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โดย Larry Diamond จากมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด เมือ่สงิหาคม 2561 ในหวัข้อ “เสรปีระชาธปิไตย

ก�าลังตกอยู ่ในสภาวะวิกฤติหรือไม่?” ซ่ึงเป็นเน้ือหาส่วนหน่ึงจากหนังสือท่ีจะตีพิมพ์ในเดือน               

มิถุนายน 2562 เรื่อง Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, 

and American Complacency (Penguin, June 2019)

 ก่อนอ่ืน ขอกล่าวถึง แนวโน้มท่ีมีความส�าคัญต่อสภาวะของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา           

และดูเหมือนจะมีความส�าคัญมากยิ่งข้ึนเรื่อย ๆ โดยแนวโน้มประการแรกคือ การลดลงของระดับ         

เสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตย ส่วนแนวโน้มอื่น ๆ จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแนวโน้มประการแรก 

น่ันเอง ประกอบด้วย แนวโน้มการเสื่อมถอยของหลักนิติรัฐ ซึ่งหลักนิติรัฐนั้นมีความส�าคัญต่อ             

ระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้นจะเกิดข้ึนไม่ได้

หากปราศจากหลักธรรมาภิบาล แนวโน้มถัดมาคือ กระแสประชานิยมที่ปราศจากหลักเสรีนิยม 

(Illiberal Populism) ส่วนแนวโน้มที่ปฏิสัมพันธ์กับกระแสประชานิยมที่ปราศจากหลักเสรีนิยมและ

ส่งผลให้ทวีความรุนแรงมากข้ึน คือแนวโน้มการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างรุนแรงและความไม่อดทน

อดกลัน้ต่อความแตกต่างหลากหลายในสงัคม ซ่ึงในส่วนนี ้ส่ือสังคมเป็นปัจจัยเสริมทีท่�าให้การแบ่งขัว้

ทางการเมืองมีลักษณะท่ีรุนแรงมากข้ึนด้วย ต่อมาคือ แนวโน้มการหวนคืนของอ�านาจเผด็จการ          

ของจีนและรัสเซีย และแนวโน้มของอ�านาจรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “Sharp Power” ส่วนแนวโน้ม

สุดท้ายคือ ความเสื่อมถอยของค่านิยมประชาธิปไตยและความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศประชาธิปไตยในยุโรป 

 ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงของเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตย 

ขอเร่ิมต้นด้วยการอธิบายกรอบของประชาธิปไตยก่อน แน่นอนว่า เมื่อเรานึกถึงประชาธิปไตย 

เรามักจะนึกถึงเสียงข้างมาก และอ�านาจอธิปไตยของปวงชนที่สามารถเลือกผู้น�าและปรับเปล่ียน         

ผู้น�าภายใต้กระบวนการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม เราอาจจะมีระบบการเมือง            

ที่มีการแข่งขันกัน ณ ระดับหนึ่งและประชาชนก็มีสิทธิเลือกผู้น�าผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง               
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แต่กอ็าจจะได้รฐับาลทีม่กีารทจุรติคอร์รปัชนั ขาดหลักนติิรัฐ และเมือ่ถงึจุดนัน้ คนกอ็าจจะต้ังค�าถาม

ว่าท�าไมจะต้องมีประชาธิปไตย โดยในบริบทท่ีมีลักษณะเช่นนี้ ประชาธิปไตยจะอยู่รอดได้ยาก                

ดังนั้น จึงมีความส�าคัญมากทีเดียวท่ีเราควรใส่ใจกับสองมิติที่ส�าคัญของระบอบเสรีประชาธิปไตย            

ที่มีคุณภาพสูง เราต้องการรัฐบาลเสรีนิยมที่เปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพส่วนบุคคลในการสมาคม           

กนัในระดบัสงู เสรภีาพในการแสดงออกถงึความรู้สึกนกึคดิและความคดิเหน็ของตนเอง และเสรีภาพ

ในการขับเคลื่อนสังคม ส่วนอีกมิติหนึ่งคือ การที่รัฐให้ความส�าคัญต่อการสร้างความเท่าเทียมกัน           

ในสังคม หรืออย่างน้อยก็มีความพยายามที่จะจ�ากัดความเหลื่อมล�้าในสังคมไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ      

ส่งผลให้คนในสังคมสามารถใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ณ ระดับหนึ่ง ที่จะท�าให้การแข่งขันเพื่อเข้ามามี

อ�านาจทางการเมืองนั้นไม่ถูกบิดเบือนปิดกั้นอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจนั่นเอง

 เราจะสามารถควบคุมการคอร์รัปชันได้ด้วยการส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการบริหารงาน

ภาครัฐ และการต่อสู ้ให้มีการใช้หลักนิติรัฐอย่างเข้มแข็งภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่มีความ             

เป็นอิสระ ระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพจ�าเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีหลักธรรมาภิบาล และมีสถาบัน         

ทางการเมืองท่ีมีความเข้มแข็ง จึงจะสามารถรักษาหลักนิติรัฐและความสามารถในการถูกตรวจสอบ               

ในแนวราบ (horizontal accountability) ผ่านกระบวนการภาคประชาสังคมไว้ได้

ภาพที่ 1.  การขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยในช่วงปี ค.ศ.1974-2017
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 ความเป็นประชาธิปไตยสามารถถกูวดัได้โดยแบ่งออกเป็นสองระดบั และในทีน่ีเ้ราจะพรรณนา

ข้อมูลของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกท่ีมีประชากรตั้งแต่หนึ่งล้านคนขึ้นไป ในภาพที่ 1 เส้นกราฟสีด�า             

คือสัดส่วนของประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยในระดับมาตรฐานขั้นต�่า ซึ่งก็คือ ประเทศที่เปิดให้

ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้น�าผ่านกระบวนการการเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม (ประชาธิปไตย        

แบบการเลือกตั้ง-electoral democracy) ส่วนระดับมาตรฐานที่สองแสดงบนเส้นกราฟสีเทา                  

ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของประเทศที่มีความเป็นเสรีประชาธิปไตย กล่าวคือ เป็นประเทศที่มี                     

ความพยายามปกป้องหลักนิติรัฐและความโปร่งใส (เสรีประชาธิปไตย-liberal democracy)                     

จะเห็นได้ว่า เมื่อคลื่นประชาธิปไตยระลอกท่ี 3 เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1974 ประมาณหนึ่งในสี่          

ของประเทศท้ังหลายท่ัวโลกท่ีมีประชากรต้ังแต่หนึ่งล้านคนขึ้นไปเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตย         

แบบมาตรฐานขั้นต�่าที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งเกือบทั้งหมดของประเทศทั้งหลายที่อยู ่ในกลุ่มนี้ก็เป็น          

ประเทศที่มีเสรีประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะเห็นได้ว่า สัดส่วน

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้งกับสัดส่วนของประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยมีระยะ

ห่างกันมากขึ้น เราได้เห็นการเจริญเติบโตของประชาธิปไตยในโลก ที่ประเทศต่าง ๆ ได้เปิดให้มี           

การเลือกตั้ง มีการแข่งขันชิงอ�านาจทางการเมืองกันภายใต้ความไม่แน่นอนว่าใครจะเป็นผู้ท่ี                

ชนะการเลือกตั้ง แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุมิติของความเป็นเสรี                   

ประชาธปิไตยภายใต้หลกัธรรมาภบิาล การปกป้องสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน การควบคมุการทจุรติ              

คอร์รัปชัน และการปกป้องหลักนิติรัฐได้ เราจึงเห็นระยะห่างที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่าง

ประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้งและเสรีประชาธิปไตย

 อีกสิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญที่เราได้เห็นจากภาพท่ี 1 นั้นก็คือ ร้อยละของประเทศท่ีเป็น

ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้งหรือเสรีประชาธิปไตยก็ตาม ได้เพิ่มขึ้น         

จนถึงระดับสูงท่ีสุดในปี ค.ศ.2005 และตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 เป็นต้นมา ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย        

ได้ลดจ�านวนลง การเติบโตของประชาธิปไตยในโลกได้เกิดการหยุดชะงัก เราได้เห็นลักษณะ                

ของความผุกร่อนของประชาธิปไตย โดยในปัจจุบันนี้ มีเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51) ของ

ประเทศทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยแบบเลือกต้ัง และสัดส่วนของประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตย         

ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 31 เท่านั้น   
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 หากพิจารณาข้อมูลความเป็นประชาธิปไตยโดยจ�าแนกตามภูมิภาคในปี ค.ศ.2017 จะเห็น          

ได้ว่า ประเทศในทวีปยโุรปตะวนัตกและทวีปอเมรกิาเหนอื (EUR/ANG) เป็นประเทศเสรปีระชาธปิไตย 

แต่หลาย ๆ ประเทศในเขตดังกล่าว รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ก�าลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน          

หลายด้าน ส่วนประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific) ก็เป็นประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเช่นกัน 

ประเทศในเขตลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียน (LAC) ส่วนใหญ่ ยกเว้น คิวบา นิคารากัว 

เวเนซุเอลา และโบลิเวีย ก็เป็นประเทศประชาธิปไตย แต่มีประเทศเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เป็น        

ประเทศเสรีประชาธิปไตย ในส่วนของประเทศในเขตยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางนั้น (CEE) จะมี

ลักษณะเช่นเดียวกันกับเขตลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียน เมื่อพิจารณาข้อมูลในทวีปเอเชีย 

(Asia) จะเห็นได้ว ่า ประเทศจ�านวน 2 ใน 5 จากทั้งหมด 25 ประเทศ (เอเชียตะวันออก                          

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้) เป็นประเทศประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้ง และมีสัดส่วน            

เพียงแค่ 1 ใน 6 เท่านั้นที่เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย  มีประเทศในสัดส่วน 1 ใน 3 ของประเทศ

ในภูมิภาค Sub-Saharan Africa (SSA) ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบการ                   

เลือกตั้ง ซึ่งหากพิจารณาระดับของความยากจนในเขตภูมิภาคนี้แล้ว ก็อาจถือได้ว่าเป็นความส�าเร็จ         

ที่ไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วน 1 ใน 6 ของประเทศทั้งหมดในภูมิภาคนี้ (รวมทั้ง       

แอฟริกาใต้) ที่เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลของประเทศ

รัสเซีย (FSU) ประเทศในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ (MENA) แล้วจะเห็นได้ว่าตัวเลข               

ดูไม่สู้ดีนัก

ภาพที่ 2.  ร้อยละของประชาธิปไตยจ�าแนกตามภูมิภาค (2017)
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 ปัจจัยแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตย 

 ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยแนวโน้ม 5 ปัจจัย             

ดังต่อไปนี้  

ภาพที่ 3. กราฟแสดงแนวโน้มของสิทธิทางการเมือง เสรีภาพของพลเมือง ความโปร่งใสและหลักนิติรัฐ         

ในภูมิภาค Sub-Saharan Africa (2005-2017)

 1. แนวโน้มการเสื่อมถอยของหลักนิติรัฐ ข้อมูลแสดงในภาพที่ 3 ได้ยืนยันประเด็น              

เกี่ยวกับความอ่อนแอและความเสื่อมถอยของหลักนิติรัฐ จากการน�าข้อมูลสองส่วนจาก Freedom 

House ด้านสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมืองในเขต Sub-Saharan Africa และได้น�า         

ข้อมูลดังกล่าวมาแตกออกเป็น 3 มิติ รวมทั้งได้แจกแจงคะแนนข้อมูลดังกล่าวลงในช่วงคะแนน          

ระหว่าง 0-1 จะเห็นได้ว่า เส้นกราฟบนสุดเป็นเส้นที่แสดงแนวโน้มในส่วนของเสรีภาพของพลเมือง       

ทีล่ดลงเรือ่ย ๆ  แต่กย็งัอยูใ่นระดบัทีส่งูกว่าในส่วนของเส้นสทิธทิางการเมอืงและเส้นของความโปร่งใส

และนิติรัฐ ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีต�่าท่ีสุด ในทวีปแอฟริกานั้น ระดับของความโปร่งใสและหลักนิติรัฐ              

จะเป็นตัวบ่งชี้ท่ีส�าคัญของสภาวะถดถอยของประชาธิปไตย โดยระดับของความโปร่งใสและนิติรัฐ        

จะอยู่ในระดับที่ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับระดับสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมือง 

บทปริทัศน์ 
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 ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลแนวโน้มการเสื่อมถอยของหลักนิติรัฐในทวีปเอเชียที่ไม่ได้เห็นภาพ        

ของการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นความห่างของคะแนน          

ในส่วนของสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมือง เมื่อเทียบกับระดับความโปร่งใสและนิติรัฐ         

ที่จะอยู่ในระดับที่ต�่าสุดตลอดช่วงระหว่างปี ค.ศ.2005-2017

 2. แนวโน้มกระแสประชานยิมทีป่ราศจากหลักเสรีนยิม (Illiberal Populism) ปรากฏการณ์

ในช่วงไม่นานมานี้คือ กระแสประชานิยมที่ปราศจากหลักเสรีนิยม เนื่องจากทุกคนพูดถึงประชานิยม 

เราจึงจ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจก่อนว่าประชานิยมคืออะไร ประชานิยมจะมีลักษณะที่ส�าคัญ       

บางประการ กล่าวคือ จะมีลักษณะของการต่อต้านชนชั้นน�า ซึ่งหมายถึง ความพยายามในการสร้าง

ความเสื่อมเสียช่ือเสียงให้แก่ใครก็ตามที่มีอาชีพอยู่ในภาคสาธารณะ ระบบราชการ การบริหาร          

งานภาครัฐ การพัฒนา ใครก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับภาครัฐ  (deep state) นกัการธนาคาร นกัธรุกจิ

ช้ันน�า นักการเมือง ฯลฯ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะถูกมองว่าเป็นชนชั้นน�าที่ทุจริตคอร์รัปชัน เอาเปรียบ            

และไม่ใส่ใจชนชั้นสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม

ภาพที่ 4. กราฟแสดงแนวโน้มของสิทธิทางการเมือง เสรีภาพของพลเมือง ความโปร่งใสและหลักนิติรัฐ        

ในภูมิภาคเอเชีย (2005-2017)
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 ประชานิยมที่ปราศจากหลักเสรีนิยมจะมีลักษณะที่เน้นการต่อต้านสถาบันต่าง ๆ ในสังคม

ขณะนั้น ซึ่งสถาบันเหล่านั้นจะถูกมองว่ามีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ และเต็มไปด้วยการ                  

ทุจริต โดยแนวคิดประชานิยมนั้นมักจะน�าเสนอแนวทางการปฏิรูปแบบรุนแรง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า         

นักประชานิยมนั้น จริง ๆ  แล้ว ต่อต้านความเป็นพหุนิยม ไม่ให้ความส�าคัญกับความคิดเห็นที่แตกต่าง

หลากหลายของคนในสังคม มักคิดว่าตนมีค�าตอบท้ังหมดท่ีดีท่ีสุดให้แก่สังคมนั้น ๆ และมักจะ             

มองว่าการที่เราไม่อยู่ข้างเขาหมายถึง เราต่อต้านเขา นักประชานิยมมักจะพูดเสมอว่า พวกเขา             

คือตัวแทนของกลุ่มคนท่ีควรได้รับสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยชนชั้นน�า          

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐและชนชั้นน�าทาง

เศรษฐกิจคือ กลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ในสังคม ดังนั้น ประชานิยมมักจะมีแนวโน้ม           

ที่จะครองอ�านาจและความเป็นใหญ่ โดยการอ้างว่า พวกเขาคือ ตัวแทนที่แท้จริงของคนในสังคม           

คนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักการเมืองคือผู้ที่ปล่อยข่าวเท็จ ใช้กลโกงประชาชน และไม่สมควร          

มีอ�านาจในระบบการเมือง โดยลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับการใช้วิธีหยั่งเสียงประชาชน หรือไม่ให้         

ความส�าคัญกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) แต่กลับจะให้      

ความส�าคัญกับการผลักดันผู้น�าที่มีบารมี (charismatic leader) ท่ีจะมีค�าตอบที่ดีที่สุดให้แก่คน          

ในสังคมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นบุคคลที่อยู่เหนือการเมืองที่เต็มไปด้วยความเส่ือมเสียและ               

ทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น ทางออกท่ีดีคือ การให้อ�านาจแก่ผู้น�า การใช้วิธีการหยั่งเสียงประชาชน             

และการให้ความเอ็นดูผู้น�าในทุก ๆ เรื่อง 

 ในส่วนของความไม่มีหลักเสรีนิยมนั้นจะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการขาดความอดทนอดกล้ัน             

ในความแตกต่างหลากหลายในการนับถือศาสนา ลัทธิเหยียดผิว เผ่าพันธุ์นิยม การท�าให้ชนกลุ่มน้อย

เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง การต่อต้านผู้อพยพ ซึ่งเป็นความรู้สึกของ              

คนส่วนหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป ท้ายที่สุดแล้ว ความเป็นชาตินิยมที่มี

ความรุนแรง การต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์อันส่งผลให้เกิดการต่อต้านทางการค้าและการรวมตัว            

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศต่าง ๆ จะเป็นส่วนผสมท่ีเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ซ่ึงปรากฏการณ์

เหล่านี้ได้เริ่มเกิดขึ้นในทวีปยุโรปและบางส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3. แนวโน้มของการแบ่งขั้วทางการเมืองโดยมีสื่อสังคมเป็นปัจจัยเสริม การแบ่งขั้วทาง         

การเมืองทวีความรุนแรงขึ้นอันเป็นผลมาจากกระแสของการใช้ส่ือสังคม ซ่ึงท�าให้เราสูญเสีย              

พื้นที่สาธารณะท่ีอย่างน้อยทุก ๆ คนจะสามารถแบ่งปันข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ ในปัจจุบัน        

โลกของส่ือเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บุคคลเริ่มสร้างข้อเท็จจริงของตนเองและมีการหักล้าง            

ข้อเท็จจริงกันอย่างกว้างขวาง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ กลับกลายเป็นข้ึนอยู่กับบุคคลนั้น ๆ ว่าเห็นเป็น         

เช่นไร ปรากฏการณ์เช่นนี้ท�าให้คนในสังคมขาดความมั่นใจว่าอะไรกันแน่คือ ข้อเท็จจริง และควรจะ

เชื่อข้อเท็จจริงจากแหล่งใด หรือไม่ก็ตัดสินใจเลือกเสพเฉพาะสื่อที่น�าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูล

ทางการเมืองที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ข้อมูลที่มีอคติ และการบิดเบือนข้อเท็จจริง เป็นต้น 

บทปริทัศน์ 
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 เนื่องจากการสร้างรายได้จากการโฆษณาเป็นตัวก�าหนดความอยู ่รอดของสื่อสังคม                 

และรายได้จากการโฆษณานั้น ก็จะขึ้นอยู่กับจ�านวนคนที่ติดตามชมเน้ือหาต่าง ๆ ที่ถูกน�าเสนอ            

บนพื้นที่สื่อ จ�านวนคนที่มีบัญชีภายใต้สื่อ หรือระยะเวลาที่คนเป็นสมาชิกของสื่อนั้น ๆ ดังนั้น ตรรกะ              

ของโมเดลธุรกิจของสื่อสังคมจะอยู่ที่การท�าให้คนติดส่ือเป็นหลัก ซ่ึงจะท�าให้เกิดแนวโน้มการให้      

ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง บิดเบือนข้อเท็จจริง ข้อมูลแบบสุดโต่ง มีอคติ ซ่ึงเป็นสิ่งที่สวนทาง        

กับวัฒนธรรมประชาธิปไตย และน�าไปสู่การแบ่งขั้วทางการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง       

นั่นเอง   

 4. แนวโน้มการหวนคืนของอ�านาจเผด็จการ ในปัจจุบันนี้ ประเทศรัสเซียและจีนมี              

บทบาทส�าคัญต่อภูมิรัฐศาสตร์ของโลก และมีแนวโน้มท่ีจะมีความเป็นเผด็จการมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ               

เราคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการก�าจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและภาคประชาสังคมเนื่องจาก

เป็นส่วนทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบรฐับาล รฐับาลเผด็จการของประเทศเหล่านี ้มกัจะร่วมมอืซ่ึงกนัและกนั 

เทคโนโลยีที่รัฐบาลเผด็จการใช้ในการตรวจตราสอดส่องพฤติกรรมของคนในสังคมหน่ึงก�าลังถูกส่ง           

ต่อไปให้กับรฐับาลเผดจ็การอกีประเทศหนึง่ในทวปีเอเชยี แอฟรกิา และอืน่ ๆ  จะเหน็ได้ว่า ทัง้ตวัแบบ

ทางการเมือง ตัวแบบทางกฎหมาย และเทคโนโลยีท่ีใช้ส�าหรับการปราบปรามประชาชนก�าลัง             

แพร่กระจายไปทั่วโลก และพลังอ�านาจของจีนก�าลังเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ และมีความกังวลว่าจีน            

ก�าลังพยายามกุมอ�านาจในเขตแปซิฟิก นอกจากน้ี นโยบายเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt           

and Road Initiative—BRI) ทั้งทางบกและทางทะเลของจีนก�าลังขยายตัวและก�าลังแผ่อิทธิพล            

และอ�านาจควบคุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป  

 5. แนวโน้มความเสื่อมถอยของค่านิยมเสรีประชาธิปไตยในตะวันตก แนวโน้มสุดท้าย               

คือสถานการณ์ท่ีประชาธิปไตยในประเทศตะวันตกก�าลังเสื่อมถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาข้อมูลในภาพที่ 5 ซึ่งเป็นภาพที่ประมวลข้อมูลจาก Freedom House         

จะเห็นได้ว่า ในปี ค.ศ.2005 ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่ในต�าแหน่งท่ีมีคะแนนสูงสุดเมื่อเทียบ          

กับประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้อยู่ในต�าแหน่งที่ต�่าสุดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จะเห็นแนวโน้ม          

ที่ลดต�่าลงเรื่อย ๆ และปี ค.ศ.2017 สหรัฐอเมริกาตกลงมาอยู่ที่ระดับ 86 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนน         

ที่ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�า (G7) อื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ความเป็นอิสระ

ของสื่อและคุณภาพของการเลือกตั้งก�าลังอยู่ในสภาพท่ีถูกกดดันอย่างหนัก วัฒนธรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธปิไตยก�าลงัถกูลดคณุค่าลงด้วยการเขียนข้อความลงใน Twitter ความอดทนอดกล้ัน

ต่อความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายของฝ่ายตรงข้ามหรือต่อชนกลุ่มน้อยก�าลังลดต�่าลง

ค�าถามคือ สหรัฐอเมริกาก�าลังไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วหรือ มีข้อมูลปรากฏให้เห็นว่า       

ชาวอเมริกันมีความเต็มใจที่จะเลือกทางเลือกความเป็นเผด็จการมากยิ่งขึ้น 
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 บทสรุป 

สิ่งที่เป็นสาเหตุของสภาวะวิกฤติเสรีประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 มิติคือ          

สภาวะภายในประเทศและสภาวการณ์โลก สภาวะภายในประเทศ ประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจ

ซบเซา สภาพค่าแรง สภาวะที่ชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานขาดความมั่นใจในความมั่นคงของ        

ตนเอง ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง ในช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ความร�่ารวย           

ที่เพิ่มมากข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศส่วนหนึ่งของยุโรป และบางประเทศในเอเชีย                  

ส่วนใหญ่แล้วไปกระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นในระดับร้อยละ 1 แรกของสังคม หรือที่ชนชั้นร้อยละ 5 - 10 แรก                

อย่างแน่นอน ในขณะท่ีคนที่เหลืออีกร้อยละ 90 ในสังคมไม่ได้มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น                 

แต่อย่างใด สภาพเช่นน้ีไม่ได้เป็นสภาพที่น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย             

ณ จุดใดจุดหนึ่ง คนในสังคมจะเริ่มมีกระแสต่อต้าน และเมื่อเวลาผ่านไป กระแสประชานิยมอาจผัน

ไปสู่อุดมการณ์ฝ่ายซ้ายอย่างรุนแรงในที่สุด 

 นอกจากนี้ เรายังมีความท้าทายในการรับมือกับความแตกต่างหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้น         

ในปัจจุบัน การอพยพโยกย้ายถ่ินฐานในอดีตได้ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเข้มแข็งและ      

มีประชาธิปไตยที่เฟื่องฟู อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ท่ีคน 1 ใน 10 ในสังคมเป็นผู้ที่เกิดและ            

เติบโตในต่างประเทศ คงเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่จะซึมซับสภาพเช่นนี้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น            

ภาพที่ 5.  แสดงแนวโน้มประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก

บทปริทัศน์ 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศที่เป็นสังคมของคนโยกย้ายถิ่นฐานระดับต้น ๆ มีผู้โยกย้าย      

ถิ่นฐานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ทั้งนี้ หลายประเทศในทวีปยุโรป เช่น เยอรมัน สวีเดน อังกฤษ         

และเนเธอร์แลนด์ มีอัตราของผู ้อพยพอยู ่ที่ร ้อยละ 10 ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีไม่มีประสบการณ์                    

ในการซึมซับผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาก่อน และการซึมซับผู้อพยพที่มาจากตะวันออกกลางและ          

ส่วนอ่ืน ๆ ทั่วโลกถือเป็นความท้าทายทางวัฒนธรรมอย่างยิ่ง ประเทศเหล่านี้จึงต้องการเวลาที่จะ         

ปรับตัวมันเป็นความจ�าเป็นทางด้านจริยธรรมที่ประเทศประชาธิปไตยเหล่านี้จะรับความท้าทาย             

จากความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 

 ในส่วนของสภาวการณ์โลกนั้น จะเห็นได้ว่า การย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นผล               

อันเนื่องมาจากการล่มสลายทางสังคมในประเทศต่าง ๆ เช่น ซีเรีย อัฟกานิสถาน ฯลฯ นอกจากนี้          

ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันในระดับโลกาภิวัตน์ เนื่องจากการโยกย้ายถ่ายเทความร�่ารวยระหว่าง         

ประเทศท�าได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน และการฟอกเงินก็สามารถถูกจัดการได้อย่างสะดวกโดย           

กลุ่มนักกฎหมายและนักบัญชีทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�า             

อื่น ๆ สภาพทุจริตเช่นนี้ก็ได้กลับมาท�าลายระบบของเราเอง แม้กระทั่งระบบการเมือง และถือ              

เป็นการส่งเสริมการทุจริตในประเทศอื่น ๆ ด้วย 

 ณ จุดนี้ เมื่อเราตระหนักและวิเคราะห์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่า เราอยู่ใน           

จุดที่โลกก�าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ และหากเราไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการพยายาม       

สร้างความเข้มแข็งให้ระบอบประชาธิปไตยอย่างจริงจัง จัดการความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจ 

พัฒนาคุณภาพของระบอบประชาธิปไตย และต่อสู ้กับอิทธิพลและความทะเยอทะยานของ              

รัสเซียและจีน โลกของเราก็อาจจะกลายเป็นที่ที่มีอันตราย ซึ่งเราก�าลังเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง            

ดังกล่าว แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลจะออกมาในรูปใด เราก�าลังอยู ่ในช่วงระยะเวลา                        

ลื่นไหลเปลี่ยนผ่าน (fluid period) ที่ส�าคัญในประวัติศาสตร์โลก

The Independent Systems for Handling Police Complaints in Thailand: A Brief Assessment




