
PS 103 203 

 
 

1.  แนวคิด 

1.1 รปูแบบการปกครองมกีารแบ่งเป็น 6 แบบ โดย ปราชญอ์ารสิโตเติล้ ซึง่ถอืกนัวา่เป็น

แบบ อยา่งทีใ่ชไ้ดด้ใีนอดตี 

1.2 รปูแบบการปกครองในปจัจุบนัเขา้ใจไดง้า่ยโดยพจิารณาในรปูของการเป็น

ประชาธปิไตยกบัไมใ่ชไ่มเ่ป็นประชาธปิไตย 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นจบแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 อธบิายการแบ่งประเภทรปูแบบการเมอืงทัง้ในยคุเริม่ตน้วชิารฐัศาสตรแ์ละยคุต่อมาได ้

2.2 ชีแ้จงเกีย่วกบัรปูแบบการปกครองแบบประชาธปิไตยแบบรฐัสภาขององักฤษและ

แบบก่ึงรฐัสภา-ก่ึงประธานาธิบดีของฝรัง่เศสได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 6 

รปูแบบการปกครอง 
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1.  ความนํา 

รปูแบบการจดัองคก์ารทางการเมืองพฒันามานาน นับตัง้แต่เผ่าชนจนถงึนคร

รฐั จกัรวรรดิ และชาติ รฐั (หรอืรฐัชาติ, รฐัประชาชาติ) รปูแบบการปกครองมต่ีาง ๆ กนั ไม่

วา่จะเป็นการจดัองคก์ารทางการเมอืงในระดบัใด  

ทีพ่งึตระหนกัคอื รปูแบบไม่จาํเป็นต้องอยู่คงท่ี เปลีย่นแปลงไดเ้สมอ และรปูแบบที่

ยกมานัน้เป็นการกาํหนดกว้าง ๆ เป็นแบบนามธรรมหรอืเป็นไปตามศพัท์ของนักวิชาการ

เยอรมนัชื่อ แมก็ซ(์มกัซ)์ เวเบอร ์คอืเป็น “ภาพในอดุมทศัน์” (ideal type) แต่ในสภาพที่

เป็นจรงิยอ่มมลีกัษณะไมค่รบถว้น อกีทัง้อาจเป็นแบบ “ผสม”   

ตวัอย่าง คอื หากพจิารณาว่า “คนดี” ตามนามธรรมหรอืตามอุดมทศัน์เป็นอย่างไร 

แต่ในสภาพทีเ่ป็นจรงิย่อมม ี“ดี” ทีต่่างระดบัและมผีสมดคีละเลวอยู่บา้ง สาํหรบันักวชิาการ

นิยมคลอ้ยตามหรอืปรบัปรงุจากการแบ่งประเภทแบบคลาสสิก (classic อาจแปลว่าเป็นแบบ

ฉบบัหรอืตามปฐมรปู) ของมหาปราชญอ์ารสิโตเติล้   

2.  รปูแบบการปกครอง 6 ประเภทตามอาริสโตเต้ิล 

อาริสโตเต้ิล แบ่งรูปการปกครองออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ ๆ โดยใช้เกณฑ์ 2 

ประการ 1) เป็นเกณฑ์เกี่ยวกบัจํานวนผูม้อีํานาจในการปกครอง 2) เป็นเกณฑ์เชงิปทสัถาน 

(เชงิประเมนิคุณคา่ หรอื normative) คอื พจิารณาวา่รปูแบบการปกครองนัน้ดหีรอืไมด่ ี

จาํนวน 

ผูมี้อาํนาจ 
ดี ไม่ดี 

1 คน 

หลายคน 

จาํนวนมาก 

ราชาธปิไตย (monarchy) 

อภชินาธปิไตย (aristocracy) 

มชัฌมิวถิอีธปิไตย หรอืประชาธปิไตย

แบบสายกลาง (polity) 

ทุชนาธิปไตย (tyranny) 

คณาธิปไตย (oligarchy) 

ประชาธิปไตยแบบมวลชน หรอื

มวลชนาธิปไตย (democracy) 

บทท่ี 6 

รปูแบบการปกครอง 
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ปราชญก์รกีโบราณใชศ้พัท ์“democracy” ในความหมายทีไ่มด่ ีคาํว่า democracy 

ในทศันะของปราชญก์รกีโบราณ 3 ทา่น (ไตรเมธี) เริม่ตัง้แต่ซอคคระตีส เพลโต มาจนถงึ อา

ริสโตเต้ิล เหน็ว่าเป็น “การปกครองโดยฝงูชนหรือมวลชน” (rule of the masses) ส่อ

ความหมายในทางวุน่วาย   

อาริสโตเต้ิลอธบิายลกัษณะของการปกครอง “โดยคนจาํนวนมาก” (rule of the 

many) ในทางทีด่โีดยใชช้ื่อวา่ “polity” วา่เป็นประชาธปิไตยแบบหน่ึง ซึง่มลีกัษณะ เฉพาะคอื 

ผูม้บีทบาทในการปกครอง อยูใ่นระดบักลาง ๆ หรอืชนชัน้กลางในสงัคม และนโยบายและการ

บรหิารเป็นแบบกลาง ๆ ไม่เอยีงไปทางขวาจดัหรอืซ้ายจดันัก  

ระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นโดยคน ๆ เดยีวหรอืกี่คนก็ตาม แต่ในความเป็นจรงิ 

ผู้ทําหน้าท่ีปกครองมกัจะเป็นคนจาํนวนหน่ึงหรือคณะบุคคลเท่านัน้ กล่าวคอื แมเ้ป็น

แบบราชาธิปไตย แต่ผูท้ีท่าํหน้าที ่คอื บรรดาขนุนางทัง้ฝา่ยพลเรอืนและทหารจาํนวนหน่ึง  

กรณีประชาธิปไตย การปกครองจรงิ ๆ คอื ผู้ทําหน้าที่ปฏิบตัิการย่อยอาศยับุคคล

จาํนวนหน่ึงเสมอ ไมใ่ชม่หาชนทัง้หมด  

(R.M. Mac Iver, The Web of Government, rev.ed., New York: Free Press, 

1966, p.112.) 

3.  การแบง่ตามแนวของ รอเบิรต์ แมคไคเวอร ์: ประเภทแรก: ราชาธิปไตย 

3.1 รอเบิร์ต แมคไคเวอร์ นักรฐัศาสตร์อเมรกินัได้แบ่งรูปแบบการปกครองโดย

พจิารณาเชงิรฐัธรรมนูญ (ยงัไมใ่ชเ่ชงิเศรษฐกจิหรอืการรวมตวักนัทางสงัคม) ออกเป็น 7 ประเภท  

    ไดแ้ก่ 1) ราชาธปิไตย 2) ลทัธเิผดจ็การ 3) เทวา ธปิไตย  4) พหุประมุข 5) 

ประชาธปิไตยโดยตรง 6) ราชาธปิไตยซึง่มอีาํนาจจาํกดั 7) สาธารณรฐัหรอืมหาชนรฐั   

    (Mac Iver, op.cit., pp.114-118.)   

3.2 ราชาธิปไตย ศพัท์น้ีในภาษาองักฤษใช้ว่า “monarchy” ซึ่งมาจากคําว่า 

“mono” กบั “archy” ; “mono” แปลว่า “หน่ึง” และ “archy” เทยีบไดก้บัคาํว่า “อคัร” คอื

ความเป็นใหญ่ “monarchy” ซึง่อาจแปลตามรปูศพัทไ์ดว้่า “ผูเ้ป็นใหญ่มีเพียงคนเดียว” และ

แม้จะใช้โดด ๆ คือไม่ขยายด้วย คําว่า “absolute” เป็น absolute monarchy 

(สมบรูณาญาสทิธริาชย)์ กม็กัจะใชใ้นความหมายเชน่นัน้   

การเป็นกษัตริย์ คือ การแยกออกจากพลเมืองทัว่ไป ได้แก่ การสืบต่ออยู่ใน

วงจาํกดัและม ี
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การใช้ศพัท์เฉพาะเรยีกกนัว่า ราชาศพัท์ โดยปกติการสบืต่อเป็นไปโดยสายโลหติ แต่มี

ราชาธิปไตยแบบเลือกตัง้ (elective monarchy) เชน่ใน 1) อนิเดยีโบราณ 2) กรุงโรม และ 3) 

โปแลนดย์คุก่อน 

(Appadorai, op.cit., p.131.)  

กรณีอินเดียเหน็ไดช้ดัในพระพุทธประวตั ิซึง่พระเจ้าสทุโธนะไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นราชา 

สาํหรบัมาเลเซยีมรีะบบการเลือกพระราชา (เรยีกว่าพระราชาธิบดีหรอื Yang Agong) โดย

การเลอืกจาก (มล) รฐัต่าง ๆ ทีม่สีลุตาน (sultan) เป็นประมขุ  

โดยปกตกิารเป็นกษตัรยิส์ามารถเป็นได้ตลอดชีพ แต่กม็กีารสละราชย ์เช่น กรณี

สมเดจ็องคน์โรดมสหีนุแหง่กมัพชูา ซึง่ทรงเคยสละราชยแ์ละถวายราชสมบตัใิหแ้ก่พระราชบดิา 

ต่อมาคอื ปจัจุบนั (2547) กก็ลบัมาเป็นเสมอืนกษตัรยิอ์กี แต่เรยีกว่า “head of state” 

(ประมขุของรฐั) และมวีาระ 5 ปี 

4.  การแบง่ตามแนวของ แมคไคเวอร:์ ประเภทท่ีสอง: ลทัธิเผดจ็การ 

เข้าใจกนัว่า การมีผู้นําแบบเด็ดขาดคงจะอยู่เพียงชัว่คราว คือ ยอมให้มีการใช้

อํานาจเดด็ขาดไปก่อนโดยถือว่าไม่นาน แต่เหตุการณ์มกัหาเป็นเช่นนัน้ไม่ เพราะเมื่อครอง

อํานาจแล้วมกัพยายามเป็นต่อไปเรื่อย ๆ เช่น ผูนํ้าเกาหลเีหนือซึ่งสบืทอดอํานาจในสาย

เดยีวกนัมาเกนิกวา่ 60 ปีและกรณซีอูารโ์ตแหง่อนิโดนีเซยี 

มกัเขา้ใจกนัอย่างไม่ถูกต้องว่าผูเ้ผดจ็การมอีาํนาจแต่เพียงผู้เดียว เมื่อมกีารพจิารณา

ตามหลักเหตุผล และดูตามหลักฐานหรือข้อมูลเชิงพฤติกรรมศาสตร์ หรือเชิงประจกัษ์วาท 

(empirical) ผูเ้ผดจ็การต้องอาศยักลุ่มบุคคลทีใ่กลช้ดิและไวใ้จอย่างทีเ่รยีกกนัว่า “กลุ่มวง

ใน” (inner circle) กลุ่มวงในยอ่มมอีาํนาจสงูเขา้ถงึ ขอ้มลูขา่วสาร  

ผูนํ้าแบบเผดจ็การ อาจเป็น 1) เผดจ็การแบบธรรมดา (dictatorship) ซึ่งใช้

อํานาจโดยไม่มกีฎเกณฑ์ ปฏบิตัิตามความพอใจของตน ใชอ้ํานาจบาทใหญ่ข่มเหง รงัแก 

ละเมดิสทิธบุิคคล และปฏบิตักิารต่าง ๆ โดยไม่คํานึงถงึกฎเกณฑแ์ห่งศลีธรรมและจรยิธรรมและ

มนุษยธรรม และ 2) เผดจ็การแบบถ้วนทัว่ (totalitarianism) ใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจของผูนํ้า

และกลุ่มพรรคพวก (clique) มลีกัษณะเพิม่เตมิจากแบบธรรมดา คอื ไมไ่ดมุ้ง่เฉพาะอาํนาจทาง

การเมืองอย่างเดียว หรือเป็นส่วนใหญ่ แต่มุ่งควบคุม “ทัว่ทัง้สงัคม” ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

เศรษฐกจิ ศาสนา ศกึษา ศลีธรรม และวฒันธรรมนานาประการ  

รปูแบบการปกครองประเภทน้ีมกีารเอนเอียงในเชิงนโยบายแบบสุดกู่ คอื แบบ

ซา้ยสดุและขวาสดุ 
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แบบซ้ายสดุ เริม่ขึน้ก่อนโดยเหน็ชดัแจง้ภายหลงัการปฏวิตัใิหญ่ของรสัเซยีในปี ค.ศ.

1917 (พ.ศ.2460) โดยเลนิน (Lenin) เป็นผูนํ้า อนัเป็นผลใหร้สัเซยีเปลีย่นรปูแบบจากราชาธปิ

ไตย  

โดยมีพระเจ้าซาร ์(czar) เป็นประมุขไปเป็นรูปแบบสงัคมนิยมแบบมารก์ซิสต ์

(Marxist socialism) โดยเชื่อวา่จะกรยุทางไปสูก่ารเป็นรปูแบบคอมมวินิสตใ์นกาลอนาคต 

แบบขวาสุด เริม่เหน็ชดัครัง้แรกในขบวนการทางการเมอืงที่เรยีกว่า “ฟาสซิสต์” 

(fascist) ของมุสโสลินีในอติาลรีูปแบบการปกครองแบบฟาสซสิต์ถูกนําไปใชใ้นประเทศ

เยอรมนีโดย อดอ๊ลฟ  ฮิตเลอร ์

5.  ประเภทท่ีสาม : เทวาธิปไตย (theocracy) 

รูปแบบน้ีแตกต่างจากระบบราชาธปิไตยหรอืกษตัริยาธิปไตย เพราะผู้นําไม่มีการ

สืบต่อโดยสายโลหิตแตกต่างจากแบบเผดจ็การเพราะการขึน้สู่อํานาไม่ได ้โดยอาศยัการ

ปฏวิตัหิรอืรฐั ประหาร ในอดตีในการปกครองทิเบตสมยัหน่ึงซึง่ องคด์าไล  ลามะ หรอืทะเล 

ลามะ (Dalai Lama) เป็นหวัหน้าหรอืประมุข ก่อนที่จนีจะยดึทเิบตและเปลี่ยนรูปแบบการ

ปกครอง ทิเบตเป็นแบบเทวาธิปไตย องคด์าไล ลามะ ดบัขนัธไ์ป ทัง้น้ี ผูจ้ะเป็นผูนํ้าแทนนัน้

จะต้องถูกสรรหาโดยวธิเีสีย่งทายจนกระทัง่ไดบุ้คคลที่เหมาะสมผูซ้ึ่งปฏสินธ์ในเวลาใกลเ้คยีง

ภายหลงัการดบัขนัธข์องดาไล ลามะ องคก่์อน 

6.  ประเภทท่ีส่ี: พหปุระมขุ (plural headship) 

“พหปุระมุข” หรอื “หลายผู้นํา” คอื มผีูนํ้าตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปโดยฐานะทดัเทยีมกนั 

แต่ละฝ่ายสภาพเช่นน้ีเป็นของปกติในเผ่าชน ซึ่งอาจมีหัวหน้า 2 คน โดย 1) คนหน่ึง

รบัผดิชอบ ฝ่ายศาสนาและพธิกีรรม 2) อกีคนหน่ึงรบัผดิชอบดา้นการปกครองโดยทัว่ไป การ

ปกครองในยุคไอยคุปต์ หรืออียิปต์โบราณ ซึ่งประมุขหรือหวัหน้าฝ่ายอาณาจกัรคู่กับ

ประมขุฝ่ายศาสนจกัร  

สมยักลางของยุโรป ซึ่งฝ่ายศาสนจกัร คอื องคส์นัตะปาปา (Pope) มอีํานาจทาง

บา้นเมือง(อาณาจกัร) ในบางเรือ่งดว้ย   

ยุคนครรฐัโรม ซึ่งมีผู้นําสองคนเรียกว่า “กลสุล” หรือ “คอนซุล” (consuls) 

ในชว่งเวลาก่อนทีโ่รมจะกลายเป็น “จกัรวรรดิ” หรือ “สากลรฐั” 
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7.  ประเภทท่ีห้า : ราชาธิปไตยแบบมีอาํนาจจาํกดั (limited monarchy) 

กรณีประเทศองักฤษ ซึ่งกษตัรยิ ์“ครองราชย”์ แต่ไม่ได ้“ปกครอง” (reigns but 

does not rule) กษตัรยิอ์งักฤษครองราชย ์คอืมฐีานะเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความเป็นเอกภาพ 

ทรงมฐีานะเป็น “ประมุขของรฐั” (chief of state) แต่ไมใ่ช่ “ประมุขของรฐับาล” (head of 

government) ของไทยเรยีกว่ารปูแบบพระมหากษตัริยภ์ายใต้รฐัธรรมนูญ (constitutional 

monarchy) ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเป็นทีเ่คารพอยา่งสงูยิง่ของพสกนิกร 

8.  รปูแบบท่ีหก : สาธารณรฐัหรอืมหาชนรฐั (republic) 

อาจหมายถึง ประเทศเผด็จการหรือประเทศประชาธิปไตยก็ได้ ในกรณีที่เป็น

ประเทศเผดจ็การนิยมคอมมวินิสต ์ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อดตีสหภาพโซเวยีต และประเทศเผดจ็การ

อื่น ๆ เช่น หลายประเทศอเมริกาใต้ ในกรณีที่ เ ป็นประเทศประชาธิปไตย  เช่น 

สวติเซอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา อนิเดยี สงิคโปร ์สหภาพแอฟรกิาใตแ้ละบราซลิ 

9.  รปูแบบท่ีเจด็ : ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (direct democracy) 

เคยปรากฏในนครรฐัเอเธนส ์ ปจัจุบนัมกัมใีนระดบัท้องถ่ินเท่านัน้ เช่น ในเมืองหรือ

ชมุชนเลก็ ๆ บางแหง่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรฐัอเมรกิา 

นักปรัชญาชาวฝรัง่เศสชื่อ ฌัง ฌางคส์ รุสโซ กล่าวว่า เง่ือนไขของการเป็น

ประชาธิปไตยแบบโดยตรงมี 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) พลเมืองจาํนวนน้อย 2) ราษฎรมคีวาม

อยู่ดีกินดีทัว่ถึง 3) สงัคมจะตอ้งมสีมานรปู (homogeneous) คอื มวีฒันธรรมคล้ายคลึงกนั 

และ 4) ผูซ้ึง่คุมอาํนาจกฎหมายตอ้งปฏบิตัติามเสียงของราษฎร 

(Jean Jacques Rousseau.   cf. Rodee, ea al. Introduction to Political 

Science, 4
th
 ed., McGraw-Hill,1983,p.44.) 

10.  การแบง่ประเภทเป็นสองรปูแบบใหญ่ ๆ 

ในยุคร่วมสมยัอาจแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) 

การเป็นประชาธิปไตย และ 2) การมีลักษณะอํานาจนิยม คือแบบไม่เ ป็นไม่ใช่

ประชาธปิไตย 

การเป็นประชาธปิไตย ณ ท่ีน้ีหมายถึง ประชาธปิไตยแบบมีผู้แทนราษฎรไม่ใช่

ประชาธปิไตยแบบโดยตรง อํานาจนิยมอาจเป็นทางซ้าย คอื แบบคอมมิวนิสต์หรอืทางขวา 

คอืฟาสซสิต ์ 
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ประเทศต่าง ๆ อาจเอนเอยีงไปทางประชาธปิไตย หรอืทางอาํนาจนิยมกไ็ด ้

คณะผูแ้ต่งตํารารฐัศาสตรท์ีม่ผีูนิ้ยมใชท้ัว่ไป คอื คณะนักวชิาการชาวอเมรกินันําโดย

โรดี ให้ความเหน็ว่า ควรพจิารณารูปแบบการปกครองว่าเป็น “เสมือนเส้นต่อกนั” 

(continuum) ซึ่งผลกค็อื 1) ประเทศท่ีได้รบัการจดัว่าเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด คอื 

องักฤษ สวเีดน นอรเ์ว ฮอลแลนด์ และสวติเซอรแ์ลนด์ และ 2) ประเทศท่ีมีลกัษณะเป็น

อาํนาจนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ สหภาพโซเวยีต(ก่อนแปรสภาพเป็นรสัเซยีและอื่นๆ) จนี และ

เยอรมนีตะวนัออก นอกนัน้เป็นประเทศในชว่งอื่นของเสน้ต่อกนั ดงัน้ี 

 

 

   กลุ่ม A   กลุ่ม B ประเทศ B-C   กลุ่ม C          กลุ่ม D           กลุ่ม E 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rodee, et al., op.cit., p.46.) 

11.  การปกครองแบบประชาธิปไตย 

11.1 การปกครองแบบประชาธิปไตยเท่าทีคุ่น้เคยกนัไดแ้ก่ 1)ระบบรฐัสภาแบบ

องักฤษ   2) แบบประธานาธิบดีแบบอเมรกินั  และ  3) แบบผสม ซึง่มใีน 1) ฝรัง่เศส   2) ศรี

ลงักา และ  3) ฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจเรียกว่า แบบ “ก่ึงรฐัสภา-ก่ึงประธานาธิบดี” หรือ “ก่ึง

ประธานาธิบดี-ก่ึงรฐัสภา” หรอื ระบบคณะรฐัมนตรีแบบฝรัง่เศส (French Cabinet 

System) 

รปูแบบรฐัสภา คอื กรณอีงักฤษ ในกรณรีฐัสภาองักฤษ มกักล่าวกนัว่า “รฐัสภาอาจ

ทาํได้ทุกอย่าง ยกเว้นทาํให้ผูห้ญิงเป็นผูช้าย และผูช้ายเป็นผูห้ญิง” แต่ในความเป็นจรงิ  

ลกัษณะประชาธิปไตย ลกัษณะอาํนาจนิยม 

องักฤษ 

สวเีดน 

นอร์เว 

ฮอลแลนด ์

สวสิเซอร์- 

แลนด ์

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ออสเตรเลีย 
ฝร่ังเศส 
ญ่ีปุ่น 
เยอรมนีตะวนัตก 
อิสราเอล 
อิตาลี 

อินเดีย 

เมก็ซิโก 

ยโูกสลาเวยี 

เตอรกี 

กานา 

ปากีสถาน 

คีนยา 

ฮงัการี 

บราซิล 
กรีซ 
ชิลี 
อียปิต ์
แอฟริกาใต ้
รูมาเนีย 
เชค็โกสโล-

วาเกีย 

สหภาพโซเวยีต 

จีน 

เยอรมนี

ตะวนัออก 
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รฐัสภาองักฤษกม็อีาํนาจอยูใ่นขอบเขต  

(William Ebenstein, et al. American Democracy in World Perspective, 5
th
 

ed., New York: Harper Row, 1980, pp.31-33.)  

11.2 องักฤษแตกต่างจากกรณขีองสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี  

1) ถูกจํากัดโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ความเคยชินกับระเบียบปฏิบัติอันเป็น

ประเพณสีบืเน่ืองกนัมา 

2) ถูกจํากดัโดย “3C’s และ 1L” ซึ่งตวั 3และตวั 1 นัน้ ไดแ้ก่ Crown, 

Cabinet,Commons and Lords. ซึง่ C แรก Crown หมายถงึ ฝา่ย

พระมหากษตัรยิซ์ึง่ไมย่อมใหค้ณะรฐัมนตรใีชอ้าํนาจไปในทางทีผ่ดิ C สอง 

คอื ฝ่าย Cabinet คอื คณะรฐัมนตรสีามารถกระทําการต่าง ๆ ไดภ้ายใน

ขอบเขตทีส่าํคญัทางนิตบิญัญตั ิคอื House of Commons คอื สภาสามญั 

จะอนุมตัใิหท้าํได ้สว่น Lords คอื สภาขนุนาง (House of Lords) ซึง่ 

แม้จะมีอํานาจน้อยกว่า สภาสามญัมากแต่ก็อาจชลอการให้ความเห็น 

ชอบกฎหมายทีผ่่านสภาสามญั แล้วไวไ้ดเ้ป็นเวลา 1 ปี ดงัที่ เคยกระทํา 

มาแล้วในปี ค.ศ.1976 เมื่อสภาขุนนางไม่ให้ ความเห็นชอบร่าง 

กฎหมายของพรรคกรรมกร (Labour Party) ซึ่งต้องการจะให้ยึด

อุตสาหกรรมต่อเรอืและอุตสาหกรรมเครือ่งบนิมาเป็นของรฐั   

11.3 การขาดกฎเกณฑท์ี่ชดัเจนในทางรฐัธรรมนูญย่อมทําใหเ้กดิการละเมิดสิทธิ

ของราษฎรโดยรฐัสภาองักฤษไดใ้นบางครัง้ 

ตวัอย่างท่ี 1 ไดแ้ก่ การที่โครงสรา้งการปกครองทอ้งถิน่ของไอรแ์ลนด์เหนือไม่อาจ

คุม้ครองชาวองักฤษทีน่บัถอืศาสนาคาทอลกิมาเป็นเวลากวา่ 60 ปี   

หากมกีฎหมายรฐัธรรมนูญซึ่งพทิกัษ์สทิธิอย่างชดัแจ้งดงัปรากฏในกรณีรฐัธรรมนูญ

อเมรกินัยอ่มมวิีธีการทางศาลซึง่อาจช่วยให้คนกลุ่มน้อยมีสวสัดิภาพดีขึน้ได้   

ในกรณสีหรฐัอเมรกิาสามารถใชอ้าํนาจทางศาลเพือ่ปกป้องสิทธิของคนผิวดาํ  

(บรรพต จิรโชค วีระสย (ผู้แปล) บทบาทของศาลสูงสุดในการเมืองอเมริกนั. 

กรงุเทพฯ: แพรพ่ทิยา, 2523) 

ตวัอย่างท่ี 2 ได้แก่ คนที่ถอืหนังสอืเดนิทางองักฤษมากกว่า 200,000 คนผูท้ี่มเีชื้อ

สายเอเชยีถูกขบัไล่ออกจากคีนยาและอกูานดาภายหลงัรบัเอกราช  

แต่รฐับาลองักฤษไมอ่นุญาตใหเ้ขา้อยูอ่าศยัในองักฤษ แมว้า่คนจะเป็นคนองักฤษดว้ย 
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การมหีนงัสอืเดนิทางเชน่วา่นัน้    

กฎหมายขององักฤษทีอ่อกมาเพื่อการกดีกนัน้ีไม่อาจฟ้องรอ้งในศาลได ้ เพราะไม่มี

เขยีนไวอ้ย่างเป็นทางการเก่ียวกบัสิทธิของพลเมอืงองักฤษ 

12.  ประชาธิปไตยในประเทศองักฤษ : รฐับาล 

รฐัธรรมนูญขององักฤษไม่มปีรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรในฉบบัเดยีวกนั  เพราะการ

กระจดักระจายอยูต่ามทีต่่าง ๆ ความยดืหยุน่มมีากเพราะขึน้อยูก่บัการตคีวามกฎหมายเก่าหรอื

แนวปฏบิตัเิก่า   

ในการพูดคุยโดยปกติคนองักฤษจะไม่พูดถึงเรื่องรฐัธรรมนูญแต่พูดเกี่ยวกบั

รฐับาล ลักษณะเช่นน้ีแตกต่างอย่างชัดแจ้งกับสภาวะในสหรัฐอเมริกาซึ่งคํานึงถึงเรื่อง

รฐัธรรมนูญมาก 

(Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, Jr.,eds., Comparative Politics 

Today: A World View, 2
nd

 ed., Boston: Little, Brown,1980,p.159.)  

รฐับาลหรือการปกครอง (government) ซึ่งคนองักฤษกล่าวถึงนัน้มีความหมาย   

ต่าง ๆ กันอย่างน้อย 4 ความหมาย คือ 1) รฐับาลของพระมหากษัตริย์ 2) รฐับาลของ

นายกรฐัมนตรี 3) รฐับาลพรรคการเมือง และ 4) รฐับาล คอื ข้าราชการ  

12.1 รฐับาลของสมเดจ็พระนางเจ้าเอลิซาเบธ (the Queen’s government)   

กรณีน้ีบ่งถงึความเป็นรฐับาลในความหมายกลาง ๆ คอื ไม่เก่ียวกบัพรรคการเมือง 

(non-partisan) เพราะพระมหากษตัรยิอ์งักฤษ (มกัเรยีกว่า “the Crown” คอืมงกุฎ) เป็น

สญัลกัษณ์ของบรรดาอาํนาจในบ้านเมอืงแต่โดยไม่ได้เขา้ไปยุ่งเกี่ยวในกิจกรรมแห่งการ

ปกครองหรอืการกาํหนดนโยบาย  

พระนางเจ้าเอลิซาเบธท่ี 2 มบีทบาทหนักไปในทางพิธีการ (ceremonial) ตาม

ประเพณีปฏิบตัิกฎหมายซึ่งได้ผ่านรฐัสภาแล้วจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อได้รบัความเห็นชอบ

อย่างเป็นทางการ (formal assent) จากพระมหากษตัรยิเ์สยีก่อน  ทรงไม่แสดงทรรศนะ

เกี่ยวกบักฎหมายใด ๆ อย่างเปิดเผย ทรงแต่งตัง้นายกรฐัมนตรี (ตวัอย่างที่พอเขา้ใจไดค้อื

ภาพยนตรเ์รื่อง The Queen) ทรงสามารถ “ยบุ” (dissolve) รฐัสภาก่อนทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไป 

ทัง้น้ีตามถวายคาํแนะนําทางนายกรฐัมนตรี  อน่ึง ทรงโปรดใหน้ายกรฐัมนตรเีข้าเฝ้าเป็น

ประจาํสปัดาหล์ะหน่ึงครัง้  หรอืถวายรายงานและปรึกษาข้อราชการ พระมหากษตัริยถ์อื

วา่เป็นส่วนสาํคญัของชีวิตคนองักฤษ  ในฐานะทีเ่ป็นสว่นทีเ่ป็น “ศกัด์ิศรี” หรอื “มีเกียรติ” 
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(dignified parts)  ของรฐัธรรมนูญองักฤษ  ส่วนทีเ่ป็น “ศกัด์ิศรี” เป็นเรื่องของสญัลกัษณ์ 

(symbolic) เป็นภาพซึ่งกระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ เช่น ความรกัชาติ ความ

ภมูใิจในระบบของตน  

ส่วนปฏบิตักิารลงมอืกระทําหรอืส่วนทีเ่ป็น “ประสิทธิภาพ” (efficient parts) คอื 

หน้าทีอ่ื่น ๆ เกีย่วกบัการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

รฐับาลองักฤษในความหมายของรฐับาลของสมเดจ็พระบรมราชินี (Her Majesty’s  

Government) ซึง่หมายถงึองคป์ระมขุถอืวา่ “เป็นกลาง” หรอื “เหนือการเมือง”  

ดงันัน้ ฝ่ายค้านก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้านในนามของสมเดจ็พระบรมราชนีิด้วย  อย่างที่

เรยีกวา่ “ฝ่ายค้านท่ีสวามิภกัด์ิ” หรือ Her Majesty’s Loyal Opposition  

(Richard Rose, Politics in England, Boston: Little Brown,1964, p.51.) 

12.2 รฐับาลแห่งนายกรฐัมนตรีคนใดคนหน่ึง  ความหมายแคบลงเพื่อที่จะ

อธบิายลกัษณะหรอืสไตล์การปกครองของนายกรฐัมนตรีคนใดคนหน่ึง เช่น 1) รฐับาลของ

อดตีนายก รฐัมนตรชีื่อกอ้ง ไดแ้ก่ เบนจามิน ดิสราเอลี (Benjamin Disraeli, 1804-81) 2) 

วินสตนั  เชอรชิ์ลล ์(Winston Churchill, 1874-1965) หรอื 3) นายกรฐัมนตรคีนปจัจุบนั คอื 

ทอนน่ี (ไมใ่ชโ่ทน่ี) แบลร ์(Tony Blair)    

12.3 รฐับาลของพรรคการเมือง  เน้นลกัษณะแหง่นโยบายของพรรคการเมือง เช่น 

กล่าวว่าเป็น 1) Conservative government (C ตวัใหญ่) หมายถงึ รฐับาลของพรรคอนุรกัษ์

หรอืคอนเซอรเ์วติฟ หรอื 2) Labour government (L ตวัใหญ่) หมายถงึ รฐับาลของพรรค

กรรมกร 

12.4 รฐับาลคือข้าราชการ กรณีน้ีหมายถงึ ข้าราชการทุกคน คอื ผูท้ี่ทํางานให้

รฐับาลคอื ข้าราชการพลเรือน (civil servants) 

13.  เขตรฐัสภา และท่ีทาํการฝ่ายบริหาร 

รฐัสภาองักฤษอยู่บรเิวณ เวสต์มินสเ์ตอร ์(Westminster) ซึง่เป็น “เขตมหานคร” 

(metropolitan borough) ของกรงุลอนดอน หน่วยงานบริหารของรฐับาลองักฤษอาจ

เรยีกว่า “ไว้ทฮอลล ์(Whitehall) ซึง่แปลตามตวัว่า “ห้องโถงสีขาว” หรอืหอ้งใหญ่สขีาว และ

ไวท้ฮ์อลลเ์ป็นชื่อถนนซึง่สาํนกังานต่าง ๆ ทีส่าํคญัทางฝา่ยบรหิารขององักฤษตัง้อยู ่หากเปิดพ

จานุกรมเล่มใหญ่ ๆ เช่น Webster’s New World Dictionary จะพบว่า ไว้ท์ฮอลล ์

ใช้แทนคาํว่า รฐับาลองักฤษ (British government) ไดด้ว้ย 
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14.  รฐับาลองักฤษ : รฐับาลคณะรฐัมนตรี 

เป็นรฐับาลโดยคณะรฐัมนตรี (Cabinet Government) ซึ่งนักวชิาการองักฤษ ชื่อ

วอลเตอร ์บชัเชต (Walter Bagehot) เรยีกคณะรฐัมนตรีว่าเป็นสว่นทีเ่ป็น “ประสิทธิภาพ” 

คอื ส่วนปฏิบติัการหรือดาํเนินการ รฐับาลโดยคณะรฐัมนตรขีององักฤษซึ่งมลีกัษณะแตกต่าง

จากสหรฐัอเมรกิา 

สหรฐัอเมริกาแบ่งแยกอาํนาจระหว่างฝา่ยต่าง ๆ (separation of powers) แต่ของ

องักฤษนัน้รฐับาลโดยคณะรฐัมนตรมีลีกัษณะผสมของอาํนาจบริหารกบันิติบญัญติั ใน

สหรฐัอเมริกา รฐัมนตรซีึง่เป็นฝา่ยบรหิารเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน(คอื ฝา่ยนิตบิญัญตั)ิ พรอ้มๆ 

กนัไปดว้ยไม่ได้ ในองักฤษ หวัหน้าหรอืรฐัมนตรีสําคญั ๆ ของรฐับาลกลางมาจากผูไ้ดร้บั

เลอืกตัง้จากพรรคการเมอืงซึง่มเีสยีงขา้งมากในสภาผูแ้ทน (หรอืสภาสามญั)  

การออกเสยีงลงคะแนนของสมาชิกพรรคในองักฤษมกัเป็นกลุ่มก้อน (bloc) คอื 

ออกเสยีงลงคะแนนตามมติพรรค หรอืตามวินัยพรรค (party discipline) ซึ่งใน

สหรฐัอเมรกิาแตกต่างมาก  เพราะสมาชกิพรรคเดยีวกนัอาจออกเสียงลงคะแนน (voting) ตาม

อาํเภอใจตนเองซึง่อาจไมเ่ป็นไปตามแนวทางของพรรค (คอื สมาชกิสว่นใหญ่ของพรรคนัน้ๆ) ได ้

โดยท่ีพรรคไม่สามารถจะลงโทษรนุแรง เชน่ ขบัใหอ้อกจากพรรคได ้

การให้ความไว้วางใจ คณะรฐัมนตรีองักฤษกบัรฐัสภามกัไปในทิศทาง

เดียวกนั  หากรฐับาลโดยคณะรฐัมนตรีขององักฤษยงัคงมีเสียงข้างมากจากสมาชกิพรรคของ

ตน (เรยีกวา่ “พรรคในสภา” หรือ “Parliamentary parties”) ในสภาสามญัย่อมไม่มีทางล้ม

จากการแพ้คะแนนเสียงลงมติเรื่องความไว้วางใจ (vote of confidence) โดยฝา่ยนิตบิญัญตั ิ

อาํนาจและความรบัผิดชอบร่วมกนั  อาํนาจของรฐับาลโดยคณะรฐัมนตรใีนองักฤษสงู

มาก  มตหิลายเรื่องทีส่าํคญั ๆ ไม่จาํเป็นต้องผ่านความเหน็ชอบของรฐัสภา โดยเฉพาะในเรื่อง

เศรษฐกจิและการต่างประเทศ  ทัง้น้ีเพราะสามารถตดัสนิใจได้ภายในกรอบกวา้ง ๆ ที่รฐัสภาให้

อาํนาจไว ้  

อน่ึง เมื่อรฐับาลวางนโยบายอะไร สภาผู้แทนราษฎรกม็กัให้ความเห็นชอบและ

ข้าราชการ (civil servants, bureaucrats) กจ็ะปฏบิตัติาม 

มแีนวปฏบิตัหิรอืธรรมเนียมซึง่ใชใ้นประเทศองักฤษมาชา้นานแลว้  ไดแ้ก่ การม ี“ความ

รบัผิดชอบร่วมกนั” (collective responsibility) ของคณะรฐัมนตรีองักฤษ  

หากผิดพลาดก็ต้องถือว่าเป็นความบกพร่องของทุกคนไม่ใช่คนใดคนหน่ึง ความ

รับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีอังกฤษมีในเรื่องใหญ่ ๆ ดังน้ี  ก. การกําหนดและ
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ดําเนินการตามนโยบายภายในและภายนอกประเทศ ข. ประสานงานเกี่ยวกบัการ

ดําเนินการของหน่วยงานของรฐับาล ค. ดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ง. กําหนด

นโยบายระยะยาว 

(Jack C. Plano, et al. Political Science Dictionary, Dryden Press, 1973, 

p.41.) 

หลักเอกภาพ รัฐบาลอังกฤษมีลักษณะแห่ง “คณะรัฐมนตรีซ่ึงมีเอกภาพ” 

(Cabinet unity) หากมผีูไ้ม่เหน็คลอ้ยตามกย็่อมตอ้งลาออกจากการเป็นรฐัมนตร ีแต่กรณีนัน้

มกัมนีาน ๆ   ครัง้ และหากเสนอเรื่องสาํคญัเขา้ไปพจิารณาในสภาสามญัและแพ้คะแนนเสียง

คณะรฐัมนตรียอ่มตอ้งลาออกทัง้คณะ  

(Almond and Powell, op.cit., p.160) 

การลาออก  เมือ่คณะรฐัมนตรมีกีารลาออกมทีางปฏบิตัไิด ้2 กรณี คอื 1) สมเดจ็พระ

บรมราชนีิอาจมอบหมายใหผู้นํ้าฝ่ายค้านจดัตัง้รฐับาล และ 2) นายกรฐัมนตรขีอให้ทรงประกาศ

ยบุสภาเพือ่มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปใหม ่

15. คณะรฐัมนตรี 

คณะรฐัมนตรอีงักฤษประกอบดว้ยรฐัมนตรี 15-20 คน จากกระทรวงสําคญั ๆ ผูท้ี่

ดาํรงตําแหน่งรฐัมนตรขีององักฤษมาจากสมาชกิสภาสามญั  สมาชกิสภาสงูหรอืสภาขนุนางมกั

ไม่ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นรฐัมนตรี  ทัง้น้ีเพราะไมอ่าจชว่ยอภปิรายสนบัสนุนรฐับาลในสภาสามญั

ได ้ 

(Plano, op.cit., p.40.)  

หากเปรยีบเทยีบกบัของประเทศไทย  คณะรฐัมนตรอีงักฤษมเีป็นจาํนวนน้อย และมกั

มอีงคป์ระกอบดงัน้ี  เช่น รฐัมนตร ี1) ว่าการกระทรวงการคลงั (เรยีกว่า Chancellor of the 

Exchequer) 2) ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Secretary of State for Foreign Affairs) 

3) ว่าการกระทรวงมหาดไทย (Secretary of State for the Home Department) 4) ว่าการ

กระทรวงยุตธิรรม (Lord Chancellor) 5) ว่าการกระทรวงกลาโหม (Minister of Defense) 6) 

ว่าการกระทรวงเกษตร, ประมงและการอาหาร (Minister of Agiculture, Fisheries and Food) 

7) ว่าการกระทรวงของสาธารณสุข (Minister of Health) 8) ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

(Minister of Education) 9) วา่การกระทรวงขนสง่ (Minister of Transport)   

(Rose, op.cit., pp.258-9.) 
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นอกจากน้ีมรีฐัมนตรนีอกคณะรฐัมนตร ีซึง่เป็นผูท้ีไ่ม่อยู่ในระดบัคณะรฐัมนตร ีไดแ้ก่ 

1) รฐัมนตรวี่าการเดนิอากาศ (Minister of Aviation) 2) รฐัมนตรวี่าดว้ยการบํานาญและ

ประกนัภยัแหง่ชาต ิ(Minister of Pensions and National Insurance) 3) รฐัมนตรชี่วยว่าการ

กระทรวงต่างประเทศ (Ministers of State for Foreign Affairs-ม ี2 คน)   

อน่ึง คณะรัฐมนตรีของอังกฤษอาจประกอบด้วย  “รัฐมนตรีลอย” (Minister 

Without Portfolio) ซึง่รบัหน้าทีต่ามแต่นายกรฐัมนตรจีะมอบหมายให ้และคงคล้ายๆ  กบั

รฐัมนตรีประจาํสาํนักนายกรฐัมนตรีของไทย 

16.  กระทรวงขององักฤษ 

16.1 จาํนวนกระทรวงในคณะรฐัมนตรขีององักฤษเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  ซึ่งผดิ

กบักรณีของสหรฐัอเมริกาซ่ึงมกัคงท่ี ตวัอย่างคอื เมื่อมารก์าเรท แธชเชอรจ์ดัตัง้รฐับาลครัง้

แรกในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ.1979 นัน้  ไดแ้บ่งกระทรวงออกเป็น 6 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 1) กลุ่ม

เศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลงั, การค้า, การอุตสาหกรรม, การจ้างงาน, การพลงังาน, 

การเกษตรประมง และอาหาร 2) กลุ่มต่างประเทศ ไดแ้ก่ กระทรวงการต่างประเทศและจกัร

ภพ, กระทรวง กลาโหม 3) กลุ่มบริหารทางสงัคม ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร

ทางสงัคม, กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 4) กลุ่มส่ิงแวดล้อมและอาณาบริเวณ 

ไดแ้ก่ กระทรวงสิง่แวดลอ้ม (รวมทัง้รฐับาลทอ้งถิน่องักฤษและการเคหะ), Scottish Office, Welsh 

Office, Northern Ireland Office. ทัง้น้ีความหมายของ Office อยู่ในระดบัทีส่งูกว่าคําแปลที ่

มกัใชว้่า “สาํนกังาน” 5) กลุ่มกฎหมาย ไดแ้ก่ Lord Chanceller’s, Home Office ฯลฯ 6) กลุ่ม

การจดัการ หรอืกลุ่มทีไ่มส่งักดักระทรวงใด 

(Almond and Powell, Jr., op.cit.,p.163.) 

กระทรวงของรฐับาลอังกฤษสามารถยุบได้ไม่ยากนักทัง้น้ีเพราะการจัดตัง้

กระทรวงในองักฤษมกัเป็นการรวมหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกนั  ซึง่ขึน้อยู่กบันโยบายของ

แต่ละรฐับาล ดงันัน้ อาจยุบเลกิไดใ้นภายหลงัโดยทีไ่ม่มกีารไล่ขา้ราชการออก มแีต่การเปลีย่น

สงักดั ตวัอย่าง คอื มกีารตัง้กระทรวงเทคโนโลยขีึน้  โดยรฐับาลพรรคกรรมกร ในปี ค.ศ.1964 

ต่อมาอกี 2 ปี คอื ค.ศ.1970 รฐับาลพรรคอนุรกัษ์นิยมไดย้กเลิกกระทรวงเทคโนโลยีและมี

การใหข้า้ราชการบางส่วนไปทํางานในกระทรวงใหม่  คอื กระทรวงการค้า และอตุสาหกรรม 

นับตัง้แต่ปี ค.ศ.1945 คอื หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นตน้มา จวบจนปี ค.ศ.1980 มรีฐัมนตรี

ซึง่ขอลาออกเพราะเหตขุดัแย้งทางการเมืองเพยีง 8 คนเทา่นัน้ 
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การประชุมคณะรฐัมนตรีมคีวามสําคญัแต่ในขอบเขตจาํกดั ทัง้น้ีเพราะ 1) เวลา

พจิารณาตดัสนิใจมน้ีอยมาก และ 2) เรื่องต่าง ๆ มกัผ่านกระบวนการทางระบบงาน 

(bureaucracy) มาแลว้  คอื ไดร้บัการพจิารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

รฐัมนตรมีกัเขา้รว่มประชุมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อตดัสนิแกไ้ขปญัหาใหเ้สรจ็

สิน้ก่อนนําเขา้เสนอคณะรฐัมนตร ี

17.  สถานภาพและบทบาทของนายกรฐัมนตรีองักฤษ 

นายกรฐัมนตรอีงักฤษในฐานะหวัหน้ารฐับาลม ี3 สถานภาพและบทบาท ซึ่งเสรมิ

อํานาจและบทบาทในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ 1) การเป็นผู้นําพรรคซึ่งมเีสยีงขา้งมากในสภา

สามญั 2) การเป็นประธานของคณะรฐัมนตร ีและ 3) การเป็นหวัหน้าหรอืผูนํ้าในการหาเสยีง

สนบัสนุนพรรค 

(Ibid. pp.160-161.) 

17.1 การเป็นผู้นําพรรคเสียงข้างมาก ของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ คอื เป็นหวัหน้า

พรรคการเมอืง ซึ่งได้รบัเสยีงขา้งมากจากการเลือกตัง้ทัว่ไป  ย่อมทําใหอ้ยู่ในฐานะที่จะเป็น

ตวัแทนของสมาชกิสภาสามญัทุกคน 

17.2 การเป็นประธานของคณะรฐัมนตรี  นายกรฐัมนตรใีนฐานะเป็นประธาน

ของคณะรฐัมนตรเีป็นผูก้ําหนดว่าใครจะไดต้ําแหน่งรฐัมนตรอีะไรบา้ง รวมทัง้ตําแหน่งทางการ

เมอืงอื่น ๆ เช่น 1) รฐัมนตรชี่วยว่าการ 2) ปลดักระทรวง (Undersecretary) และ 3) 

เลขานุการรฐัมนตร ี(political aide or parliamentary private secretaries) ซึง่ไมไ่ดร้บั

เงนิเดอืนแต่เป็นตําแหน่งมเีกยีรตเิทา่นัน้ 

17.3 การเป็นผูนํ้าในการหาเสียงหรือหาคะแนนนิยม ในการรณรงคเ์พื่อหาเสยีง

เลอืกตัง้ของบรรดาสมาชกิพรรค คนทัว่ไปมกัใหค้วามสนใจกบับุคลกิภาพของหวัหน้าและเมื่อ

ไดเ้สยีงขา้งมาก คอื นําชยัชนะมาสู่พรรคย่อมถอืกนัว่าเป็นผูม้คีวามสามารถจนไดม้โีอกาสเขา้

อยู่อาศยัในบา้นทีถ่นนเดาวน่ิ์ง (Downing Street) ซ่ึงเป็น “บ้านหลวง” คอื เป็นบ้านพกั

ประจาํตาํแหน่งนายกรฐัมนตรีองักฤษ 

18.  ประชาธิปไตยแบบฝรัง่เศส 

การเมอืงองักฤษม ี1) “วิวฒันาการแบบค่อยเป็นค่อยไป” และม ี2) “เสถียรภาพ

ภายในระบบ” แต่การเมอืงฝรัง่เศสมกัมคีวามผนัผวนอยู่เป็นเวลาชา้นาน จวบจนกระทัง่มี

การประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบบัสาธารณรฐัท่ี 4 คือ ในปี พ.ศ.2501   
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18.1 การปฏิวติัใหญ่ของฝรัง่เศสในปี ค.ศ.1789 ใช้เวลา 4 ปี เพื่อล้ม “โบราณ

ราชย”์ หรอื “ระบอบเก่า” (ภาษาฝรัง่เศส คอื “ancien régime”) คอื ช่วงเวลาระหว่าง 

1789-1793 กม็คีวามยุ่งยากตามมาหลายครัง้หลายคน มกีารกลบัคืนไปสู่ระบอบกษตัรยิถ์งึ 2 

ครัง้ มกีารเปลีย่นแปลงในระบบประชาธิปไตย (แบบไม่มีกษตัริย)์ เป็นประมุขถงึ 5 ครัง้ดว้ยกนั 

โดยเรยีกชื่อวา่เป็น “republic” หรือ “สาธารณรฐั” 

ในปี 2553 ฝรัง่เศสมปีระธานาธบิดเีชื้อสายฮงักาเรยีนชื่อ ซาร์โกซ ียงั อยู่ในยุค 

“สาธารณรฐัท่ี 5” คือ เริ่มจากรฐัธรรมนูญปี ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) ซึ่งกําหนดรูปแบบโดย

ประธานาธบิด ีชารล์ส ์ เดอโกลย ์(Charles de Gualle) 

ภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในปี ค.ศ.1789 จวบจนกระทัง่ในช่วงเวลาต้นของมหา

สงครามโลกครัง้ที ่2 (ซึ่งเป็นยุคของ “สาธารณรฐัท่ี 3” และครอบคลุมระยะทีฝ่ร ัง่เศสถกูยึด

ครองโดยเยอรมนี โดยมรีฐับาลวิชี (Vichy,1940-44 ซึง่สวามภิกัดิต่์อเยอรมนี) มคีณะรฐับาล 94 

ชุด ซึง่อายขุองการเป็นรฐับาลสัน้มาก คอื ประมาณรฐับาลละ 8 เดอืนเทา่นัน้   

ในชว่งเวลาดงักล่าว ประเทศฝรัง่เศสไดผ้า่นการมนีายกรฐัมนตรีถึง 44 คน ซึง่ดาํรง

ตําแหน่งเฉล่ียคนละ 16 เดือนเทา่นัน้  

(Roy Pierce, French Politics and Political Institutions, 3rd
 ed, New York: 

Harper and Row, 1973,pp.21-22.) 

18.2 การเมืองภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ในช่วงเวลาแห่งสาธารณรฐัที่ 4 

(1947-58) มคีวามผนัผวนในฝรัง่เศสยงัไมห่มดสิน้  

กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีฝรัง่เศส 1 ถึง 5 คณะอยู่ในตําแหน่งได้ไม่ถึง 1 เดือน 

นอกเหนือจากคณะรฐัมนตร ี5 ชุดดงักล่าวเฉลี่ยแล้ว คณะรฐัมนตรแีต่ละ 1 คณะอยู่ไดพ้อ ๆ 

กบัในชว่งเวลาของสาธารณรฐัที ่3 คอื เฉล่ียคณะละ 8 เดือน  

นายกรฐัมนตรแีต่ละคนดาํรงตําแหน่งโดยเฉลีย่สัน้กว่าในชว่งเวลาของสาธารณรฐัที ่3  

เสยีอกี คอื เฉลีย่เพยีงคนละ 9 เดอืนเทา่นัน้ 

18.3 การต่อเน่ืองโดยระบบราชการ  แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากในระดับ

หวัหน้ารฐับาล (นายกรฐัมนตร)ี และคณะรฐัมนตร ี แต่ระบบข้าราชการประจาํท่ีมัน่คงช่วย

ใหส้ถานการณ์ไมเ่ลวรา้ยนกั  อกีทัง้แมจ้ะเปลีย่นแปลงระดบัคณะรฐัมนตรแีต่กม็กัจะมคีนเก่าจาก

ชดุเดิมถึงประมาณ ครึ่งหน่ึง  

(Monte Palmer and William R. Thompson, The Comparative Analysis of 

Politics, Itasca, Ill., Peacock Publishers, 1978,p.95.) 
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ในช่วงเวลาแหง่สาธารณรฐัท่ี 4 คอื จากปี ค.ศ.1944 จนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ.

1958 (พ.ศ. 2501) คอื ช่วงเวลา 15 ปี มคีณะรฐับาลฝรัง่เศสมากถงึ 25 ชุด กจิการรฐับาลไม่

อาจดาํเนินไปได้มากนัก  ซึง่ปรากฏการณ์แหง่การเปลีย่นแปลงคณะรฐับาลบ่อย ๆ เช่นว่านัน้ 

ทาํใหม้กีารขนานนามหรอืใหฉ้ายาวา่เป็นวกิฤตการณ์หรอืชว่งเวลาแหง่การ “ไม่เคล่ือนท่ี” “การ

ชะงกังนั” หรอื “ไม่ขยบั” (ภาษาฝรัง่เศสใชว้า่ immobilisme) (Loc.cit.) 

18.4 ปัญหาของรฐัธรรมนูญในสาธารณรฐัท่ี 4 แห่งฝรัง่เศส  สาเหตุประการ

หน่ึงที่ทําให้การบริหารงาน “ไม่ขยบั” หรือ “ไม่เคล่ือนท่ี” เป็นเพราะรัฐธรรมนูญของ

สาธารณรฐัที ่4 ซึง่มกีารรา่งขึน้มาในชว่งทา้ยสงครามโลกครัง้ที ่2 มเีจตนาที่จะป้องกนัไม่ให้

มีรฐับาลท่ีนิยมคอม- มิวนิสต์เกิดขึ้น จงึไดก้ําหนดว่าการผ่านกฎหมาย (คอื การอนุมตัิ

ใหป้ระกาศใชเ้ป็นกฎหมาย) จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงสนบัสนุนมากย่ิงกว่าเสียงส่วนมากโดย

ปกต ิ(คอืเกนิรอ้ยละ 50 เท่านัน้) คอื มกักําหนดใหไ้ดค้ะแนนเสียงสนับสนุนถงึ 2 ใน 3 หรอื

แมก้ระทัง่ 3 ใน 4 ผลจากการเพิม่อตัราส่วนใหส้งูขึน้กค็อื ทําใหฝ้า่ยบรหิารอ่อนแอไม่สามารถที่

จะออกกฎหมายไดม้ากเทา่ทีค่วร 

18.5 สงครามอัลยีเรียและการขึ้นครองอํานาจของเดอโกลย์ ความป ัน่ป่วน

ภายในประเทศเกี่ยวขอ้งกบัความล้มเหลว แอฟรกิาเหนือ คอื อลัยีเรีย (Algeria) เป็นความ

เกี่ยวพนัระหว่างเหตุการณ์ภายในกบัภายนอกที่ศพัท์รฐัศาสตร์โดย ศาสตราจารย์ โรสเนา 

(Rosenau) เรยีกว่า “Linkage Politics” อลัยเีรยีเรยีกรอ้งใหฝ้รัง่เศสปล่อยใหเ้ป็นเอกราช   

เตม็ตวั   

รฐับาลฝรัง่เศสดือ้ร ัน้ไมย่อมใหเ้อกราช แต่ฝา่ยทหารฝรัง่เศสซึง่นําโดยนายพลซาลาน 

(Salan) ซึง่มกีาํลงัทหารอยูใ่นอลัยเีรยี ไดลุ้กขึน้ต่อตา้นรฐับาลฝรัง่เศส 

ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 1958 มเีสยีงเรยีกร้องจากหลายกระแสเพื่อให้มกีารมอบ

อํานาจใหแ้ก่นายพลชารล์ส ์เดอโกลย ์เดอโกลยไ์ดร้บัอํานาจเตม็ที่จากสภาผูแ้ทนราษฎรใน

เดอืนมถุินายน ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) เดอโกลยด์าํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตรีของฝรัง่เศส

อยู่จนถึงเดอืนมกราคม ค.ศ.1959 ต่อจากนัน้ไดม้กีารเปลีย่นตําแหน่งใหเ้ป็นประธานาธิบดี   

ทัง้น้ีเป็นไปตามรฐัธรรมนูญใหมซ่ึง่ผา่นการออกเสยีงประชามต ิ(referendum) ในวนัที ่

28 กนัยายน 1958  

(Florence Elliot and Michael Summerskill, A Dictionary of Politics, 4th
 ed., 

Penguin Books,1964, pp.13-14.)  
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19.  ตาํแหน่งประธานาธิบดีฝรัง่เศส 

ช่วงสาธารณรฐัท่ี 4 : ฝ่ายบริหารมีอํานาจน้อย ในช่วงต้นของการสถาปนา 

“สาธารณรฐั ท่ี 4” (คอื ประมาณปี ค.ศ.1945-46) ผูร้่างรฐัธรรมนูญฝรัง่เศสถกเถยีงกนัมาก

วา่ควรมฝีา่ยบรหิารทีม่อีาํนาจมากดหีรอือาํนาจน้อยด ี  

ผลคอืมมีตสินับสนุนใหฝ่้ายบริหารมีอาํนาจน้อยและให้ฝ่ายนิติบญัญติัมีอาํนาจ

มาก ระบบน้ีคลา้ย ๆ กนัในยคุสาธารณรฐัที ่3 ซึง่ฝา่ยบรหิารถูกจาํกดัอาํนาจโดยรฐัธรรมนูญ 

ช่วงสาธารณรฐัที่ 5 : ฝ่ายบริหารมีอ าํนาจมาก ในร ฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ 

ซึ่งใช้ในสาธารณรฐัที่ 5 (คอืฝรัง่เศสปัจจุบนั) ได้มกีารเปลี่ยนแนวคดิประเดน็สาํคญั คอื ให้

ฝา่ยบรหิารโดยเฉพาะตวัประธานาธบิด ีมอีาํนาจมากเมือ่เทยีบกบัฝา่ยนิตบิญัญตั ิ

วาระของการเป็นประธานาธิบดี  ตามรฐัธรรมนูญฉบับปจัจุบันซึ่งประกาศใช้ 5 

ตลุาคม 1958 (พ.ศ.2501) ประธานาธบิดมีวีาระการดาํรงตําแหน่งถงึ 7 ปี  

(เทยีบกบัประธานาธิบดีอเมริกนัซึ่งอยู่ในตําแหน่งได้วาระละ 4 ปี และเทยีบกบั

วฒิุสมาชิกอเมริกนั ซึง่อยูใ่นตําแหน่งไดว้าระละ 6 ปี) 

อาํนาจหน้าท่ีของประธานาธิบดี  ประธานาธบิดฝีรัง่เศสมอีํานาจหน้าที่ดงั ต่อไปน้ี  

เชน่  

1) เป็นผูเ้สนอชื่อผูท้ีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตร ี 

2) เป็นผูล้งนามแต่งตัง้รฐัมนตร ี 

3) มอีาํนาจในการยุบรฐัสภา แต่ตอ้งไมเ่กนิ 1 ครัง้ต่อปี ทัง้น้ีโดยผา่นการปรกึษากบั

นายกรฐัมนตรแีละประธานสภาผูแ้ทน ราษฎรและสภาสงูแลว้  

4) ใชอ้าํนาจไดเ้ตม็ทีใ่นภาวะฉุกเฉิน และ  

5) สามารถใชว้ธิกีารใหม้กีารออกเสยีงลงประชามต ิคอื อาศยัเสยีงมหาชนโดยตรง

ไมต่อ้งผา่นรฐัสภา 

(รฐัธรรมนูญของสาธารณรฐัฝรัง่เศส ซึง่อยูใ่นหมวดที ่2 รฐัธรรมนูญฝรัง่เศสฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษมใีนหนงัสอืต่าง ๆ  

(S.E.Finer, ed., Five Constitutions, New York : Penguin Books, 1979, pp.281-

305.) 

วนัที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ.2501 ชารล์ส ์ เดอโกลย ์ไดร้บัเลอืกเป็นประธานาธบิด ีและ

โดยทีม่บุีคลกิภาพพเิศษจงึทาํใหม้กีารใชอ้าํนาจประธานาธบิดอียา่งเตม็ที ่

(Elliot and Summerskill, op.cit.,p.138.) 
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20.  การใช้เสียงจากประชามติ 

การอาศยัวธิกีารออกกฎหมายสาํคญั ๆ โดยวธิกีารขอเสยีงสนบัสนุนจากราษฎรอยา่ง

ทีเ่รยีกวา่ “ประชามติ” แทนรฐัสภาไดป้ระสบผลสาํเรจ็มาหลายครัง้ในระยะตน้แหง่สาธารณรฐั

ที ่5 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะคนฝรัง่เศสในระยะนัน้เกรงว่าจะเกดิภาวะวุ่นวายไรเ้สถยีรภาพขึน้อกี 

หากข้อ เสนอของประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอโกลย์ ไม่ผ่านประชามติ ในกรณีที่ข้อเสนอ

ประชามตไิมผ่่าน ผูท้ีร่บัผดิชอบกบัการจดัใหม้ปีระชามตใินเรื่องนัน้ย่อมตอ้งลาออกจากตําแหน่ง 

โดยถอืวา่เป็น “มารยาท ทางการเมือง”  

ดงันัน้เมื่อต้องเลอืกระหว่างการรบัรองว่ากฎหมายของเดอโกลยก์บัการที่เดอโกลย์

จะตอ้งลาออกจากตําแหน่งตาม “มารยาททางการเมือง” (เมื่อกฎหมายทีเ่สนอในนามของตนไม่

ผา่น) 

การมีมารยาททางการเมือง เกิดขึ้นจากจิตสํานึกประชาธิปไตย (democratic 

spirit) และชารล์ส ์เดอโกลย ์ ไดแ้สดงใหเ้หน็ประจกัษ์ในปี ค.ศ.1969 เมื่อขอ้เสนอของเขาที่

ต้องการให้มกีารแก้ไขรฐัธรรมนูญในเรื่องหน่ึงไม่ผ่านการเห็นชอบโดยประชามติ เขาจึงได้

ลาออกจากตําแหน่งต่อจากยุคประธานาธบิดเีดอโกลยก์ย็งัมกีารใชว้ธิกีารแบบประชามติอนั

เป็นประชาธปิไตยแบบดยตรงอยูเ่ป็นครัง้คราวจวบจนทุกวนัน้ี อน่ึง ผูนํ้าญี่ปุน่มกัแสดงสาํนึก

ดว้ยการลาออก 

21.  การได้มาซ่ึงประธานาธิบดีฝรัง่เศส 

การเลอืกประธานาธิบดีฝรัง่เศสม ี3 แบบดว้ยกนั ดงัน้ี 

1) ในระยะแรกของยคุสาธารณรฐัที ่5 ประธานาธบิดจีะตอ้งไดร้บัเสยีงสนบัสนุนของ

ทัง้สองสภา 

2) ต่อมาได้มกีารเปลี่ยนแปลงให้มกีารเลือกประธานาธิบดีโดยระบบ “คณะผู้

เลือกสรร” (electoral college) ซึง่ประกอบดว้ยเสยีงทีม่าจาก 1) รฐัสภา และ 2) สมชัชาหรอื

ทีป่ระชุมยอ่ย ๆ ในระดบัทอ้งถิน่ 

3) ปัจจุบนั ใช้แบบที่ 3 คือ โดยอาศยัเสียงมหาชนโดยตรง ทัง้น้ีเป็นไปตามบท

แกไ้ขใน ปี ค.ศ.1962 ของรฐัธรรมนูญฉบบัที ่1958 (ผา่นประชามตเิมื่อ 28 ตุลาคม 1962) และ

ตอ้งไดร้บัเลอืกตัง้โดยคะแนนนิยมแบบเสียงข้างมากเดด็ขาด (absolute majority) คอื ตอ้ง

ไดร้บัเกนิรอ้ยละ 50 ดงันัน้ จงึยอมใหม้กีารเลอืกตัง้ 2 รอบ หากจาํเป็น  

(สุรพล ราชภณัฑารกัษ์, การเมืองฝรัง่เศส, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

2530, หน้า 66.) 
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22.  ตาํแหน่งนายกรฐัมนตรีฝรัง่เศส 

อาํนาจอิสระมีน้อยตําแหน่งนายกรฐัมนตรฝีรัง่เศสโดยหลกัการเท่ากบัเป็นหวัหน้า

บริหาร แต่ในความเป็นจรงิอํานาจหน้าทีแ่ตกต่างจากนายกรฐัมนตรีในระบบรฐัสภาแบบ

องักฤษ นายกรฐัมนตรีฝรัง่เศสมีอํานาจน้อยกว่ามาก อํานาจอิสระของนายกรฐัมนตรีเอง

เกอืบจะไม่ม ี ดงันัน้ สภาวะทีแ่ทจ้รงิ คอื การเป็นผู้ช่วยหรือตวัแทนของประธานาธิบดีใน

การ 1) หาเสียงสนับสนุนส่วนมากในรัฐสภา และ 2) บริหารงานโดยปกติของรัฐบาล 

นายกรฐัมนตรมีสีทิธใินการเสนอช่ือผูท้ี่สมควรไดร้บัแต่งตัง้หรอืถอดถอนของกระทรวง แต่ผูม้ี

อาํนาจแต่งตัง้และถอดถอน คอื ประธานาธบิด ี

มติไม่ไว้วางใจ  หากนายกรฐัมนตรีสูญเสยีเสยีงสนับสนุนไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่ขาด

เสยีงสว่นมากแลว้ย่อมถูกฝา่ยตรงขา้ม (the opposition ซึง่มกัถ่ายทอดเป็นภาษาไทยซึง่ไม่

ถูกตอ้งว่าเป็น “ฝ่ายค้าน” ทัง้น้ี การเป็นฝา่ยตรงขา้มไมจ่ําเป็นตอ้งคา้นเสมอไป ความหมาย

เป็นเพยีงผูไ้ม่มีตาํแหน่งในรฐับาล)  เสนอญตัติไม่ไว้วางใจ (vote of no confidence) ซึง่

หมายความว่า ตนเองต้องออกจากตาํแหน่ง เมื่อคะแนนเสยีงสนับสนุนใหต้นอยู่ในตําแหน่ง

ต่อไปมไีมม่ากพอ 

23.  บทสรปุ 

การพิจารณารูปแบบการปกครองที่เข้าใจง่ายพอควร  และมีประโยชน์มากเพื่อ

พจิารณาในเชงิประวตัศิาสตรก์ารเมอืง คอื ทีจ่ดัเป็น 6 รปูแบบโดยปราชญอ์าริสโตเต้ิล ในยุค

ร่วมสมัยนิยมการแบ่งรูปแบบการเมืองออกเป็นประเภทประชาธิปไตยกับไม่ใช่

ประชาธิปไตย 

การปกครองโดยระบอบประชาธปิไตยแยกเป็นรูปแบบ 1) องักฤษ  2) สหรฐัอเมรกิา 

และ 3) ฝรัง่เศส ซึง่ไดอ้ธบิายโดยสงัเขปเกีย่วกบัรฐับาลองักฤษ การพฒันารปูแบบการปกครอง

แบบฝรัง่เศสน่าสนใจเพราะเป็นการปรบัตวัซึ่งสามารถทําให ้“การชะงกังนั” หรอื “การไม่

เคล่ือนท่ี” และปญัหานานาประการในการเมอืงของฝรัง่เศสลดลงไป 

รปูแบบการปกครองของฝรัง่เศสมกีารเลยีนแบบโดยศรลีงักา 
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25.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) ภาพในอดุมทศัน์หมายถงึอะไร 

2) เกณฑก์ารแบ่งรปูแบบการปกครองของบดิาแหง่วชิารฐัศาสตร ์คอือะไร 

3) democracy มคีวามหมายอยา่งไรในยคุกรกีโบราณตามทศันะของไตรเมธ ี

4) Yang Agong หมายถงึอะไร 

5) เผดจ็การแบบธรรมดากบัแบบถว้นทัว่ต่างกนัอยา่งไร 

6) ดาไล ลามะ คอืใคร 

7) “He reigns but does not rule”  หมายความวา่อยา่งไร 

8) ประเทศอะไรทีเ่อนเอยีงอยูก่ลุ่มประเทศทีจ่ดัวา่เป็นประชาธปิไตยมากทีส่ดุ 
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9) รฐับาลโดยคณะรฐัมนตรหีมายความวา่อะไร 

10) “ความไวว้างใจ” สาํคญัอยา่งไร 

11) กระทรวงนอกคณะรฐัมนตร ีไดแ้ก่อะไรบา้งทีส่าํคญั 

12) ระบุฐานะของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ 

13) ซ ี3 ตวั กบั แอล 1 ตวั (3 C’s and 1 L) หมายถงึอะไร 

14) การยบุกระทรวงของรฐับาลองักฤษมผีลอยา่งไร 

15) ส่วนที่เป็น “ศกัดิศ์ร”ี (dignified parts) หมายถึงอะไร แตกต่างจากส่วนที่เป็น 

“ประสทิธภิาพ” อยา่งไร 

16) “ความรบัผิดชอบร่วมกัน” ของคณะรฐัมนตรีอังกฤษ หมายถึงอะไร และมัก

เกีย่วกบัเรือ่งอะไร 

17) จงอธบิายสาเหตุทีป่กตไิมแ่ต่งตัง้รฐัมนตรจีากวุฒสิภา (หรอืสภาขนุนาง) 

18) ระบุบทบาทหรอืฐานะทีส่าํคญัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ 

19) Downing Street สาํคญัอยา่งไร 

20) “โบราณราชย”์ หรอื ancien regime หมายถงึอะไร 

21) รฐัธรรมนูญปจัจุบนัของฝรัง่เศสใชม้าประมาณกีปี่แลว้ 

22) จงอธิบายสาเหตุที่แม้จะเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีฝรัง่เศสบ่อยครัง้มากแต่

สถานการณ์กไ็มเ่ลวรา้ยนกั 

23) การชะงกังนั หรอื immobilisme ในรฐับาลฝรัง่เศสยคุหน่ึง หมายถงึอะไร 

24) รัฐธรรมนูญ 1958 ฉบับแก้ไขปี 1962 ของฝรัง่เศส กําหนดให้มีการได้มาซึ่ง

ประธานาธบิดอียา่งไร 

25) จงเปรยีบเทยีบอํานาจหน้าที่ของนายกรฐัมนตรใีนการปกครองแบบรฐัสภาของ

องักฤษกบันายกรฐัมนตรใีนการปกครองแบบกึ่งรฐัสภา-กึ่งประธานาธิบดขีอง

ฝรัง่เศส 

26) ประเทศใดเลยีนแบบการปกครองแบบกึ่งรฐัสภา-กึ่งประธานาธบิดขีองฝรัง่เศส 

และยงัใชอ้ยูใ่นปจัจุบนัน้ี 

27) ระบุตวัอยา่งของการแสดงออกซึง่ “มารยาททางการเมือง” 
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“Absolute freedom mocks at justice. 

Absolute justice denies freedom.” 

ALBERT CAMUS. 

THE REBEL 1951 

“เสรสีดุขดีทา้ ยตุธิรรมสดุขดีกลา้ 

กล่าวคา้นเสรภีาพแล” 

อลัแบรต ์ กามสู ์

นกัเขยีนนกัคดิชาวฝรัง่เศส 
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