, ... 
Hereby establish this Constitution of the Republic of Poland as the basic law 
for the State, based on respect for freedom and justice, cooperation between 
the public powers, social dialogue as well as on the principle of subsidiarity in 
the strengthening the powers of citizens and their communities. We call upon 
all those who will apply this Constitution for the good of the Third Republic to 
do so paying respect to the inherent dignity of the person, his or her right to 
freedom, the obligation of solidarity with others, and respect for these 
principles as the unshakeable foundation of the Republic of Poland.”449 

                                                           
449 The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997, preamble. 
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 จะเห็นว่า การปฏิรูปรัฐธรรมนูญของโปแลนด์สะท้อนพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองจากรัฐธรรมนญูภายใต้ระบอบกษัตริย์ในสาธารณรัฐท่ีหนึ่ง มาสู่รัฐธรรมนญูแบบสาธารณรัฐ
และระบบประธานาธิบดีเพ่ือการประกาศเอกราชในช่วงสาธารณรัฐท่ีสอง ท่ามกลางปัญหาสงคราม
และความขดัแย้งภายในประเทศ มาสู่รัฐธรรมนญูในระบอบคอมมิวนิสต์ท่ีรับรองพรรคการเมืองเดียว 
และสามารถปฏิรูปรัฐธรรมนญู หลงัจากการลม่สลายของโซเวียตเพ่ือสร้างระบอบประชาธิปไตยเสรีได้
ส าเร็จ  

การออกแบบสถาบันการเมือง 

1. ระบบเลือกตัง้ 

 สิทธิเลือกตัง้ ทัง้ในระดบัชาติและท้องถ่ิน รวมถึงการลงประชามติเป็นของประชาชนชาว
โปแลนด์ท่ีมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป450 การจัดการเลือกตัง้ถูกก ากับดูแลโดยคณะกรรมการการ
เลือกตัง้แหง่ชาต ิ(National Electoral Commission) จ านวน 9 คน ประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลสงูสดุ 
3 คน ผู้พิพากษาในคณะตลุาการรัฐธรรมนูญ 3 คน และผู้พิพากษาศาลปกครอง 3 คน ได้รับการ
แตง่ตัง้โดยประธานาธิบดี 

ตารางท่ี 6.4 ผลเลือกตัง้รัฐสภาโปแลนด์ ค.ศ. 2015 

ผู้สมัครรับเลือกตัง้ Beata Szydlo EwaKopacz Pawel Kukiz Janusz 
Ouechocimski 

พรรคการเมือง PiS PO Kukiz’15 PSL 
จ านวนที่นัง่ที่ได้ 235 138 42 16 
คะแนนเสยีงที่ได้ 5,711,687 3,661,474 1,339,094 779,875 
ร้อยละ 37.58 24.09 8.81 5.13 
ร้อยละผู้มาใช้สทิธิ 50.92 

ที่มา: Republic of Poland [online], February 28, 2017, Available from http://psephos.adam-
carr.net/countries/p/poland/polandmapsindex2011.shtml. 

                                                           
450 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 62. 
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ส าหรับการเลือกตัง้ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาล่างหรือสภาเซย์ม ใช้ระบบเลือกตัง้แบบสัดส่วน 
(Proportional representation) สภาเซย์มมีสมาชิกทัง้สิน้ 460 คน เขตเลือกตัง้ในแบบบญัชีรายช่ือ แบง่
ออกเป็น 41 เขต แตล่ะเขตมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ประมาณ 7-19 ท่ีนัง่ ใช้วิธีการค านวณเพื่อ
จดัสรรสดัสว่นท่ีนัง่ให้พรรคการเมืองแบบด็องห์ (d’Hondt Method) เพ่ือเฉล่ียคะแนนเสียงท่ีแตล่ะพรรค
การเมืองได้รับส าหรับทุกพรรคการเมือง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการหายไปของเสียงข้างน้อย (Wasted 
votes)451 การนบัคะแนนในลกัษณะนีเ้อือ้ให้เกิดระบบพรรคการเมืองหลายพรรค (Multi-party system) 
แต่ยงัคงมีข้อก าหนดเร่ืองเกณฑ์ขัน้ต ่า (Threshold) ของพรรคการเมืองท่ีต้องได้คะแนนเสียงร้อยละ 5 
เพ่ือจะมีท่ีนัง่ในสภาผู้แทนราษฎร กฎข้อนีย้กเว้นส าหรับพรรคท่ีเป็นตวัแทนคนกลุ่มน้อย และร้อยละ 8 
ส าหรับเข้าร่วมรัฐบาล (Coalitions) หมายความว่า หากพรรคได้รับคะแนนเสียงไม่ถึง ร้อยละ 5 จากทัว่
ประเทศ จะไมไ่ด้รับการจดัสรรท่ีนัง่เลย คล้ายกบัข้อก าหนดในระบบเลือกตัง้บญัชีรายช่ือของไทยภายใต้
รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 และหากได้รับคะแนนเสียงน้อยกวา่ร้อยละ 8 จะไมส่ามารถร่วมจดัตัง้รัฐบาลได้452 

ส่วนวฒุิสภา มาจากการเลือกตัง้แบบเสียงข้างมากธรรมดา (Plurality system) แบบ 1 คน 1 
เขต (Single-member district) จ านวน 100 คน 

 ส าหรับการเลือกตัง้ประธานาธิบดี เป็นการเลือกตัง้แบบเสียงข้างมากเด็ดขาด ด้วยระบบ
เลือกตัง้สองรอบ (Two-round system) หากในรอบแรกของการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ไม่มีผู้สมคัร
คนใดได้คะแนนเสียงข้างมากเดด็ขาดเกินกึ่งหนึง่ จะน าไปสูก่ารเลือกตัง้รอบสองท่ีจะต้องจดัขึน้ภายใน 
14 วนัหลงัจากการเลือกตัง้รอบแรก โดยคดัเลือกผู้สมคัรท่ีได้คะแนนสงูสุด 2 คน มาแข่งกันในการ
เลือกตัง้รอบสอง ผู้สมคัรท่ีได้เสียงข้างมากรอบสอง จะได้รับการเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดี หากเกิด
ปัญหาในกรณีท่ีผู้ เข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งปฏิเสธไม่กลบัมาแข่งขนัในการเลือกตัง้รอบสอง หรือถูก
ตดัสินว่ากระท าผิดกฎหมายเลือกตัง้ หรือเสียชีวิต ให้คดัเลือกผู้ ท่ีได้คะแนนสูงสดุล าดบัสามจากการ
เลือกตัง้รอบแรก เป็นผู้ แข่งขันในการเลือกตัง้รอบสองแทน โดยให้ขยายระยะเวลาในการจัดการ
เลือกตัง้รอบสองออกไปอีก 14 วนั453 

                                                           
451 ดคู าอธิบายการนบัคะแนนแบบด๊องห์ ในระบบเลือกตัง้ของชิลี บทที่ 4 
452 Alberto Nardelli, “Polish elections 2015: a guide to the parties, polls and electoral system,” The Guardian. 22 October 
2015 [online], February 28, 2017, Available from https://www.theguardian.com/world/2015/oct/22/polish-elections-2015-a-
guide-to-the-parties-polls-and-electoral-system. 
453 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 127. 
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2. รูปแบบรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ : 
ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา และรูปแบบสภาคู่ 

รัฐธรรมนญูฉบบั ค.ศ. 1997 ก าหนดให้การปกครองของโปแลนด์ใช้รูปแบบสาธารณรัฐ (the 
Republic of Poland) ในลกัษณะของรัฐเด่ียว (Unitary state) โดยอ านาจอธิปไตยของสาธารณรัฐ
โปแลนด์จะเป็นของ “ชาติ” (Supreme power in the Republic of Poland shall be vested in the 
Nation) และชาติก็จะบริหารอ านาจดงักล่าวโดยตรงหรือผ่านระบบตวัแทน (The Nation shall 
exercise such power directly or through their representatives)454 การก าหนดให้ชาติเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยเช่นนี ้สะท้อนการมองว่าอ านาจสูงสุดทางการเมืองเป็นของ “ส่วนรวม” ไม่ใช่ถูก
จ าแนกเป็นของประชาชนแบบ “ปัจเจกบคุคล” 

 ในสว่นของรูปแบบรัฐบาล โปแลนด์มีลกัษณะการปกครองในระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา 
(Semi-presidential system) ท่ีมีการแบง่แยกอ านาจและการถ่วงดลุอ านาจระหว่างฝ่ายนิติบญัญัต ิ
บริหาร และตลุาการ ดงันี ้455  

1) อ านาจนิติบัญญัติ อยู่ในรูปแบบของสภาคู่ (Bicameralism) ประกอบไปด้วยสภา
ผู้ แทนราษฎรหรือสภาล่างท่ีรู้จักในช่ือว่าสภาเซย์ม และวุฒิสภา  มีวาระในการด ารง
ต าแหนง่ 4 ปี  
a. สภาเซย์ม มีสมาชิกทัง้หมด 460 ท่ีนัง่ มาจากการเลือกตัง้ทัว่ไป ในระบบบญัชีรายช่ือ 

ด้วยการเลือกตัง้แบบลับ456 โดยผู้ ท่ีจะลงสมัครเข้าแข่งขันเป็นสมาชิกสภาเซย์ม
จะต้องมีอายคุรบ 21 ปีบริบรูณ์457 

b. วุฒิสภามีสมาชิกทัง้หมด 100 ท่ีนั่ง มาจากการเลือกตัง้ทั่วไป โดยตรง ด้วยการ
เลือกตัง้แบบลบัเช่นกนั458 โดยผู้ ท่ีจะลงสมคัรเข้าแข่งขนัเป็นสมาชิกวฒุิสภาจะต้องมี
อายคุรบ 30 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป459 

                                                           
454 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 4. 
455 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 10. 
456 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 96. 
457 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 99 (1). 
458 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 97. 
459 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 99 (2). 
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2) อ านาจบริหาร มีประมุขของรัฐคือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ มาจากการ
เลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 5 ปี อยู่ในต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว ผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีจะต้องมีอาย ุ35 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป460 
ประธานาธิดีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารท่ีดแูลด้านความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศ 
เป็นผู้บญัชาการทหารสงูสดุ (the Supreme Commander of the Armed Forces) เป็น
ผู้แต่งตัง้ผู้บญัชาการเหล่าทพั และมีอ านาจสัง่เคลื่อนย้ายก าลงัพล ประธานาธิบดีเป็น
ผู้ เลือกนายกรัฐมนตร ซึง่โดยหลกัการแล้ว ประธานาธิบดีสามารถเลือกใครก็ได้ แตใ่นทาง
ปฎิบัติ ประธานาธิบดีจะไม่เลือกผู้ ท่ีไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาเซย์มขึน้เป็น
นายกรัฐมนตรี ดังนัน้ โดยปกติ นายกรัฐมนตรีคือผู้ น าเสียงข้างมากในสภาเซย์ม 
นายกรัฐมนตรีเลือกคณะรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าท่ีบริหารประเทศและกิจการภายใน สมาชิก
รัฐสภาสามารถตัง้กระทู้ถามคณะรัฐมนตรีได้ ประธานาธิบดีมีอ านาจเสนอกฎหมายเข้าสู่
สภา และใช้อ านาจวีโต้ (Veto) ร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยสภาได้ หากสภาเซย์มยืนยนัด้วย
คะแนนเสียง 3 ใน 5 อ านาจชะลอร่างกฎหมายของประธานาธิบดีเป็นอนัตกไป  

3) อ านาจตลุาการ อยู่ภายใต้การก ากับของศาล ระบบศาลของโปแลนด์ แบ่งออกเป็นศาล
สงู ศาลทัว่ไป ศาลปกครอง และศาลทหาร รวมถึงศาลพิเศษในช่วงสงคราม 461 โดยจะมี
การแตง่ตัง้สภาแห่งชาติของตลุาการ (the National Council of the Judiciary) ท าหน้าท่ี
ดแูลและคุ้มครองให้ศาลและผู้พิพากษาสามารถท างานได้อย่างอิสระ 462 อีกด้านคือคณะ
ตุลาการพิเศษ (Tribunal) ท่ีประกอบไปด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
tribunal) และคณะตลุาการแหง่รัฐ (the Tribunal of state) 

กระบวนการออกกฎหมายสะท้อนการจดัวางความสมัพนัธ์ระหว่างสามอ านาจหลกัในโปแลนด์
ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ เม่ือกฎหมายผ่านรัฐสภาแล้ว จะต้องให้ประมขุแห่งรัฐ คือ ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐโปแลนด์ลงลายมือช่ือ และประกาศใน the Journal of Laws of the Republic of Poland 
(Dziennik Ustaw) จึงจะถือว่ามีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย หากประธานาธิบดีเกิดข้อสงสยัว่าเนือ้ของ

                                                           
460 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 127. 
461 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 175. 
462 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 186. 
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กฎหมายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีมีอ านาจขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ( the 
Constitutional Tribunal) วินิจฉยัความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของกฎหมายดงักลา่วได้ด้วย463 

 ประธานาธิบดีเป็นผู้ก าหนดการเลือกตัง้และวนัเลือกตัง้สภาเซย์มและวฒุิสภา ภายใน 90 วนั 
นับตัง้แต่ก่อนสมาชิกสภาพของสภาดังกล่าวจะครบวาระ 4 ปี464 อ านาจในการยุบสภาเป็นของ
ประธานาธิบดี แตจ่ะท าได้ตอ่เม่ือสภาไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณในเวลา 4 เดือน หรือ
ไมใ่ห้ความไว้วางใจในการจัดตัง้รัฐบาลใหม่ ในขณะเดียวกนัประธานาธิบดีก็สามารถถกูตรวจสอบได้
โดยรัฐสภาและศาล ตามกระบวนการถอดถอน (Impeachment) กลา่วคือ หากสมาชิกของสภาทัง้สอง
ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 มีมติให้ตรวจสอบประธานาธิบดีในข้อกล่าวหาท่ีเป็นความผิดร้ายแรง และมี
มติให้ท าการตรวจสอบจะส่งตอ่ไปยงัคณะตลุาการรัฐธรรมนญูเพ่ือให้ด าเนินการพิจารณาข้อเท็จจริง 
หากพบวา่มีความผิดตามข้อกลา่วหา ให้สามารถถอดถอนประธานาธิบดีได้465  

ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ในระบบกึ่งประธานาธิบดี -กึ่งรัฐสภา ประธานาธิบดีเป็นผู้ เลือก
นายกรัฐมนตรี แตใ่นการบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบญัญัต ิ
เม่ือได้รับแตง่ตัง้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ยงัคงฐานะเป็นสมาชิกสภาเซย์มอยู่ นายกรัฐมนตรีสามารถเสนอ
กฎหมาย รวมถึงกฎหมายท่ีจ าเป็นเร่งดว่น เชน่ กฎหมายภาษี กฎหมายงบประมาณแผ่นดิน กฎหมาย
จดัการเลือกตัง้ครัง้ใหม ่ฯลฯ ให้สภาพิจารณาโดยดว่นได้ และสภาเซย์มสามารถตรวจสอบการท างาน
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ รวมไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ (Vote of no 
confidence) เพ่ือให้ประธานาธิบดีปลดนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนนัน้ออกจากต าแหน่ง466 ใน
กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี โปแลนด์ สมาชิกสภาเซย์มจะเสนอญัตติได้ต้องมี
สมาชิกอย่างน้อย 46 คนรับรอง พร้อมกบัเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ (Constructive vote of no 
confidence) และการลงมตต้ิองท าหลงัจากการเสนอญตัตไิมไ่ว้วางใจอยา่งน้อย 7 วนั 

 ส าหรับอ านาจศาล ถึงแม้จะไม่มีอ านาจในกระบวนการตดัสินใจทางนโยบายโดยตรง แตศ่าล
สามารถเข้าไปตรวจสอบความเท่ียงธรรม (Validity) ของการเลือกตัง้สมาชิกฝ่ายนิติบญัญัติได้ และ

                                                           
463 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 122. 
464 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 98 (2). 
465 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 145. 
466 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 158-159. 



200 
 

สามารถรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ลงคะแนนเสียงได้467 โดยการตรวจสอบของศาลมาจากภายในองค์กร
ของศาลเองในลกัษณะความรับผิดชอบแนวตัง้ (Vertical accountability) เช่น มาตรา 183 ก าหนดไว้
ว่าศาลสูงมีอ านาจในการตรวจตราการท างานของศาลทัว่ไปและศาลทหาร ในการพิจารณาคดีต่างๆ 
เป็นต้น ตลุาการศาลสงูสดุมาจากการแตง่ตัง้ของประธานาธิบดีแหง่สาธารณรัฐโปแลนด์ มีวาระในการ
ด ารงต าแหน่ง 6 ปี การแตง่ตัง้นัน้ ประธานาธิบดีจะต้องเลือกจากบคุคลท่ีท่ีประชมุตลุาการศาลสงูสดุ
คดัเลือกมาให้เทา่นัน้468 

 3. กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก 

 โปแลนด์ก าหนดให้มีคณะตลุาการรัฐธรรมนูญ (the Constitutional Tribunal) ประกอบไป
ด้วยผู้พิพากษา 15 คน จากการคดัสรรของสภาเซย์ม มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 9 ปี และอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ส่วนหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะถูกเลือกโดย
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ จากตวัแทนท่ีมาจากการคดัเลือกกนัเองในท่ีประชุมตลุาการ
รัฐธรรมนญู469 ทัง้นี ้อ านาจหน้าท่ีของคณะตลุาการรัฐธรรมนญู ถกูแบง่ไว้ใน 5 ด้านส าคญัคือ470  

1) ตรวจสอบกฎหมายลายลักษณ์อักษรและข้อตกลงระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนญู 

2) ตรวจสอบกฎหมายท่ีรองรับการให้สตัยาบนัในข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมาย
อ่ืนๆ 

3) ตรวจสอบเง่ือนไขของกฎหมายของกลไกรัฐส่วนกลางให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู 
4) ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของการด าเนินการและกิจกรรมของพรรคการเมือง 
5) ตรวจสอบข้อเรียกร้องเก่ียวกับการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่างๆ ตามสิทธิของ

บคุคลท่ีถกูกฎหมายอ่ืนละเมิดสิทธิ ในรัฐธรรมนญูนี ้ 

                                                           
467 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 101. 
468 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 183. 
469 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 194. 
470 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 188. 
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นอกจากนี ้คณะตลุาการรัฐธรรมนญูยงัมีอ านาจในการแสวงหาข้อตกลงร่วมกนัเม่ือเกิดความ
ขัดแย้งทางอ านาจระหว่างองคาพยพต่างๆ ของรัฐ และมีอ านาจในการวินิจฉัยตัดสินข้อขัดแย้ง
ดงักลา่ว471 

นอกจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแล้ว โปแลนด์ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอ านาจตรวจสอบ
ภาครัฐในลกัษณะท่ีคล้ายกบั “องค์กรอิสระ” โดยก าหนดไว้ในหมวดท่ี 9 ของรัฐธรรมนญู ประกอบด้วย 

1) หน่วยงานควบคมุการท างานสงูสดุ (The Supreme Chamber of Control) ดแูลเร่ืองการ
ตรวจสอบเงินและงบประมาณของรัฐ โดยการท างานจะอยู่ภายใต้การดแูลของสภาเซย์มอีก
ชัน้หนึง่ 

2) คณะกรรมการเพ่ือสิทธิพลเมือง (The Commissioner for Citizens' Rights) มีหน้าท่ี
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบคุคลตามรัฐธรรมนญู 

3) สภาแหง่ชาตวิา่ด้วยการกระจายเสียงวิทยแุละโทรทศัน์ (The National Council of Radio 
Broadcasting and Television) มีหน้าท่ีก ากับดแูลเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการเข้าถึงข้อมลู และการแสดงความเห็นสาธารณะ 

4. กตกิาเก่ียวกับพรรคการเมือง 

 ด้วยประวัติศาสตร์ท่ีเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของนาซี และมีพรรคการเมืองเดียวใน
ระบอบคอมมิวนิสต์ ท าให้โปแลนด์หวาดกลวัเผด็จการ จึงปอ้งกนัการกลบัมาของระบอบคอมมิวนิสต์ 
นาซีและฟาสซิมส์ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในหมวดแรก มาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญ ระบุหลกัการ
ส าคญัในการจดัตัง้พรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองใดๆ ท่ีมีแนวนโยบายใน
ลกัษณะของเผด็จการเบ็ดเสร็จและมีกิจกรรมในลกัษณะของนาซี ฟาสซิสต์ และคอมมิวนิสต์ รวมไป
ถึงมีแนวนโยบายหรือกิจกรรมท่ีกระทบต่อการเหยียดสีผิว หรือสร้างความเกลียดชงัให้กับคนในชาต ิ
หรือใช้ความรุนแรงเพ่ือการได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองและเพ่ือเข้าไปมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของ
นโยบายรัฐ หรือเปิดเผยข้อมูลความลับของโครงสร้างและสมาชิกของกลุ่มตน จะถูกห้ามไม่ให้ลง
แขง่ขนัทางการเมือง472  

                                                           
471 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 189. 
472 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 13. 
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ข้อก าหนดดงักลา่ว สะท้อนแง่มมุทางประวตัศิาสตร์ท่ีเจ็บปวดของโปแลนด์อนัเกิดจากแนวคิด
เผด็จการทัง้สาม จึงน ามาสู่การร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดพรรคการเมืองท่ีฝักใฝ่เผด็จการ
ดงักลา่วกลบัมามีอ านาจ 

 ตามท่ีได้กล่าวถึงความพยายามของรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1997 ท่ีใช้กลไกระบบเลือกตัง้ส่งเสริม
ให้พรรคการเมืองมีความหลากหลายตามแนวคิดพหนุิยม ท าให้โปแลนด์มีระบบพรรคการเมืองหลาย
พรรค (Multi-party system) พรรคการเมืองท่ีมีบทบาทส าคญั เช่น พรรค Civic Platform (PO) เป็น
พรรคขวากลางน าโดยนายกรัฐมนตรีหญิง Ewa Kopacz พรรค Polish People’s Party (PSL) พรรค 
Law and Justice (PiS) เป็นพรรคฝ่ายขวา และกลุ่ม Coalition for the Renewal of the Republic น า
โดย Freedom and Hope (KORWiN) เป็นกลุ่มขวาจดัท่ีตอ่ต้านการเข้าร่วมกลุ่มในยโุรป ส าหรับฝ่าย
ซ้ายมีพรรค Polish People’s Party (PSL) และพรรค United Left (ZL) เป็นพรรคซ้ายกลาง และพรรค
ท่ีมีแนวคดิสงัคมประชาธิปไตยอยา่งพรรค Partia Razem เป็นต้น 

 การเลือกตัง้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ท่ีจดัขึน้ในวนัท่ี 10 และ 24 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2015 พบวา่ผู้ชนะคือนาย Andrzej Duda ตวัแทนจากพรรค PiS ได้คะแนนเสียงจากการเลือกตัง้

รอบสองร้อยละ 51.55 ในขณะท่ีนาย Bronisław Komorowski ผู้สมคัรอิสระ ท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก
พรรค PO ได้คะแนนในการเลือกตัง้รอบสองไปเพียงร้อยละ 48.45 

ตารางที่ 6.5 ผลเลือกตัง้รัฐสภาโปแลนด์ ค.ศ. 2015 

ผู้สมัครรับเลือกตัง้ Beata Szydlo EwaKopacz Pawel Kukiz Janusz Ouechocimski 
พรรคการเมือง PiS PO Kukiz’15 PSL 
จ านวนที่นัง่ที่ได้ 235 138 42 16 
คะแนนเสยีงที่ได้ 5,711,687 3,661,474 1,339,094 779,875 
ร้อยละคะแนน 37.58 24.09 8.81 5.13 
ร้อยละของผู้มาใช้สทิธิ 50.92 

ที่มา: Wikipedia, File: Parlamentswahl Polen 2015 Wahlkarte.svg [online], February 28, 2017, 
Available from https://en.wikipedia.org/wiki/File:Parlamentswahl_Polen_2015_Wahlkarte.svg. 
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 การเลือกตัง้รัฐสภาโปแลนด์ครัง้ล่าสุด จัดขึน้เม่ือ ค.ศ. 2015 หลักๆ แล้วเป็นการแข่งขัน

ระหว่างผู้น าหญิงสองคน คือ นาง Beata Szydło จากพรรค PiS และ นาง Ewa Kopacz จากพรรค 
PO และถือว่าเป็นการแข่งขันเลือกตัง้ครัง้แรกในยุโรป นบัตัง้แต่การเลือกตัง้ท่ีนอร์เวย์ ค.ศ.1993 ท่ี
ตวัแทนจากสองพรรคการเมืองท่ีได้คะแนนเสียงสงูสดุเป็นผู้น าหญิง ผลการเลือกตัง้คือ อดีตพรรคฝ่าย
ค้านอย่างพรรค PiS ได้คะแนนเสียงร้อยละ 37.6 ในขณะที่อดีตพรรครัฐบาลอย่าง PO ได้คะแนน
เพียงร้อยละ 24.1 ท าให้นาง Beata Szydło ได้รับความไว้วางใจให้ด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรี 

 ชยัชนะของ PiS ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของกระแสอนรัุกษ์นิยม และพลงัฝ่ายขวาท่ีก าลงัเติบโตขึน้
ในยโุรป ท าให้กลุ่ม PiS ได้รับชยัชนะทัง้ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีและรัฐสภา แนวนโยบายหลกั
ของพรรคการเมืองฝ่ายขวา ประกอบด้วย การตัง้ค าถามในการรวมกลุ่มกับชาติยโุรป (Eurosceptic) 
เสนอใช้นโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี การ
แปรรูปไปเป็นเอกชน การตอ่ต้านคอรัปชัน่ การเพิ่มงบประมาณทหาร การลดการสนบัสนนุตอ่สหภาพ
ยุโรป ขณะท่ียืนหยดัสนบัสนุนประเด็นทางสงัคมด้วยแนวทางอนุรักษ์นิยม เช่น คดัค้านการแต่งงาน
ของเพศเดียวกนั สร้างข้อจ ากดัเพิ่มขึน้ในการท าแท้ง และการุณยฆาต (Euthanasia) เป็นต้น 

บทบาทของสถาบันและตัวแสดงทางการเมือง  

 รัฐธรรมนูญโปแลนด์สนบัสนุนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้มีอ านาจในการดแูลทรัพยากร
ท้องถ่ินเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน และการกระจายอ านาจในการปกครองตนเอง (Self-government) 
ผ่านการปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบัตา่งๆ473 ในลกัษณะคอมมนู ท่ีเรียกว่า Gmina ซึ่งเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินพืน้ฐาน474 

 ในด้านการเคล่ือนไหวของภาคประชาชน ชาวโปแลนด์ถือว่ามีความต่ืนตวัทางการเมืองอย่าง
มากในช่วงเวลาของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย และการเคล่ือนไหวของภาคประชาชนในการ
ตอ่ต้านอิทธิพลของรัสเซียตามท่ีได้กลา่วไว้ในสว่นของประวตัศิาสตร์ แตใ่นปัจจบุนั การเคล่ือนไหวของ
ภาคประชาชนโปแลนด์อยูภ่ายใต้กระแสฝ่ายอนรัุกษ์นิยม ท่ีตอ่ต้านสหภาพยโุรปและกลุ่มผู้อพยพ ดไูด้
จากการเคล่ือนไหวใหญ่ในกรุงวอร์ซอ เพ่ือประท้วงแผนของชุมชนชาวมุสลิมในประเทศท่ีจะสร้าง

                                                           
473 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 5, 15, 17. 
474 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 164. 
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มสัยิดแห่งท่ีสองขึน้ในกรุงวอร์ซอ และการเคล่ือนไหวต่อต้านการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือต้อนรับผู้อพยพ
เข้ามาในโปแลนด์ เน่ืองจากกลุ่มเคล่ือนไหวเห็นว่าโปแลนด์เป็นเพียงประเทศทางผ่าน แต่ต้องแบก
รับภาระของผู้ อพยพท่ีจะเดินทางเข้าไปในเยอรมันและสหภาพยุโรป รวมไปถึงกระแสการประท้ วง
ตอ่ต้านมาตรการหลายประการท่ีออกโดยสหภาพยโุรป 

บทบาทของกองทัพ 

 กองทพัโปแลนด์ (Wojsko Polskie, WP) มีบทบาทอย่างมากในการถ่วงดลุอ านาจกบัฝ่ังยโุรป
ตะวนัออก เพราะโปแลนด์เป็นสมาชิก NATO กองทพัโปแลนด์เคยมีปฏิบตัิการนอกประเทศ คือ การ
เข้าไปช่วยเหลือ NATO ในการบุกอฟักานิสถาน ท าให้กองทพัโปแลนด์เป็นเสมือนฐานท่ีมั่นของ
ประเทศตะวนัตกและสหรัฐอเมริกา ในการถ่วงดลุอ านาจกบัรัสเซียท่ีพยายามแผ่อิทธิพลเข้ามาในยโุรป
ตะวนัออก ผ่านการเคล่ือนไหวในยูเครน ส่งผลให้โปแลนด์ต้องเพิ่มขนาดของกองทพัให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือ
รับมือกบัภยัคกุคามจากรัสเซีย เช่น กรณีแย่งชิงคาบสมทุรไครเมียของยูเครน และกรณีกลุ่มแบง่แยก
ดนิแดนในยเูครนตะวนัออก เป็นต้น  

ส าหรับการเมืองภายในประเทศ แม้ประเด็นในเร่ืองความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศจะ
กลายเป็นนโยบายหลกัในการหาเสียงเพ่ือเข้าสูอ่ านาจทางการเมืองของรัฐบาล แตบ่ทบาทของกองทัพ
ยงัจ ากัดตวัเองอยู่ภายใต้กรอบเร่ืองของการดูแลความมัน่คงของชาติ (National security) จากภัย
คกุคามภายนอก มากกวา่ท่ีจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศ น ามาสู่ข้อสรุปเบือ้งต้นว่าบทบาท
ของทหารโปแลนด์ มีขอบเขตอยูท่ี่การเมืองระหวา่งประเทศ มากกวา่ท่ีจะเป็นการเมืองภายในประเทศ 

การจัดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่กองทัพ 

 บทบาทของกองทัพโปแลนด์ถูกจัดวางไว้ให้อยู่นอกอาณาบริเวณทางการเมืองภายใน อัน
เน่ืองมาจากทหารโปแลนด์มีความส าคญัในการท าหน้าท่ีเป็นปราการสดุท้ายในการรับมือกบัอิทธิพล
จากต่างประเทศอย่างยิ่งยวด ทัง้จากฝ่ังตะวันตก ได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และทาง
ตะวนัออก คือ รัสเซีย และมาตรา 82 (2) แห่งรัฐธรรมนูญโปแลนด์กล่าวถึงบทบาทของทหารว่าจะ
ด าเนินกิจกรรมใดๆ ได้นัน้ ต้องได้รับการก าหนด “เป็นการเฉพาะ” ผา่นตวับทกฎหมาย475 

                                                           
475 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 82. 
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 ประเดน็ท่ีสมควรกลา่วถึงคือ กลไกของระบบทหารในโปแลนด์ เชน่ “ศาลทหาร” ไม่ได้เป็นศาล
อิสระท่ีจะตดัสินตามระเบียบวินยัทหารเท่านัน้ แต่ศาลทหารจะต้องถูกก ากับตรวจสอบด้วยศาลสูง 
(the Supreme Court) ตามรัฐธรรมนูญโปแลนด์มาตรา 183 ท่ีว่า “...the Supreme Court shall 
exercise supervision over common and military courts regarding judgments. ...” 476 การเปิด
ให้ศาลสงูเข้ามาร่วมตรวจสอบการท างานของศาลทหาร แสดงให้เห็นว่าสถาบนักองทพัของโปแลนด์
ไม่ได้มีลกัษณะ “เอกเทศ” จากกลไกการเมืองปกติ หากแต่ต้องถูกตรวจสอบถ่วงดลุ (Checks and 
Balances) ด้วยกลไกทางการเมืองเช่นเดียวกับสถาบนัทางการเมืองอ่ืน อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัญหา
ภัยคุกคามและความไม่มั่นคงในยุโรปตะวันออกและอิทธิพลของรัสเซีย ท าให้โปแลนด์ต้องขยาย
บทบาทของกองทัพ ทัง้กองทัพประจ าการ (Armed Forces) และกองก าลังกึ่งทหาร (Paramilitary 
force) ท่ีเป็นอาสาสมคัรคุ้มกนัชายแดน แตจ่ะเห็นได้ว่าภารกิจหลกัของทหารโปแลนด์คือการจดัการ
กับภัยคุมคามภายนอก (External threats) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีในการท างานและสนามสู้ รบของทหาร
โปแลนด์ มากกวา่ท่ีจะเข้ามามีอิทธิพลกบัการเมืองภายในประเทศ ดงันัน้ ประชาธิปไตยในโปแลนด์จึง
สามารถท างานได้โดยไมถ่กูอ านาจของกองทพัเข้าแทรงแซง 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

โปแลนด์ปัจจบุนัมีรัฐบาลประธานาธิบดี Andrzej Duda ของพรรค Law and Justice party 
(PiS) บริหารประเทศ พรรค PiS เป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาท่ีมีนโยบายอนรัุกษ์นิยม ประชานิยม ใช้
ปะเด็นศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์เลือกตัง้ มีจุดยืนต่อต้านคนรักร่วมเพศ และคุกคามสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นในหลายเร่ือง เช่น กรณีการเสนอร่างกฎหมายจ ากดัจ านวนผู้ ส่ือข่าว
และสงักดัของส่ือในการท าขา่วการประชมุรัฐสภา ท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจ ากดัอ านาจ
ส่ือมวลชนในการตรวจสอบรัฐบาล แม้วา่ภายหลงัรัฐบาลจะถอนร่างกฎหมายฉบบันีก้ลบัไปก็ตาม  

 การเคล่ือนไหวของกลุม่พลงัมวลชนทัง้ฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย ถือเป็นประเด็นเฝา้ระวงัประการ
หนึ่งท่ีท้าทายการจรรโลงประชาธิปไตยในโปแลนด์ เช่นเดียวกบัท่ีเกิดขึน้ในยเูครน ว่าการใช้สิทธิเพ่ือ
การมีสว่นร่วมทางการเมืองควรมีขอบเขตแคไ่หน จึงจะไม่กลายเป็นการใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตย
เพ่ือล้มล้างประชาธิปไตย ตามแนวคิดสิทธิอ านาจอนัชอบธรรมในการปกป้องประชาธิปไตย (Militant 
democracy) ประเด็นท่ีเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มฝ่ายขวา เช่น นาย Jaroslaw Kaczynski แกนน า
                                                           
476 The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April, 1997, Article 183. 
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พรรค PiS ได้ออกมาแถลงว่ารัฐบาลและกลุ่มพลงัฝ่ายขวามีความต้องการให้โปแลนด์แยกตวัออกจาก
สหภาพยโุรป477 ซึง่เป็นภาพสะท้อนของกระแสพลงัฝ่ายขวาท่ีเตบิโตขึน้ในพืน้ท่ียโุรปและทัว่โลก  

ทางด้านกลุ่มทางสงัคมฝ่ายซ้าย กลุ่ม “กรรมาธิการปกปอ้งประชาธิปไตย” (the Committee 
for the Defence of Democracy, KOD)478 ได้รวมตวัขึน้เม่ือ ค.ศ. 2015 ภายใต้อุดมการณ์แบบ
ก้าวหน้า รณรงค์เ ร่ืองการรักษาหลักนิติธรรม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน คุณค่าของยุโรป 
(European values) และการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสงัคมโปแลนด์ โดยภารกิจท่ีกลุ่ม
ฝ่ายก้าวหน้านีต้ัง้ไว้มีทัง้หมด 7 ด้าน ดงันี  ้1) พฒันาและรักษาทศันคติในการรักษาหลกันิติรัฐท่ีเป็น
ประชาธิปไตย 2) ส่งเสริมและพัฒนาความคิดในเร่ืองของการมองโลกอย่างเป็นกลาง (Neutral 
worldview) 3) ส่งเสริมและพฒันาความคิดเร่ืองสงัคมพลเมือง 4) ส่งเสริมและปกป้องหลกัสิทธิ
มนษุยชน อิสรภาพ และเสรีภาพทางการเมือง 5) ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกนักบัยโุรปและพฒันา
ความร่วมมือระหว่างสงัคม 6) ตอ่ต้านหลกัการท่ีขดักบัหลกัการประชาธิปไตยและหลกันิติธรรม และ 
7) เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบบการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมในเร่ืองของความยุติธรรม 
เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนส าหรับพลเมืองทุกคน และความปลอดภัยของพลเมืองในการรักษา
หลกัการและเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐโปแลนด์ ฉบบัวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.  1997 กลุ่ม 
KOD ชมุนมุในกรุงวอร์ซอในช่ือ “การประท้วงของประชาชน” (the Citizens’ strike) เพ่ือตอ่ต้านการ
ด าเนินนโยบายของรัฐบาลฝ่ายขวา และสง่เสริมให้เกิดการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐบาล  

บทบาทของกลุ่มทางสงัคมทัง้สองฝ่าย หากรณรงค์ตามกรอบ กติกา จะมีส่วนส าคญัทัง้ต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยโปแลนด์และต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของฝ่ังตะวันตกและรัสเซีย
อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

 

 

 

                                                           
477 Radio Poland, PiS leader: it is deceptive to suggest we want Poland to exit EU [online], February 28, 2017, Available 
from http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/297613,PiS-leader-it-is-deceptive-to-suggest-we-want-Poland-to-exit-EU.  
478 KOD, Freedom Equality Democracy [online], February 28, 2017, Available from http://www.kod.ngo/kod-who-is-
who/aboutkod/. 
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ทัศนคตต่ิอระบอบประชาธิปไตย 

 จากการศกึษาของ CBOS (Centrum Badania Opinii Spolecznej) Research Center479 
เพ่ือหาทศันคติของประชาชนชาวโปแลนด์ตอ่ประชาธิปไตยและการจดัการความขดัแย้งทางการเมือง
ในกระบวนการประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบว่าประชาชนกว่า 2 ใน 3 เห็นว่าประชาธิปไตยมีข้อดี
เหนือกว่ารูปแบบการปกครองอ่ืนๆ ท าให้เห็นได้ว่า แม้จะมีประชาชนบางส่วนเห็นปัญหาของระบอบ
ประชาธิปไตยในช่วงท่ีเกิดวิกฤติในยุโรปตะวันออก แต่ประชาชนโปแลนด์ส่วนใหญ่ยังเช่ือมั่นว่า
ประชาธิปไตยสามารถเป็นทางออกในการแก้ปัญหาได้ดีกว่ารูปแบบการปกครองอ่ืนๆ ผลการศกึษานี ้
ปรากฏในแผนภาพท่ี 6.3 

แผนภาพท่ี 6.3 ทัศนคตขิองคนในสังคมต่อประชาธิปไตยโปแลนด์ 
: คณุเห็นด้วยหรือไมว่า่ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีดีกวา่ระบอบอ่ืน? 

 

ที่มา: CBOS Research Center, “Polish Public Opinion: Attitude to Democracy,” [online], 
August 21, 2016, Available from 
http://www.cbos.pl/EN/publications/reports/2014/105_14.pdf. 

                                                           
479 CBOS Research Center, “Polish Public Opinion: Attitude to Democracy,” [online], August 21, 2016, Available from 
http://www.cbos.pl/EN/publications/reports/2014/105_14.pdf. 
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แม้วา่ชาวโปแลนด์จะเช่ือมัน่ในระบอบประชาธิปไตย แตจ่ากผลส ารวจจะเห็นว่า ชาวโปแลนด์
จ านวนมากไม่พอใจในกลไกการท างานของระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือมองว่าประชาธิปไตยยงัไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดบัท่ีพึงพอใจ ดงัผลการศึกษาท่ีปรากฏใน
แผนภาพท่ี 6.4 

แผนภาพท่ี 6.4 ความพงึพอใจต่อกลไกการท างานของประชาธิปไตยในโปแลนด์ 
: พอใจกบัการท าหน้างานของระบอบประชาธิปไตยในโปแลนด์หรือไม่? 

 

ที่มา: CBOS Research Center, op. cit.  

ผลการศึกษาของ CBOS ซึ่งส ารวจทศันคติของชาวโปแลนด์ข้างต้น ท าให้เห็นว่า ความไม่
พอใจในการท างานของกลไกต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ได้เสมอในประเทศท่ี
ประชาธิปไตยมัน่คงแล้ว แต่ความไม่พอใจการท างานของรัฐบาลไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่การขาดความ
เช่ือมัน่ หรือขาดศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย การท่ีประชาชนโปแลนด์ยงัคงด ารงความเช่ือมัน่ว่า 
ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการเมืองท่ีเหนือกว่าระบอบอ่ืนใด แม้จะไม่พอใจในการท าหน้าท่ีตา่งๆ 
ของกลไกระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นสิ่งยืนยันว่า โปแลนด์ได้เปล่ียนผ่านจาก
ประเทศอดีตคอมมิวนิสต์ไปสู่ประเทศประชาธิปไตยท่ีมีความมัน่คงได้ส าเร็จ เพราะความเช่ือดงักล่าว 
จะเป็นหลักประกันว่า แม้ประเทศจะเกิดวิกฤติ คนในสังคมโปแลนด์จะไม่แสวงหาหนทางอ่ืน 
นอกเหนือกตกิาและหลกัการประชาธิปไตย 
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บทที่ 7 
เปรียบเทยีบ 8 เส้นทางสู่ประชาธิปไตย  

และแง่คดิจากการเปล่ียนผ่าน 

ปรากฏการณ์ “คล่ืนลกูท่ีสามของประชาธิปไตย” (the Third Wave of Democracy) ดงัท่ีเรา
ได้เห็นเป็นประจกัษ์ผา่นเหตกุารณ์ตา่งๆ มากมายในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ไม่ใช่เป็นระลอกคล่ืน
ท่ีม้วนตวัสู่ฝ่ังอย่างสงบเงียบ สวยงาม หากแต่เป็นคล่ืนท่ีซัดฝ่ังด้วยแรงปะทะท่ีหนักบ้าง เบาบ้าง 
แตกต่างกันไป การศึกษานีไ้ด้น าเสนอความหมาย แนวคิด ทฤษฎีประชาธิปไตยและการเปล่ียนผ่าน
ไปสู่ประชาธิปไตย ทัง้ในมิติท่ีเป็นทฤษฎีเชิงปทัสถาน (Normative theories) และในด้านท่ีเป็น
ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ (Empirical evidences) รวมถึงได้น าเสนอแนวคิดด้านกลับของระบอบ
ประชาธิปไตย นัน่คือ การออกจากระบอบประชาธิปไตย (De-democratization) หรือการเปล่ียนผ่านท่ี
ถดถอยย้อนกลบัไปสูร่ะบอบอ านาจนิยมและระบอบลกูผสม (Hybrid regimes) 

ในเชิงทฤษฎี งานวิจัยได้พยายามตอบค าถามว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยส าเร็จสมบรูณ์แล้ว อะไรคือประชาธิปไตยท่ีมัน่คง /ยัง่ยืน (Democratic consolidation) 
การเปล่ียนผ่านแท้จริงแล้วเป็นกระบวนการท่ีมีการสิน้สุด หรือเป็นกระบวนการท่ีสั่งสมต่อเน่ืองไป
เร่ือยๆ ไม่มีจดุจบ โดยงานวิจยัเสนอว่าการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย แท้จริงก็คือ การเปล่ียนการ
ถือครองอ านาจและปฎิบตัิการทางการเมืองให้กระจายไปอยู่ในมือประชาชนให้กว้างขวางท่ีสุด และ
เม่ือเกิดการเปล่ียนผ่านแล้ว จะถือว่าการเปล่ียนผ่านนัน้ส าเร็จก็ต่อเม่ือจะไม่ออกจากประชาธิปไตย
และย้อนกลบัไปสู่เส้นทางเดิมท่ีปกครองด้วยระบอบอ านาจนิยมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ในแง่นี ้การ
เปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตย เป็นภาระกิจท่ีไม่อาจนบัว่าเสร็จสิน้และจบลงในทนัทีทนัใด หากแตก่าร
เปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการท่ีต้องสืบสาน ถักทออย่างต่อเน่ือง เพ่ือจรรโลง
ประชาธิปไตยให้ยัง่ยืนตอ่ไป 

เม่ือเปรียบเทียบการจดัล าดบัประชาธิปไตย (Democracy ranking) โดยใช้เกณฑ์การวดั 2มิต ิ
คือ มิติการเมือง (Political dimension) ร้อยละ 50 และมิติท่ีไม่เป็นการเมือง (Non-political 
dimensions) อีกร้อยละ 50 ซึ่งมิติท่ีไม่เป็นการเมืองประกอบด้วยตวัแปร 5 ประการ ได้แก่ 1) ความ
เสมอภาคและโอกาสของเพศสภาพ 2) เศรษฐกิจ 3) ระดบัความรู้ 4) สขุภาวะ และ 5) คณุภาพของ
สิ่งแวดล้อม พบว่าประเทศท่ีเลือกมาศึกษาในการวิจัย มีการเปล่ียนแปลงในระดับความเป็น
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ประชาธิปไตยแตกตา่งไปจากท่ีได้รับการจดัอนัดบัใน ค.ศ. 2015 ซึ่งได้น าเสนอในบทท่ี 1 เล็กน้อย โดย
ผลการจดัอนัดบัในปีลา่สดุคือ ค.ศ. 2016 สามารถแบง่เป็น 4 กลุม่ใหญ่ คือ 

1. กลุ่มประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยท่ีตัง้มั่นแล้ว กล่าวคือ คนในประเทศยอมรับร่วมกันว่า
ประชาธิปไตยคือกติกาทางการเมืองเดียวท่ีทุกคนยอมรับ และโอกาสท่ีจะเลือกใช้กติกานอกวิถีทาง
ประชาธิปไตยเป็นไปได้ต ่ามาก หรือแทบไมมี่โอกาสเกิดขึน้เลย ประเทศในกลุม่นี ้ได้แก่ เกาหลีใต้ และชิลี 

2. ประเทศท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูง แต่ต ่ากว่ากลุ่มแรก ได้แก่  ประเทศ
อินโดนีเซีย อาร์เจนตนิา และโปแลนด ์

3. กลุ่มประเทศท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยปานกลาง ในกลุ่มประเทศนีมี้ทัง้ประเทศท่ีมี
แนวโน้มจะพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวหน้ามั่นคงขึน้ เช่น ตูนีเซีย และประเทศท่ีประชาธิปไตยมี
ลกัษณะถดถอย เชน่ ยเูครน 

4. ประเทศท่ีมีระดบัประชาธิปไตยค่อนข้างต ่า และยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศอ านาจนิยม 
ได้แก่ ไนจีเรีย ใน ค.ศ. 2016 ถกูจดัอยู่ในอนัดบั 109 ด้วยคะแนน 4.50 สงูกว่ากมัพชูาและเมียนมาร์
เล็กน้อย โดยมีเกาหลีเหนือรัง้ท้าย อยูอ่นัดบัท่ี 167 ด้วยคะแนน 1.08 

ส าหรับประเทศไทย ในช่วง ค.ศ. 2007-2011 มีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือ 56 คะแนน จดัอยู่ในล าดบัท่ี 63 แต่ใน ค.ศ. 2016 ประเทศไทยได้รับการจดัให้อยู่ใน
ล าดบัท่ี 100 ด้วยคะแนน 4.93 ส่วนประเทศท่ีได้รับการจดัอนัดบัว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสงูสดุ 5 
ล าดบัแรก เรียงจากมากไปหาน้อยคือ นอรเวย์ ไอซ์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ และเดนมาร์ก 

 เกณฑ์ท่ีใช้ในการแบง่ระดบัประชาธิปไตย480 คือ 
 10.0 – 8.0  = เป็นประชาธิปไตยท่ีมัน่คง (Full democracies) 
 7.99 – 6.0  = เป็นประชาธิปไตยท่ีบกพร่องบ้าง (Flawed democracies) 
 5.99 – 4.0 = เป็นระบอบลกูผสม (Hybrid regimes) 
 3.99---->  = เป็นระบอบอ านาจนิยม (Authoritarian regimes) 

                                                           
480 Democracy Index 2016 Revenge of the “deplorables.” A Report by Economist Intelligence Unit May 28, 2017, Available 
from http://felipesahagun.es/wp-content/uploads/2017/01/Democracy-Index-2016.pdf. 
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ที่มา: The Economist Intelligence Unit, “The Economist Intelligence Unit's Democracy Index” 
[online], May 28, 2017, Available from 

https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/. 

ความน่าสนใจของประเทศทัง้ 8 ท่ีศึกษาในงานวิจยันีคื้อ หากพิจารณากระบวนการเปล่ียน
ผ่านจากระบอบเดิมซึ่งมีทัง้ระบอบเผด็จการทหาร เผด็จการพรรคการเมืองพรรคเดียว และระบอบ
คอมมิวนิสต์ จะเห็นว่ามีความแตกตา่งทัง้ในเชิงหลกัการ วิธีการ และตวัแสดงหลกั จดุเดน่ของพลงัท่ี
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ผลกัดนัน าไปสู่การเปล่ียนผ่านเพ่ือสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใน 8 ประเทศท่ีศึกษา สามารถจดั
ประเภทได้ 3 กลุม่ ดงันี ้

1. การเปล่ียนผ่านโดยแรงกดดนัจากพลงัประชาสงัคม และความร่วมมือจากกลุ่มตา่งๆ ใน
สงัคม ภายหลังเกิดวิกฤติภายในประเทศ พบได้ในเกาหลีใต้ ชิลี โปแลนด์ ยูเครน และ
ตนูิเซีย (ส าหรับโปแลนด์และยูเครน เช่นเดียวกับประเทศยุโรปตะวันออกอ่ืนๆ ท่ีการ
เปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเกิดขึน้พร้อมๆ กับพลวัตร่วมกันของภูมิภาค 
ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในบริบททางการเมืองของ Gorbachev’s 
perestroika 

2. การเปล่ียนผ่านโดยแรงกดดนัจากพลงัฝ่ายค้านและกลุ่มผู้น าพลเรือน ภายหลงัรัฐบาล
ทหารขาดความชอบธรรมเน่ืองจากไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า  เช่น ใน
อินโดนีเซีย และอาร์เจนตนิา 

3. การเปล่ียนผ่านโดยความยินยอมปฏิรูปตนเองเน่ืองจากแรงกดดันจากพลังภายใน 
(Reformed itself under pressure from opposition within) และการวางแผนโดยผู้น า
ทหาร ซึ่งนับว่าเป็นการเปล่ียนผ่านเพ่ือสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยท่ีพิเศษแตกต่างจาก
หลายประเทศ พบในไนจีเรีย 

รูปแบบรัฐบาล และการจดัการปกครองของประเทศทัง้ 8 ประเทศ จดักลุม่ได้ดงันี ้

1. ระบบประธานาธิบดี ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตนิา และไนจีเรีย 
2. ระบบกึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา ได้แก่ ตนีูเซีย ยเูครน และโปแลนด์  

โดยใน 8 ประเทศนี ้6 ประเทศใช้ระบบสภาคู่ (Bicameral legislature) มีเพียง 2 ประเทศ คือ
ยเูครน และตนีูเซีย ท่ีใช้ระบบสภาเดียว (Unicameral legislature) 

ตารางท่ี 7.1 ให้ภาพรวมเพ่ือท าความเข้าใจการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของ 8 ประเทศ
ท่ีศึกษา โดยมุ่งชีใ้ห้เห็นลกัษณะเด่นของกระบวนการเปล่ียนผ่าน และการออกแบบสถาบนัการเมือง
ของแตล่ะประเทศโดยเปรียบเทียบ 
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ตารางที่  7.1 เปรียบเทียบจุดเปล่ียนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปล่ียนผ่าน และการ
ออกแบบสถาบันการเมือง 

  

ประเทศ จุดเปลี่ยนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการ
เปลี่ยนผ่าน 

การออกแบบสถาบนัการเมือง 

เกาหลใีต้ >> การประท้วงของประชาชน
บนท้องถนนและการจลาจลอย่าง
รุนแรง ผลกัดนัให้พลเอกโรห์ เท ว ู
ตดัสินใจประกาศหลกั 8 ประการ 
ว่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงการเปลี่ยนระบบเลือกตัง้
ประธานาธิบดีมาเป็นการเลอืกตัง้
โดยตรง แทนการเลือกตัง้ผ่าน
คณะผู้ เลือกตัง้ น าไปสู่การร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่และการลง
ประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญ
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1987 และ
การ เลื อกตั ง้ประธานา ธิบดี
โดยตรงในเดื อนธันวาคมปี
เดียวกนั 

>> แสดงให้เห็นถึงการ
จรรโลงประชาธิปไตยที่ มี
สังคมเป็นฝ่ายน า ประกอบ
กับการที่ รัฐบาลทหารได้
เล็ง เห็นถึ งสถานการณ์ที่
ตกต ่าลงของตนเอง น าไปสู่
การจัดวางต าแหน่งแห่งที่
ของกองทัพเพื่อลดอ านาจ
ทางการเมืองของทหาร และ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ เพิ่ม
อ านาจให้ประชาชนผ่านการ
เลือกตัง้  และเพิ่ มอ านาจ
ฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุล
อ านาจฝ่ายบริหาร 

>> ประธานาธิบดี ด ารงต าแหน่ง
เพียง 1 วาระ มีระยะเวลา 5 ปี 
>> เลือกตัง้ประธานาธิบดีโดยตรง
แยกขาดจากสมาชิกสมชัชาแห่งชาติ 
เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้าน
สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาได้ 
น าไปสู่การตรวจสอบฝ่ายบริหารที่
เข้มข้นขึน้ 
>> เปลี่ยนระบบเลือกตัง้ตามค า
พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
มติให้แยกบตัรเลอืกตัง้ระหว่างระบบ
เขต กับระบบสดัสว่น โดยพรรคที่จะ
ได้รับจัดสรรที่นั่งระบบสัดส่วนต้อง
ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
หรือได้ที่นัง่จากการเลอืกตัง้ระบบเขต
ไมน้่อยกวา่ 5 ท่ีนัง่ 
>> ศาลรัฐธรรมนญูมีอ านาจวินิจฉยั
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ
ขัน้ตอนตามกฎหมายของการถอด
ถอนประธานา ธิบดี โดย รัฐสภา 
(Impeachment) 
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ตารางที่  7.1 เปรียบเทียบจุดเปล่ียนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปล่ียนผ่าน และการ
ออกแบบสถาบันการเมือง(ต่อ) 

  

ประเทศ จุดเปลี่ยนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการ
เปลี่ยนผ่าน 

การออกแบบสถาบนัการเมือง 

อินโดนีเซีย >> ความไม่พอใจต่อ
รัฐบาลที่สัง่สมมานานของ
ชาวอินโดนีเซียได้ระเบิดขึน้
เมื่อประธานาธิบดีซูฮาร์โต 
ตัดสินใจสืบทอดอ านาจ
ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ
เกิดเป็นการประท้วงขบัไล่
และการจลาจลขนานใหญ่ 
ค.ศ. 1998 ประธานาธิบดี 
ซูฮาร์โต ประกาศลาออก
และสง่มอบต าแหน่งให้รอง
ประธานาธิบดี บี.เจ. ฮาบิบี 
น าไปสู่การเลือกตัง้  และ
การปฎิรูปการเมืองอย่าง
ตอ่เนื่อง 

>> จุดเร่ิมต้นของการ
พัฒนาสู่ประชาธิปไตย
ของอิ น โดนี เ ซี ย เ ป็ น
ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร
จรรโลงประชาธิปไตย
โดยกลุ่มผู้น าพลเรือน
ที่ได้รับแรงสนบัสนนุจาก
บรรยากาศความตื่นตัว
ทางประชาธิปไตยของ
สงัคมและจากวิสัยทัศน์
ของผู้ น าทหารที่ เห็นว่า
กองทัพควรถอนตัวออก
จากการเมือง ที่น่าสนใจ 
คือ อินโดนีเซียไม่ได้ยก
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่
แก้ ไข รัฐธรรมนูญเดิม
แบบคอ่ยไปคอ่ยไป 
 

>> ค.ศ. 2002 มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เปลี่ยนระบบเลือกตัง้ประธานาธิบดีมาสู่
การเลือกตัง้โดยตรง ครัง้แรกใน ค.ศ. 
2004  
>>เปลี่ยนฝ่ายนิติบญัญัติจากระบบสภา
เดียวที่มีการแต่งตัง้สมาชิก มาสู่ระบบ
สภาคู่ที่ประกอบด้วยสภาผู้ แทนราษฎร 
(People’s Representative Council – 
DPR) และสภาผู้แทนภูมิภาค (Regional 
Representative Council – DPD) ที่มา
จากการเลอืกตัง้ทัง้หมด 
>> เปิดเสรีในการตัง้พรรคการเมืองด้วย
การยกเลิกกฎหมายพรรคการเมืองเดิมที่
ก าหนดให้มีพรรคการเมืองเพียง 3 พรรค  
>> เลอืกตัง้แบบสดัสว่น โดยใช้ระบบ
บญัชีรายช่ือแบบเปิด (Open list) 
>> เป้าหมายของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนญู คือ เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่
ฝ่ายนิติบัญญัติ  โดยเฉพาะสภา
ผู้แทนราษฎรและควบคมุอ านาจของฝ่าย
บริหารเพื่อปอ้งกนัการผกูขาดอ านาจ 
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ตารางที่  7.1 เปรียบเทียบจุดเปล่ียนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปล่ียนผ่าน และการ
ออกแบบสถาบันการเมือง(ต่อ) 

 

 

 

ประเทศ จุดเปลี่ยนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการ
เปลี่ยนผ่าน 

การออกแบบสถาบนัการเมือง 

ชิล ี >> ผลการท าประชามติ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 
1988 ผู้ ใช้สิทธิลงคะแนน
ร้ อย ละ  5 4 . 9 8  ไ ม่ รั บ
ข้ อ เสนอที่ จ ะปกครอง
ประเทศต่อของคณะทหาร 
เพื่อลดทอนแรงกดดนัจาก
สังคม รัฐบาลจึงจัดให้มี
การเลือกตัง้ประธานาธิบดี 
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา ใน
วันที่  14 ธันวาคม ค.ศ. 
1989 

>> เกิดขึน้จากการบรรลุ
ข้อตกลงประนีประนอม 
และก า ร ร วมตั ว เ ป็ น
พันธมิตรทางการเมือง 
ระหว่างกลุ่มการเมืองต่าง
ขัว้ ได้แก่ กลุม่อนรัุกษ์นิยม 
คริสเตียนเดโมเครติก และ
กลุ่มพรรคสงัคมนิยม และ
ก า ร ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม
ระห ว่ า งก ลุ่ม ผู้น าพล
เรือน และผู้น าทหาร 
ด้วยการยอมรับโครงสร้าง
การปกครองที่รัฐบาลทหาร
เป็นผู้ วางไว้ ฝ่ายพลเรือน
พยายามอย่างค่อยเป็น
คอ่ยไปในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเพื่อลดบทบาท
ของสถาบันที่มิได้ยึดโยง
กบัประชาชน 
 

>> ใช้รูปแบบประธานาธิบดี และระบบสภา
คูท่ี่สองสภามีอ านาจเทา่กนั  
>> เปลี่ยนจากระบบเลือกตัง้ระบบสดัส่วน 
(Proportional-Binomial system) มาเป็น
ระบบสัดส่วนที่ใช้สูตรในการจัดสรรที่นั่ง
แบบด็องห์ (D’Hondt) เนื่องจากระบบเดิม
เอือ้ให้พรรคที่ได้คะแนนอันดับสอง มีที่นั่ง
ใกล้เคียงกบัพรรคอนัดบัหนึง่ 
>> ก าหนดจ านวนและบังคับให้มีสาขา
พรรคการเมือง อยา่งเคร่งครัด 
>> ออกกฎหมายการเลือกตัง้ขัน้ต้น 
(Primary election) บงัคบัใช้กบัการเลือกตัง้
ทุกระดับ ทัง้ผู้ ที่จะลงสมัครรับเลือกตัง้เป็น
ประธานาธิบดี สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
สมาชิกวฒุิสภา และนายกเทศมนตรี 
>> ศาลรัฐธรรมนญู ศาลการเลือกตัง้ และ
องค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  มีที่มาจาก
สถาบนัการเมืองที่มาจากการเลือกตัง้ของ
ประชาชน 
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ตารางที่  7.1 เปรียบเทียบจุดเปล่ียนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปล่ียนผ่าน และการ
ออกแบบสถาบันการเมือง(ต่อ) 

 

ประเทศ จุดเปลี่ยนทาง
การเมือง 

ลักษณะเด่นของการ
เปลี่ยนผ่าน 

การออกแบบสถาบนัการเมือง 

อาร์เจนตินา >> ความพ่ายแพ้ในหมู่
เกาะฟอล์คแลนด์ต่อ 
สหราชอาณาจักรและ
ความล้มเหลวในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และ
ก า ร ป ร า บ ป ร า ม
ประชาชน ท าให้กระแส
ต่อต้านรัฐบาลทหาร
สูงขึ น้  ส่งผลใ ห้กลุ่ ม
ก า ร เ มื อ ง ส า ม า ร ถ
เคลือ่นไหวได้โดยไม่ต้อง
ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม กั บ
รั ฐ บ า ล ท ห า ร  ห ลั ง
รั ฐ บ า ล ท ห า ร อ อ ก
กฎหมายนิรโทษกรรม
ให้แก่ตนเอง จึงประกาศ
ให้มีการเลือกตัง้ทั่วไป
ในวนัที่ 30 ตลุาคม ค.ศ. 
1983 

>> เป็นการเปลี่ ยน
ผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
ที่ ทหารไ ม่มีอ านาจ
ต่อรอง จากความกลวั
ร ะ บ อ บ ท ห า ร ที่ ใ ช้
นโยบายประชานิยม  
>> ก า ร แ ก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1853 
ฉบับแก้ไข ค.ศ. 1994 
ก าหนดให้การยึดอ านาจ
การปกครองด้วยก าลัง 
หรือไม่ เ ป็นไปตามวิ ถี
ประชาธิปไตย ถือเป็น
โทษอาญา และค าสัง่ใด
ที่ออกโดยผู้ที่ยึดอ านาจ
กา รปกค รอ ง ด้ วย วิ ธี
ดงักล่าวให้ถือว่าไม่มีผล
ผู กพัน ท า ง กฎหมา ย 
พร้อมทัง้ยงัเป็นสิทธิของ
พลเมืองในการต่อต้าน
การกระท าดงักลา่ว 

>> ใช้รูปแบบประธานาธิบดี และระบบสภาคู่
ที่ทัง้สองสภามีอ านาจเท่ากัน ประธานาธิบดี
ไม่มีสิทธิในการออกกฎหมายซึ่งทับซ้อนกับ
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ เว้นแต่ในกรณี
ฉกุเฉิน  
>> ให้ความส าคญักบัการตรวจสอบของสภา
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การ
แต่งตัง้ผู้พิพากษาศาลฎีกา การแต่งตัง้และ
ปลดผู้แทนทางการทตู รวมถึงการเลื่อนยศให้
นายทหารชัน้สูง  และการประกาศพื น้ที่
สงคราม ต้องผ่านความเห็นชอบจากวฒุิสภา 
ขณะที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมิได้
เป็นอ านาจของประธานาธิบดี หากแต่เป็น
อ านาจของสภาคองเกรส 
>> สภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจในการเสนอให้
ถอดถอน และวุฒิสภาใช้อ านาจถอดถอน
ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี  ร อ ง ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี 
คณะรัฐมนตรี และผู้ พิพากษาศาลฎีกาได้ 
โดยใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้า
ร่วมประชมุ 
>>สภาคองเกรส ประกอบด้วย 2 สภา ได้แก่ 
สภาผู้ แทนราษฎร (House of Deputies) 
เลือกตัง้ด้วยระบบบญัชีรายช่ือ และวุฒิสภา 
(Senate) จงัหวดัละ 3 คน พรรคที่ได้คะแนน
สงูสดุได้ 2 ที่นัง่ พรรคอนัดบัสองได้ 1 ที่นัง่ 
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ตารางที่  7.1 เปรียบเทียบจุดเปล่ียนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปล่ียนผ่าน และการ
ออกแบบสถาบันการเมือง(ต่อ) 

 

 

 

 

ประเทศ จุดเปลี่ยนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปลี่ยน
ผ่าน 

การออกแบบสถาบนัการเมือง 

ตนูีเซีย >> การปฏิวัติสังคม
การ เมื อง ในเหตุการณ์ 
“Arab Spring” ในช่วง 
ค.ศ. 2010-11 ตอ่ต้านผู้น า
เผด็จการ นาย Zine el 
Abidine Ben Ali ที่เรียกว่า 
“การปฏิวตัิดอกมะลิ” (the 
Jasmine Revolution) 
ได้รับการสนบัสนนุจาก
ประเทศตะวนัตก  

>> ริเร่ิมกระบวนการเจรจา
โดยคณะกรรมการเจรจา 4 
ฝ่าย  (Tunisia National 
Dialogue Quartet) ใน ค.ศ.
2011 และมีการพิจารณาคดี
การกระท าผิดต่อสาธารณะ
โดย “คณะกรรมการค้นหา
ความจริงและศักดิ์ศรี” (Truth 
and Dignity Commission) 
เพื่อค้นหาความจริงและการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชนในยคุการ
ปกครองแบบเผด็จการ 

>> สร้างกลไกในการรวมทุกฝ่ัง
ฝ่ายให้มีสว่นร่วม (Inclusiveness) 
เช่น หน่วยงานคณะกรรมการขัน้
สูงส าหรับการปกป้องการปฏิวัติ 
(The High Commission for the 
Protection of the Revolution) ที่
ช่วยในการหาข้อตกลงระหว่าง
กลุ่มประท้วงกับชนชัน้น า ท าให้
รัฐธรรมนูญได้ความคิดเห็นจาก
หลายฝ่ายและได้รับการยอมรับ
พอสมควร 
>>รูปแบบรัฐบาลแบบกึ่ง
ประธานาธิบด-ีกึ่งรัฐสภา  
>>ระบบสภาเดียว 
(Unicameralism) ส.ส. 217 คน มา
จากการเลอืกตัง้ระบบสดัสว่น ใช้
วิธีการค านวณแบบเหลอืเศษสงูสดุ 
(Largest remainder) มีวาระ 5 ปี 

>>ระบบศาลได้รับอิทธิพลจาก
ฝร่ังเศส 
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ตารางที่  7.1 เปรียบเทียบจุดเปล่ียนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปล่ียนผ่าน และการ
ออกแบบสถาบันการเมือง(ต่อ) 

 

 

 

ประเทศ จุดเปลี่ยนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการ
เปลี่ยนผ่าน 

การออกแบบสถาบนัการเมือง 

ไนจีเรีย >> ภายหลังนายพล Sani 
Abacha ซึ่งปกครองไนจีเรีย
ด้วยระบอบเผด็จการทหาร
ตัง้แต่ ค.ศ. 1983 เสียชีวิตใน
ค . ศ . 1 9 9 8  น า ย พ ล 
Abdusalami Abubakar ปู
ทางไปสู่ประชาธิปไตย ด้วย
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 
5 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 เป็น
จุดเร่ิมต้นของสาธารณรัฐที่สี ่
และจัดให้มีการเลือกตัง้อย่าง
เสรี นายพล Abubakar โอน
อ านาจให้รัฐบาลที่มาจากการ
เ ลื อ ก ตั ้ง ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี 
Olusegun Obasanjo ในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 1999 (ถึงแม้
ประธานาธิบดี Olusegun จะ
เป็นรัฐบาลพลเรือน แตเ่ขาเป็น
อดีตนายพล ในกองทพับก) 

>> การถ่ายโอนอ านาจจาก
รัฐบาลทหารไปสู่รัฐบาลพล
เรือนโดยความสมัครใจ
ของกองทัพ มีขัน้ตอนที่ดึง
เอาพลเรือนมามีส่วนร่วม 
น า ไ ป สู่ ค ว ามพยายาม
สถาปนาประชาธิปไตยที่
ล ะ มุ นละ ม่ อม  ทุ ก วั น นี ้
การเมืองไนจีเรียยังคงต้อง
เผชิญกับความท้าทายจาก
ปัญหาภายในประเทศอย่าง
เ ร่ืองความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์และศาสนา และปัญหา
ร่ ว ม กั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ ห ม่ คื อ 
นกัการเมืองที่ทุจริตคอรัปชั่น 
มีนโยบายประชานิยม ทหาร
ผนัตวัมาเป็นนกัการเมือง และ
พรรคการเมืองที่ไม่ได้มีความ
แตกตา่งทางอดุมการณ์ 

>> ออกแบบรัฐธรรมนูญภายใต้
กรอบของการแบ่งสรรอ านาจ 
(Power-sharing) ระหว่างกลุ่ม
ศาสนา ชาติพนัธุ์ 
>> ยกเลิกระบบรัฐสภาแบบ
องักฤษมาใช้ระบบประธานาธิบดี
ตามสหรัฐอเมริกา 
 >> ระบบรัฐแบบสหพันธรัฐ 
(Federal system) เพื่อให้อิสระกบั
กลุม่ชาติพนัธุ์ที่หลากหลาย 
>> ใช้การเลอืกตัง้ระบบเขต ทัง้ใน
ก า ร เ ลื อ ก ตั ้ง วุ ฒิ ส ภ า  แ ล ะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
>> คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองจะต้องมาจากมลรัฐที่
หลากหลาย ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของมลรัฐและเมืองหลวง Abuja 
เพื่อเป็นหลักประกันความเป็น
ตั ว แ ท น ข อ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลายในพรรรคการเมือง 



219 
 

ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบจุดเปล่ียนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปล่ียนผ่าน และการ
ออกแบบสถาบันการเมือง(ต่อ) 

ประเทศ จุดเปลี่ยนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการ
เปลี่ยนผ่าน 

การออกแบบสถาบนัการเมือง 

ยเูครน >> การเคลื่อนไหวของ
นักเขียน นักวิชาการ และ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก ลุ่ ม 
Ukrainian People's 
Movement for 
Restructuring ผนวกกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ข้าว
ยากหมากแพง ท าให้เกิด
การประท้วงจากประชา
สงัคมน ามาสู่การประกาศ
เอกราชใน ค.ศ. 1990 และ
การประกาศตัวเป็นอิสระ
จาก  โซเวียตในวนัท่ี 24 
สิ ง ห าคม  ค . ศ .  1 9 9 1 
รัฐธรรมนญูในปัจจุบนัผ่าน
การปฏิรูปและเปลีย่นแปลง
กติกาหลายครัง้ ท่ามกลาง
ความขดัแย้งทางการเมือง 
 

>> ความรีบเร่งในการ
เ ป ลี่ ย น ผ่ า น สู่
ประชาธิปไตย และ
แ ส ว ง ห า รู ป แ บ บ
สถาบันการเมือง หลัง
ได้รับเอกราช ในขณะท่ี
ประเทศยงัได้รับอิทธิพล
จากรัสเซียด้วยการเป็น 
the Commonwealth of 
Independent States 
(CIS)  ท าให้การปฏิรูป
เพื่อสร้างประชาธิปไตย
ท า ไ ด้ ช้ า  แ ล ะ ต ก
ห ลุ ม พ ร า ง ข อ ง ก า ร
กลายเป็นประชาธิปไตย
ที่มีชนชัน้น าบงการแบบ
อ านาจนิยม ทัง้จากทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ 
การเคลื่อนไหวประท้วง
ของประชาชนกลายเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการ
ตรวจสอบและกดดัน
รัฐบาล และผู้น าทางการ
เมือง 
 

>> น าระบบการเมือง 3 แบบมาผสมกัน
เป็นระบบการเมืองของยเูครนเอง ได้แก่ 1) 
รูปแบบสาธารณรัฐ (Republic) และ “สภา
เดียว” (Unicameralism) ที่คล้ายกับสภา
สงูสดุ (the Supreme Council) ของพรรค
คอมมิวนิสต์ 2) ระบบกึ่งประธานาธิบดี 
(Semi-presidential system) มี
ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี เ ป็ น ป ร ะ มุ ข  แ ล ะ
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล 3) 
ประธานาธิบดี ที่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง
จากประชาชน 

>> การเลอืกตัง้ครัง้ลา่สดุใน ค.ศ. 2014 ใช้
ระบบเลอืกตัง้แบบสดัสว่น (Proportional 
representation) ผสมกบัการแบง่เขต
เลอืกตัง้ (Electoral blocs) ในอดีต การ
เลอืกตัง้สภาเมื่อ ค.ศ. 1994 เคยใช้ระบบ
เสยีงข้างมากแบบหนึง่เขตหนึง่คน (Single-
Member Districts) และในการเลอืกตัง้
สภา ค.ศ. 1998 และ 2002 เคยใช้การ
เลอืกตัง้แบบผสมระหวา่งหนึง่เขตหนึง่คน
และสดัสว่น  
>> ระบบพรรคการเมืองหลายพรรค 
>> ศาลรัฐธรรมนญูมีอ านาจตรวจสอบ
กระบวนการไตส่วนถอดถอนประธานาธิบดี 
(Impeachment) ที่กระท าโดยรัฐสภา 
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ตารางที่  7.1 เปรียบเทียบจุดเปล่ียนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการเปล่ียนผ่าน และการ
ออกแบบสถาบันการเมือง(ต่อ) 

ที่มา: จดัท าโดยผู้ เขียน 

 

 

 

ประเทศ จุดเปลี่ยนทางการเมือง ลักษณะเด่นของการ
เปลี่ยนผ่าน 

การออกแบบสถาบนัการเมือง 

โปแลนด์ >> ขบวนการเรียกร้อง
เ อ ก ร า ช ภ า ย ใ ต้ ช่ื อ 
Solidarity Trade Union 
มีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน 
ในช่วงทศวรรษที่  1980 
ประสานให้เกิดการเจรจา 
3  ฝ่ า ยคื อ  ขบ วนก า ร 
Solidarity Trade Union 
ศาสนาจักร  และพรรค
ค อ ม มิ ว นิ ส ต์  มี ก า ร
เลือกตัง้ เสรีครัง้แรกใน
เดือนมิถนุายน ค.ศ. 1989 
พรรค Solidarity ชนะการ
เลือกตัง้  มีการเลือกตัง้
สภาเซย์มใหม่ทัง้หมดใน 
ค.ศ. 1991 พร้อมกบัการ
ล่มสลายของสหภาพโซ
เวียต 

>> ค.ศ. 1993 กลุ่มพรรค
คอมมิวนิสต์สายปฏิรูปได้
เข้าร่วมเป็นรัฐบาลผสม
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
สมานฉันท์ ในการปฏิ รูป
เศรษฐกิจและการเมืองให้
เป็นเสรีนิยมมากยิ่งขึน้ 
>> รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 
เป็นรัฐธรรมนูญของโปแลนด์
ยุค ปัจจุบันที่ ป รับแ ก้จาก
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1952 ซึ่ง
เ ป็น รัฐธรรมนูญเดิมสมัย
คอมมิวนิสต์ โดยไม่ร่างขึน้
ใหม่ทนัที แต่ใช้เวลาในการ
ตกลง ประนีประนอม จน
ได้รับความชอบธรรมจาก
การลงประชามติ ในวนัที่ 
25 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 
และน ามาใช้จริงในวันที่ 17 
ตลุาคม ค.ศ. 1997  

>>เ ป ลี่ ย น จ า ก ร ะ บ อ บ พ ร ร ค
คอมมิ วนิ ส ต์  มา เ ป็นระบบพรรค
การเมืองหลายพรรค  
>>ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา 
(Semi-presidential system)  
>> ระบบสภาคู่  (Bicameralism) 
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (สภา
เซย์ม) มาจากการเลือกตัง้ระบบ
สดัสว่น และวฒุิสภา มาจากระบบหนึ่ง
เขตหลายคน (Plurality bloc vote) มี
วาระ 4 ปี 
>> ประธานาธิบดีถูกตรวจสอบโดย
รัฐสภาและศาล ตามกระบวนถอดถอน 
(Impeachment) 
>>สภาเซย์มจะเสนอญัตติอภิปรายไม่
ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ ต้องมี
สมาชิกอย่างน้อย 46 รับรอง พร้อมกบั
เ สน อ ช่ื อน าย ก รั ฐ มนต รี คน ใหม่ 
(Constructive vote of no 
confidence) 
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โจทย์ส าคญัของงานวิจยัท่ีกลา่วไว้ในบทน า และเป็นหวัใจก ากบัทิศทางของการศกึษาชิน้นี คื้อ
เราสามารถสะกดัความรู้ใหม่อะไรได้บ้างจากการเปรียบเทียบ 8 ประเทศ ใน 4 ภูมิภาค ท่ีมีบริบททาง
ศาสนา วฒันธรรม ระบอบการปกครองเดมิ เและประวตัศิาสตร์แตกตา่งกนั ในส่วนตอ่ไปนีข้องบทสรุป 
จะเป็นการวิเคราะห์ข้อเสนอหลกัและสมมติฐานท่ีตัง้ไว้โดยมีท่ีมาจากกรอบทฤษฎีและการทบทวน
วรรณกรรมในบทน าและบทท่ี 2 ด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์และกรณีศกึษาซึ่งน าเสนอในบทท่ีผ่านมา เพ่ือ
ตอบค าถามว่า ปัจจัยใดบ้างท่ีส าคัญ จ าเป็น และเพียงพอ ต่อการอธิบายความส าเร็จในการ
เปล่ียนแปลงระบอบการเมืองหนึง่ไปสูร่ะบอบประชาธิปไตยท่ีตัง้มัน่ และสามารถจรรโลงประชาธิปไตย
ได้อย่างยั่งยืน โดยการศึกษานีมุ้่งวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสถาบันเป็นส าคัญ จึงไม่ได้ศึกษาปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอ่ืนๆ รายละเอียดของปัจจัยเชิงสถาบนัท่ีส่งผลต่อระบอบประชาธิปไตย
ปรากฏในสว่นตอ่ไปนี ้

ปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย และการจรรโลง
ประชาธิปไตยที่ยั่ งยืน 

ประสบการณ์และข้อมูลเชิงประจักษ์จาก 8 ประเทศ 4 ภูมิภาคท่ีได้ศึกษาในงานวิจัยชิน้นี ้
น ามาสู่ ข้อสรุปถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเปล่ียนผ่าน ไปสู่ประชาธิปไตย 
(Democratization) และการจรรโลงประชาธิปไตยให้ยัง่ยืน (Democratic Consolidation) ดงันี ้(โปรด
สงัเกตวา่ ล าดบัการน าเสนอไมไ่ด้สะท้อนล าดบัความส าคญั และการมีปัจจยัใดปัจจยัเดียวไม่เพียงพอ 
แตต้่องเป็นปฎิบตักิารร่วมของหลายปัจจยั) 

1. การผนึกก าลังของพลังฝ่ายค้าน และความพร้อมที่จะประนีประนอม  

การรวมตวักนัของพลงัฝ่ายค้านจ าเป็นต้องอาศยัยทุธศาสตร์ และเทคนิคในการสร้างสะพาน
เช่ือมความไม่เข้าใจ ความขดัแย้ง และความไม่ลงรอยกนัในเชิงผลประโยชน์และอดุมการณ์ของกลุ่ม
ตา่งๆ ประสบการณ์ในหลายประเทศชีว้่า การรวมตวักนัและสร้างสะพานเช่ือมความเข้าใจท่ีแข็งแรง
มกัท าผา่นแกนน าทางการเมืองท่ีท างานอย่างหนกัในการประสานรอยร้าว และสร้างเครือข่ายแนวร่วม
ให้เกิดพลงั ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบพรรคการเมือง กลุ่มเคล่ือนไหวทางสงัคม สหภาพแรงงาน สหภาพ
นกัศกึษา สถาบนัทางศาสนา หรือกลุม่ธุรกิจ การประสานพลงัจากภาคประชาสงัคม และความร่วมมือ
จากกลุม่ตา่งๆ เป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นท่ีน าไปสูก่ารวางรากฐานประชาธิปไตยใน 3 ประเทศท่ีศกึษา ได้แก่ 
โปแลนด์ ชิลี ตนีูเซีย  
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ในประเทศโปแลนด์ สหภาพแรงงาน (Trade Union Solidarity) ท างานใกล้ชิดกับกลุ่ม
นักศึกษา นักวิชาการ จนน าไปสู่การเจรจาโต๊ะกลม 3 ฝ่าย ร่วมกับผู้น าศาสนา (The Catholic 
Church) และพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีกมุอ านาจรัฐในขณะนัน้ หลงัการเลือกตัง้ครัง้แรก รัฐบาลโดยการน า
ของ the Solidarity ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรดแูลการเปล่ียนผ่าน (Transitional body) พรรค Solidarity 
คมุต าแหน่งคร่ึงหนึ่งในคณะรัฐบาล ส่วนท่ีเหลือเป็นการแบ่งกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ และอีก 2
พรรคคือ the United People’s Party และพรรค the Democratic Party ซึ่งเป็นแนวร่วมเดิมของพรรค
คอมมิวนิสต์ นั่นหมายความว่าพรรคการเมืองและแกนน าในระบอบเดิมยอมรับการแข่งขนัในกติกา
ของระบอบใหม่ และยินดีเข้าร่วมจัดตัง้รัฐบาล  บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์โปแลนด์ (the 
Communist United Workers Party (PZPR) เป็นตวัอย่างของพรรคการเมืองท่ีครองอ านาจเดิมท่ีเอือ้
ให้การเจรจาช่วงเปล่ียนผ่านด าเนินไปได้อย่างละมนุละม่อม พรรคคอมมิวนิสต์โปแลนด์เม่ือตระหนกั
วา่ไมส่ามารถบริหารประเทศได้ เป็นผู้ ริเร่ิมการเจรจากบักลุ่มฝ่ายค้าน (Solidarity) ปรับแก้รัฐธรรมนญู 
ค.ศ. 1952 และยอมให้กลุ่ม Solidarity จัดตัง้พรรคการเมืองได้อย่างถูกกฎหมายและลงสมัครรับ
เลือกตัง้อย่างเสรีได้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1989 ตอ่มาโปแลนด์จึงยกเลิกระบอบคอมมิวนิสต์อย่าง
เป็นทางการ เปล่ียนช่ือเป็น the Social Democracy of the Polish Republic (SdRP) ท่ีปกครองด้วย
ระบอบสงัคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic socialism) จนกระทัง่ทกุวนันี ้

ในประเทศชิลี การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีส าเร็จมีท่ีมาจากจดุเร่ิมต้นท่ีกลุ่มการเมือง
ต่างขัว้ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์นิยม  คริสเตียนเดโมเครติก และกลุ่มพรรคสังคมนิยม ซึ่งมีจุดยืนทาง
เศรษฐกิจ สงัคม แตกตา่งกัน และเคยสนบัสนนุผู้น าคนละฝ่าย สามารถบรรลขุ้อตกลงประนีประนอม
เป็นพนัธมิตรทางการเมือง ท่ีส าคญัการประนีประนอมในชิลี ไมใ่ชเ่พียงการสร้างแนวร่วมระหว่างพรรค
การเมืองสองฝ่ายเทา่นัน้ แตเ่ป็นการประนีประนอมระหวา่งกลุม่ผู้น าพลเรือน และผู้น าทางทหารด้วย 

ในทางตรงข้าม ในประเทศท่ีพลงัฝ่ายค้านแตกแยก ไม่สามารถรวมตวักนัได้ จะพบว่าโอกาส
ในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยจะริบหร่ีและถดถอยลง หรือเม่ือเปล่ียนผ่านแล้ว โอกาสในการ
จรรโลงประชาธิปไตยให้ยั่งยืนก็อาจลดลง เช่น กรณียูเครน หลังการปฎิวัติสีส้ม (the Orange 
Revolution) ใน ค.ศ. 2004-2005 ส่งผลให้การเลือกตัง้ท่ีเช่ือกนัอย่างกว้างขวางว่าทจุริตถกูล้มไป แต่
ความแตกแยกในหมู่นักปฎิรูป ท าให้การพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยและการสถาปนาสถาบันทาง
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การเมืองตามหลกันิติรัฐไม่ก้าวหน้า ผลก็คือ ยเูครนต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจนิยมท่ีมีการเลือกตัง้และ
การคอรัปชัน่อีกนานกวา่ทศวรรษ 

ข้อสงัเกตประการส าคญัในการรวมตวัของฝ่ายค้านเดิมท่ีเป็นแนวร่วมสนบัสนนุประชาธิปไตย
คือ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเช่ือมประสานพันธมิตรเหล่านีไ้ว้ด้วยทัศนคติท่ีเป็นบวก และมุ่งมองไป
ข้างหน้า กลา่วคือ ไมค่วรเน้นตอกย า้การถกูกดข่ี ขม่แหง ละเมิด รังแกในอดีต เพราะมมุมองด้านลบจะ
ส่งผลตอ่ความถดถอยในการเป็นแนวร่วม นกัปฎิรูปเพ่ือประชาธิปไตย ควรเน้นวาดภาพอนาคตและ
การท างานร่วมกันท่ีจะช่วยขจดัความหวาดกลวัท่ีระบอบอ านาจนิยมได้ฝังฝากไว้ในความทรงจ า ให้
กลายเป็นประสบการณ์เตือนใจในอดีต และให้ทุกฝ่ายพร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้า ส าหรับกลุ่มคนท่ี
ยงัไมย่อมละ เลิก เดินออกจากความรุนแรง หรือปฎิเสธท่ีจะประนีประนอม หรือเรียกร้องผลประโยชน์
คบัแคบเฉพาะตน เฉพาะกลุ่ม เป็นส่วนท่ีไม่ควรให้ความส าคญัมากนกั เพราะจะหน่วงรัง้การเปล่ียน
ผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยท่ีมัน่คง  

พลงัฝ่ายค้านท่ีต้องการเปล่ียนไปสูป่ระชาธิปไตยต้องพร้อมท่ีจะโน้มน้าวผู้ มีอ านาจในขณะนัน้
ให้เปิดใจกว้างตอ่การปฎิรูป และชกัจงูให้ทกุฝ่ายตัง้อยู่บนฐานคติของการไม่แก้แค้น เพ่ือขจดัความไม่
ไว้วางใจและความหวาดกลัวในการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ หากฝ่ายท่ีครองอ านาจเดิมต้องการ
หาทางลง ควรเปิดทางให้ลงหรือพ้นจากอ านาจอย่างสงบ ในกระบวนการนี ้ผู้ น าการเปล่ียนแปลงควร
ตระหนักว่า การเปล่ียนผ่านจะส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือทุกฝ่ายเข้าร่วมเจรจา และในกระบวนการเจรจาท่ี
ส าเร็จ เชน่ ในโปแลนด ์ชิลี หรือตนีูเซีย สิ่งส าคญัคือ การนกึถึงใจเขา ใจเรา เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ
ท่ีกว้างขวาง ยัง่ยืนท่ีสดุ 

กฎเหล็กของการประนีประนอมคือ การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยต้องยอมให้เกิดการ
ตอ่รอง ถึงแม้การต่อรองอาจลดทอนความส าเร็จในเปา้หมายส าคญัลงบ้างก็ตาม เป้าหมายท่ีส าเร็จ
เพียงคร่ึงหนึง่ ยงัดีกวา่ไมอ่าจบรรลเุปา้หมายได้แม้แตน้่อย หากไมย่อมประนีประนอม 
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2. บทบาทของผู้น าทางการเมือง  

แม้ในวรรณกรรมและงานวิชาการทัว่ไป รวมถึงข้อค้นพบในงานการศกึษานี ้จะให้ความส าคญั
กบัประชาสงัคม และพลงัทางสงัคมกลุ่มต่างๆ ในฐานะตวัแสดงท่ีเรียกร้องและขบัเคล่ือนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง เช่นท่ีเกิดในประเทศส่วนใหญ่ในการศกึษานี ้ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา 
ตนูิเซีย โปแลนด์ และยเูครน แตย่งัพบด้วยว่า เม่ือพลงัมวลชนกดดนัให้รัฐบาลเผด็จการลงจากอ านาจ
ได้แล้วตวัแสดงส าคญัท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยท่ีประสบความส า เร็จ
และมีความจ าเป็นอย่างมากคือ บทบาทของผู้น าทางการเมืองในแต่ละประเทศ ผู้น าเหล่านี ้นอกจาก
ได้ช่วยให้การปกครองแบบอ านาจนิยมถึงกาลอวสานแล้ว ยงัช่วยก่อร่างสร้างระบอบประชาธิปไตย 
สถาปนารัฐธรรมนญูให้เป็นท่ียอมรับ และประคบัประคองให้การเลือกตัง้ด าเนินไปอย่างสจุริต โปร่งใส 
เป็นธรรม สม ่าเสมอ และตอ่เน่ือง  

ตวัอย่างผู้น าท่ีควรค่าศึกษาเป็นแบบอย่าง เช่น นาย B. J. Habibie ผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ประธานาธิบดีภายใต้การน าอย่างยาวนานของรัฐบาลเผด็จการซูฮาร์โต (Suharto) เม่ือ Habibie ขึน้สู่
ต าแหน่งหลังจากซูฮาร์โตประกาศลาออก ท่ามกลางการประท้วงของปร ะชาชนจ านวนมาก 
ประธานาธิบดี Habibie ปล่อยนกัโทษการเมือง ออกกฎหมายรับรองสถานะของสหภาพแรงงาน ยุติ
การเซนเซอร์โดยรัฐ และให้พรรคการเมืองใหม่ๆ สามารถจดัตัง้ได้ ทัง้หมดนีเ้ป็นก้าวแรกท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนกฎกตกิาในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือวางรากฐานสูก่ารปรับแก้รัฐธรรมนญูรองรับประชาธิปไตยท่ี
แข็งแกร่งขึน้ ผู้ น าทางการเมืองท่ีแสดงบทบาทส าคัญในการเปล่ียนผ่านในประเทศชิลี คือ  นาย 
Patricio Aylwin ผู้ เป็นแกนน าฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาลนายพล Augusto Pinochet ท่ีน าไปสู่การล่มสลาย
ของอ านาจเผดจ็การท่ีปกครองชิลีอยา่งยาวนาน Paricio Aylwin ได้ก้าวมาเป็นประธานาธิบดีท่ีมาจาก
การเลือกตัง้คนแรกหลังการรือ้ฟื้นระบอบประชาธิปไตยใน ค.ศ.1990 ผู้น าการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยอีกท่านท่ีสมควรกล่าวถึงคือ นาย Tadeusz Mazowiecki ผู้ เป็นนกัวิชาการและแกนน า
สหภาพแรงงาน (Trade Union Solidarity) ตอ่มาได้รับเลือกตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีหลงัยคุคอมมิวนิสต์
คนแรกของโปแลนด์ และนาย Aleksander Kwasniewski อดีตรัฐมนตรีในสมยัคอมมิวนิสต์ ซึ่งตอ่มา
ได้มีส่วนส าคัญในการเจรจาโต๊ะกลมเพ่ือปูทางสู่ประชาธิปไตยของโปแลนด์  นาย Aleksander 
Kwansniewski ได้เป็นประธานาธิบดีโปแลนด์และเป็นผู้หนึ่งท่ีช่วยสถาปนาสถาบนัทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในโปแลนด์  



225 
 

3. การเหน็พ้องยอมรับในรัฐธรรมนูญ  

การยอมรับในความชอบธรรมของเนือ้หา กระบวนการร่าง และผู้ ร่างรัฐธรรมนูญ ถือเป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวด ในการ “จดัเตรียมพืน้ดิน” (Preparing the ground) ส าหรับหว่านเพาะ
กล้าพนัธุ์ประชาธิปไตย การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีส าเร็จ กล่าวคือ ไม่ออกจากประชาธิปไตย
และย้อนคืนสูร่ะบอบอ านาจนิยม มกัมีกระบวนการและขัน้ตอนการเปล่ียนผ่านท่ีเกิดขึน้อย่างยาวนาน 
ต่อเน่ืองตัง้แต่ก่อนมีการเลือกตัง้ ขัน้ตอนดังกล่าวเร่ิมด้วย ฝ่ายค้านได้รับอนุญาตให้รวบรวมเสียง
สนับสนุนเพ่ือท้าทายฝ่ายบริหารหรือผู้ปกครองซึ่งก ากับดูแลการเปล่ียนผ่าน เพ่ือท่ีฝ่ายค้านจะได้มี
โอกาสแสดงตวัเป็นทางเลือก และคูแ่ขง่ผู้บริหารประเทศท่ีครองอ านาจอยูเ่ดิม  

ปรากฏการณ์ในหลายประเทศชีว้่า การร่างและสถาปนารัฐธรรมนญูใหม่ภายหลงัการเปล่ียน
ผา่นเข้าสูป่ระชาธิปไตยได้เร่ิมต้นขึน้ เป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นมาก แต่กระนัน้ก็ไม่จริงเสมอ
ไป 4 ใน 8 ประเทศท่ีศึกษา ไม่ได้เร่ิมกระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยด้วยการร่าง
รัฐธรรมนญูใหม ่แตเ่ป็นการน ารัฐธรรมนญูท่ีใช้อยูเ่ดมิมาแก้ไข เปล่ียนแปลง  

ในอินโดนีเซีย การเปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยยงัคงเปลง่ประกายแหง่ความส าเร็จ ทัง้ๆ ท่ียงั
ธ ารงรักษารัฐธรรมนญูฉบบัแรกท่ีร่างตัง้แต่ ค.ศ. 1945 ไว้ โดยเปล่ียนแปลงแก้ไขเป็นระลอก โปแลนด์
ไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในทันที ในช่วงแรกของการเปล่ียนไปสู่เสรีประชาธิปไตย โปแลนด์น า
รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1952 ในยคุคอมมิวนิสต์มาปรับใช้โดยน าระบบสภาคู่กลบัมา คือให้มีวฒุิสภาอีกครัง้ 
และเพิ่มอ านาจของฝ่ายนิตบิญัญตัแิละรัฐสภา ยกเลิกต าแหนง่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และติดตัง้
อ านาจตลุาการท่ีเป็นอิสระ จนกระทัง่หลายปีตอ่มา รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1952 ท่ีใช้ในสมยัคอมมิวนิสต์
จึงถูกยกเลิกไป และถูกแทนท่ีด้วยรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 ท่ีได้รับความร่วมมือในการร่างและมีมติ
เห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาท่ีมาจากทัง้พรรคคอมมิวนิสต์ในระบบเก่าและพรรคการเมืองในระบบใหม ่
และผา่นการท าประชามตเิห็นชอบจากประชาชนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1997  

หลงัการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในชิลี ก็ยงัคงใช้รัฐธรรมนูญท่ีร่างภายใต้รัฐบาลทหาร 
โดยแก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป แม้รัฐบาลพลเรือนท่ีได้รับเลือกตัง้มาแทนท่ีรัฐบาลทหาร
จะเสียเปรียบ แต่เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบการเมืองในช่วงของการเปล่ียนผ่าน รัฐบาลพลเรือน
ของชิลีจงึใจเย็นพอท่ีจะรอคอยจงัหวะท่ีเหมาะสม เม่ือฐานสนบัสนนุแข็งแกร่งและได้รับความนิยมมาก
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ขึน้ ขณะท่ีอาร์เจนตินา ทกุวนันี ้ยงัคงใช้รัฐธรรมนญู ค.ศ.1853 ฉบบัแก้ไข ค.ศ. 1994 โดยไม่ได้มีการ
ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ 

ในกรณีท่ีมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ควรเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างมี
นยัส าคญั ไม่ใช่ท าเพียงพิธีกรรมในเชิงสญัลกัษณ์เท่านัน้ กระบวนการร่างรัฐธรรมนญูควรตัง้ค าถาม
กับประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจ ท่ีประชาชนวิตกกังวล และหลายฝ่ายมองว่าเป็นปัญหาร่วมกัน 
กระเทาะความกงัวลออกมาให้มากท่ีสดุ และสร้างมาตรการเพ่ือให้ปัญหาท่ีด ารงอยู่เหลือน้อยท่ีสดุ  

ประสบการณ์ในชิลี ชีว้า่ การออกแบบสถาบนัทางการเมืองในรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ บางทีอาจ
ไม่สามารถบรรลหุลกัการประชาธิปไตยเต็มรูปแบบได้ในทนัที เช่น ระบบเลือกตัง้ Binomial system 
ของชิลีท่ีจดัสรรให้พรรคท่ีได้คะแนนอนัดบัสองมีท่ีนัง่ในสภาใกล้เคียงกบัพรรคอนัดบัหนึ่ง ถกูใช้อยู่นาน
ถึง 25 ปี หลงัการล่มสลายของระบอบ Pinochet เพ่ือสนองความต้องการของทหารและพลงัอนุรักษ์
นิยม ในแง่นี ้จะเห็นว่า ระบบเลือกตัง้ถูกออกแบบมาให้เป็นเคร่ืองมือลดทอนเสียงข้างมากและ
เบี่ยงเบนเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ชิลีก็ยอมอดทนให้มรดกทางการเมืองในระบอบทหารยังคง
อยู่481 เพิ่งเปล่ียนมาป็นระบบเลือกตัง้แบบสดัส่วน (Proportional representation system) ใน ค.ศ. 
2013 นีเ้อง การเขียนรัฐธรรมนูญโดยติดตัง้ “กลไกคดัง้างเสียงข้างมาก” (Counter majoritarian 
mechanism) จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีใช้กันในหลายประเทศ  แต่กลไกคัดง้างเสียงข้างมาก เช่น ศาล
รัฐธรรมนญู และองค์กรอิสระ ต้องมีท่ีมาท่ีเช่ือมโยงกบัประชาชน และต้องไม่ใช้อ านาจท่ีไม่สอดคล้อง
กับเจตจ านงค์ของประชาชน เพราะกลไกคัดง้างเสียงข้างมากถูกออกแบบมาให้ท างานในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตวัแทน ท่ีประชาชนได้เลือกฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติให้บริหารประเทศแทนตน 
กลไกคดัง้างเสียงข้างมาก คือ ระบบตรวจสอบท่ีเป็นหลกัประกันว่า รัฐบาลและรัฐสภาท่ีมาจากเสียง
ข้างมากของประชาชนจะไม่ลุแก่อ านาจ  ไม่ใช่กลไกท่ีเข้ามาเพ่ือขดัขวางการท าหน้าท่ีของสถาบนั
การเมืองท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน หรือท าให้อ านาจท่ีมาจากเสียงของประชาชนไร้
ความหมาย 

ถึงแม้เนือ้หาในรัฐธรรมนูญจะมีความส าคัญ แต่ท่ีส าคญัยิ่งกว่าคือ กระบวนการสถาปนา
รัฐธรรมนญูเกิดขึน้อย่างไร และโดยใคร เพ่ือท่ีจะให้รัฐธรรมนูญเป็นกลไกหลกัท่ีขบัเคล่ือนการเปล่ียน
ผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีส าเร็จ ผู้ ร่างรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องได้รับการยอมรับ ร่างโดยกระบวนการท่ี
                                                           
481 Daniel Pastor, op. cit., pp. 38-57. 
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ชอบด้วยกฎหมายและชอบธรรม เปิดให้ทกุฝ่ายมีส่วนร่วม (Inclusive) เพ่ือให้รัฐธรรมนญูเป็นกติกาท่ี
ทกุฝ่ายเห็นพ้องต้องกนัและรู้สึกหวงแหน อยู่คูก่บัระบอบการเมืองใหม่อย่างยาวนานโดยไม่ถกูโคน่ล้ม
โดยง่าย ภายใต้หลกัคิดดงักล่าว รัฐธรรมนูญไม่ควรแก้ไขได้ง่ายเกินไป หรือในทางตรงข้าม แก้ไขได้
ยากมากจนไม่สามารถแก้ไขได้ หากสถานการณ์ทางการเมืองบง่ชีว้่ามีความจ าเป็นสมควรต้องแก้ไข
รัฐธรรมนญู และหวัใจส าคญัท่ีจะท าให้รัฐธรรมนญูมีชีวิตท่ียืนยาว คือ การท าให้ประชาชนเป็นเจ้าของ
รัฐธรรมนญู การท่ีประชาชนจะรู้สกึเป็นเจ้าของ จงึเร่ิมตัง้แตก่ระบวนการร่างท่ีเปิดให้ประชาชนมีสว่นร่วม 

4. กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน  

ประสบการณ์จากประเทศท่ีการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยฉายแววมัน่คง ไม่ถดถอยและ
เกิดปราฏการณ์ออกจากประชาธิปไตย ล้วนมีความส าเร็จเบือ้งต้นร่วมกนัประการหนึ่ง นัน่คือ การท า
ให้ทหารและกองทพัอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของพลเรือน (Civilian control of the military)  
ความส าเร็จในการท าให้กองทพัอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาของรัฐบาลพลเรือน จะช่วยให้ผู้น าประเทศ
ในช่วงระยะเปล่ียนผ่าน สร้างแรงบนัดาลใจตอ่ความไว้วางใจในสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ 
(Inspire domestic trust) และให้ตา่งประเทศยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ กระบวนการนี ้
จึงเป็นก้าวส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดความมัน่ใจในกระบวนการเลือกตัง้ และเช่ือมัน่ว่าเสียงส่วนใหญ่ของ
ประชาชนจะได้รับการเคารพภายใต้กตกิาท่ียดึมัน่ในหลกันิตรัิฐ 

การท าให้ทหารและกองทพัอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาของรัฐบาลพลเรือนในสงัคมท่ีทหารเคย
เป็นใหญ่ และปกครองประเทศอย่างยาวนานไม่ใช่เร่ืองง่าย Zoltan Barany482 ผู้ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างทหารและพลเรือนใน 27 ประเทศทั่วโลก กล่าวว่า ในการเปล่ียนระบอบการเมืองไปสู่
ประชาธิปไตย บทบาทของทหารมีความส าคญัมาก หรือกล่าวได้ว่า ทหารเป็นสถาบนัท่ี มีความส าคญั
สงูสดุ เน่ืองจาก ระบอบประชาธิปไตยจะมัน่คงไมไ่ด้ หากผู้น าทหารไมส่นบัสนนุประชาธิปไตย 

การจะประสบความส าเร็จในการบงัคบัใช้หลกัการรัฐบาลพลเรือนมีอ านาจบงัคบับญัชาทหาร 
จะต้องมีการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีของกองทพัอย่างเหมาะสม ข้อมลูจากประเทศท่ีศกึษาในงานชิน้นี ้
สะท้อนวา่ความส าเร็จเกิดขึน้ด้วย 3 ตวัแปรส าคญั คือ 1) การร่างรัฐธรรมนญูท่ีจ ากดัอ านาจทหาร โดย
ใช้กฎหมายสูงสุดก ากับบทบาทของทหารให้อยู่เฉพาะในมิติด้านความมัน่คงและปกป้องประเทศ 2) 

                                                           
482 Zoltan Barany, op. cit. 
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ผู้น าทหารเองเป็นแกนน าในการปฏิรูปกองทพัและถอนบทบาททางการเมืองของทหารออกมา 3) ผู้น า
พลเรือนได้รับความชอบธรรมและเสียงสนบัสนนุจากประชาชนมากพอท่ีจะลดบทบาทของกองทพัลงที
ละเล็กละน้อย สว่นใหญ่จะเกิดขึน้ภายหลงัความนิยมในกองทพัลดลงจากการบริหารประเทศผิดพลาด 

ประสบการณ์จากเกาหลีชีว้่า ความพยายามท าให้กองทัพเล็กลง  เ ร่ิมจากสมัยของ
ประธานาธิบดีโรห์ แท-ว ูซึง่โยกย้ายนายทหารท่ีมีความใกล้ชิดกบัอดีตประธานาธิบดีชนุ ดู-ฮวาน ออก
จากต าแหน่งยุทธศาสตร์คุมก าลัง รวมถึงด าเนินคดีทุจริตกับกลุ่มนายทหารผู้ ใกล้ชิดกับอดีต
ประธานาธิบดีชนุ ด-ูฮวาน และลดขนาดและภารกิจในการสอดแนมภายในประเทศของกองบญัชาการ
รักษาความมัน่คงลง  

การวางบทบาทของกองทพัอินโดนีเซียในอดีต มีลกัษณะส าคญัท่ีแตกต่างจากบทบาทของ
กองทพัในประเทศอ่ืน กลา่วคือ กองทพัอินโดนีเซียมิได้ถกูคาดหวงัให้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้านความมัน่คงของ
ประเทศเพียงเทา่นัน้ หากแตก่องทพัยงัถกูคาดหวงัให้เป็นผู้ รักษาความมัน่คงของรัฐบาลด้วย ท่ีเรียกว่า 
“หลกัทวิภาระ” (Dwifungsi – Dual Function) บทบาทท่ีมากมายของกองทพัอินโดนีเซีย ส่งผลให้
กองทัพกลายเป็นเครือข่ายผลประโยชน์และระบบอุปถัมภ์ขนาดใหญ่ เปล่ียนให้กองทัพกลายเป็น
แหลง่ของการทจุริตคอรัปชัน่ จดุเปล่ียนในการวางบทบาทกองทพัอินโดนีเซียเกิดขึน้ภายใต้การน าของ
ผู้น าทหาร 2 นายคือ พลเรือเอกวิดโจโจ ซุทจิปโต (Widjojo Sutjipto) ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ และพลเอก
วิรันโต (General Wiranto) นายทหารสายปฎิรูป พลเรือเอกวิโจโจได้ประกาศว่ากองทพัยอมรับใน
หลกัการควบคมุของพลเรือนเหนือทหาร (Civilian supremacy) และขอยตุิบทบาทในด้านสงัคมและ
การเมืองของทหารภายใต้การน าของตน ถือเป็นจดุจบของหลกัทวิภาระท่ีกองทพัอินโดนีเซียยึดถือมา
เป็นเวลานาน ตอ่จากนัน้มีการลดอ านาจของกองทพัทัง้ในกลไกของรัฐบาลและในฝ่ายนิติบญัญัติลง
อยา่งรวดเร็ว โดยท่ีนัง่ในสภาผู้แทนราษฎรท่ีได้รับการจดัสรรให้กบักองทพัถกูปรับลดลงมาเหลือ 38 ท่ี
นัง่ และมีการจดัสรรท่ีนัง่ร้อยละ 10 ของวุฒิสภาให้แก่กองทพั เม่ือมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิก
สภาทัง้หมดต้องมาจากการเลือกตัง้ ถึงแม้จะสร้างความไม่พอใจในหมู่นายทหาร แต่กองทพัก็เลือกท่ี
จะไมต่อ่ต้านมตนีิ ้

 ชิลีเป็นประเทศท่ีอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารอย่างยาวนาน ดงันัน้ จึงไม่แปลกท่ี มีการ
แต่งตัง้นายทหารจ านวนมากเข้าสู่ระบบราชการ รวมถึงในกรรมการบริหารธุร กิจภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ แตช่ิลีมีการจดัระบบการโอนย้ายอย่างเด็ดขาดโดยไม่ให้นายทหารด ารงต าแหน่งอ่ืนควบคู่
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กบัต าแหน่งในกองทพั และให้นายทหารท่ีโอนย้ายเข้าสู่ต าแหน่งพลเรือนขึน้ตรงตอ่ผู้บงัคบับญัชาใน
ต าแหน่งดงักล่าวเท่านัน้ เม่ือมีการจดัตัง้สภาความมัน่คงแห่งชาติ (National Security Council) ซึ่งมี
อ านาจอย่างกว้างขวางตัง้แต่ประกาศสภาวะฉุกเฉินและใช้กฎอัยการศึกตามการเสนอของ
ประธานาธิบดี แต่งตัง้อดีตผู้ น าเหล่าทัพและผู้ บัญชาการต ารวจ  ไปจนถึงแต่งตัง้ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจ านวน 2 คนจากองค์คณะทัง้หมด 7 คน ภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2006 อ านาจอัน
มหาศาลท่ีเคยเป็นของกองทพัชิลีจงึถกูจ ากดัลงทีละน้อย 

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินนโยบายของรัฐบาลทหารในอาร์เจนตินา ไม่ว่าจะเป็น
การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด หรือการท าสงครามกบัสหราชอาณาจกัร และการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ส่งผลให้การจดัต าแหน่งแห่งท่ีของกองทพัในยคุรัฐบาลพลเรือนเกิดขึน้ภายใต้เปา้หมายใน
การจ ากดัอ านาจของกองทพัให้มีความรัดกมุมากขึน้ โดยเร่ิมต้นจากการยกเลิกกฎหมายนิรโทษกรรม
ตนเองของกองทพั ก าหนดให้ผู้น าเหลา่ทพัต้องขึน้ตรงตอ่ประธานาธิบดี และออกกฎหมายการปอ้งกนั
ประเทศ (National Defense Law) ท่ีโอนย้ายหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมาเป็น
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงมีการปลดนายทหารท่ีออกแถลงการณ์หรือให้
สมัภาษณ์ในประเดน็ท่ีเป็นการเมือง ท่ีส าคญั บทแก้ไขรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1994 ของอาร์เจนตินา ระบวุ่า
การยดึอ านาจการปกครองด้วยก าลงั หรือไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยถือเป็นโทษอาญา และค าสัง่
ใดท่ีออกโดยผู้ ท่ียดึอ านาจการปกครองด้วยวิธีดงักล่าวให้ถือวา่ไมมี่ผลผกูพนัทางกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของตูนีเซีย และไนจีเรีย มีวิธีการจัดวางต าแหน่งแห่งท่ีให้กองทัพใน
ลกัษณะเดียวกนั กลา่วคือ พยายามสร้าง “ความเป็นมืออาชีพ” ให้กบัทหาร ด้วยการแยกบทบาทภาระ
ของทหารให้อยู่นอกอาณาบริเวณทางการเมือง (นโยบายเศรษฐกิจและสงัคม) โดยให้ทหารมีบทบาท
เฉพาะการดแูลด้านความมัน่คงและปกปอ้งประเทศจากศตัรูภายนอกเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม ในประเทศ
ไนจีเรีย พบว่ามีการผนัตวัของอดีตนายทหารมาจดัตัง้พรรคการเมืองและแข่งขนัเลือกตัง้  นกัการเมือง
ของพรรคอนุรักษ์นิยมจ านวนหนึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการทหารท่ีเข้าสู่การเลือกตัง้หลังเกษียณอาย ุ
ปรากฏการณ์นีเ้รียกว่า การท าให้พรรคการเมืองเป็นของทหาร (Militarization of political party) 
นกัการเมืองทหารในไนจีเรียใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงเลือกตัง้ 
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5. จัดให้มีการเลือกตัง้โดยเร็ว 

ความสมัพันธ์ระหว่างการเลือกตัง้และการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเส้นตรง 
เป็นท่ีทราบกันดีว่า การเลือกตัง้ไม่ได้น าไปสู่ประชาธิปไตยเสมอไป การเลือกตัง้หลายครัง้ในหลาย
ประเทศไมใ่ชท่างออกทัง้หมดของวิกฤตกิารเมือง และในระบอบอ านาจนิยมก็มีการเลือกตัง้ โดยใช้การ
เลือกตัง้เป็นเคร่ืองมือกอดกมุอ านาจแทนการเปล่ียนผา่นอ านาจ 

ถึงแม้การเลือกตัง้จะมีข้อจ ากัดตามท่ีกล่าวไปข้างต้น แต่การเลือกตัง้เป็นเง่ือนไขขัน้ต ่า 
(Minimal requirement) ท่ีจ าเป็นต้องมี (Necessary condition) ในกระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย การเลือกตัง้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลว่าเป็นกลไกส าคญัท่ีรับรองการแสดงออก
ซึ่งสิทธิของพลเมืองและเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เม่ือเสียงของประชาชนมี
ความหมายสะท้อนพลงัอ านาจทางการเมืองผ่านสถาบนัการเลือกตัง้ พรรคการเมือง รัฐสภา และอ่ืนๆ 
การชมุนมุเรียกร้องตอ่สู้บนท้องถนนซึง่จะน าไปสู่ความวุ่นวายและการใช้ก าลงัรุนแรงก็ไมจ่ าเป็นอีกตอ่ไป 

รายงานประชาธิปไตยนานาชาติ (Democracy Reporting International) ซึ่งศึกษาการ
เปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยของ 9 ประเทศในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออกชีว้่า จดุแข็งร่วมกนัของ
การเปล่ียนผา่นเพ่ือสร้างประชาธิปไตยท่ีประเทศมีร่วมกนัคือ ภายหลงัการเปล่ียนผ่าน ต้องจดัให้มีการ
เลือกตัง้โดยเร็ว ส่วนใหญ่แล้วจะจดัให้มีการเลือกตัง้ภายใน 6 เดือน หรือมากท่ีสดุไม่เกิน 13 เดือน483 
เหตผุลท่ีควรจดัให้มีการเลือกตัง้โดยเร็ว เน่ืองจากภายหลงัการล่มสลายของระบอบเก่า จะเกิดปัญหา
ช่องว่างของความชอบธรรมท่ีจ าเป็นต้องรีบอุดช่องโหว่นัน้ด้วยการคืนอ านาจให้ประชาชน เพ่ือให้มี
สถาบนัท่ีเป็นตวัแทนประชาชนเข้าบริหารประเทศโดยไว ยิ่งหากการเปล่ียนผา่นเกิดภายหลงัการปฎิวตั ิ
การจดัให้มีการเลือกตัง้ในขณะท่ีประชาชนยงัเกาะติดกับสถานการณ์ทางการเมือง มีความต่ืนตวักับ
ประเดน็ทางนโยบาย และไฟของความต้องการการเปล่ียนแปลงยงัคกุรุ่นอยู่ จะยิ่งท าให้ประชาชนสงบ
ลงได้ผา่นการเลือกตัง้ 

ในการศึกษานี ้พบว่าประเทศส่วนใหญ่ท่ีศกึษา จดัการเลือกตัง้โดยไวหลงัจากจุดเร่ิมต้นของ
การเปล่ียนผ่าน เกาหลีใต้ และ อาร์เจนตินา จดัเลือกตัง้ภายใน 6 เดือน ตนีูเซีย 10 เดือน อินโดนีเซีย 

                                                           
483 Democracy Reporting International, Paths to Democracy in Europe 1974-1991: An Overview (Berlin and Lisboa: 
Instituto Português de Relações Internacionais, 2011). 
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13 เดือน ชิลี 14 เดือน มี 2 ประเทศท่ีใช้เวลานาน นัน่คือ โปแลนด์ 21 เดือน ยเูครน 31 เดือน ประเทศ
ท่ีจดัให้มีการเลือกตัง้เร็วท่ีสุด นบัตัง้แต่มีรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ภายใต้สาธารณรัฐท่ี 4 คือไนจีเรีย ท่ีใช้
เวลาเพียง 24 วนั แต่กลบัมีระดบัการพฒันาประชาธิปไตยต ่ามาก และทุกวนันีย้งัถูกจดัอยู่ในกลุ่ม
ประเทศอ านาจนิยม ประเทศท่ีจัดการเลือกตัง้ล่าช้าอาจเป็นผลมาจากต้องใช้เวลายาวนานในการ
เจรจาหลายฝ่าย จนบรรลุข้อตกลงท่ีเป็นฉันทามติ จะสามารถช่วยให้มีการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยท่ีมัน่คงได้ เช่น โปแลนด์ หากใช้เวลานาน แตไ่ม่สามารถหาข้อยตุิได้ มีการเปล่ียนแปลง
กติกาไปมา อย่างกรณียูเครน อาจส่งผลต่อกระบวนการเปล่ียนผ่านท่ีไม่ราบร่ืนในภายหลงั ตวัอย่าง
ประเทศท่ีพฒันาไปสูป่ระชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ ท่ีใช้เวลาคอ่นข้างนานจากจดุเร่ิมต้นถึงการเลือกตัง้ 
คือ สเปน และฮงัการี 

สมควรกล่าวเน้นว่า การจัดให้มีการเลือกตัง้โดยเร็วเป็นเพียงเง่ือนไขประการหนึ่งของการ
เปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย หลายประเทศจดัให้มีการเลือกตัง้และการท าประชามติหลายครัง้ เช่น 
อียิปต์ แตไ่ม่ประสบความส าเร็จในการน าพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย เพราะการเลือกตัง้อยู่ภายใต้
การครอบง าของผู้น าอ านาจนิยม การเลือกตัง้จึงกลายเป็นเพียงเคร่ืองมือในการอ้างความชอบธรรม
ของผู้น าท่ีต้องการขึน้สู่อ านาจ หรือเพ่ือสืบทอดอ านาจ หากเป็นการจดัการเลือกตัง้โดยระบอบเดิม 
ฉะนัน้ การจดัการเลือกตัง้จึงเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง ท่ีต้องด าเนินควบคูไ่ปกับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้น 

ระบบเลือกตัง้สมาชิกสภาท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดหลังการเปล่ียนผ่านไปสู่ ระบอบ
ประชาธิปไตย คือ ระบบเลือกตัง้แบบสดัส่วน (Proportional representation system) รองลงมาคือ 
ระบบเลือกตัง้แบบผสมระหว่างระบบสัดส่วนและระบบเขตเลือกตัง้ เน่ืองจากระบบเลือกตัง้แบบ
สัดส่วนเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองทัง้ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีโอกาสได้ท่ีนั่งในสภาตามสัดส่วน
คะแนนนิยมท่ีพรรคได้รับ อีกนัยหนึ่งระบบเลือกตัง้แบบสัดส่วน  (โดยไม่มีเกณฑ์ขัน้ต ่า หรือ 
Threshold) เอือ้ตอ่การเปิดให้พลงัทางการเมืองหลากหลายกลุ่มมีโอกาสเป็นตวัแทนประชาชน ซึ่งตา่ง
จากระบบเลือกตัง้แบบ 1 เขต 1 คน ท่ีท าให้การแข่งขันเน้นไปท่ีพรรคการเมืองขนาดใหญ่ไม่ก่ีพรรคท่ี
สามารถชนะท่ีนัง่ในสภาได้ ในบรรดา 8 ประเทศท่ีศึกษา มีเพียงประเทศเดียวท่ีใช้ระบบเลือกตัง้แบบ
เขต คือ ประเทศไนจีเรีย 
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 ส าหรับการเลือกตัง้ประธานาธิบดี เน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่เลือกใช้สองระบบ คือระบบกึ่ง
ประธานาธิบดี-กึ่งรัฐสภ (Semi-presidential system) และระบบประธานาธิบดี ฉะนัน้ จึงใช้ระบบ
เลือกตัง้สองรอบ (Two-round system) ท่ีผู้ชนะต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 50 ของผู้ออกเสียงเลือกตัง้ 

 ในประเดน็การจดัการเลือกตัง้ (Electoral Management) ประเทศสว่นใหญ่จดัตัง้องค์กรกลาง
เพ่ือควบคมุจดัการเลือกตัง้ท่ีเป็นอิสระ เช่น คณะกรรมการการเลือกตัง้ ท่ีประกอบด้วยบคุคลท่ีเช่ือได้
วา่มีความเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของอ านาจใด และตวัแทนจากพรรคการเมือง หรือทัง้ 2 
กลุ่มร่วมกัน ได้รับการแต่งตัง้มาจากฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ หรือทัง้สองฝ่ายร่วมกัน ซึ่ง
สะท้อนว่า คณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นองค์กรท่ีตัง้ขึน้มาตรวจสอบรัฐบาลและรัฐสภา ท่ีมีท่ีมายึด
โยงกบัประชาชน 

ตารางที่ 7.2 ระยะเวลาตัง้แต่จุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนผ่านไปสู่การเลือกตัง้ครัง้แรก 

 

ประเทศ จ านวนเดือน ข้อสังเกตอื่นๆ 
ไนจีเรีย 24 วัน นบัตัง้แตก่ารแก้รัฐธรรมนญูที่เป็นจดุเร่ิมต้น

ของสาธารณรัฐที่สี ่เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 
1999 จนถึงการเลอืกตัง้ประธานาธิบดีครัง้แรก
ภายใต้รัฐธรรมนญูใหม ่ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม ค.ศ. 
1999 

 

เกาหลใีต้ 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 29 มถินุายน ค.ศ.1987 เมื่อ
มีการประกาศหลกั 8 ประการเพือ่ปฏิรูปการเมือง ถึง
วนัท่ี16 ธนัวาคม ค.ศ. 1987  

 

อาร์เจนตินา 6 เดือน นบัจากวนัท่ี 1 มีนาคม 1983  ในการเลอืกตัง้ครัง้แรก ประธานาธิบดียงัคงมา
จากการเลอืกตัง้โดยอ้อม ก่อนจะถกูเปลีย่นใน
การแก้ไขรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1994 

ตนูีเซยี 10 เดือน นบัตัง้แตก่ารปฏิวตัิดอกมะล ิ(ใน
เหตกุารณ์อาหรับสปิง) มกราคม ค.ศ. 2011 ถึง 23 
ตลุาคม ค.ศ. 2011 

ในการเลอืกตัง้ครัง้แรก ยงัใช้รัฐธรรมนญูเก่าอยู ่
หลงัจากการเลอืกตัง้ครัง้นี ้จงึมกีารร่วมกนัร่าง
รัฐธรรมนญูฉบบั ค.ศ. 2014 
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ตารางที่ 7.2 ระยะเวลาตัง้แต่จุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนผ่านไปสู่การเลือกตัง้ครัง้แรก(ต่อ) 

ประเทศ จ านวนเดือน ข้อสังเกตอื่นๆ 
อินโดนีเซีย 13 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 

ที่ประธานาธิบดซีูฮาร์โตลาออกจากต าแหนง่ 
 

การเลอืกตัง้ครัง้แรก ประธานาธิบดีมาจากการ
เลอืกตัง้โดยอ้อม แก้ไขรัฐธรรมนญู ค.ศ. 2002 
เพื่อให้ประธานาธิบดมีาจากการเลอืกตัง้
โดยตรง  

ชิล ี 14 เดือน หลงัจากการท าประชามติตอ่อายรัุฐบาล
ทหารล้มเหลว เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม ค.ศ. 1988 และ
จดัให้มีการเลอืกตัง้ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1989  

 

โปแลนด์ 21 เดือน นบัตัง้แตก่ารลม่สลายของสหภาพโซเวียต 
และปรับแก้รัฐธรรมนญูใหมใ่นเดอืนเมษายน ค.ศ. 
1989 ถึงการเลอืกตัง้ประธานาธิบดีโดยตรงในเดือน
ธนัวาคม ค.ศ. 1990  

โปแลนด์มีการเลอืกตัง้หลงัการเปลีย่นผา่นครัง้
แรกในเดือนมิถนุายน ค.ศ. 1989 แตเ่ป็นการ
เลอืกสมาชิกสภาเซย์มเพียงบางสว่น การ
เลอืกตัง้สมาชิกสภาทัง้หมดเกิดขึน้ครัง้แรกใน
เดือนตลุาคม ค.ศ. 1991 

ยเูครน 31 เดือน นบัตัง้แตก่ารร่างรัฐธรรมนญูใหมใ่นวนัท่ี 1 
ธนัวาคม ค.ศ. 1991 ถงึการเลอืกตัง้ครัง้แรกวนัท่ี 26 
มิถนุายน ค.ศ.1994 

 

ที่มา: จดัท าโดยผู้ เขียน 

ข้อสรุปโดยรวมท่ีพบในการศกึษา 8 ประเทศ 4 ภมูิภาค ในการศกึษานีคื้อ กระบวนการเปล่ียน
ผ่านและจรรโลงประชาธิปไตยไม่ได้มีแบบแผน หรือเส้นทางเดียว แม้แต่ประเทศท่ีใช้กระบวนการ
เปล่ียนผ่านคล้ายคลึงกัน ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปัจจัยและ
องค์ประกอบหลายประการ เชน่ ประวตัศิาสตร์ กลุ่มชาติพนัธุ์  ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ และการ
แทรกแซงของตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม ข้อค้นพบเบือ้งต้น สรุปได้ว่ากระบวนการเปล่ียนผ่านและการ
ปฏิรูประบบการเมืองท่ีจะประสบความส าเร็จไปสู่การเป็นประชาธิปไตยได้ ต้องได้รับฉันทามติจาก
ประชาชน หรืออย่างน้อย ความเห็นชอบจากคนจ านวนมาก โดยมีกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมี
สว่นร่วม ในกระบวนการดงักลา่ว เจตจ านงค์ของผู้น า การต่อรอง ประนีประนอมระหว่างชนชัน้น าทาง
การเมือง และบทบาทของชนชัน้น าถือเป็นหวัใจส าคญั 
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ปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองเพ่ือการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย: แง่คิดส าหรับประเทศไทย 

 ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้คือ การเปล่ียนผ่านจากระบอบอ านาจนิยมไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเป็น
กระบวนการท่ียาก เตม็ไปด้วยอปุสรรค และใช้เวลา กระบวนการเปล่ียนผ่านให้เป็นประชาธิปไตยของ
ไทย แม้จะเกิดขึน้มาแล้วหลายครัง้ แตย่งัไมเ่คยประสบความส าเร็จท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยท่ี
แท้จริง ตัง้มัน่ ยัง่ยืน หรือเข้าเง่ือนไขท่ีจะเรียกว่าเป็น “การจรรโลงประชาธิปไตย” การพยายามเปล่ียน
ผ่านสู่ประชาธิปไตยของไทยท่ีได้รับการวิเคราะห์กันมากท่ีสุด คือเม่ือประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซึ่งมีท่ีมาจากข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ในสงัคมท่ีต้องการเห็น
การปฏิรูปทางการเมืองภายหลังการปะทะกันระหว่างทหารและประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาคม 
พ.ศ. 2535 รัฐธรรมนญูพ.ศ. 2540 ได้วางหลกัการอ านาจสงูสดุเป็นของประชาชน รับรองสิทธิเสรีภาพ 
กล่าวถึงหลักนิติรัฐ/นิติธรรม และมีระบบเลือกตัง้ใหม่ทัง้ส าหรับสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและ
วุฒิสมาชิก จึงเป็นท่ีคาดหวังว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จะส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนา
ประชาธิปไตยท่ียัง่ยืนได้ส าเร็จ แตก่ารเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยไม่เป็นไปตามคาดหวงั ประเทศ
ไทยยงัคงวนเวียนอยู่กบัความล้มเหลวในการจรรโลงประชาธิปไตย โดยจบลงด้วยการรัฐประหารเม่ือ
วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 และลา่สดุ การรัฐประหาร ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ในส่วนส่งท้าย จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัในเชิงสถาบนัการเมืองท่ีส่งผลให้ความพยายาม
เปล่ียนผา่นไปสูร่ะบอบประชาธิปไตยและการจรรโลงประชาธิปไตยของไทยไมป่ระสบความส าเร็จ ต้อง
ย้อนกลบัไปเผชิญการแทรกแซงโดยทหารและระบอบอ านาจนิยม ภายหลงัการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2557 โดยใช้ผลการศกึษาท่ีค้นพบในงานนีเ้ป็นกรอบในการอธิบาย แง่คิดส าหรับประเทศ
ไทยในเชิงบทบาทของสถาบนัการเมืองและการออกแบบสถาบนัการเมือง เพ่ือการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยแบง่เป็น 3 ประเดน็ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

1. การไม่มีฉันทามตใินรัฐธรรมนูญและกตกิาทางการเมือง 

จากประสบการณ์เชิงประจกัษ์ท่ีน าเสนอในการศกึษานี ้พบว่าการปฎิรูปรัฐธรรมนญูเป็นหวัใจ
ส าคัญของการเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ทัง้เนือ้หา กระบวนการ และผู้ ร่าง ล้วนเป็น
องค์ประกอบท่ีมีน า้หนักของความส าคัญไม่ต่างกัน ประเทศท่ีสามารถเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยได้มีจุดเหมือนร่วมกันคือ กระบวนการปฎิรูปรัฐธรรมนูญ และเนือ้หา กติกาใน
รัฐธรรมนูญเป็นท่ียอมรับของประชาชนและตัวแสดงทางการเมืองทุกกลุ่ม โดยเน้นว่า การปฏิรูป



235 
 

รัฐธรรมนญู ไมจ่ าเป็นต้องยกเลิกฉบบัเก่าและร่างใหม่ทัง้ฉบบั หลายประเทศแก้ไขรัฐธรรมนญูระบอบ
อ านาจนิยมเพ่ือปทูางสู่ประชาธิปไตยได้ส าเร็จ ถึงแม้รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนญู พ.ศ. 
2560 ซึง่ได้รับการร่างขึน้มาใหม ่จะผา่นการท าประชามต ิแตก่ระบวนการท าประชามติทัง้สองครัง้ก็ถกู
ตัง้ค าถามจากสงัคมไทยและนานาชาตอิยา่งมากถึงความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่เปิดให้ทกุ
ฝ่ายได้รณรงค์อยา่งเสรี เทา่เทียม และการท่ีประชาชนอาจไปใช้สิทธิโดยขาดความเข้าใจในเนือ้หาของ
รัฐธรรมนญู ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาความชอบธรรม การยอมรับและฉันทานมุตัิทัง้ตอ่กระบวนการได้มา
และเนือ้หาของรัฐธรรมนญู 

ในส่วนของเนือ้หารัฐธรรมนูญนัน้ ในทุกการปฏิรูปการเมืองของไทย มีอย่างน้อย 4 ประเด็น
หลกัท่ียงัไมส่ามารถหาฉนัทามตท่ีิเห็นพ้องได้จากทกุฝ่าย ได้แก่ 

1.1 เป้าหมายของระบบเลือกตัง้ ผลการศกึษาพบว่า ประเทศส่วนใหญ่ปฏิรูปการเมืองเพ่ือ
สง่เสริมให้มีการแขง่ขนัทางการเมืองท่ีเปิดกว้างมากขึน้ แตก่ารปฎิรูประบบเลือกตัง้ของไทย สลบัไปมา
ระหวา่งสง่เสริมพรรคใหญ่ และกีดกนัพรรคใหญ่ มาตรการส่งเสริมพรรคใหญ่เห็นได้ชดัในรัฐธรรมนญู 
พ.ศ. 2540 ท่ีมีมาตรการกีดกนัคนบางกลุ่ม เช่น ระบอบบณัฑิตยาธิปไตย หรือการใช้วฒุิการศกึษามา
ตัง้เป็นเกณฑ์ว่าต้องจบปริญญาตรี จึงจะลงรับสมคัรเลือกตัง้เป็นสมาชิกรัฐสภาได้ แต่ภายหลังใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้ยกเลิกการบงัคบัใช้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ยังคงไว้เฉพาะ
สมาชิกวฒุิสภาเทา่นัน้ ท่ีส าคญัไปกวา่นัน้ ระบบเลือกตัง้ของไทยในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 และ 2550 
เอือ้ให้พรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบ จากการท่ีพรรคใหญ่ได้รับจดัสรรท่ีนัง่ในสภามากกว่าคะแนนเสียง
ท่ีพรรคได้รับ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการจดัสรรท่ีนัง่ในระบบเขตเลือกตัง้ แบบหนึ่งเขตหนึ่งคน เสียงข้าง
มากธรรมดา (Single-member district) เช่น ในการเลือกตัง้ปี พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยได้ท่ีนัง่ใน
ระบบเขตมากกว่าคะแนนในระบบเขตทัง้หมดท่ีพรรคได้รับ คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 22 ท่ีนัง่ ขณะท่ี
พรรคประชาธิปัตย์ขาดทุนคิดเป็น 7.45 ท่ีนั่ง ส่วนในระบบบัญชีรายช่ือ ทัง้พรรคไทยรักไทยและ
ประชาธิปัตย์ตา่งได้ท่ีนัง่มากกวา่คะแนนเสียงท่ีได้รับ กลา่วคือ ไทยรักไทยได้ 5.83 และประชาธิปัตย์ได้ 
2.78 มากกว่าคะแนนในระบบบญัชีรายช่ือท่ีพรรคได้รับเลือก  ความไม่เป็นธรรมดงักล่าวมีช่ือว่า 
“ความไมส่มดลุระหวา่งคะแนนท่ีประชาชนเลือกกบัท่ีนัง่ในสภา” (Disproportionality) ประเด็นนีส้่งผล
โดยตรงตอ่มมุมองตอ่ระบบเลือกตัง้ท่ีเปล่ียนไปแบบสดุโตง่ 



236 
 

รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2560 น าเอาระบบจดัสรรปันส่วนผสม (Mixed-member apportionment) 

มาใช้ แม้ดผูิวเผินเหมือนจะชว่ยลดจดุออ่นเร่ืองความไมส่มดลุระหวา่งคะแนนท่ีประชาชนเลือกกบัท่ีนัง่

ในสภา แต่ในทางปฎิบตัิจะก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองเจตนารมณ์ของประชาชนถูกเบี่ยงเบน เพราะเป็น

เทคนิคการเลือกตัง้ท่ีมุ่งลดท่ีนัง่ของพรรคการเมืองใหญ่ โดยช่วยให้พรรคขนาดกลางท่ีไม่ชนะเลือกตัง้

ในระบบเขต ได้รับจดัสรรท่ีนัง่ในระบบบญัชีรายช่ือเพิ่มขึน้ เรียกได้ว่าเป็นระบบให้โบนสัแก่พรรคท่ีแพ้ 

(a Loser bonus system) ในระบบเลือกตัง้นี ้พรรคการเมืองขนาดเล็กจะเสียเปรียบท่ีสุด เพราะ

รัฐธรรมนูญก าหนดว่าต้องส่งผู้สมคัรรับเลือกตัง้ในระบบเขต จึงจะส่งผู้สมคัรในระบบบญัชีรายช่ือได้ 

เม่ือฐานการแข่งขนัของพรรคการเมืองอยู่ในระดบัเขต 350 เขตทัว่ประเทศ แต่พรรคขนาดเล็กไม่มี

ทรัพยากรและศกัยภาพท่ีจะส่งผู้สมคัรเขตจ านวนมากได้ ดงันัน้ ขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

พรรคขนาดเล็กจะลดลง เม่ือไม่มี ส.ส. เขตมากพอท่ีจะลงสมคัรในหลายๆ เขต เพ่ือให้ได้คะแนนจาก 

ส.ส. เขตไปค านวณเป็น ส.ส.บญัชีรายช่ือ ทัง้หมดนี ้ล้วนบัน่ทอนความเป็นสถาบนัของพรรคการเมือง

ท่ีเช่ือมโยงกบัประชาชนในวงกว้าง และกีดกนั ลดทอนโอกาสพรรคขนาดเล็กท่ีจะเป็นพรรคทางเลือก

ให้สงัคมไทยในอนาคต  

นอกจากการเปล่ียนระบบเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงส่ีครัง้ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาแล้ว 

ระบบเลือกตัง้หรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน จากท่ีวุฒิสภามา

จากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนทัง้หมดในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 มาเป็นเลือกตัง้คร่ึงหนึ่งสรร

หาคร่ึงหนึง่ ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 และมาเป็นการแตง่ตัง้ทัง้หมดในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนญู 

พ.ศ. 2560  

ในประเด็นการเปล่ียนแปลงระบบเลือกตัง้ การศึกษานีพ้บว่า ถึงแม้รัฐธรรมนูญยุคปฎิรูป

การเมืองของไทย จะยงัหาระบบเลือกตัง้ท่ีเหมาะสมลงตวัไม่ได้ แตร่ะบบเลือกตัง้อาจไม่ใช่ปัญหาหลกั 

ดงัได้ยกตวัอย่างให้เห็นว่า ประเทศชิลี ยอมทนใช้ระบบเลือกตัง้ Binomial system ท่ีเบี่ยงเบน

เจตนารมณ์ของประชาชนโดยให้พรรคอันดับสองมีท่ีนั่งในสภาเท่ากับหรือใกล้เคียงกับพรรคท่ีได้

คะแนนเสียงอันดับหนึ่งอยู่นานหลายปี แต่ชิลีก็สามารถจรรโลงประชาธิปไตยจนตัง้มั่นได้ ดังนัน้ 

ประเด็นท่ีส าคญักว่าคือ การท่ีคนในสงัคมไม่หมดศรัทธาในการเลือกตัง้ และยอมรับว่า การเลือกตัง้
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เป็นความจ าเป็นเบือ้งต้นในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย และเป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนเป็นคน

เลือกผู้น าประเทศ  

การเลือกตัง้  แม้ว่าจะสกปรก ฉ้อฉล คดโกง ขายเสียง มากมายเพียงใด ช่วยให้เกิด
ประชาธิปไตยได้ดีกว่าการรัฐประหาร ถึงแม้หลายครัง้ การเลือกตัง้กลายเป็นเคร่ืองมือในการขึน้สู่
อ านาจ และคงอยู่ในอ านาจของชนชัน้น าอ านาจนิยม แตป่ระสบการณ์รอบโลกชีว้่า การเลือกตัง้ช่วย
หว่านเมล็ดพนัธุ์ประชาธิปไตย ด้วยการสร้างความคาดหวงัสาธารณะให้เกิดในสงัคมอย่างกว้างขวาง 
พลังของการเลือกตัง้จะช่วยให้ประชาธิปไตยค่อยๆ งอกงาม และเติบโตขึน้เร่ือยๆ จนในท่ีสุดไม่
สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองท่ียึดโยงกับประชาชนได้ 
แม้แต่การเลือกตัง้ท่ีไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และไม่เปิดให้แข่งขนัอย่างเสรี อย่างเช่นท่ีเกิดในระบอบ
อ านาจนิยมท่ียอมให้มีการแข่งขนั (Competitive authoritarianism) ก็อาจส่งผลท่ีคาดเดาไม่ได้ ดงันัน้ 
ถึงแม้ประชาชนกลุ่มหนึ่งจะเบื่อหน่าย ขาดศรัทธา ไม่ไว้วางใจ หรือกลัวพลังของการเลือกตัง้ หรือ
แม้แต่การเลือกตัง้อาจไม่น าไปสู่การจดัตัง้รัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพได้ก็ตาม การจดัให้มีการเลือกตัง้
ประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ก็ยงัดีกวา่การปลอ่ยให้ไมมี่การเลือกตัง้เลย 

1.2 ความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารและที่มาของนายกรัฐมนตรี เป็นประเด็นส าคญัหนึ่ง
ของระบบการเมืองไทยท่ียังหาความเห็นพ้องร่วมกันในสงัคมไทยไม่ได้ จะเห็นว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 ต้องการแก้ปัญหาความไร้เสถียรยภาพของรัฐบาลซึง่เป็นคณุลกัษณะส าคญัของรัฐบาลไทยท่ีมา
จากการเลือกตัง้หลายทศวรรษก่อนหน้านัน้ จึงให้อ านาจฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในหลายมิต ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคะแนนเสียงถึงสองในห้า (200 คะแนน
เสียง) จึงขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ หรือหนึ่งในห้า (100 เสียง) ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มาตราการนีเ้ม่ือใช้ร่วมกับระบบเลือกตัง้แบบคู่ขนานระหว่างบญัชี
รายช่ือ (Proportional representation) ท่ีมีเกณฑ์ขัน้ต ่าร้อยละ 5 และระบบเลือกตัง้แบบหนึ่งเขต หนึ่ง
คน เสียงข้างมากธรรมดา (Single-member district, plurality system) ซึ่งเอือ้ประโยชน์ให้พรรค
การเมืองขนาดใหญ่ ดงัได้อธิบายไปก่อนหน้านี ้โดยในขณะนัน้ยงัไม่มีมาตรการควบคมุการควบรวม
พรรคการเมือง ส่งผลให้ตลอดการใช้รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรีซึ่งคมุพรรคการเมืองเสียง
ข้างมากในรัฐบาล ไม่ถูกตรวจสอบตามกระบวนการประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เน่ืองจาก
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรไม่สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ เพราะพรรคฝ่ายค้านรวมกันแล้วมี
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คะแนนเสียงไมถ่ึงเกณฑ์ท่ีก าหนด การออกแบบรัฐธรรมนญูให้ฝ่ายบริหารเข้มแข็ง (Strong executive) 
โดยสร้างเกราะไม่ให้ถกูตรวจสอบเช่นนี ้เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้คนในสงัคมไม่พอใจ และเรียกร้องให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนในท่ีสุดบานปลายและน าไปสู่การรัฐประหารใน  พ.ศ. 2549 ส่วนใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ 2560 ปรากฏชดัเจนมากในบทบญัญัติตา่งๆ ว่าไม่ต้องการได้รัฐบาลท่ี
เข้มแข็ง แตผ่ลข้างเคียงท่ีตามมาคือ ท าให้ระบบการเมืองออ่นแอ ซึง่ไมเ่ป็นผลดีตอ่สงัคมและเศรษฐกิจ
ของคนในประเทศ และแน่นอนว่า ระบบการเมืองท่ีอ่อนแอย่อมไม่มีพลงัขบัเคล่ือนให้สามารถเปล่ียน
ผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยได้ 

ในประเด็นว่านายกรัฐมนตรีจ าเป็นต้องมาจากการเลือกตัง้หรือไม่ ดูเหมือนยังไม่มีข้อยุติ 
รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2560 ได้เปิดช่องให้นายกรัฐมนตรีอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยให้พรรคเสนอรายช่ือผู้ ท่ีจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ 3 คน เทา่กบัเปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีท่ีไม่
ได้มาจากการเลือกตัง้ ซึง่คนท่ีพรรคเสนอช่ืออาจไม่ใช่คนท่ีประชาชนชอบ ส่งผลให้เสียงของประชาชน
ไร้ความหมาย เม่ือคะแนนเสียงเลือกตัง้ของประชาชนมีโอกาสท่ีจะไม่ส่งผลอย่างแท้จริงในการจดัตัง้
รัฐบาล เปิดชอ่งให้เจตนารมณ์ของประชาชนถกูน าไปกลา่วอ้างบิดเบือน ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทาง
การเมือง (Political efficacy หมายถึงความไว้ใจ ความศรัทธา และตระหนกัว่าเสียงของตนมีอิทธิพล
ตอ่การก าหนดทิศทางการเมือง) ของประชาชนจะต ่าลง จนอาจท าให้ลดความสนใจและความต้องการ
มีสว่นร่วมทางการเมือง ซึง่ยอ่มสง่ผลโดยตรงตอ่การจรรโลงประชาธิปไตยหลงัการเลือกตัง้ 

1.3 แนวทางท าให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน จดุอ่อนส าคญัท่ีสดุของพรรคการเมืองไทย
โดยรวม คือ ความไม่สามารถเป็นตวัแทนประชาชนตามความแตกต่างของผลประโยชน์ อัตลักษณ์ 
ความเช่ือ หรืออดุมการณ์ (Social cleavages) ท่ีชดัเจนและจบัต้องได้ ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา
ชดัเจนว่าพรรคการเมืองไทยไม่ได้แสดงบทบาทมากพอท่ีจะช่วยจรรโลงประชาธิปไตย พรรคการเมือง
กลายเป็นส่วนหนึ่งของขัว้ความขดัแย้งแตกแยกในสงัคม ท่ีน ามาสู่เง่ือนไขของการรัฐประหารทัง้สอง
ครัง้หลงั คณุสมบตัิของพรรคการเมืองท่ีจะแสดงบทบาทน าในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยและ
สนับสนุนการจรรโลงประชาธิปไตย คือ พรรคการเมืองจะต้องไม่น าความขัดแย้งระหว่างพรรค
การเมืองลงไปครอบง าความคิดประชาชน ให้เกิดความเกลียดชังระหว่างผู้ สนับสนุน และพรรค
การเมืองต้องไม่น าความขดัแย้งทางการเมืองลงไปสู่ท้องถนน ต้องไม่น าประชาชนไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการเคล่ือนไหวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองอนัคบัแคบเฉพาะตน 
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ประเทศส่วนใหญ่ท่ีศึกษา มีการใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียน
อย่างเป็นทางการ กติกาในการจดัตัง้พรรคการเมือง เช่น ก าหนดจ านวนสาขาพรรค กรรมการบริหาร
พรรค และสมาชิกพรรค แตม่กัไมบ่งัคบัวา่ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ต้องสงักดัพรรค กล่าวคือ ปล่อยให้มี ส.ส. 
อิสระได้ และยงัพบว่าหลายประเทศ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องจดัท าการเลือกตัง้ขัน้ต้น (Primary 
election) ซึ่งคือการคดัเลือกผู้สมคัรของพรรคด้วยวิธีการเลือกตัง้จากสมาชิกพรรคและประชาชนท่ีสนใจ
ทั่วไป ไว้ค่อนข้างละเอียด โดยจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการเลือกตัง้ขัน้ต้นไว้ด้วย การสร้าง
กลไกให้พรรคการเมืองมีวิธีการคดัเลือกผู้สมคัรของพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึน้ เป็น
เคร่ืองมือหนึ่งในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค ซึ่งจะส่งผลตอ่ไปยงัประชาธิปไตยในสงัคม
ได้ ท่ีเป็นอยู่และผ่านมาพรรคการเมืองไทยคดัเลือกผู้สมคัรรับเลือกตัง้โดยพิจารณาจากสายสมัพนัธ์ส่วน
บุคคล ความมีช่ือเสียง บารมี และอิทธิพลภายในพืน้ท่ี ซึ่งเป็นการคัดเลือกท่ีขาดความเช่ือมโยงกับ
ประชาชน การสนบัสนุนให้พรรคจดัการเลือกตัง้ขัน้ต้นจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพรรคการเมืองใน
สายตาประชาชนให้มากขึน้ เพ่ือพฒันาความเช่ือมัน่ต่อระบบพรรคการเมืองและการเลือกตัง้ของไทยใน
ระยะยาว โดยการแก้ปัญหาท่ีน่าจะเป็นไปได้จริงอาจจ าเป็นต้องอาศัยการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมุ่งให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดเลือกผู้ สมัครมากยิ่งขึน้ เช่น การระบุใน
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้มีการเลือกตัง้ขัน้ต้น โดยอาจให้ทะยอยท า
ตามความพร้อมของแต่ละพรรคการเมือง ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดว่าเฉพาะสมาชิกพรรคเท่านัน้จึงจะมีสิทธิ
ลงคะแนนได้ เพราะฐานสมาชิกพรรคการเมืองไทยยงัมีขนาดเล็ก และอาจใช้เงินจดัสรรจากเงินกองทุน
พฒันาพรรคการเมืองเข้ามาร่วมอดุหนนุการจดัการเลือกตัง้ขัน้ต้น 

1.4 อ านาจตรวจสอบถ่วงดุลควรอยู่ท่ีใดบ้าง และองค์กรที่ ใช้อ านาจนีค้วรมีที่มา
อย่างไร กล่าวได้ว่าทกุประเทศท่ีศกึษา มีเปา้หมายร่วมกนัท่ีชดัเจนประการหนึ่ง คือ การออกแบบให้
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ ศาล และองค์กรอิสระ ต่างต้องถูกตรวจสอบ และให้สถาบนัและองค์กร
เหลา่นีมี้ท่ีมาในลกัษณะคานอ านาจระหว่างกนัเพ่ือให้เกิดดลุยภาพ การปฏิรูปการเมืองท่ีเดน่ชดัในทกุ
ประเทศ คือ การท าให้สถาบนันิติบญัญัติท่ีมาจากประชาชนมีบทบาทเข้มแข็งขึน้ เช่น ให้รัฐสภามา
จากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน เพิ่มอ านาจตรวจสอบให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ  และสร้าง
หลกัประกันว่า ศาล และองค์กรอิสระมีท่ีมาจากสถาบนัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน
อีกทีหนึง่ เพ่ือสร้างข้อตอ่ท่ียดึโยงกบัประชาชน 
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ส าหรับประเทศไทย ถึงแม้รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 จะเพิ่มอ านาจตรวจสอบฝ่ายบริหารให้ฝ่าย
ค้านเปิดอภิปรายไมไ่ว้วางใจรัฐบาลได้ง่ายขึน้ แตไ่ด้ตดัความเช่ือมโยงระหว่างประชาชนกบัวฒุิสภาลง
โดยคร่ึงหนึ่งของวุฒิสมาชิกมาจากการสรรหา และในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้วุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตัง้ เป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี ้ท่ีมาและขัน้ตอนการใช้อ านาจ
ตรวจสอบขององค์กรอิสระไทย ยังเป็นประเด็นถกเถียงท่ียังหาฉันทามติไม่ได้ เป็นท่ีวิตกว่า การให้
บทบาทองค์กรอิสระ และศาล ในฐานะเป็นองค์กรคดัง้างเสียงข้างมาก โดยองค์กรอิสระและศาลมี
ท่ีมาจากระบบราชการ ขาดความเช่ือมโยงกับประชาชน จะมีความชอบธรรมเพียงพอหรือไม่ในการ
ตรวจสอบรัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากเสียงข้างมากของประชาชน 

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิรูปการเมืองขึน้อยู่กับการเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม และสร้างระบบความรับผิดท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ปรากฏทัง้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นอกจากนัน้ ระบบการเมืองท่ีโปร่งใส 
(Transparency) จะเป็นหลักประกันให้การตรวจสอบถ่วงดุลด าเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง ในระบบ
การเมืองท่ีโปร่งใส ตวัแสดงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ทหาร บุคลากรในองค์กรอิสระ 
ข้าราชการ ส่ือ นักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์ ต้องรับผิดและตอบค าถามในการกระท าของตนต่อ 
(Accountable to) เจ้าของอ านาจอธิปไตย คือ ประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นเคร่ืองมือก ากบั
ให้รัฐบาลต้องตอบสนองตอ่และเป็นท่ีพึ่งพา (Responsive and reliable) ของประชาชน และยงัส่งผล
ให้นโยบายถูกเปล่ียนเป็นการให้บริการประชาชนท่ีเสมอภาค (Uniform) ไม่ให้ผู้ ใดหรือคนกลุ่มใด
ละเมิดผู้ อ่ืน หรือมีอภิสิทธ์ิในการได้รับบริการหรือการดแูลจากรัฐเหนือบคุคลอ่ืนได้ ยิ่งไปกว่านีป้ระเทศ
ไทยยงัล้มเหลวในการสถาปนาระบบกฎหมาย และระบบยุติธรรมท่ีโปร่งใส เป็นธรรม เป็นกลาง ไม่
เลือกข้าง (Fair and impartial legal system) แต่กลบัเป็นระบบกฎหมายท่ีปล่อยให้เป็นไปตาม
อ าเภอใจของผู้ มีอ านาจในขณะนัน้ เม่ือปราศจากความเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย และมาตรฐานเดียว
ในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเช่ือถือได้ ประชาชนจงึไมรู้่สกึเป็นเจ้าของระบบกฎหมายและรัฐธรรมนญู 

จากประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญไทยท่ีผ่านมา สะท้อนว่าแนวคิดท่ีมองรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสงูสดุ ทัง้ในมิตหิลกัการแบง่แยกอ านาจ และการจ ากดัอ านาจของผู้ปกครองตามฐานคิดแบบ
รัฐบาลควรมีอ านาจจ ากัด (Limited government) ล้วนไม่เคยได้รับการเคารพและปรากฏเป็นจริง
ในทางปฏิบตัิ ในทางตรงข้าม ผู้ ร่างรัฐธรรมนูญมกัมีความกลวัเป็นเจ้าเรือน และความกลวัท่ีครอบง า
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อยา่งใหญ่หลวงท่ีสดุคือ ความกลวัประชาชน ผลก็คือ รัฐธรรมนญูปฏิกิริยาท่ีต่อต้านอ านาจประชาชน 
นอกจากนี ้การร่างรัฐธรรมนูญของไทย ยงัไม่เช่ือมโยงกับพืน้ฐานทางภูมิปัญญาและประสบการณ์ทาง
ประวตัศิาสตร์การเมืองไทย ท่ีส าคญัขาดเปา้หมายในเชิงอดุมคติ ไม่สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เยาวชน
และคนในวยัใดๆ ใฝ่ฝันหรือจินตนาการถึงอนาคตได้ว่า สงัคมในวนัข้างหน้าจะดีขึน้กว่าวนันีอ้ย่างไร ด้วย
เคร่ืองมืออะไร ลกูหลานและสงัคมเป็นอย่างไร แทนการฝันถึงวนัวานแบบเก่าท่ีผ่านพ้นไปแล้ว 

2. บทบาทของทหารในการเมือง 

ในประเทศท่ีเคยมีอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของทหาร และกองทพัยงัคงความแข็งแกร่งอยู่
เช่นประเทศไทย การเรียกร้องให้ปฏิรูปกองทพัดเูป็นเร่ืองยากเกินกว่าท่ีจะเกิดได้จริง แตย่ิ่งทหารและ
กองทพัมีความส าคญัต่อระบบการเมืองมากเท่าใด สงัคมยิ่งต้องให้ความส าคญักับเร่ืองนีเ้ป็นพิเศษ 
อนัท่ีจริงไม่ใช่เฉพาะทหาร หรือกองทพัท่ีต้องอยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
แตเ่ป็นเร่ืองการออกแบบระบบท่ีท าให้มีเคร่ืองมือตรวจสอบทัง้นกัการเมือง ทหาร คนดี และคนเลว  

ในสงัคมไทยทหารปฏิบตัิการในฐานะอ านาจยบัยัง้ (Veto power) ท่ีอยู่นอกระบบตรวจสอบ 

ถ่วงดลุและกลไกของระบบรัฐสภาแบบตวัแทน แตป่ระสบการณ์ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ชี ้

ตรงกันว่า การรัฐประหารหรือใช้ความรุนแรงโดยคณะทหารมกัไม่ประสบความส าเร็จในการน าพา

ประเทศใดๆ ไปสู่ประชาธิปไตย ประวตัิศาสตร์บนัทึกถึงความล้มเหลวจ านวนมากของการรัฐประหาร

และการกบฎท่ีไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก นอกจากการเปลี่ยนการถือครองอ านาจจาก

ชนชัน้น ากลุ่มหนึ่งไปยังชนชัน้น าอีกกลุ่มหนึ่ง ภายในระบอบอ านาจนิยมแบบเดิม หรือเผด็จการ

รูปแบบใหม ่

เม่ือเปรียบเทียบการรัฐประหารกบัการประท้วงตอ่ต้านโดยประชาชน (Broad-based popular 

movement) แล้วจะพบว่า การชุมนมุโดยประชาชนมีแนวโน้มน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีวางรากฐาน

ไปสู่ประชาธิปไตยได้ดีกว่า เช่น ปรากฏการณ์ท่ีเกิดในเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา ตูนิเซีย 

ยเูครน และโปแลนด์ ในประเทศเหล่านี ้มีจดุเร่ิมต้นของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยร่วมกนัท่ีมา

จากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในระบอบอ านาจนิยมหลังเกิดวิฤติเศรษฐกิจ ท่ีรัฐบาลไม่สามารถ

แก้ปัญหาตามความคาดหวังของประชาชนได้ เหตุผลท่ีการชุมนุมประท้วงของประชาชนมีโอกาส

น าไปสู่ประชาธิปไตยได้มากกว่าการรัฐประหาร เพราะว่าการเคล่ือนไหวของประชาชนเป็นการรวม
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พลงัของกลุ่มคนท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นภาพสะท้อนของการมีประชาสงัคมท่ีเข้มแข็ง หรือถ้าหากประชา

สังคมยังอ่อนแอ การรวมตัวประท้วงต่อต้านอ านาจรัฐจะช่วยจุดกระแสความต่ืนตัวทางการเมือง 

เรียกร้องการมีส่วนร่วม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสร้างพลเมืองท่ีต่ืนรู้ (Engaged citizenry) ซึ่ง

สง่ผลดีตอ่การวางรากฐานประชาธิปไตยในอนาคต มากกวา่การใช้อ านาจยบัยัง้โดยคณะทหารกลุม่เดียว 

บทบาทของผู้น าทหารท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการแสดงพลงัเปล่ียนแปลงสงัคมไปสู่ประชาธิปไตย 

เห็นได้ในอินโดนีเซีย ท่ีผู้น าทหารตดัสินใจยตุบิทบาทของทหารทัง้ในระบบการเมือง และโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ และประธานาธิบดีท่ีเป็นอดีตนายทหารของไนจีเรีย ตดัสินใจโอนอ านาจให้รัฐบาลพลเรือน

ท่ีมาจากการเลือกตัง้ 

3. ความอ่อนแรงของพลังเรียกร้องประชาธิปไตย 

พลังเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นหัวใจส าคญัในกระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 
ขณะเดียวกนัก็เป็นประเดน็ท่ีมีความซบัซ้อนตอ่การท าความเข้าใจอยู่ไม่น้อย ในหลายประเทศท่ีศกึษา
พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ การตกงาน และสภาพความเป็นอยู่ท่ีอัตคัดฝืดเคืองของ
ประชาชน เป็นชนวนหนึ่งท่ีน าไปสู่การประท้วงกดดนัรัฐบาล และกลายเป็นพลวัตต่อต้านระบอบ
อ านาจนิยม เรียกร้องการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยในท่ีสุด แต่ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเพียงเง่ือนไข
ทางสภาพแวดล้อมหรือบริบทโดยรอบท่ีบม่เพาะความไมพ่อใจ การสัง่สมความไม่พอใจในสงัคม ไม่ได้
น าพาไปสู่การล้มอ านาจรัฐบาล จนเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเสมอไป การต่อสู้ เ พ่ือ
เปล่ียนแปลงระบอบการเมืองต้องมีพลังทางสังคมท่ีมีเป้าหมายเรียกร้องประชาธิปไตยท่ีหนักแน่น 
ชดัเจน มีการเคล่ือนไหวท่ีเป็นปึกแผน่และมีคณุภาพ 

ในความเป็นจริง พบว่า หลายประเทศไม่มีกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเป็นปึกแผ่นและมี
คณุภาพเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนระบอบการเมือง กรณีเช่นนี ้อาจเป็นผลจากกลไกของรัฐท่ี
คอยตัดทอนพลังทางสังคมท่ีก้าวหน้าด้วยการเข้าแทรกแซงในจังหวะและโอกาสท่ีส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือไมใ่ห้พลงัสมยัใหม่บดบงัหรือทดแทนพลงัอ านาจดัง้เดิมได้ หากมองในมมุของ Samuel 
Huntington กลไกของรัฐมีความโน้มเอียงรักษาสถานภาพท่ีเป็นอยู่ เน่ืองจากถูกก ากับควบคมุโดย
สถาบนัทางการเมืองท่ีมีแรงจูงใจปกป้องสิทธิอ านาจของชนชัน้น า และพลังทางสังคมเดิม ซึ่งเน้น
ปอ้งกนัความไมมี่เสถียรภาพ ให้เกิดความมัน่คง มากกว่าต้องการเปล่ียนแปลงและมุ่งหวงัสู่ความเป็น
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สมัยใหม่ ฉะนัน้ อุดมการณ์หลักของรัฐลักษณะนีจ้ึงถูกก ากับโดยการตอกย า้ศาสนา คุณธรรม 
ชาตินิยม ซึ่งเป็นพลงัท่ีส่งผลให้เกิดการออกจากประชาธิปไตย (De-democratizing forces) มากกว่า
จะเป็นพลงัสง่เสริมประชาธิปไตย484 

ในประเทศท่ีการชุมนุมเคล่ือนไหวของประชาชนเพ่ือต่อต้านรัฐบาลอ านาจนิยม เป็นชนวน
น าไปสู่การเปล่ียนผ่านในระบอบประชาธิปไตย พบว่าเป็นการรวมพลขนาดใหญ่ท่ีรวมคนตา่งชนชัน้ 
ตา่งอุดมการณ์ เพ่ือสร้างแนวร่วมท่ีเป้าหมายของการเรียกร้องคือประชาธิปไตย แต่ประสบการณ์ใน
ประเทศไทยสะท้อนว่า การเคล่ือนไหวของประชาชนแตกแยกกันเองเป็นสองฝ่ังฝ่าย และมีลกัษณะ
เป็นเพียงการสนับสนุนผู้ น าบางคน หรือ ต้องการโค่นผู้ น าฝ่ายตรงข้าม โดยไม่มีเป้าหมายปลาย
ประสงค์เพ่ือระบอบประชาธิปไตย ท าให้พลงัมวลชนในการเคล่ือนไหวกดดนัอ่อนก าลงั ไม่สามารถยืน
หยดักับข้อเรียกร้องท่ีชดัเจน และกลายเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของชนชัน้น าแต่ละฝ่าย ท้ายท่ีสุด 
ประชาชนผู้ เข้าร่วมชุมนุมจะไม่รู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนกระบวนการต่อสู้  ในสงัคมการเมืองท่ีมี
การแยกขัว้อย่างไม่มีเหตผุล แต่เป็นไปตามรสนิยม ความใกล้ชิด หรือ ความใกล้เคียงกับความชอบ
ส่วนบุคคล การปฏิรูปการเมืองเพ่ือวางรากฐานประชาธิปไตยมิอาจเกิดขึน้ได้ ดงัจะเห็นได้ว่า ความ
พยายามปฏิรูปการเมืองของไทยตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา แต่ละครัง้มีแตจ่ะจดุชนวนของความขดัแย้ง ท่ี
แบง่แยกความเช่ือตามขัว้การเมือง ไม่ได้ตัง้อยู่บนการถกเถียงด้วยสาระ เหตผุล และข้อเสนอท่ีจริงใจ
ตอ่การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย การปฏิรูปการเมืองต้องการฉันทานุมตัิจากประชาชน ภายใต้
ความขดัแย้งท่ีด าเนินอยูใ่นสงัคมไทย ฉนัทานมุตัไิมอ่าจเกิดขึน้ได้ 

การแยกแยะกลุม่เคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีสนบัสนนุประชาธิปไตย ออกจากพลงัท่ีแท้จริงแล้ว
ตอ่ต้านและปฏิเสธประชาธิปไตย ไม่ใช่เร่ืองง่ายเสมอไป เน่ืองจากประชาธิปไตยเป็นแนวคิดนามธรรม
ท่ีถกูกล่าวอ้างว่าคือเป้าหมายท่ีหลายฝ่ายต้องการ แตรู่ปแบบและหน้าตากลบัแตกตา่งกนัไป แนวคิด
สิทธิอ านาจอันชอบธรรมในการปกป้องประชาธิปไตย (Militant democracy as Democratic 
Counterrevolution) ของ Kirshner485 ได้กล่าวเตือนถึงประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ Kirshner 
ไมไ่ด้ระบอุยา่งชดัเจนวา่ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมตอ่การสร้างและปกปอ้งระบอบประชาธิปไตยท่ีมั่นคงคือ
อะไร แต่ตอกย า้ประเด็นว่าสิ่งท่ีควรท า (just thing to do) กับความเป็นประชาธิปไตย บางครัง้ก็

                                                           
484 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven and London: Yale University Press, 1968). 
485 Alexander S. Kirshner, op. cit. 
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ขดัแย้งกันเอง ตวัอย่างเช่น กลุ่มคนท่ีออกมาต่อต้านประชาธิปไตยและสนบัสนุนระบอบอ านาจนิยม 
ควรได้รับการลงโทษเม่ือระบอบอ านาจนิยมถูกโคน่ลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและกติกาว่าด้วย
พลเมืองมีหน้าท่ีธ ารงรักษาระบอบประชาธิปไตย แตใ่นมมุตรงข้าม ก็อาจมองได้ว่า การออกมาตอ่ต้าน
ระบอบประชาธิปไตยเป็นสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เม่ือถึงเวลาแสวงหาความร่วมมือ 
อะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสดุในสถานการณ์ดงักลา่ว ลงโทษ หรือให้อภยั ความย้อนแย้งนีเ้ป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน
ยิ่งนัก การสร้างแนวร่วมและแสวงหาฉันทามติเพ่ือสร้างประชาธิปไตย เป็นกระบวนการท่ีไม่มีสูตร
ส าเร็จตายตวั 

 ประสบการณ์ในหลายประเทศชีว้่า การปฎิรูปการเมืองเพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตย ต้อง
พร้อมท่ีจะประนีประนอม ให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าและพัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental progress) มากกว่าการแก้ปัญหาแบบมุ่งผลส าเร็จแบบปูพรมในคราวเดียว 
(Comprehensive solutions) ด้วยเหตนีุ ้ความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านจะเกิดขึน้ เม่ือมีการสร้างแนว
ร่วมระหว่างพันธมิตรหลากกลุ่ม หลายฝ่าย เช่ือมต่อไปยังกลุ่มคนท่ีเคยต่อต้าน แกนน าขัว้ตรงข้าม 
ปฎิปักษ์ดัง้เดมิท่ีเคยเคียดแค้นชิงชงั ให้เปล่ียนทศันคติจากความต้องการแก้แค้น เอาคืน มาเป็นความ
เข้าใจ ผ่านกระบวนการยุติธรรมท่ีได้รับการสะสาง เปิดเผย ช าระคดีอย่างเป็นธรรมและด้วยความ
เข้าใจและหวัใจท่ีกว้างขวาง  

ค าถามส าคญัในสงัคมไทยคือ พรรคการเมืองหลกั และกลุ่มทางสังคมท่ีเห็นต่างกันสองขัว้ 
สองฝ่ังความคิด จะสามารถหาจุดเช่ือมต่อ เพ่ือประนีประนอมและผสานพลงั ท่ีน าไปสู่การต่อสู้ เพ่ือ
ประชาธิปไตยได้หรือไม่ และในขัน้ตอนการจรรโลงประชาธิปไตย กลุ่มตา่ง ๆ ในสงัคมไทยจะยินดีให้
ความร่วมมือโดยมีประชาธิปไตยเป็นเปา้หมายหลกั เหนือกวา่ผลประโยชน์สว่นตวัระยะสัน้ได้อยา่งไร 

ข้อค้นพบทัง้หมดท่ีได้จากการศกึษานี ้สามารถสรุปสัน้ๆ ได้ว่า ไม่ว่าสงัคมหนึ่งจะโคน่ล้มเผด็จ
การส าเร็จก่ีครัง้ ไม่ว่าการประท้วงจะเป่ียมด้วยเจตนาบริสุทธ์และมีพลังเพียงใด ก็ยังไม่เพียงพอ
ส าหรับการปฏิรูปและเปล่ียนแปลง การเปล่ียนผ่านท่ีจะน าไปสู่ประชาธิปไตย ไม่ส าคญัว่าใครโคน่ล้ม
ใคร หรือใครแทนท่ีใคร แตห่วัใจอยู่ท่ีการเปล่ียนแปลงเครือข่ายสถาบนัการเมืองทัง้องคาพยพ ให้เกิด
สมดุลแห่งอ านาจและอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมและตรวจสอบ ในมือประชาชนและตัวแทน
ประชาชนมากท่ีสดุ ตราบใดท่ีสถาบนัทางการเมืองท่ีเป็นตวัแทนประชาชนถกูท าให้อ่อนแอ การพดูถึง
การปฏิรูปการเมือง ไมว่า่จะก่อนหรือหลงัเลือกตัง้ ก็เป็นเพียงความเพ้อฝันเทา่นัน้ 
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