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1.  ความนํา 

มผีูใ้ชศ้พัท์ประชาธิปไตยกนัอย่างกวา้งขวางทัง้ในฝ่ายที่เรยีกตนเองว่าเป็น “กลุ่ม

โลกเสรี” และในฝ่ายที่ เรียกกันว่าเ ป็นกลุ่ม “สังคมนิยม” หรือ “กลุ่มสังคมนิยม

คอมมิวนิสต์” อน่ึง ยงัมกีารใชผ้สมกบัศพัท์อื่น ๆ อกีดว้ย เช่น ประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ 

(economic democracy) และประชาธปิไตยทางอุตสาหกรรม (industrial democracy) 

“ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ” หมายถงึ การกระจายรายไดใ้หท้ดัเทยีมกนัในหมู่ประชาชน

เป็นจาํนวนมาก (Levine, op.cit., p.42.) ส่วน “ประชาธิปไตยอุตสาหกรรม” หมายถึง 

ประชาธปิไตยในโรงงานอุตสาหกรรม เชน่ การมสีหภาพ แรงงาน เป็นตน้ 

ศพัท ์“ประชาธิปไตย” ใชใ้นสามความหมายใหญ่ ๆ ซึง่ถา้กําหนดเป็นวงกรอบหรอื

ฐานะใหญ่ ๆ 3 ฐานะ ไดแ้ก่ใน 1) เชงิความคดิ 2) รปูแบบการปกครอง และ 3) วถิชีวีติ ดงัน้ี 

ในวงกรอบหรือฐานะเป็นปรชัญา  ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมืองใน

ความหมายน้ีมุ่งไปในเรื่องของความคิด  เป็นสภาพทางมโนกรรม (การกระทําทางใจซึ่ง

แตกต่างจากกายกรรมและวจีกรรม) ทัง้ของชนระดบันํา (elites) และคนทัว่ไป (ordinary 

citizens) 

ในวงกรอบหรือฐานะเป็นรปูแบบการปกครองเป็นการพจิารณาในเชงิโครงสรา้ง

ของรฐับาลแบบประชาธปิไตย เชน่ เป็น 1) ระบบรฐัสภา  2) ระบบประธานาธบิด ี

ในวงกรอบหรือฐานะวิถีชีวิต (way of life) ไดแ้ก่ 1) วถิทีางแหง่การยอมรบั “เสียง

ข้างมาก” 2) การมใีจกวา้ง 3) มขีนัตธิรรม 4) การไม่ใชค้วามรุนแรงแก้ปญัหา และ 5) การมี

ความเอาใจใสใ่นกจิการบา้นเมอืง อนัเป็นเรือ่งการประพฤตปิฏบิตัใินสงัคม 

2.  ศพัทป์ระชาธิปไตย 

ศพัท์ “ประชาธิปไตย” ในภาษาไทยคงบญัญตัขิึน้ประมาณไม่เกนิ 100 ปีที่ผ่านมา 

โดยได้มกีารเทยีบกบัภาษาองักฤษ จงึออกมาในรูปของการสมาส (ผสม) กนัระหว่างสองศพัท ์

ไดแ้ก่ ประชา + อธิปไตย ศพัท ์“เดมมอคคระซี” (democracy)  

บทท่ี 8 
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ในภาษาองักฤษเริม่ใชค้รัง้แรกประมาณ 400 ปีมาแล้ว คอื ตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา 

ทัง้น้ี โดยการแปลเทยีบเคยีงกบัภาษาฝรัง่เศส คอื เดโมกราตี (democratie) โดยยอ้นไปถงึ

ศพัทเ์ดมิเริม่แรก คอื ในภาษากรีก คอื “เดโมคราเตีย” (demokratia) ซึง่ยอ้นกลบัไปถงึสมยั

กรกีโบราณเมื่อ 2400 ปีมาแลว้ (Raymond Williams, Keywords, London: Fontana Books, 

1983, p.93.)  

คอื เป็นการผสมระหว่างสองตวั ไดแ้ก่ “เดมอส” (demos) กบั “เครตอส” (kratos) 

เดโมส ไดแ้ก่ ประชาชน เครตอส หมายถงึ การปกครอง “kratos” เป็นคํานาม (คํากรยิา 

คอื “kratien”) เมื่อนํา 2 ศพัท์ผนวกเขา้ดว้ยกนั จงึสื่อความหมายว่าเป็นการปกครองของ

ประชาชน 

ศพัท ์“ประชาธปิไตย” ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายและยอ่มสบัสนไดง้า่ย ดงัปรากฏว่า ผูค้น

ในประเทศเผดจ็การกย็งัอา้งวา่ระบบของตนเป็นประชาธิปไตย  

ตวัอย่างท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ หวัหน้าใหญ่ของระบบเผดจ็การฟาสซสิตใ์นอติาล ีคอื เบนนิโต ้ 

มุสโสลนีิ ได้อ้างว่าระบบของเขาเป็น “การเขา้ถึงความเป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ” (the 

realization of true democracy)  

(cf. Austin Ranney. The Governing of Men, New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1962, p.172.)   

ตวัอย่างท่ีสอง ได้แก่ การที่ได้ฝ่ายผู้นิยมลทัธิคอมมิวนิสต์เรยีกระบบของเขา

ว่า “ประชาธิปไตยของปวงชน” หรอื “มหาชนาธิปไตย”(People’s democracy) และจะ

เหน็ว่าชื่อประเทศทีนิ่ยมลทัธดิงักล่าวสมยัหน่ึง เช่น แอฟกานิสถาน เกาหลเีหนือ และลาว ใน

ยุคนัน้มศีพัทป์ระชาธปิไตยอยู่ดว้ย คอื 1) Democratic Republic of Afghanistan 2) 

Democratic People’s Republic of Korea 3) Lao People’s Democratic Republic.  

ตัวอย่างท่ีสาม อดีตผู้นํานักปฏิวัติชาวรัสเซีย คือ วลาดิมีร์ เลนิน(Vladimir  

Lanin) กล่าวว่า “ลทัธิคอมมวินิสต์อย่างเดยีวเท่านัน้ซึ่งสามารถให้ความเป็นประชาธิปไตยได้

สมบรูณ์” (Loc. cit.)  

อนึ ่ง  เ ล นิ นย งั เ ร ยีกว ่า ระบบคอมมวิน ิสต ์เป็น “ประชาธ ิปไตยของชนชัน้

กรรมาชีพ” (proletarian democracy) โดยถอืว่าเป็นประชาธปิไตยมากกว่าประชาธปิไตย

ของชนชัน้กระฎุมพี (บรูช์วัซ—ีbourgeoius democracy)  

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

New York: Harper and Row, 1980, p.17.)  
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ดงันั น้  เมื่อใช ้ศพัท ์ประชาธ ิปไตยนี้จ ึงควรระบุให ้ชดัเจนเกี ่ยวกบัหลกัของ 

ประชาธปิไตย อยา่งทีใ่ชก้นัโลกตะวนัตก คอื เสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) 

3.  ภาพพจน์ (image) ของประชาธิปไตย 

ในช่วงหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที่ 2 คอื ภายหลงั พ.ศ.2488 องคก์ารยูเนสโก ได้

สํารวจความคดิเห็นโดยสุ่มตวัอย่าง ของนักวิชาการทัง้จากโลกตะวนัตกและตะวนัออกเป็น

จํานวนกว่า 100 คน ทุกคนล้วนมีทรรศนะที่ดีต่อประชาธิปไตย ในอดีต   เปอริคลีส 

(Pericles) ผูนํ้าคนหน่ึงของนครรฐัเอเธนสย์ุคโบราณเกนิกว่า 2400 ปีมาแลว้ ไดแ้สดงความชื่น

ชมต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบโดยตรง  

แต่นกัปราชญเ์พลโตมคีวามเหน็ต่อต้านประชาธิปไตย โดยถอืว่าเป็นการใหอ้าํนาจแก่

ผูท้ีป่ราศจากความรู ้เพลโตตอ้งการสถาปนาสงัคมอนัเลอเลศิอยา่งทีเ่รยีกว่า “อตุมรฐั” โดยให้

ผู้ปกครองสูงสุดเป็น “ราชาปราชญ์” คือมทีัง้สติปญัญาและมอีํานาจและบรรดาผู้นําระดบั   

รอง ๆ ลงไปเป็นผูม้สีตปิญัญา (wisdom) และคุณธรรม (virtues) 

อาริสโตเต้ิล มแีนวคดิคลา้ยเพลโต แต่ไม่ต่อต้านประชาธปิไตยมากนัก ดงัจะเหน็ได้

ว่าในการแบ่งรูปแบบของการปกครองอารสิโตเติ้ลจดัประชาธปิไตยอยู่ในกลุ่มของการปกครอง

โดยคนหมู่มากท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางท่ีไม่ดี  แต่การปกครองโดยคนส่วนใหญ่ซึ่งมี

แนวโน้มไปในทางท่ีดีและอาริสโตเติ้ลเชื่อว่าจะเป็นไปได้คือ  “มชัฌิมาธิปไตย” หรือ 

“มชัฌิมวิถีอธิปไตย” (Polity) ซึง่พอทีจ่ะเทยีบเคยีงกบัประชาธปิไตยในยุคปจัจุบนัซึง่มหาชน

คนสว่นใหญ่อยูใ่นระดบักลาง เชน่ ในองักฤษ สหรฐัอเมรกิา และญีปุ่น่ 

ต่อจากช่วงเวลาของอาริสโตเต้ิล ศพัท์ประชาธปิไตยถกูใช้ในความหมายท่ีไม่

แสดงความนิยมชมช่ืน (Mayo, op.cit., p.25.)  

จวบจนกระทัง่ศตวรรษที ่17 ประชาธปิไตยเริม่ไดร้บัการยอมรบัว่ามคีุณค่าโดยกลุ่ม

บุคคลซึ่งเรยีกตนเองว่า “ผู้ขยบัให้สูงขึ้น” หรอื “ผู้ยกระดบั” (the levellers) ในประเทศ

องักฤษ 

ตอนปลายศตวรรษท่ี 18 คอื ประมาณ 230 ปีมาแลว้ ผูค้นจํานวนมากโดยเฉพาะผูม้ี

การศกึษาไม่พอใจกบัการใชศ้พัทป์ระชาธปิไตย และแมก้ระทัง่ “บรรดาบิดาผู้สถาปนา” หรอื 

“ผูป้ระดิษฐ”์ (Founding Fathers) คอื ผูก่้อตัง้ของประเทศและรฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิา

ไม่ยอมใช้ศพัท์ “ประชาธิปไตย” แต่ใชค้ําว่า “ลทัธิสาธารณรฐันิยม” หรอื “คตินิยมแบบ

สาธารณรฐั” (republicanism) แทน สาธารณรฐันิยมจงึมคีวามหมายแทนประชาธปิไตยใน 

ยคุนัน้  
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 ในศตวรรษท่ี 19 มีการมองประชาธิปไตยในแง่ท่ีดีอย่างแพร่หลายมากขึ้น ดงั

ปรากฏในขอ้เขยีนของผู้มีเช้ือสายขนุนางฝรัง่เศสที่มชีื่อว่าแอเลกซิส เดอ ทอคเกอวิลย์

เกี่ยวกบั “ประชาธิปไตยในอเมริกา” ต่อมาในศตวรรษท่ี 20 คอื ภายหลงัสงครามโลกครัง้

ที ่1 (1914-18) มกีารมองประชาธปิไตยไปในทางทีด่ขี ึน้อย่างชดัแจง้ และถอืกนัว่าศตวรรษท่ี 

20 น่าจะเป็นศตวรรษแห่งสามญัชนและศตวรรษแห่งการท่ีนานาชาติตดัสินใจด้วยตนเอง 

(self-determination) โดยปราศจากการบบีบงัคบัหรอืขูเ่ขญ็ใด ๆ  

ดงันัน้ ศพัท ์“ประชาธิปไตย” ไดก้ลายเป็น “ศพัท์เกียรติยศ” (honorific) ทีห่ลาย

สาํนกัและหลายฝา่ยตอ้งการยดึเป็นของตนดงัไดก้ล่าวมาแลว้ หนงัสอืทีม่สีาระคลา้ยสารานุกรม 

(encyclopaedia) ย่อย ๆ เล่มหน่ึงกล่าวว่ามคีวามนิยม เรยีกตนเองว่าเป็นประชาธปิไตยไม่ว่า

เป็นฝา่ย “Left, Center, or Right.” ทัง้น้ีเพราะ “Recently, democracy seems to have 

scored a historic victory over alternative forms of governance.” และ “Political regimes of 

all kinds throughout the world style themselves democracies—albeit that there may be 

vast differences between statement and execution. Democracy seems to bestow an 

aura of legitimacy on modern political life: rules, laws, policies, and decisions appear 

justified when they are “democratic.”  

(Joel Krieger, ed. The Oxford Companion to Politics of the World. Oxford 

University Press, 1993., p.220) 

ตัวอย่างพอเห็นได้จากการที่ 1) ฮิตเลอร์ เรียกระบบเผด็จการนาซีของเขาว่า 

“ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง” (“real” democracy) 2) มุสโสลินี เรยีกระบบฟาสซสิตข์องเขาว่า

เป็น “ประชาธิปไตยแบบอาํนาจนิยม” (authoritarian democracy) 3) ในยคุสหภาพโซเวียต 

เรยีกระบบการปกครองของตนว่าเป็น “ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง” (Mayo, op.cit., p.26.) โดย

เรียกการปกครองในโลกตะวนัตกว่าเป็น 1) “ประชาธิปไตยแบบกระฎุมพี” (bourgeois) 2) 

“แบบนายทุน” หรอื 3) “ประชาธิปไตยแบบทราม” (sham democracy) 4) สว่นประเทศ

ซึง่นิยมคอมมวินิสต์อื่น ๆ รวมทัง้ในยุโรปตะวนัออกและประเทศจนี เรยีกระบบของตนว่าเป็น 

“ประชาธิปไตยของประชาชน” หรอื “มหาชนาธิปไตย” (People’s Democracy) 

4.  นิยามศพัท ์

4.1  นิยามโดยเปอริคลีส รฐับรุษุเอเธนส ์  

เปอรริ์คลีส เป็นรฐับุรษุเอเธนส ์มบีดิาเป็นนายพลเรอื เมื่อวยัเยาวไ์ดศ้กึษากบัอาจารย์

ทีม่ชีื่อเสยีงสมยันัน้เป็นผูส้นับสนุนศลิปวฒันธรรม เช่น การส่งเสรมิการสรา้งวหิารอนัลอืชื่อ คอื 
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พารเ์ธนอน (Parthenon) ชว่งทีเ่ปอรคิลสีมอีาํนาจอยูป่ระมาณ 14 ปี เขาได้พยายามส่งเสริม

ประชาธิปไตยอย่างเตม็ท่ี ตาํแหน่งต่าง ๆ ของทางการกเ็ปิดโอกาสให้พลเมืองมสี่วนเขา้

ร่วม และนครรฐัเอเธนสก์็มกีารตัง้เงนิเดอืนประจําใหแ้ก่เจา้หน้าที่ผูท้ํางานใหด้ว้ย ต่อมาในปี 

431 ก่อนครสิต์ศกัราช (431 B.C.) ไดเ้กดิสงครามเปโลปอนนีเซียนระหว่างนครรฐัเอเธนส์

กบันครรฐัสปารต์า ซึ่งเป็นเชื้อสายกรกีด้วยกนั  สงครามครัง้น้ีได้นําความพนิาศสู่เอเธนส ์

และเปอริคลีสเองกถ็กูออกจากตาํแหน่ง ถูกสอบสวน ถูกปรบั แต่ในภายหลงักไ็ดก้ลบัไปมี

อาํนาจตามเดมิ จวบจนสิน้อายขุยั 

ในโอกาสทีม่พิีธีไว้อาลยัผู้วายชนมใ์นสงครามเปโลโปนีเซียน (431 B.C.) เปอริ

คลสีไดก้ล่าวสรรเสรญิความดีงามของการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึง่มสีาระ 4 ประการ

ดงัน้ี  

1) รฐับาลโดยประชาชนโดยการม ี1) ส่วนรวมอย่างเตม็ท่ีและ 2) โดยตรง 

2) ความเสมอภาคในเชงิกฎหมาย 

3) มกีารยอมรบันานาทรรศนะและนานาทกัษะเพือ่ไดม้บีทบาทในการปกครอง 

4) ให้ความเคารพต่อเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวโดยแยกออกจากความรบัผิดชอบต่อ

สาธารณะ 

(Ebenstein, et al.,p.16. The Columbia Encyclopedia, 2
nd

 ed., New York: 

Columbia University Press, 1956, pp.16-17.) 

4.2  คํานิยามประชาธิปไตยยอดนิยมของมหาบุรุษอเมริกัน อับราฮัม  

ลินคอลน์   

ประมาณ 80 ปีภายหลงัการแยกตัวจากองักฤษ สหรฐัอเมริกาได้ตกอยู่ในสภาพ

สงครามกลางเมือง (Civil War) ระหว่างฝา่ยเหนือกบัฝา่ยใตใ้นประเดน็เกีย่วกบัการเลกิทาส 

ขณะนัน้ประธานาธบิด ีไดแ้ก่ อบัราฮมั ลินคอลน์ (1809-1865) มผีูล้ม้ตายมากและไดม้กีาร

ประกอบพิธีไว้อาลัยสําหรับผู้วายชนม์ ณ เมืองเกตติสเบอร์ก (Gettysburg) ในมลรัฐ

เพนซลิวาเนีย ในวนัที ่19  พฤศจกิายน ค.ศ.1863    

สุนทรพจน์ตอนหน่ึงของประธานาธิบดีลินคอล์นผู้เลิกทาสในสหรฐัอเมริกามีว่า 

“รฐับาลของประชาชนโดยประชาชน เพ่ือประชาชน จะไมม่วีนัสญูสลายไปจากผนืพภิพน้ี”  

(Lewis Copeland and Lawrence Lamm eds. The World’s Great Speeches, 2nd
 

ed., New York: Dover, 1985, p.315.)  

วาทะดงักล่าวกลายเป็น “คาํนิยามยอดนิยม” เพราะกะทดัรดัและกระชบัความ  
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5.  อธิบายเพ่ิมเติมรฐับาลของ โดย และเพ่ือประชาชน 

5.1 รฐับาลของประชาชน  ไดแ้ก่  การถอืกรรมสิทธ์ิคอืความเป็น “เจ้าของ” ใน

รฐับาลโดยประชาชนมคีวามหมาย 2 ประการ ไดแ้ก่  

ประการแรก การมอีาํนาจทีจ่ะดดัแปลงแกไ้ขปรบัปรุงไดต้ามทีเ่หน็สมควร การทีเ่รา

เป็นเจา้ของบา้น ย่อมหมายความว่า เราสามารถทีจ่ะดําเนินการเกีย่วกบัวตัถุทีเ่ราเป็นเจา้ของ

ได ้เชน่ เราอาจดดัแปลงบา้นตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ใหเ้หมาะกบัการอยูอ่าศยั  

ก. การเป็น “เจ้าของรฐับาล” ตามระบอบประชาธปิไตย ย่อมหมายความว่า สามารถ

ดาํเนินการบางอยา่งเพือ่ใหม้รีฐับาลเป็นไปตามเจตจาํนง การกระทาํดงักล่าวยอ่มเป็นไปตามกลไก 

อนัไดแ้ก่ วถิทีางแหง่การเลอืกตัง้เป็นคราว ๆ ไป  

ข. และการมเีสรีภาพในการวิจารณ์การปฏบิตังิานของรฐับาลโดยผ่านสื่อมวลชนบา้ง

โดยผา่นกลุ่มผลประโยชน์ (ชมรม สมาคมต่าง ๆ) บา้ง  หรอืโดยการแสดงความคดิเหน็ใหป้รากฏ

ในทีส่าธารณะ ซึง่ในประเทศองักฤษไดม้กีารจดับริเวณไวใ้หโ้ดยเฉพาะสถานทีอ่นัเลื่องชื่อ ซึง่

ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในองักฤษ ได้แก่ สวน ไฮด์หรอืไฮด์ปาร์ค 

(Hyde Park) ในมหานครลอนดอน หลงัจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรฐัมนตร ี8 สมยั

ของไทยไดเ้ดนิทางรอบโลก  และไปชมประชาธปิไตยที่ไฮดป์ารค์มาแลว้  ไดเ้ปิดเสรภีาพใหม้กีาร

พดู ณ ทอ้งสนามหลวง  

ประการท่ีสอง การเป็นเจ้าของรฐับาลย่อมเน้นความผกูพนัของราษฎรทีพึ่งมีต่อ

ระบบการปกครอง การทีบุ่คคลเป็นเจา้ของสิง่ใดสิง่หน่ึง ยอ่มมคีวามผกูพนัหวงแหนในสิง่นัน้ 

คอืพยายามเกบ็รกัษาและปรบัปรงุใหด้ขีึน้เรือ่ย ๆ ตามกาํลงัความสามารถ 

5.2 รฐับาลโดยประชาชน ได้แก่ การได้มาซึ่งรฐับาลจะต้องผ่าน “กระบวนการ” 

หรอื “ขัน้ตอน” ของการใชส้ทิธต่ิาง ๆ ของผูอ้ยูใ่นรฐั  

พลเมอืงย่อมมสีทิธเิขา้มส่ีวนร่วมในการปกครองประเทศ ซึ่งอาจเป็นโดยตรงหรอื

โดยอ้อม  

ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (direct) คอื การทีร่าษฎรชุมนุมพรอ้มกนัเพื่อตดัสนิใจ

ในเรื่องสาํคญั ๆ วธิกีารแบบน้ีทําไดย้าก  เมื่อมปีระชาชนในสงัคมเป็นจํานวนมาก ยกเวน้การ

แสดง “ประชามติ” (เรฟเฟอเรนดุม้ referendum) เป็นครัง้คราวในบางเรื่อง ซึง่ออกเสยีงเพยีง

วา่ “รบั” หรอื “ไมร่บั” เทา่นัน้”  

และแบบโดยอ้อม (indirect) คอื โดยผ่านสภาผูแ้ทนราษฎร เรยีกว่าโดย “การส่ง

ทอดต่อสองระดบั” หรอื การไหลผา่น 2  ขัน้  (two step flow) คอื  การเสนอขอ้คดิเหน็ผา่น 
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กลุ่ม สมาคม ชมรม และองคก์ารต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะถงึระดบัสงู 

5.3 รฐับาลเพ่ือประชาชน  มคีวามหมายเน้นหนักไปในทาง “เป้าประสงค”์ หรอื 

“จดุหมายปลายทาง” ของระบอบการปกครองมากกว่ากระบวนการซึ่งเน้นเรื่องขัน้ตอนหรอื

มรรควธิทีี่จะสู่เป้าหมาย “รฐับาลเพื่อประชาชน” หมายถงึ การคํานึงถงึผลลพัธ์ (output) ซึ่ง

ไดแ้ก่ คุณประโยชน์ หรอืคณูุปการ (benefits) ต่อคนหมูม่าก 

6.  คาํนิยาม 

การปกครองซ่ึงรฐับาลมีอาํนาจจาํกดัโดยกลไกต่าง ๆ   

การปกครองประชาธิปไตย เ ป็นแบบ “รัฐ บา ล มี อํา น า จ จํา กัด ” ( limited 

government) ซึง่แตกต่างจาก “รฐับาลแบบอาํนาจเดด็ขาด” (absolute government)  

การมอีาํนาจจาํกดัมกีลไกอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 1) กลไกภายใน และ 2) กลไก

ภายนอก  (Scruton, op.cit., p.272.) 

กลไกภายใน ไดแ้ก่ การทีผู่ม้อีาํนาจอธปิไตยรูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ ไมป่ล่อยใจเพลนิไปกบั

การใชอ้ํานาจกลไกน้ีภายใน (internal restraint) น้ีเป็นเรื่องของการควบคุมตนเอง ใช้มโน

ธรรมหรือศาสนธรรมเป็นบงัเหียน  

กลไกภายในเป็นเรื่องส่วนบุคคล มนุษยบ์างคนเกดิมาพรอ้มกบัแนวโน้มท่ีจะแสดง

อาํนาจ แต่บางคนมนิีสยันอบน้อมถ่อมตน  และแมจ้ะมอีํานาจอยู่ในมอืแต่รูจ้กักําหนดกรอบ

แหง่การปฏบิตัไิวใ้นใจและปฏบิตัติามโดยไมต่อ้งมผีูใ้ดมาบงัคบั ผูนํ้าของประเทศประชาธปิไตย

บางคนและในบางสมยัมลีกัษณะแห่ง “ความเป็นประชาธิปไตย” ในวิถีชีวิต คอื ด้วยการ

แสดงออกเชงิพฤตกิรรมมากกว่าคนอื่น บางครัง้อาจจําเป็นต้องใช้อํานาจแต่กม็ไิดท้ําไปดว้ย

ความโกรธเคอืง โดยหน้าทีแ่ละดว้ยความตระหนกัว่า ไมว่่าจะเป็นยาจก วณิพก หรอืเศรษฐคีน

มเีงนิแลว้แต่เป็นเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนัทัง้สิน้  

“จิตวิญญาณ” (spirit) แห่งความเป็นประชาธปิไตยดว้ยกลไกภายในของตนเองเหน็

ไดช้ดักรณขีอง อบัราฮมั ลินคอลน์ อดตีประธานาธบิดผีูย้ ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหน่ึงของสหรฐัอเมรกิา 

ลนิคอลน์ไดแ้สดงพฤตกิรรมทัง้โดยวาจาและการกระทาํอย่างทีเ่รยีกว่า “ปราศจากขุ่นข้องขดั

เคืองใด ๆ แต่เป่ียมไปด้วยการณุยค์ณุธรรม” (with malice toward none; with charity 

for all) 

การควบคมุอาํนาจรฐัโดยกลไกภายนอกมวีธิกีารต่าง ๆ กนั เช่น 1) การกําหนด

สิทธิมนุษยชนใหป้รากฏชดัแจง้ในรฐัธรรมนูญ และ 2) และการแบ่งแยกอาํนาจออกเป็นฝา่ย
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ต่าง ๆ (separation of powers) คอื ฝา่ยบริหาร ฝา่ยนิติบญัญติัและฝา่ยตลุาการเพือ่ทีจ่ะใหม้ี

การตรวจสอบกนัเองเพือ่ไดเ้กดิดุลยภาพ (checks and balances)  

ในสหรฐัอเมริกาการใหอ้ํานาจอยู่ในวงจํากดัเหน็ไดจ้ากการที่ฝ่ายนิติบญัญติัแยก

จากการเป็นฝ่ายบรหิารได ้กล่าวคอื ผูแ้ทนหรอืวุฒสิมาชกิอเมรกินัหากไม่ลาออกจากการเป็น

สมาชกิรฐัสภา กไ็ม่อาจเป็นรฐัมนตรไีด ้รฐัมนตรอีเมรกินัไม่อาจจะเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนพรอ้มๆ 

กนัได ้ 

ในระบบองักฤษ ผูแ้ทนราษฎรสามารถดาํรงตําแหน่งนิติบญัญติัของตนเอง

และเป็นรฐัมนตรีฝ่ายบริหารพรอ้ม ๆ กนัไปได ้ 

การปฏบิตักิารเช่นน้ี เป็นขนบธรรมเนียมขององักฤษซึ่งม ี“กลไกภายใน” ควบคุม

อยูด่ว้ยอยา่งทีรู่จ้กักนัในนามของ “มารยาททางการเมือง” โดยขนบธรรมเนียมเช่นว่าน้ีเมื่อมี

กรณีทีม่คีวามรูส้กึว่าเป็นการเสยีเกยีรตยิศอย่างมมีลูมากพอสมควร รฐัมนตรอีงักฤษมกัจะยื่น

ใบลาออก ตัวอย่าง คือ กรณีที่รฐัมนตรีกลาโหมขององักฤษผู้หน่ึงได้ตัดสนิใจลาออกภาย

หลงัจากการทีอ่ารเ์จนตนิาไดจู้่โจมบุกหมู่เกาะฟอลค์แลนด ์โดยฝ่ายกลาโหมไม่ไดเ้ตรยีม การ

ต่อสูไ้วอ้ยา่งพรอ้มเพรยีงพอควร   

แนวคิดแบบ “มารยาททางการเมือง” แตกต่างออกไปในกรณีสหรฐัอเมรกิา ซ่ึง

ชอบกาํหนดวงกรอบแห่งตรรกนิตินัย กล่าวคอื นิยมทําเรื่องราวต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในรปูของ

กฎ ระเบยีบ หรอืเป็นกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัต่างๆ 

ดงันัน้ เมื่อเกดิกรณีอือ้ฉาว หรอืกรณีกล่าวหาขึน้  ขา้ราชการการเมอืงอเมรกินัซึง่มกั

รอจนใหก้ระบวนการทางกฎหมายเป็นฝ่ายตดัสนิแทนที่จะใหเ้ป็นไปในรูปของจรยิธรรมทาง

การเมอืง 

ในระบอบ “เอกรฐั” แบบองักฤษและแบบไทย การปกครองแบบประชาธปิไตยโดย

ใหอ้าํนาจรฐับาลจาํกดัยอ่มสามารถกระทาํไดโ้ดย “กระจายอาํนาจ” ไปสูห่น่วยอื่น ๆ อยา่งทีเ่รยีก

กันว่า “การปกครองท้องถ่ิน” เช่น ในรูปของการปกครอง 1) นครหลวง เช่น 

กรุงเทพมหานคร 2) การเป็นเมอืง เช่น เมอืงพทัยา 3) การเป็นเทศบาล และ 4) สขุาภิบาล 

(ต่อมามกีารยบุสขุาภบิาลและม ีอบต. คอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบล)  

สําหรบัในระบบ “สหพนัธรฐั” อํานาจย่อมถูกแบ่งแยกหรือออกมาจากศูนย์กลาง 

(decentralized) มาสูม่ลรฐัต่าง ๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามระบบแหง่การเป็นสหพนัธรฐัอยูแ่ลว้ 

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

Middlesex, England: Penguin, 1964, p.82.)  
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หลกัท่ีฝ่ายตุลาการเป็นอิสระ (judicial independence) สาํคญัอยา่งยิง่ ทัง้น้ีเพื่อ

พทิกัษ์สทิธแิละเสรภีาพของราษฎรเป็นการตวีงหรอือาณาเขตแห่งอํานาจรฐั วธิกีารทีป่ฏบิตัใิน

ประเทศไทยให้ความสําคญักบัความเป็นอสิระของฝ่ายตุลาการมากพอควร กล่าวคอื รฐัมนตรี

ยุติธรรมมีอํานาจหนักไปในทางธุรการ แต่การสําคัญ ๆ ต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ(ก.ต.) ซึ่งผู้ท่ีเป็นกรรมการได้ต้องได้รบัเลอืกตัง้มาจาก

ขา้ราชการฝา่ยตุลาการ 

7.  ความหมายประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย ได้แก่ การปกครองโดยเสียงข้างมาก (majority rule)  

การปกครองโดยเสยีงขา้งมากยนือยู่บนฐานของความคดิทีว่่าแต่ละคนมสีทิธเิท่ากนั 

คอื 1 คน 1 เสยีง เมื่อมคีวามเสมอภาคเชงิการเมอืงเช่นน้ีย่อมต้องใช้ “จาํนวน” เป็นเกณฑ์

ตดัสนิ  เกณฑ ์คอื “เสยีงขา้งมาก”  

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

ed., New York: Harper and Row, 1980, p.6.)    

ในปจัจุบนัการถอื “จาํนวน” เป็นเกณฑอ์าจดเูป็นของธรรมดา แต่ในอดตีนัน้จดัว่าเป็น 

“การปฏวิตั”ิ ถอืเป็นความคดิแบบ “นอกลู่นอกทาง” อยา่งขนานใหญ่ ทัง้น้ีเพราะแต่เดมิมาผูม้ี

อาํนาจมกัเป็นบุคคลคนเดยีว เชน่ กรณพีระราชา หรอืคณะบุคคล 

เมื่อใช้เกณฑ์เสยีงขา้งมากย่อมต้องระบุว่า “ข้างมากของอะไรหรือของกลุ่มใด” 

เดมิทเีดยีวสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้อยู่ในขอบเขตจาํกดั เช่น ไดแ้ก่ 1) ผูม้ทีรพัยส์นิ 2) ผูม้ี

เชือ้ชาตบิางเชือ้ชาต ิและ 3) เพศ นอกจากน้ีมกีารจํากดัสทิธขิองผูซ้ึง่ถอืว่าหากใหส้ทิธแิลว้จะ

เป็นอนัตรายต่อสงัคม คอื ขาดความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ ผูต้อ้งโทษและคนไขโ้รคจติ เป็นตน้ อน่ึง 

อาจไมใ่หส้ทิธแิก่ผูท้ีถ่อืว่าอยูน่อกความเกีย่วพนัของเรื่องทางโลก ไดแ้ก่ ภกิษุสงฆใ์นประเทศที่

นบัถอืศาสนาพทุธอยา่งประเทศไทย เป็นตน้ 

การจาํกดัสิทธิมกักระทํากบัผูท้ีม่าทํางานชัว่ครัง้ชัว่คราว ซึ่งไม่ไดเ้ป็นพลเมอืงตาม

กฎหมาย ตวัอย่าง ได้แก่ คนงานจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งเข้าไปทํางานในยุโรปตะวนัตก (ใน

เยอรมนีใชศ้พัทซ์ึง่แปลวา่ guest workers) บางคนทาํงานอยูห่ลาย ๆ ปี แต่กไ็มม่สีทิธอิอกเสยีง   

การแสดงออกซึง่เสยีงขา้งมาก อาจถูกจํากดัในเชงิพฤตกิรรมกไ็ด ้เช่น มกีารกําหนด

ว่าบุคคลนัน้ ๆ ต้องอาศยัอยู่ในเขตเลอืกตัง้เป็นระยะเวลาเท่านัน้เท่าน้ีปี มกีารกําหนดใหไ้ป

ลงทะเบยีนไวล้่วงหน้าก่อนทีจ่ะถงึวนัเลอืกตัง้ 

การใชห้ลกัเสยีงสว่นมากอยา่งเตม็ทีย่อ่มสามารถกลายเป็น “ทรราชของเสียงข้าง 
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มาก” (tyranny of the mojority) ได ้  

หลักเสียงส่วนมากมักประกอบด้วยหลัก “สิทธิของคนส่วนน้อย”—minority 

rights (Ebenstein, op.cit., p.8, p.10.)  

ซึ่งหมายถึง 1) ผู้มีความเห็นแตกต่างออกไป 2) ผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือ

ลกัษณะอื่นๆ ทีแ่ตกต่างออกไปจากคนสว่นใหญ่ การคุม้ครองผูม้เีสยีงสว่นน้อยมกัใชว้ธิกีารเชงิ

กระบวนการ คอื ตามขัน้ตอนกระบวนการท่ีเหมาะควร (procedural guarantess) เชน่  

สทิธใินการชุมนุมอยา่งสนัต ิในการรวมกลุ่ม และในการรอ้งเรยีนต่อรฐับาล  

ทัง้น้ีโดยมากเป็นเรื่องการคุ้มครองโดยฝ่ายตุลาการ การคุ้มครองคนส่วนน้อย

สาํคญัยิง่ในประเทศ ซึง่มขีดัแยง้เชงิเชือ้ชาต ิภาษา และศาสนา  

ตัวอย่าง คือ ในสหรัฐอเมริกาคนส่วนใหญ่เป็นพวก WASP คือ เป็นคนผิวขาว 

(White) เชือ้สายองักฤษ หรอืแองโกลแซ็กซอน (Anglo-saxon) และนับถอืศาสนาโปรเตส

แตนท ์(Protestant) สาํหรบัคนสว่นน้อยมทีัง้คนผวิขาวและผวิสอีื่น ๆ ไดแ้ก่ คนเชือ้สายผวิ คน

เชื้อสายยุโรปตะวนัออก คนนิโกร คนเมก็ซกินัเชื้อสายผสม (ฮีสแปนิคอเมริกนั—Hispanic 

American) และคนอนิเดยีนแดง เป็นตน้  

หากบุคคลเหล่านัน้ไม่ได้รบัการคุ้มครอง จากการที่มคีวามคดิเหน็แตกต่างหรอื

จากการมสีภาพทางเศรษฐกจิสงัคม และวฒันธรรมแตกต่างย่อมก่อใหเ้กดิการกดขีเ่อารดัเอา

เปรยีบโดยคนหมูม่าก ซึง่บางครัง้อาจแสดงอารมณ์รุนแรง เช่น ทีเ่คยทาํทารุณกรรมกบัคนผวิดํา

อยา่งทีเ่รยีกว่า “lynching” (ลิน้ชงิ) ในภาคใตข้องสหรฐั อเมรกิา และการทีค่นอเมรกินัสว่นใหญ่

พยายามกดขีค่นอเมรกินัเช้ือสายญ่ีปุ่ น เชน่ นิเซ่ (Nisei) ในชว่งมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 

หลกันิติธรรม  ประชาธปิไตย ไดแ้ก่ “การปกครองโดยยึดหลกันิติธรรม” (rule 

of law) คอื การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและภายในขอบเขตแหง่หลกักฎหมาย  

ตามความหมายน้ีถือว่ากฎหมายจะต้องใหค้วามยุติธรรมแก่ทุกคนเสมอ ประเดน็น้ี

เป็นเรื่องที่ถกเถยีงกนัมาก  เพราะกฎหมายบางฉบบัอาจไม่ใหค้วามเป็นธรรม ส่วนดขีองคํา

นิยามน้ีไดแ้ก่ การทีส่ง่เสรมิใหค้นรูจ้กัเคารพกฎหมายซึง่ศาลเป็นผูพ้จิารณา  

การพจิารณาตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทีใ่หค้วามยุตธิรรมมากทีสุ่ด เช่น ใหโ้อกาส

ใน  1) การมทีนายความทีแ่กต่้างให ้2) การทราบว่าสทิธขิองผูถู้กกล่าวหาในฐานะพลเมอืงมี

อะไรบา้ง โดยเฉพาะจะตอ้งถอืวา่บรสิทุธิจ์นกวา่จะถูกพพิากษาวา่กระทาํผดิ 

ในทางตรงกันข้ามการไม่เป็นประชาธิปไตย  คือ การยึด “กฎหมู่” เหนือ 

“กฎหมาย” กฎหมู่อาจเป็นในรปูของการประชาทณัฑโ์ดยฝงูชนหรอืการตัง้ “ศาลเต้ีย” หรอื 
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“ศาลจิงโจ้” (Kangaroo court) ขึน้มาพจิารณาโดยไมถู่กตอ้งตามกระบวนทางยุตธิรรม การมี

ศาลเต้ียเป็นการกระทาํโดยพลการของฝงูชนและไมส่อดคลอ้งกบัหลกัประชาธปิไตย อน่ึง ใน

ประวตัศิาสตรอ์เมรกินัเคยมกีารทําทารุณโดยคนบางกลุ่ม เช่น พวกขวาจดัแบบพวก คลู คลกั 

แคลน (KLU KLUX KLAN) ทาํรา้ยและทาํทารุณกบัคนนิโกร หรอืผูท้ีต่่อสูเ้พื่อสทิธขิองมนุษย ์

และในวงการนิสิตนักศึกษาในบางสถาบนั มกีาร “รบัน้องใหม่” (มกัเรยีกว่า Freshies) อยา่ง

รุนแรงอนัเป็นการผดิกฎหมายและศีลธรรมอนัดี  การกระทําเช่นนัน้แม้จะเห็นชอบโดยคน

จาํนวนหน่ึง แต่กถ็อืวา่ผิดหลกันิติธรรม 

8.  เสียงประชาชนคือเสียงทิพย ์   

ประชาธิปไตย ได้แก่ “การปกครองท่ีถือว่าเสียงประชาชนเป็นสรรพสาํเนียง 

เสียงทิพย ์หรือเสียงสวรรค”์ เป็นการเปรยีบเทยีบว่าเสยีงประชาชนเหมอืนกบัเป็น “ฟ้าสัง่” 

คาํบญัชาจากเทพเจา้ หรอื “เทวโองการ” คอื มอีาํนาจบงัคบัรฐับาลใหป้ฏบิตัติามได ้

วลน้ีีเป็นที่นิยมมากจงึมกัใชเ้ป็นคําขวญัหรอืสโลแกน (slogan) แต่มปีญัหามากใน

การวเิคราะหว์า่อะไร คอื “เสียงประชาชน”  

ในสงัคมหน่ึง ๆ ย่อมมคีนหลายกลุ่มหลายสมาคมหลายหมู่เหล่า หลายความคดิเหน็

ดงันัน้  จงึมคีวามยุง่ยากวา่ควรจะฟงัเสยีงประชาชนจากกลุ่มใด เชน่  

1) การขาดความเหน็ร่วมกนัเป็นฉันทานุมติั (consensus) ทศันะของแต่ละกลุ่ม

ยอ่มแตกต่างกนัออกไปทาํใหไ้มท่ราบวา่อะไร คอื เสยีงมหาชน เช่น อาจเป็นเสยีงมาจากกลุ่มผู้

อยูใ่นเมอืง กลุ่มผูม้อีาชพีอสิระ หรอืกลุ่มชาวไร ่ชาวนา  

2) เสียงเงียบ บางกลุ่มอาจไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็ คอื เป็นเพยีงเสยีงเงยีบ ซึง่ทํา

ใหไ้ม่ปรากฏ คอื ไม่เป็นที่ทราบกนัอย่างกวา้งขวาง ในบางครัง้เสยีงเงยีบอาจเป็นเสียงเงียบ

ส่วนมาก (silent majority) และ  

3) อยู่ไกลเกินไป คนบางกลุ่มอยูห่า่งไกลออกไป จนไมม่กีารทราบความคดิเหน็ โดย

เจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงหรอืโดยนกัการเมอืง 

ท่ีมาแห่งวลี “เสียงประชาชนเป็นสรรพสาํเนียงเสียงสวรรค”์ ไดแ้ก่ วอกซ์ ปอป

ปลีู วอกซ์ เดอี (Vox Populi Vox Dei) ซึง่เป็นภาษาลาตนิหรอืแลต็ตนิ (Latin) และเป็นที่

ทราบกันแพร่หลาย ดังจะเห็นได้จากปฏิกริยาของยาซูฮิโร นากาโซเน่ (Yasuhiro 

Nakasone) เมื่อทราบผลของการเลอืกตัง้ในเดอืนกรกฎาคม 2529 ว่าพรรคของตน คอืพรรค

ประชาธิปไตยเสรีนิยม (LDP, Liberal Democratic Party) ไดร้บัคะแนนเสยีงสนบัสนุนอยา่ง
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ท่วมทน้ในรอบ 31 ปี ผลคอืพรรค LDP ไดช้ยัชนะ 300 ทีน่ัง่จาก 512 ทีน่ัง่ในสภาล่างของ ได-

เอท (Diet = รฐัสภา) และมผีูส้มคัรอสิระอกี 4 คน จะขอเขา้เป็นสมาชกิ LDP จงึรวมเป็น 304 

ทีน่ัง่ และในสภาสงูหรอืสภาทีม่าจากสมาชกิสภาอื่น ๆ (House of Councillors) ได ้142 ทีน่ัง่

จาก 252 ทีน่ัง่   

ปฏกิริยิาของนากาโซเน่ นายกรฐัมนตรรีกัษาการของญี่ปุ่นขณะนัน้ คอื การกล่าวว่า

เขายนิดกีบั “สรรพสาํเนียงเช่นน้ีของชาติ   (อนัเป็น) สาํเนียงแห่งสรวงสวรรค ์เป็นเสียง

แห่งพระผูเ้ป็นเจ้า” (“This voice of the nation, this voice of heaven, this voice of God.”) 

(Time, July 12, 1986, p.4.) 

9.  ประชาธิปไตย ได้แก่ การยึดหลกั ปชาสขุ ํมหตุตฺม ํและ มหาชน หิตายะ   

ประชาธิปไตยตามความหมายน้ียดึหลกัที่ว่าจะต้องเป็นการปกครองโดยคํานึงถึง

ความสขุของประชาชนเป็นใหญ่   

ปชาสขุ ํคอื ความผาสุกของประชาชน มุหตฺตม ํคอื มหา + อุตตม  อนัหมายถงึ การ

เป็นของเลศิที่สุด คํานิยามน้ีเน้นเป้าหมายโดยมไิดบ้อกว่าจะทําใหเ้ป็นผลสําเรจ็ได้โดยวธิใีด 

หรอืโดยกระบวน การใดบา้ง  

ตามหลักพุทธศาสนา ประชาธิปไตยมีลักษณะคล้ายกับโลกาธิปไตย หมายถึง 

อธปิไตยเป็นของโลก ศพัท ์“โลก” ณ ทีน้ี่หมายถงึสงัคมหรอืคน  

ดงันัน้ คําว่าโลกาธปิไตย ในภาษาบาลจีงึพอที่จะถอืได้ว่า คอื ประชาธปิไตย เมื่อมี

การกล่าวปราศรยัโดย อินทิรา คานธี อดตีนายกรฐัมนตรขีองอนิเดยี ซอนยา คานธ ี(Sonya 

Ganchi) บุตรสะใภเ้ชือ้สายอติาเลยีนซึง่เป็นหวัหน้าพรรคคอ็งเกรสซึง่ประสบชยัชนะอยา่งสงูใน

การเลือกตัง้ระดบัท้องถิ่นในอนิเดยีช่วงก่อนกลางเดอืนพฤษภาคม 2547 มกัใช้คําขึ้นต้นว่า 

“สรรพโลก” ซึง่หมายถงึ “ประชาชนทัง้หลาย”   

อน่ึง มหีลกัพทุธศาสนาอกีประการหน่ึง คอื “มหาชนหิตายะ” และ “มหาชนสุขา

ยะ” หมายถงึ การเป็นรฐับาลทีมุ่ง่ “ประโยชน์ของมหาชน” และ “ความสขุของมหาชน” 

นักคิดอังกฤษผู้หน่ึงแนวอัตถประโยชน์นิยม (utilitarianism) ชื่อ เจอเรมม่ี 

เบนธมั ได้เขยีนทํานองเดยีวกนั คอื จุดมุ่งหมายของรฐัควรเป็น “ความสุขท่ีใหญ่ย่ิงท่ีสุด 

สาํหรบัคนจาํนวนมากท่ีสดุ” (“The greatest happiness of the greatest numbers.”) 

ข้อแตกต่างอย่างหน่ึงอยู่ที่ว่า  ในทางพุทธประโยชน์หรอืความสุขเป็นเรื่องทางอ

วตัถ ุคอื ทางจติใจ หรอืนอกเหนือจากทางวตัถุ แต่เบนธมั เหน็ประโยชน์ทางวตัถุ 
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ยิง่กวา่นัน้ ในพทุธศาสนามกีารแยกแยะออกเป็น 3 ระดบั คอื  

1) ประโยชน์ปัจจบุนั 

2) ประโยชน์อนาคต 

3) ประโยชน์อย่างย่ิง 

10.  สองรปูแบบแห่งการปกครองประชาธิปไตย : แบบแรกโดยตรง 

ม ี2 รปูแบบใหญ่ ๆ คอื 1) แบบโดยตรง (Direct Democracy) หรอืบางครัง้เรยีกว่า 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) คอื ราษฎรมบีทบาทในการ

ตดัสนิใจในกจิการของบา้นเมอืงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหลายขัน้ตอน และ 2) แบบโดย

อ้อม (Indirect Democracy) คอืแบบมตีวัแทน (Representative) 

สาํหรบัแบบท่ีสองมกีารนํามาใช้และได้เกิดสภาพที่เรยีกว่า  ประชาธิปไตยแบบม ี

“กลุ่มหลากหลาย” หรอื “แบบพหนิุยม” (Pluralist) รปูแบบน้ีมปีรากฏในประเทศทีไ่ดม้กีาร

พฒันาประชาธปิไตย จนเขา้สูภ่าวะแหง่การมเีสถยีรภาพมาก เช่น ในสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ 

สาํหรบัในเอเซยี ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ญีปุ่น่ 

ประชาธปิไตยแบบโดยตรง ไดแ้ก่ รปูแบบการปกครองทีใ่หร้าษฎรม ี“ส่วนร่วม” ใน

การ 1) ตรากฎหมาย และ 2) บงัคบักฎหมาย คอื ใหม้กีารบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

หมายถึง การมบีทบาททางการบรหิารและทางการตุลาการด้วย   

ประชาธปิไตยแบบโดยตรงมใีนยคุนครรฐัเอเธนส ์ประมาณ 24 ศตวรรษมาแลว้ การ

ใชอ้าํนาจตุลาการแบบโดยตรงของนครรฐัเอเธนส์ เคยมปีรากฏดงัตวัอย่างการพพิากษา

คดซีอคระตีสในที่ชุมนุมชน คดดีงักล่าวเกี่ยวกบัการกล่าวหาซอคระตสีว่า เป็นผูม้คีวามคดิ

นอกลู่นอกทางไมย่อมเชื่อในสิง่ทีค่นทัง้หลายเชื่อ เช่น ซอคระตีสตัง้ขอ้กงัขาว่าเทวดาคงไมสุ่ข

สบายเหมอืนอยา่งทีค่นคดิกนั เพราะตํานานเรือ่งเทวดากรีกกม็กีารทะเลาะเบาะแวง้กนัมากซึง่

มปีรากฏในหนังสอืประเภทปรมัปรานิยายหรอืปกรณัม (Mythology) เกี่ยวกบัเทพเจ้าระดบั

หวัหน้า คอื ซุส (Zeus) และ อพอลโล (Apollo) เป็นตน้ 
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11.  ประชาธิปไตยในนครรฐัเอเธนส ์  

แมจ้ะใชศ้พัทป์ระชาธปิไตยกบันครรฐัเอเธนส ์แต่กไ็มอ่าจเรยีกไดว้่าเป็นประชาธปิไตย

อยา่งทีเ่รารูจ้กักนัทุกวนัน้ี  เพราะสภาพ การณ์แตกต่างกนั  

(Levine, op.cit., p.39.)  

เช่น ประชากร เอเธนสม์ปีระมาณ 300,000-400,000 คน แต่ผูม้สีทิธเิพยีง 20,000-

40,000 คน คอื ไม่ถึงรอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้หมด ผูท้ี่ถูกกดีกนัไม่ใหม้สีทิธ ิได้แก่ สตร ี

ทาส และเยาวชน 

ในช่วงท่ีมีประชาธิปไตยแบบนครรฐัเอเธนส ์ สภาพเศรษฐกจิและการเมอืงและอื่น ๆ 

ยงัไม่สลบัซบัซ้อนมากนักเป็นลกัษณะแห่งคล่ืนลูกท่ี 1 คอื สงัคมเกษตรกรรม ต่อมาเขา้สู่

คล่ืนลกูท่ี 2 คอื การเขา้สูส่งัคมอตุสาหกรรม (industrial society)   

นบัตัง้แต่ในช่วงท้ายแห่งศตวรรษที ่20 1980-9 (Eighties) และ 1990-99 (Nineties) 

สงัคมแปรเปลี่ยนชดัเจนยิง่ขึน้เขา้สู ่ความเป็น Post-Industrial (คอื ยุคภายหลงั

อุตสาหกรรม ซึง่เรยีกกนัวา่คล่ืนลกูท่ี 2 ตามศพัทข์องนกัคดิอเมรกินั Alvin Toffler ในหนงัสอื

ชื่อ The Third Wave.) ประเดน็ปญัหาทางการเมอืงการปกครองมใิช่เป็นเรื่องทีพ่จิารณาโดย

ผวิเผนิได ้

ตวัอย่าง ไดแ้ก่ นโยบายทางเศรษฐกจิหรอืทางการศกึษาในยุคใหมม่คีวามลกึซึง้และ

เกี่ยวพนักบัเรื่องอื่น ๆ เป็นอย่างมาก และการตดัสนิใจย่อมต้องทําแบบโปร่งใส เมื่อเป็นเรื่อง

“People are the roots, the state is the fruit. If the roots are 

sweet, the fruits are bound to be sweet.” 

Mahatma Gandhi 

Father of Medern India 

“ประชาชนเปรยีบเสมอืนรากไม้  รฐัเป็นผลไม้ 

หากรากไมม้รีสหวาน ผลไมย้อ่มมรีสหวานไปดว้ย” 

มหาตมะ  คานธี  บดิาแหง่อนิเดยียคุใหม ่

                            จาก มหาตมะ  คานธ ีชีวประวติัของข้าพเจ้า  

 กรณุา กุศลาลยั แปล ,กรงุเทพฯ : กมลากร,  2515, หน้า ฎ. 
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ซบัซ้อนกย็่อมไม่อาจแกไ้ขไดเ้พยีงโดยการลงมตหิรอืการวางนโยบายอย่างเดยีว แต่มภีารกจิ

เกี่ยวเน่ืองทีจ่ะต้องกระทํามาก  เช่น 1) การจดัหาเงนิงบประมาณ 2) การหาผู้เช่ียวชาญ 3) 

การจดัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั (priority) ของงาน 4) การประสานงานระหวา่งหน่วยงาน  

หากเป็นปญัหาการจราจร ปญัหาสภาวะแวดลอ้มเป็นพษิ ปญัหาค่าครองชพีสูง การ

แก้ไขปัญหาเหล่าน้ียอ่มตอ้งอาศยัผูบ้ริหารอาชีพ (professional) และผูม้คีวามเชีย่วชาญเป็น

พเิศษ (highly skilled) ดว้ย 

ความสนใจการบ้านการเมืองเป็นกิจวตัร  พลเมอืงในนครรฐัเอเธนสม์คีวามเอาใจ

ใสใ่นกจิการอนัเป็นสว่นรวม  แต่ปัจจบุนับุคคลยอ่มมภีาระอย่างอ่ืนอยูแ่ลว้  ในวนัหน่ึง ๆ ต่างคน

ต่างกม็ธุีรกจิของตน   

การใชเ้วลาส่วนใหญ่เอาจรงิเอาจงักบัเรื่องการเมอืงย่อมทําไดย้าก หรอืทําไม่ไดเ้ลย

สาํหรบัคนหมู่มาก ผูต้อ้งทํามาหาเลีย้งชพีจนแทบไม่มเีวลาว่าง ประชาธปิไตยแบบโดยตรงมไิดม้ี

เงือ่นไข เพยีงแต่วา่  

1) ใหป้ระชาชนเอาใจใสก่จิการบา้นเมอืง   

2) สามารถสละเวลามาประชุมไดอ้ย่างสมํ่าเสมอเพื่อการปรกึษาหารอืและการลงมต ิ 

การสละเวลาดงักล่าวทาํไดย้ากในสงัคมสมยัใหม ่อน่ึง  นอกจากการสละเวลามาประชุมแลว้  

3) ควรจะมเีวลาศกึษาและใครค่รวญปญัหาต่าง ๆ ดว้ย 

มกัมีผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมในการประชุมในนครรฐัไม่มากนัก ปจัจุบนัพลเมอืงมมีากกว่า

สมยันัน้อยา่งมหาศาล แมเ้พยีงกรุงเทพมหานครเพยีงจงัหวดัเดยีว  ซึง่มคีนมากกว่า 5 ลา้นคนก็

ใหญ่เกนิกวา่ทีจ่ะจดัประชุมได ้ณ ทีเ่ดยีวกนัได ้

แนวคดิเกี่ยวกบัการใหป้ระชาชนมบีทบาทโดยตรงในการปกครองยงัมอียู่มาก  

และมกีารผลกัดนัให้ประชาชนเข้ามสี่วนร่วมโดยตรงในการปกครองระดบัท้องถ่ิน (local 

government) 

ผลของแนวคดิน้ีมตี่าง ๆ กนั เช่น การให้มีการกระจายอาํนาจจากศูนยก์ลาง 

(decentralization) และไดร้บัการสนบัสนุนจากกลุ่มทีเ่รยีกวา่ซา้ยใหม ่(New Left)  

(Terrence E. Cook and Patrick M. Morgan eds. Participatory Democracy, San 

Francisco: Canfield Press, 1971, p.401.)  

12.  ประชาธิปไตยแบบโดยตรงในปัจจุบนั   

การมรีูปแบบประชาธิปไตยแบบโดยตรงหรอืแบบมส่ีวนร่วมสามารถกระทําไดใ้น

นครรฐัเอเธนส ์แต่ต่อมาไมอ่าจกระทาํไดย้กเวน้ในบางแหง่ 
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12.1 สหรฐัอเมริกา  ประชาธปิไตยแบบโดยตรงมใีนเมืองหรอืชุมชนเลก็ ๆ บาง

แหง่ในสหรฐัอเมรกิาเรยีกวา่ประชุมเมอืง “town meeting”  บรเิวณทีม่ปีรากฏมาก คอื บรเิวณ 

“องักฤษใหม่” (New England) ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรฐัอเมรกิา   

การพจิารณาเรือ่งในการ “ประชมุเมือง” ดงักล่าว ในเรือ่งเฉพาะประเดน็เทา่นัน้  

ในกรณอีื่น ๆ เชน่ การเกบ็ภาษขีองมลรฐัยอ่มปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์หง่ประชาธปิไตย

แบบมผีูแ้ทนหรอืแบบมตีวัแทน ประชาธปิไตยแบบ “การประชุมเมือง” มมีาตัง้แต่อเมริกายงั

ไม่เป็นประเทศสหรฐัอเมริกา คอื สมยัยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ และยงัไม่มีสถาบนั

พรรคการเมอืง การประชุมเมอืงในสมยัเร่ิมแรกในสหรฐัอเมริกานัน้ ผูม้สีทิธิเ์ขา้รว่มไดแ้ก่ 1) 

เพศชายเท่านัน้ 2) ใหส้ทิธิเ์ฉพาะผูท้ี่เป็นศาสนิกชนของนิกายศาสนาอนัเป็นที่ยอมรบัเท่านัน้ 

ดงันัน้ สภาพทีแ่ทจ้รงิของการประชุมเมอืงในอเมรกิาสมยัก่อน  จงึไมใช่เป็นแบบประชาธปิไตย

เตม็รปู  

(Fred E.Greenstein and Nelson W. Polsby, eds.Governmental Institutions 

and Processes, Reading, Mass: Addison and Wesley, 1975, pp.269-271.) 

12.2 สวิตเซอรแ์ลนด ์มปีระชาธปิไตยแบบโดยตรง ในบางแคว้น (เรยีกว่า กงัต็

อง, canton) ของสหพนัธส์วติเซอรแ์ลนดเ์ปิดโอกาสใหร้าษฎรมสีว่นรว่ม 

12.3 อิสราเอล  ประชาธปิไตยในชมุชนคิบบทุซ ์(kibbutz บางครัง้แปลเป็นไทยว่า 

“สงัคหคาม”) มวีธิกีารประชาธปิไตยแบบโดยตรงในการวางนโยบายและการบรหิารงาน  

(Levine, op.cit., p.39.) 

12.4 กลไกแบบประชามติ  ประชาธปิไตยแบบโดยตรงระดบัชาตแิละระดบัชุมชน  

ทีม่ปีรากฏในปจัจุบนัไดแ้ก่ วธิกีาร “ประชามติ” (referendum) หรอื “ราษฎรมติ” (เพลบบทิ

ซทิ, plebicite) การออกเสยีงในประชามติแตกต่างจากในระบบการเลือกตัง้ เพราะในระบบ

ประชามตใิหต้อบเพยีง Yes หรอื No เทา่นัน้ 

การใชป้ระชามตมิใีนสหรฐัอเมริกา  ในบางเมอืงโดยการลงประชามตใินบางเรือ่ง  

ตวัอย่าง คอื รฐับาลสมควรที่จะมกีารจําหน่ายพนัธบตัร (bond) เพื่อหาเงนิมากระทํากจิการ

สาธารณะบางอยา่ง เชน่ สรา้งโรงเรยีนและโรงพยาบาลหรอืไม ่

ในฝรัง่เศส อดตีนายพลชารล์ส ์เดอ โกลย ์(Charles de Goulle) สมยัทีย่งัอยู่ใน

ตําแหน่งประธานาธบิดใีหม้กีารออกเสยีงลงประชามตใินเรื่องนโยบายการปกครองท้องถ่ิน 

ปรากฏวา่ประชามตไิมเ่หน็ชอบดว้ย เดอโกลยจึ์งลาออกจากตําแหน่งประธานาธบิด ี
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ในองักฤษไม่เคยมีระบบประชามติมาก่อน  แต่ในปี ค.ศ.1975 ได้มกีารใหอ้อก

เสียงแบบ referendum ว่าประชาชนจะเห็นชอบกบัการที่องักฤษจะยงัคงเป็นสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจของยโุรป (European Community) หรอืไม ่ 

(cf. C.C. Rodee, et al. Introduction to Political Science, McGraw-Hill 

International, 1983, p.44.)   

เดมิเรยีกเตม็ว่า European Economic Community ปจัจุบนัมกัตดัคาํกลางออกไป 

และใชค้าํยอ่วา่ EC แทน ซ่ึงเดิมมกัใช้คาํย่อ EEC 

13.  ปัญหาของประชาธิปไตยแบบโดยตรง   

มีนักคิดบางคนผู้ที่สนับสนุนการมปีระชาธปิไตยแบบโดยตรง ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ฌงั 

ฌาคส ์รสุโซ (Rousseau) แต่ตระหนกัดวีา่จะตอ้งมเีงือ่นไขเชงิเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งน้อย 4 

ประการ ไดแ้ก่  

1) มีจาํนวนประชากรไมม่ากนกั  

2) ฐานะความเป็นอยู่ไมเ่หลื่อมลํ้ากนัมากนกั  

3) สงัคมมีลกัษณะสมานรูป คือ ไม่มีลกัษณะทางวฒันธรรมที่แตกต่างกนัมาก 

(เชน่ ไมม่หีลายศาสนา) และ  

4) ผูใ้ช้กฎหมายจะต้องปฏิบติัตนภายในขอบเขตของกฎหมาย 

รุสโซ สรุปว่า  ประชาธิปไตยแบบโดยตรงมีเฉพาะในชุมชนเล็ก ๆ ที่มีอาชีพ

เกษตรกรรม คอื สงัคมแบบคลื่นลูกที ่1 เป็นสว่นใหญ่ ทัง้น้ี มปีระเดน็ทีจ่ะตอ้งพจิารณาว่าจะ

ดําเนินการกนัอย่างไร  เช่น 1) การกาํหนดวนัเวลาและสถานท่ี  สําหรบัการประชุมเพื่อ

พจิารณาและลงมต ิ 2) เตรียมระเบียบวาระ  และใหข้อ้มลูสาํหรบัการประชุม 3) กาํหนด

กติกาแห่งการประชุม เช่น จะชีใ้หใ้ครพดู และใหเ้วลาพดูนานสกัเท่าใด 4) เกณฑก์ารลงมติ  

จะใชเ้กณฑเ์อกฉนัทห์รอืเกณฑเ์สยีงสว่นมาก จะใชน้บัอย่างไร และ 5) ในการลงมติหากยดึ 

“เสยีงขา้งมาก” เท่านัน้ โดยไม่มกีลไกทีใ่หโ้อกาส “กลุ่มเสยีงขา้งน้อย” ผลลพัธจ์ะเป็นเหมอืนกบั

อยูภ่ายใตเ้ผดจ็การ ดงัทีป่ราชญ์ชาวฝรัง่เศสในศตวรรษที ่19 คอื อเลกซสิ เดอ ทอคเกอวลิยไ์ด้

เรยีกว่า “ทรราชยข์องเสียงข้างมาก” ซึ่งย่อมไม่แตกต่างมากนักจาก “คณาธิปไตย” หรอื 

“อธปิไตยของคณะบุคคล” 

ประชาธิปไตยทีม่ใีนนครรฐัเอเธนส ์มผีูร้่วมชุมนุมในสภาพลเมอืง “สภาประชาชน” 

(“เอคเคลเซีย”—ecclesia) น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผูม้สีทิธใินฐานะเป็นพลเมอืง คอื ตํ่ากว่า 

4,000 คน จากผูม้สีทิธปิระมาณ 40,000 คน (จากประชาชนประมาณ 400,000 คนของนครรฐั
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เอเธนส)์ ในชุมชน “สงัคหคาม” หรือคิบบุทซ์นัน้ มผีูส้นใจเขา้ร่วมประชุมน้อยมากโดยเฉพาะ

ในคบิบุทซข์นาดใหญ่ และปรากฏวา่โดยปกตมิผีูส้นใจอยา่งมากเพยีงรอ้ยละ 5-10 เทา่นัน้ 

14.  ประชาธิปไตยแบบอ้อมหรอืแบบมีผูแ้ทน 

ประชาธิปไตยแบบนครรฐัเอเธนส์อยู่ได้ระยะเวลาหน่ึงในประวตัิศาสตร์การเมอืง 

หลงัจากหมดยุคเอเธนสร์ุ่งเรอืงกเ็ขา้สู่ยุคจกัรวรรดิโรมนั  รปูแบบการปกครองเน้นหนักไปใน

ทางการใชอ้าํนาจ ในมธัยมสมยัเป็นชว่งเวลาแหง่ระบบศกัดินา (feudalism)  

แนวคดิประชาธิปไตยไมเ่คยดบัสิน้ไป  ในประวติัศาสตรอ์งักฤษมเีรื่องราวเกีย่วกบั

แมกนา คารต้์า (Magna Carta) ซึง่แปลตามตวัอกัษรว่า “อคัรสาร” หรอื “มหาเอกสาร” ซึง่

พระเจ้าจอห์นท่ี 1 ถูกขุนนางองักฤษบงัคบัใหท้รงลงพระนาม ทัง้น้ี เพราะขุนนางเหล่านัน้ไม่

พอใจทีเ่กบ็ภาษสีงูเพือ่การสงครามและขนุนางไมไ่ดร้บัโอกาสในการบรหิารบา้นเมอืง 

แมกนา  คาร์ต้า มีผลครัง้แรกในปี ค.ศ.1215 (พ.ศ.1758) คือประมาณ 800 ปี

มาแลว้ ม ี63 มาตรา สาระสําคญัคอื 1) กษตัรยิอ์งักฤษจะไม่ละเมดิสทิธขิองบรรดาขุนนาง

ภายใตร้ะบบศกัดนิา 2) มุ่งคุม้ครองความเชื่อและการปฏบิตัทิางศาสนา 3) ใหส้ทิธใินการ

ปกครองแบบเทศบาล  

อกีประมาณ 500 ปีต่อมา คอื ในปี ค.ศ.1689 รฐัสภาองักฤษเหน็ชอบการประกาศใช้

พระราชบญัญตั ิหรอืบทบญัญติัแห่งสิทธิ (Bill of Rights) บทบญัญตัแิห่งสทิธน้ีิ 1) ไม่ให้

กษตัรยิม์อีาํนาจในการยกเลกิกฎหมาย 2) ใหม้กีารเลอืกตัง้โดยเสร ี3) กาํหนดสทิธขิองราษฎร  

(The Concord Desk Encyclopedia, op.cit., p.160.)  

อน่ึง  มบีทบญัญติัแห่งสิทธิในสหรฐัอเมริกาด้วย  แต่มขีึ้นภายหลงัขององักฤษ 

102 ปี คอื มขีึน้ในปี ค.ศ.1791 ใชศ้พัทอ์ย่างเดยีวกนั ประชาธปิไตยแบบโดยออ้มเริม่มใีชใ้น

ประเทศองักฤษประมาณ 300 ปีมาแลว้  และมกีารใชใ้นสหรฐัอเมรกิาประมาณ 200 ปีมาแลว้ 

ประชาธิปไตยแบบอ้อมหรือแบบมีผู้แทนแตกต่างจากคํานิยามของอับราฮัม 

ลนิคอล์น ไปบา้งในส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบประการทีส่องของคํานิยามประชาธปิไตยแบบโดย

อ้อม กล่าวคือ แทนที่จะเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน

ครบถว้น แต่มสีภาพดงัน้ี 1) เป็นรฐับาลของประชาชน 2) เป็นรฐับาลโดยผูแ้ทนของประชาชน 

3) เป็นรฐับาลเพ่ือประชาชน  
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รปูแบบรฐับาลประชาธิปไตยหรอืแบบมีผูแ้ทน  เป็นดงัน้ี 

            นโยบาย (ผูบ้รหิาร) 

      ................   เส้นจดุไขป่ลาหมายความวา่ ประชาชน 

ยงัอาจตดิต่อกบัผูบ้รหิารระดบัสงู          

โดยตรง 

              ผูแ้ทน                         เส้นทึบหมายถงึ การมอบอาํนาจผา่นผูแ้ทน 

     

 

 

15.  8 ลกัษณะของประชาธิปไตยแบบตวัแทนในทางปฏิบติั 

นักวิชาการแนวเศรษฐศาสตร ์ชื่อ แอนโทน่ี ดาวส ์ (Anthony Downs, An Economic 

Theory of Democracy. New York: Harper and Row, 1957, pp.23-24.) ระบุ 8 ลกัษณะของ

ประชาธิปไตยในทางปฏิบตัิ และผู้เขยีน (จริโชค วรีะสย) เรยีบเรยีงให้คล้องจองเพื่อสะดวกจํา

ดงัต่อไปน้ี  

1) มพีรรคการเมอืงเขา้บรหิาร  

2) มกีารเลอืกตัง้ตามระยะเวลา  

3) ปวงประชามสีทิธหิยอ่นบตัรลง  

4) แสดงความจาํนงไดห้น่ึงบตัร  

5) รฐับาลโดยเสยีงสนบัสนุนจากผูแ้ทน  

6) ไมแ่ค้นแมแ้พค้ะแนนเสียง  

7) ไมบ่่ายเบี่ยงจาํกดัสทิธทิางการเมือง และ  

8) สง่เสรมิเรื่องการแขง่ขนั 

 

1)  มีพรรคการเมืองเข้าบริหาร  พึงมีพรรคการเมืองอย่างน้อย 1 พรรค หรือ

มากกวา่ 1 พรรค เขา้บรหิารงานเป็นรฐับาล โดยผา่นกระบวนการ “เลอืกตัง้” โดยเสยีงมหาชน 

2)  มีการเลือกตัง้ตามระยะเวลา มกีารเลอืกตัง้ตามวาระ เช่น กําหนดไวภ้ายใน 2 

ปี 4 ปี หรอื 5 ปี เป็นตน้ 

ประชาชน 
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3)  ปวงประชามีสิทธิหย่อนบตัรลง  พลเมอืงมสีทิธใินการออกเสยีง ไดแ้ก่ ใหส้ทิธิ

ในการเลือกตัง้ ผู้ที่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่อาศยัอย่างถาวรของประเทศ และเป็นผู้ที่มี

สตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ เป็นผูท้ีป่ฏบิตัตินอยูใ่นกรอบแหง่กฎหมาย 

4)  แสดงความจาํนงได้ 1 บตัร ผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีง

ได้ 1 เสียงเท่านัน้ (one man one vote) ในการเลอืกตัง้ครัง้หน่ึง ๆ 

ขอ้กําหนดน้ีไม่ต้องการใหม้กีารใชส้ทิธหิลายครัง้ในการเลอืกตัง้หนเดยีวกนั คอื ไม ่

ใหม้ ี“การเวยีนเทยีน” คอื วนเวยีนลงคะแนนเกนิกวา่ 1 ครัง้   

5)  รฐับาลโดยเสียงสนับสนุนจากผูแ้ทน รฐับาลจดัตัง้ขึน้โดยพรรคการเมอืงพรรค

ใดพรรคหน่ึงหรอืหลายพรรครว่มกนั ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากเสยีงในรฐัสภาเป็นส่วนใหญ่ย่อมมี

สทิธใินการจดัตัง้รฐับาลจนกระทัง่ถงึการเลอืกตัง้ครัง้ต่อไปตราบเท่าทีร่กัษาเสยีงสนับสนุนส่วน

ใหญ่ไวไ้ดค้งเป็นรฐับาลต่อไป 

6)  ไม่แค้นแม้การแพ้คะแนนเสียง พรรคที่เป็นฝ่ายปราชัยมี “สปิริต” ที่ไม่

พยายามกดีกนัพรรคการเมอืง(หน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงพรรคทีเ่ขา้รว่มกนั)ซึง่ไดร้บัชยัชนะในการ

เลอืกตัง้ที่ได้จดัตัง้รฐับาลต้องไม่ใช้วธิกีารที่ผดิกฎหมายหรอืโดยการใช้กําลงัอาวุธอนัละเมดิ

กตกิารประชาธปิไตย 

7)  ไม่บ่ายเบี่ยงจาํกดัสิทธิทางการเมือง รฐับาลจะต้องไม่พยายามจํากดักจิกรรม

ทางการ เมอืงของพลเมอืงยกเวน้  ในกรณทีีม่คีวามวุน่วายเกดิขึน้ 

8)  ส่งเสริมเรื่องการแข่งขนั จะตอ้งมพีรรคการเมอืงอย่างน้อยสองพรรคเขา้แขง่ขนั

กนัเพือ่การไดม้าซึง่อาํนาจในการจดัตัง้เป็นรฐับาลในการเลอืกตัง้ทุกครัง้ 

16.  ประชาธิปไตยแบบมีตวัแทนในสภาพกลุ่มหลากหลาย 

ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นปรากฏการณ์ที่มีขึ้นไม่เกิน 300 ปี และมีไม่กี่

ประเทศที่มเีสถยีรภาพ ดําเนินรูปแบบการปกครองอย่างราบรื่น อกีทัง้วถิชีวีติของพลเมอืงก็

เป็นแบบประชาธปิไตย สภาวะเช่นน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการม ี“กลุ่มหลากหลาย” หรอื “สภาพพหุ

นิยม” หรอืพหลุกัษณะ (pluralism) ซึ่งเน้นสภาพภายในสงัคมที่มกีลุ่ม, องค์การ, สมาคม, 

การรวมตวัแบบอื่น ๆ  ความหลากหลาย (diversity) ของการรวมกลุ่มภายในสงัคมเชื่อกนัว่า

เป็นปจัจัยที่สําคัญยิ่งในการทําให้การปกครองแบบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพและมัน่คง 

ประชาธปิไตยประเภทน้ีคอื แบบมีผู้แทนราษฎร  แต่เน้นสภาพทางสงัคมซึง่จะทําใหร้ะบบ

การปกครองอยูร่อด  การมีกลุ่มหลากหลายถือว่าจะช่วยผดงุระบอบประชาธิปไตย 
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กลุ่มหลากหลายมตีวัอย่างดงัต่อไปน้ี เช่น  กลุ่มพฒันาบุคลกิภาพ ชมรมกลว้ยไม ้

สมาคมนกัขา่ว สนันิบาตพทิกัษ์เสรภีาพ สมาคมชาวจงัหวดัต่าง ๆ องคก์ารกรรมกร สมาคม

ศิษย์เก่า สมาคมชาวประมง กลุ่มชาวนา ชมรมผู้นิยมสินค้าพื้นเมือง สมาคมผู้พิทักษ์

ผลประโยชน์ผูบ้รโิภค สมาคมสถาปนิก สมาคมขา้ราชการพลเรอืน สมาคมอนุรกัษ์ศลิปกรรม 

สมาคมสะสมแสตมป์ ขบวนการส่งเสริมสิทธิสตรี สนันิบาตต่อต้านคอมมิวนิสต์ ชุมนุมผู้

ต่อตา้นยาเสพตดิ สมาคมผูค้า้หนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพ ์ ชมรมผูค้า้ใบชา  สมาคมผูผ้ลติสบู่ไทย

และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ พทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย และชมรมผูนิ้ยมสมนุไพร 

สงัคมพหนิุยม หมายความวา่ มกีลุ่มหลากประเภทและหลายชนิด  

1) มีกลุ่มหลากประเภท อาจแบ่งเป็น 

ก. กลุ่มประเภทอาชีพอิสระ (professional) ได้แก่ กลุ่มหรือสมาคมของผู้มี

ความสามารถเฉพาะงาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องพึ่งราชการ ตวัอย่าง ได้แก่ 1) สมาคมแพทย์ 2) 

สมาคมเภสชักร 3) สมาคมทนายความ 4) สมาคมสถาปนิกหรอืวศิวกร ฯลฯ 

ข. กลุ่มประเภทประกอบการ (enterpreneur) ได้แก่ กลุ่มนายทุน เช่น เจ้าของ

โรงงาน นกัลงทุนอุตสาหกรรม 

ค. กลุ่มประเภทชาวไร่ชาวนา หรอืเกษตรกรรมโดยรวมชาวประมงเขา้ไปดว้ย 

ง. กลุ่มประเภทผูใ้ช้แรงงานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กรรกรทา่เรอื, กรรมกรขดุดนิ เป็นตน้ 

จ. กลุ่มประเภทอุดมการณ์หรืออุดมคติ (ideological groups) อุดมการณ์

อาจจะเป็นทาง 1) การเมอืง 2) การศาสนา 3) การศกึษา หรอื 4) เศรษฐกจิกไ็ด ้ 

ตวัอย่าง ได้แก่ 1) สมาคมปฏิรูปการศึกษา 2) ชมรมต่อต้านการทําทารุณสตัว์ 3) 

ชมรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

2)  มีกลุ่มหลายชนิด ชนิดยอ่ยลงไปจากประเภทใหญ่ ๆ ตวัอยา่ง คอื 

ก. สมาคมพ่อค้าหรอืผู้ค้าเป็นกลุ่มประเภทผู้ประกอบการซึ่งแยกซอยออกเป็น

หลายชนิด เช่น 1) พ่อค้าขา้ว 2) พ่อค้าสุกร 3) พ่อค้ามนัสําปะหลงั 4) พ่อค้าเครื่องอะไหล่

รถยนต ์

ข. องค์การกรรมกรเป็นกลุ่มประเภทผู้ใช้แรงงาน อาจแยกเป็นหลายชนิด เช่น 

องคก์าร 1) กรรมกรก่อสรา้ง   2) กรรมกรทา่เรอื   3) กรรมกรชลประทาน  เป็นตน้ 

ค. สนันิบาตการเมืองเป็นกลุ่มประเภทอดุมการณ์ อาจแยกออกเป็นชนิดต่าง ๆ 

กนั เช่น 1) สนันิบาตต่อต้านคอมมวินิสต์ 2) สนันิบาตเพื่อพทิกัษ์ระบอบรฐัธรรมนูญ 3) 

สนันิบาตสงัคมนิยม เป็นตน้ 
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ง. สมาคมแพทย์เป็นกลุ่มประเภทผู้มีอาชีพอิสระผู้มีทกัษะพิเศษ อาจแยกเป็น

สมาคม 1) ศลัยแพทย ์ 2) ทนัตแพทย ์เป็นตน้  

17.  ลกัษณะของกลุ่มหลากหลายท่ีช่วยผดงุประชาธิปไตย   

มลีกัษณะดงัน้ี 

ลกัษณะท่ีหน่ึง : มีการรวมตวักนัขึ้นเป็นกลุ่มโดยสมคัรใจ (voluntary) การ

รวมตวักนัจะตอ้งเป็นไปโดยปราศจากการบงัคบัขูเ่ขญ็ หรอืโดยไมม่อีามิสสินจ้างเป็นเครื่องจงู

ใจใหเ้ขา้รว่มเพือ่ประโยชน์ของขบวนการเมอืงใด ๆ 

ลกัษณะท่ีสอง : กลุ่มมีอายุยืนยาวพอสมควร มใิช่เป็นแบบ ทีต่ ัง้ขึน้มาเพยีง 3-4 

เดอืนแลว้เลกิกจิการจะตอ้งมกีารต่อเน่ือง มคีวามยัง่ยืน (sustainable) ในโครงสรา้ง และในดา้น

กจิกรรม 

ลกัษณะท่ีสาม : มีการรวมกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นสมาคมอย่างเป็นกิจลกัษณะ 

พอสมควร เช่น ในธรรมนูญของสมาคมจะต้องระบุวตัถุประสงค์, วธิดีําเนินงาน, การแต่งตัง้ 

และการดาํรงตําแหน่งของกรรมการผูบ้รหิารฯ  

ลกัษณะท่ีส่ี : กลุ่มต้องมีการประชุมและมีการดาํเนินงานบ่อยครัง้พอสมควร มใิช่

ตัง้ขึน้มาแต่ชื่อ โดยมกีจิกรรมหรอืผลงานเพยีงปีละครัง้เดยีว หรอืนานปีจงึจะมสีกัครัง้หน่ึง 

18.  กลุ่มหลากหลายมีน้อยในประเทศด้อยพฒันาหรอืกาํลงัพฒันา   

ในหลายประเทศทีก่ําลงัพฒันามกีลุ่มต่าง ๆ ในสงัคมมากพอสมควร แต่มน้ีอยกลุ่มมี

คุณสมบตัเิพยีงพอเขา้สูค่วามเป็น “กลุ่มหลายหลาย” ตามคาํนิยามขา้งตน้ 

ในบางประเทศที่มสีงัคมแบบหลายเช้ือชาติหรอืหลายศาสนา อาจมกีารรวมกลุ่ม

เป็นกลุ่มเฉพาะเชือ้ชาตหิรอืศาสนาของตนเรยีกว่า communal groups (กลุ่มชุมชนย่อย) 

ตวัอย่าง ในประเทศอนิเดยี ซึง่มกีลุ่ม 1) ผูน้ับถอืศาสนาฮนิดู (Hindu Samaj) 2) สมาคมชาว

สกิข ์(Sikh Society) และอื่น ๆ 

(Myron Weiner, The Politics of Scarcity, Chicago: University of Chicago 

Press, 1962, pp.36-39.)  

ในประเทศไทยมกีลุ่มหรอืสมาคม แต่มกัไม่เขา้ลกัษณะแห่งกลุ่มหลากหลายอนัช่วย

ผดุงประชาธปิไตย ทัง้น้ีเพราะมลีกัษณะเป็น “กลุ่มลกูหลาน” (nepotistic group)  

กลุ่มหลากหลายในรูปแบบของคาํนิยามประชาธิปไตย  อบัราฮมั  ลินคอล์น 

(กล่าวว่าประชาธิปไตยม ี3 องค์ประกอบ) แต่พอดดัแปลง คือ ประชาธิปไตยแบบมกีลุ่ม
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หลากหลาย เป็นการปกครองซึ่งมรีฐับาล 1) เป็นของประชาชนผูซ้ึง่ได้รวมตวักนัเป็นกลุ่ม

หลากหลาย 2) โดยผูแ้ทนประชาชน 3) เพือ่ประชาชน 

19.  กลไกท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยในกลุ่มหลากหลาย   

แนวคดิเชงิพหนิุยม (pluralism) เน้นสภาวะทางสงัคม (หรือสงัคมวิทยาการเมือง) 

วา่การเป็นประชาธปิไตยในระดบัชาติ (มหภาค) เปรยีบเสมอืนสว่นเหนือของภเูขาน้ําแขง็ 

(iceberg) ขึน้อยูก่บัสภาพ 1) ระดบักลุ่ม (มชัฌิมภาค) และ 2) ต่อตวับคุคล (จลุภาค) 

สภาวะทางสงัคมวิทยาเปรยีบเสมือนส่วนล่างอยู่ใต้น้ําของภูเขาน้ําแขง็(iceberg) 

สว่นบนอาจดปูกต ิแต่ส่วนล่าง คอื ใตน้ํ้า อาจมหีนิโสโครก และสภาวะอื่น ๆ ซึง่ทาํใหเ้รอืใหญ่ 

เช่น เรอื Titanic อบัปางลงได ้(ซึ่งเป็นเรื่องจรงิที่เกดิขึน้ในวนัที่ 14 เมษายน ค.ศ.1912 ใน

มหาสมุทรแอตแลนตคิ ซึ่งตรงกบัเวลาไทย คอื วนัสงกรานต์ที ่15 เมษายน ค.ศ.1912 ซึ่งอยู่

ชว่งสมยัลน้เกลา้รชักาลที ่6) 

การมกีลุ่มหลากหลายซึ่งเกดิขึน้โดยสมคัรใจ  และมกีารเขา้ร่วมเป็นกจิวตัรโดยเสรี

จิต มผีลชว่ยสง่เสรมิประชาธปิไตยดว้ยกลไก ดงัต่อไปน้ี 1) ทาํใหอ้าํนาจแยกกระจาย 2) กลุ่ม

หลากหลายฝึกประชาธปิไตยเป็นบทเรียน 3) พากเพียรใหรู้จ้กัประนีประนอม จะอธบิายแยก

เป็นขอ้ ๆ ไป 

ประการท่ีหน่ึง : กลุ่มหลากหลายทาํให้อาํนาจแยกกระจาย   

ขอ้สงัเกตของนกัประวตัศิาสตรอ์งักฤษแหง่ศตวรรษที ่19 ชื่อ ลอรด์ แอคตัน้ (Lord 

Acton, 1834-1902) เกีย่วกบัลกัษณะแห่งอาํนาจคอื “Power tends to corrupt, absolute 

power tends to corrupt absolutely” ซึง่ผูเ้ขยีน (จริโชค วรีะสย) แปลว่า “ท่ีใดมีอาํนาจท่ีนัน่

มีการฉ้อฉล ท่ีใดมีอาํนาจมากเหลือล้น การฉ้อฉลชัว่เสียย่อมมีมากสดุประมาณ”  

(Robert Stewart (comp.) The Penguin Dictionary of Political Quotations, 

Middlesex: Penguin, 1984, p.1.)  

มผีู้เห็นด้วยเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ใต้การปกครองแบบรวบอํานาจ

กระจุกอยู่ ณ ที่เดียวกัน ไม่ว่าจะรวมอยู่ในบุคคลเดียว (เผด็จการ) หรือในกลุ่มบุคคล 

(คณาธิปไตย) กต็าม โดยไม่มกีารกระจาย การแก้ไขวิธีหน่ึงกค็อื แยกอํานาจออกเป็นส่วน

ต่าง ๆ ไมใ่หม้ศีูนยก์ลางแหง่เดยีว แต่ใหก้ระจายกนั (decentralize) ออกไป เช่น ก. โดยการ

แบ่งอํานาจอธปิไตยออกเป็นสามส่วนเป็นอสิระต่อกนั ไดแ้ก่ อํานาจบรหิาร นิตบิญัญตั ิและ

ตุลาการ และ ข. มกีารแบ่งอาํนาจออกไปตามท่ีต่าง ๆ เชน่ 1) อยูท่ีร่ฐับาลกลางของสหรฐั 
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อเมรกิาบา้ง 2) อยูท่ีร่ฐัต่าง ๆ บา้ง 3) อยูต่ามทอ้งถิน่บรเิวณต่าง ๆ บา้ง   

การแก้ไขอีกวิธีหน่ึง คอื การกระจายศนูยแ์ห่งอาํนาจให้หลากหลายในทัง้องค์

รวมแห่งสงัคม คอื ไมเ่ฉพาะสว่นทีเ่ป็นการเมอืงโดยตรงเทา่นัน้  

ก. ศนูยอ์าํนาจซ่ึงมีขึ้นในรปูของกลุ่มต่าง ๆ สมาคม, องคก์าร, ศูนย ์ฯลฯ อนัมี

ลกัษณะดงับรรยายมาแต่ต้นย่อมส่งเสริมโอกาสแห่งการเป็นประชาธิปไตยมากกว่าการมี

ศนูยถ์่วงแห่งอาํนาจเพยีงในระดบัสถาบนัในการเมอืง 

ข. เมือ่กลุ่มเป็นจาํนวนมากแยกกระจายไปทุกแหง่ภายในประเทศยอ่มหมายความวา่

อํานาจที่มีศักยภาพแห่งความฉ้อฉลนัน้ เกิดแตกออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งคอยตรวจสอบ

พฤติกรรมของส่วนอื่น ๆ ส่วนหรือสาขาแห่งอํานาจย่อมดูแลประโยชน์ของกลุ่มตน คือ 

พยายามใหส้ว่นหรอืสาขาอื่นฉ้อฉลไดน้้อยทีส่ดุ  

เมื่อต่างฝ่ายต่างคอยดูกันเช่นน้ีแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ ชื่อแกลเบรธ(Galbraith) 

เรยีกว่า countervailing powers ย่อมเกดิผลลพัธ์ที่ด ีคอื อํานาจแยกย่อยออกไป ทําให้

ศกัยภาพแหง่การฉ้อฉลชัว่เสยีลดน้อยลงไป 

ประการท่ีสอง : กลุ่มหลากหลายเป็นแบบฝึกหดัประชาธิปไตย นักพฤติกรรม

ศาสตรพ์บว่า ระบอบประชาธปิไตยไม่สามารถคงอยู่ไดโ้ดยอาศยัตวัอกัษร คอื รฐัธรรมนูญ 

หรอืเอกสารการเมอืงอื่น ๆ เพยีงเทา่นัน้  

การมีรฐัธรรมนูญอาจทําใหเ้กดิความรูส้กึว่าบ้านเมอืงเป็นประชาธปิไตย  แต่เป็น

เพยีงเงื่อนไขอย่างหน่ึงอย่างเดยีว ความเป็นประชาธปิไตยเกี่ยวกบัการมกีลุ่มหรอืสมาคมต่าง ๆ 

เกิดขึ้นมากๆ  อันย่อมทําให้สมาชิกมีโอกาสฝึกฝนการแสดงความคิดเห็น การรู้จ ัก

ประนีประนอม (compromuse, horse trading) แปลตามตวั การแลกเปลี่ยนมา้การแกไ้ข

ปญัหาดว้ยเหตุผล หรอืดว้ยการเจรจาแทนทีจ่ะใชก้ําลงัอํานาจ บทเรยีนแหง่การอยู่ร่วมในกลุ่ม

ยอ่มมคีุณต่อการอยู่รอด (survival) ของประชาธปิไตย 

กลุ่มต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมให้บทเรียนที่เกี่ยวพนักบัการดาํเนินชีวิตแบบ

ประชาธปิไตย เชน่  

ก. การเขา้เป็นสมาชกิเป็นไปโดยอสิระไม่มีการบงัคบัขืนใจ  

ข. การอยูเ่ป็นสมาชกิ หมายถงึ การเรยีนรูว้ธิกีารจดัการ และดาํเนินงานโดยสนัติวิธี  

ค. การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มย่อย หมายถึง 1) การยอมเปล่ียนนิสยั

การชอบทาํตามอาํเภอใจตนเองมาเป็นการรู้จกัควบคมุใจตนเอง  2) การรูจ้กัอะลุม้อล่วย  

และการรูจ้กัผอ่นหนกัเบาเพือ่ใหเ้ขา้กบักลุ่มชวีติในสงัคมได ้  
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การฝึกการรู้จกัทาํงานร่วมกนั ชีวิตในกลุ่ม เป็นการฝึกฝนใหรู้จ้กัทํางานร่วมกนั 

เป็นการใหบ้ทเรียนในการตดัสินใจร่วมกนัโดยการใหเ้หตุผลต่อที่ประชุมกลุ่มสมาคมหรอื

องค์การ และเป็นการฝึกฝนใหคุ้น้เคยกบัการทํางานที่มแีนวโน้มเป็นไปตามระเบยีบที่ระบุไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร อน่ึง มเีงื่อนไขของการเป็นกลุ่มทีอ่าจไม่ก่อใหเ้กดิผลดงักล่าวเสมอไป  

หากเป็นกลุ่มประเภทที่เป็น “สมาคมลบั” (secret society) หรอืเป็นกลุ่มหรอืองค์การที่

เกดิขึน้และดาํเนินงานโดยอทิธพิลภายนอก เช่น โดยการสนับสนุน อปุถมัภแ์ละควบคมุอยา่ง

เขม้งวดจากรฐั เป็นตน้  

ประการท่ีสาม : การเป็นสมาชิกหลายกลุ่ม (พหุสมาชิกภาพ—plural 

membership) ทาํใหรู้จ้กัการประนีประนอม ทัง้น้ีเกดิขึน้จากการเป็น 

1) พหสุมาชิกภาพ  การมหีลายกลุ่มและหลายประเภทของกลุ่มยอ่มทําใหเ้อกชนคน

หน่ึงสามารถเป็นสมาชิกของหลายกลุ่ม หลายสมาคม หลายองคก์าร หลายสนันิบาต  หรอื

หลายชุมนุมไดใ้นขณะเดยีวกนั ตวัอย่าง คอื อาจเป็นสมาชกิ ก. สมาคมแพทยแ์ผนทางเลือก 

ข. สนันิบาตเพ่ือการเลือกตัง้ท่ีบริสุทธ์ิ (Clean Election League) ค. สมาคมครูและ

ผูป้กครอง (Parents and Teachers Association) 

2)  ส่งเสริมให้มีใจกว้าง การเป็นและมีเพ่ือนสมาชิกในต่างสมาคม, ต่างกลุ่ม

ยอ่มทําใหรู้จ้กัว่าโลกน้ีเป็นของนานาจติตงั เมื่อมกีารขดัแยง้เกดิขึน้กฝึ็กหดัขจดัหรอืแกไ้ขดว้ย

วธิกีารอนัไมร่นุแรงและดว้ยการรูจ้กัประนีประนอม 

3) การยอมรบัในความแตกต่างของมนุษย ์พหสุมาชิกภาพหรอืการเป็นสมาชกิ

ของหลายกลุ่มช่วยใหต้ระหนกัถงึความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์ปุถุชนด้วยกนัว่าเป็นของ

ธรรมดาและลดความรู้สึกที่เป็นไปในทางปฏิปักษ์อยา่งรา้ยแรงต่อคนหรอืกลุ่มอื่น 

ข้อสงัเกตบางประการ : กลุ่มลกูหลาน และกลุ่มล่อแหลม  

ประเทศทีเ่ป็นประชาธปิไตยค่อนข้างสมบูรณ์มกัมกีลุ่มหรอืองคก์าร ต่าง ๆ จาํนวน

มากท่ีไม่เก่ียวพันกับครอบครัวหรือวงศาคณาญาติ ส่วนประเทศที่ย ังไม่มีการพัฒนา

ประชาธิปไตยเต็มที่มกัมรีะบบสงัคมที่ถือกลุ่มวงศาคณาญาติใหญ่ซึ่งอาจเรยีกได้ว่าเป็นกลุ่ม 

“ลกูหลาน” แทนท่ีจะเป็นกลุ่ม “หลากหลาย” การมกีลุ่ม “ลูกหลาน” มากยอ่มหมายถงึ มกีาร

ช่วยเหลอือุปถมัภส์นบัสนุนกนัในหมูเ่ครอืญาตแิละเก่ียวดอง (kinship and in-laws) อย่าง

เตม็ที ่เพือ่ไดม้าซึง่ผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่คาํนึงถึงผลเสียท่ีจะตามมา 

การมกีลุ่มล่อแหลม คอื กลุ่มหรอืสมาคมซึ่งเป็นภยัต่อการเป็นประชาธปิไตยและ

เสถียรภาพทางการเมือง ได้แก่ กลุ่มหรือองค์การที่มีว ัตถุประสงค์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
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พฤตกิรรมทีต่อ้งการบอ่นทาํลาย ความมัน่คงของประเทศชาตดิว้ยวธิกีารรุนแรง และแบบแอบ

แฝง(clandestine) 

การปกครองประชาธปิไตยทีค่่อนขา้งสมบูรณ์มกัมกีลุ่มท่ีช่วยเหลือให้การเลือกตัง้

สะอาดเรียบร้อยอยู่มาก โดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจการเมอืงโดยตรง ตวัอย่าง ไดแ้ก่ องค์การ 

NGO—Non Government Organizations สนันิบาตสตรีผูมี้สิทธิออกเสียงในสหรฐั อเมรกิา 

(League of Woman Voters) สนันิบาตน้ีมบีทบาททางการเมอืงมาก ดว้ยการใหข้อ้มลูขา่วสาร

เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และชกัชวนใหไ้ปลงคะแนนตามเสรจีติ 

20.  ประชาธิปไตย 3 ระดบั 

นกัวชิาการอิตาเลียน ชื่อ ซารต์อริ  

(Giovanni Sartori, “Democracy” in International Encyclopedia of the Social 

Sciences, 1968, p.113.)  

ซึ่ง เ ป็นผู้ เชี่ยวชาญเรื่องประชาธิปไตยโดยเฉพาะได้จัดแบ่งประเภทของ

ประชาธิปไตยไว้เป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัเร่ิมต้นหรอืเริม่แรก 2) ระดบักลางหรอืเป็น

รฐับาลซึง่ยดึหลกัรฐัธรรมนูญ  และ 3) ระดบัสงูหรอืระดบัลํ้าหน้า 

1) ประชาธิปไตยระดบัเร่ิมต้น (initial type) ความเป็นประชาธปิไตยตํ่ามากโดยใช้

ในความหมาย “ตรงกนัข้าม” กบัระบอบอะไรกไ็ดซ้ึง่ไมไ่ดเ้ป็นเผดจ็การ  

ประเทศจํานวนมากอยู่ในระดบัน้ี จดัไดว้่าเป็นการพจิารณาความเป็นประชาธปิไตยใน

เชงินิเสธ หรอืเชงิลบ คอื ตรงกนัขา้มกบัสภาพเผดจ็การเทา่นัน้  

2) ประชาธปิไตยระดบักลางหรอืระดบัเกณฑ์กลางปกติ (medium or normal) มี

ลกัษณะในเชงิบวก กล่าวคอื เป็นรฐับาลโดยหลกัรฐัธรรมนูญ (constitutional government) 

ซึง่มสีถาบนัต่าง ๆ ทีม่าจากการเลอืกตัง้เพือ่เป็นตวัแทนเชน่ การมรีฐัสภา เป็นตน้   

จํานวนประเทศซึ่งอยู่ในระดับน้ีย่อมมีน้อยลงมากและหลายประเทศ เช่น ไทย 

มาเลเซีย สิงคโปรน่์าจะจดัอยูใ่นระดบัน้ี   

3) ส่วนประชาธปิไตยระดบัสูงหรอืระดบัลํา้หน้า มาตรฐานแห่งความเป็นประชาธปิไตย

เขา้ระดบัสูงหรอืระดบัลํ้าหน้า และคงจะมีไม่เกิน 20 ประเทศ เช่น องักฤษ สหรฐัอเมรกิา 

เยอรมนี สวเีดน และญีปุ่น่ 
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21.  ความเป็นประชาธิปไตย : ดีแต่เป็นยากและลกัษณะแบบพหชุนาธิปไตย 

รากศพัท์ “ประชาธิปไตย” ในภาษากรกีที่ว่าเป็น “รฐับาลโดยประชาชน” ย่อมเป็น

อุดมคตทิีไ่มม่ทีางจะบรรลุได ้ 

(Sartori, op.cit., p.115.) กล่าวคอื ไม่มทีางใดทีป่ระชาชน “ทัง้หมด” จะสามารถ

ดาํเนินการบรหิารประเทศได ้

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

1966, p.132.)  

ดงันัน้ นักวชิาการระดบัก้าวหน้า คอื รอเบิร์ต ดาห์ล จึงเหน็ว่าน่าจะใช้ศพัท์ “พหุ

ชนาธิปไตย” แทนประชาธปิไตยโดยเน้น “พหอุคัร” (poliarch) คอื การปกครองโดยคนหมู่

มาก  

(Robert A. Dahl, A Preface to Democratic Theory. Chicago : University of 

Chicago Press, 1956, pp.63-89.)   

ในกรณีอ่ืน ๆ เชน่ ในระบบ “คณาธปิไตย” มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะบรรลุสภาพตามคาํ

จํากดัความ ซึ่งไดแ้ก่ “การปกครองโดยคณะบุคคล” อน่ึง การเป็นประชาธปิไตยครบถ้วน

ตามรากศพัท์ต้องมกีารเตรยีมการนานพอสมควรเพื่อว่า “คนส่วนใหญ่” แมไ้ม่ใช่ “ทัง้หมด” จะ

สามารถทาํหน้าทีข่องตนไดโ้ดยสมบรูณ์ 

การเปลีย่นจากการปกครองแบบประชาธปิไตยไปเป็นอยา่งอื่นเป็นเรื่องไม่ยากนักใน

หลายประเทศซึง่เริม่ตน้ดว้ยการยอมรบัประชาธปิไตย แต่อาจมกีาร “รฐัประหาร” เปลีย่นมาเป็น

แบบ “คณาธิปไตย” ไดโ้ดยงา่ย ในทางตรงกนัขา้ม กลบัเป็นเรือ่งยากมหาศาล คอื การเปลีย่น

จากคณาธิปไตยใหเ้ป็นประชาธปิไตย ซึ่งยุ่งยากในการตคีวามในเชิงรูปธรรม เช่น  

1) หลกัเสรภีาพ  

2) เสมอภาค และ  

3) เสยีงส่วนใหญ่ (majority vote)  

ตวัอย่าง คอื ขอบเขตแห่งการมเีสรภีาพอะไร คอื ความเสมอภาค เมื่อผวิสหีรอืเชื้อ

ชาตแิตกต่างกนั หรอืคะแนนทีส่อบไดแ้ตกต่างกนั 

ความหมายโดยสรุปกค็อื เป็นระบบท่ีดีเท่าทีจ่ะทําใหเ้กดิขึน้ไดใ้นสภาวะแห่งความ

เป็นมนุษย์ และสภาวะสังคมอย่างที่ เ ป็นอยู่  เพราะฉะนั ้น แม้การปกครองแบบเสรี

ประชาธิปไตยยุ่งยากแต่หากเปรยีบเทียบกบันานาระบบเท่าที่เคยเป็นมาแล้ว น่าจะเป็นดงั
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ความเหน็ของรฐับรุษุชาวองักฤษ ชื่อ วินสตนั เชอรชิ์ลล ์ทีก่ล่าวว่า “ประชาธิปไตยจดัเป็น

ระบบท่ีเลวท่ีสดุ แต่ระบบอ่ืน ๆ เลวย่ิงกว่า”   

22.  ประชาธิปไตย : มิติอ่ืน ๆ 

ศพัทป์ระชาธิปไตยทีใ่ชใ้นมติอิืน่ ๆ คอื 

ก. ประชาธิปไตยทางสงัคม  ในศตวรรษที ่19 แอเลกซิส เดอ ทอคเกอวิลย ์ชาว

ฝรัง่เศส ได้มาเยอืนสหรฐัอเมรกิา และสงัเกตสภาวะของความเป็นประชาธปิไตยในชวีติทาง

สงัคมของคนอเมริกนั ซึง่เป็นผลใหก้ารมองประชาธปิไตยในมติหิรอืในรปูลกัษณ์ทางสงัคมจงึได้

แพร่หลายขึน้ โดยเรยีกสภาวะแห่งการเคารพ หรอืการยดึถือทางปฏบิตัใินสทิธเิสรภีาพและ

ความเสมอภาคของคนในสงัคมว่าเป็น “ประชาธิปไตยทางสงัคม” (social democracy) ทัง้น้ี 

แตกต่างจาก “ประชาธิปไตยสงัคมนิยม” หรือ “สงัคมนิยมประชาธิปไตย” (socialist 

democracy) ซึง่เป็นนโยบายของรฐัทีจ่ะดาํเนินการตามลทัธิสงัคมนิยม 

ข.   ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ศพัทน้ี์ใชโ้ดยผู้นิยมคารล์ มารก์ซ์ (มารก์ซิสต์) 

ในความหมายทีว่่า 1) มกีารกระจายทรพัยสิ์น และ 2) การใหค้วามเสมอภาคทางเศรษฐกจิ 

(Sartori, op.cit., p.114.)   

ค.  “ประชาธิปไตยทางอตุสาหกรรม” (industrial democracy) ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึ 

ประชาธปิไตยในระดบัชาต ิแต่เป็นในระดบัโรงงานอตุสาหกรรม (industrial plants) เช่น 

ดว้ยการยอมใหม้สีหพนัธก์รรมกร (labor union) เป็นตน้  

ศพัท์น้ีเริม่ใชโ้ดยสองสามภีรรยา ชื่อ Webbs นักสงัคมนิยมชาวองักฤษเป็นเวลา 

100 ปีเศษมาแล้วโดยมุ่งอธิบายความเป็นประชาธิปไตยในการบริหารภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

(Sidney Webb and Beatrice Webb. Industrial Democracy. พมิพค์รัง้แรก 1897.)  

ประชาธิปไตยแบบถกูนํา (guided democracy) วลน้ีีใชโ้ดยอดตีประธานาธิบดีซูการโ์น ผู้

กอบกู้เอกราชและบิดาผู้สถาปนาอินโดนีเซียยุคใหม่ภายหลังมหาสงคราม โลกครัง้ที่ 2 

หมายถงึ ประชาธิปไตยแบบไม่ครบถ้วน หรอือาจเรยีกไดว้่าไมเ่ป็นเสรปีระชาธปิไตยกไ็ด ้ ทัง้น้ี

เพราะมกีารใหอ้าํนาจกบัผูนํ้าหรอืมุขบุรุษมากเกนิขอบเขต และผูนํ้าผูน้ัน้เขา้มาสู่ตําแหน่งโดย

ไมผ่า่นกระบวนการทีเ่หมาะสม 

ง. ประชาธิปไตยแบบเบสสิค (Basic democracy) อดีตประธานาธิบดีแห่ง

ปากีสถานชื่อ อายุบข่าน (Ayub Khan) เป็นผูใ้ชศ้พัทน้ี์สาํหรบัเรยีกวธิกีารปกครองของเขา 
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ซึง่ไม่ใหส้ทิธเิสรภีาพและการเป็นตวัแทนตามระบอบประชาธปิไตย มกีารสงวนสิทธิเสรีภาพ

บางอย่างไวใ้นระดบั basic เบสสกิ คือ ระดบัพื้น ๆ แบบ ก.ไก่ ข.ไข่ ไม่ได้ให้เสรภีาพซึ่ง

เป็นชิ้นเป็นอนั เพราะถือว่าเป็นการเตรยีมการเพื่อปูทางสู่ความเป็นประชาธิปไตย ซึ่ง

ปรากฏว่าเวลาผ่านมาเกนิกว่าหลายสบิปีแลว้ แต่ปากสีถานกย็งัคงห่างไกลสภาพแห่งความ

เป็นเสรปีระชาธปิไตย 

จ. หน้าฉากประชาธิปไตย (façade democracy) ปากีสถานมกีารเลือกตัง้ที่

ค่อนขา้งเสรภีายหลงัเดอืนสงิหาคม 2531 ภายหลงัการสญูเสยีชวีติของอดตีประธานาธบิดเีซีย 

อลุ ฮคั จากเครื่องบนิระเบดิ บุตรสาวของอดตีนายกรฐัมนตร ีอาลี บุตโต คอื เบนาซีร ์บุตโต 

หวัหน้าพรรค People’s Party  ไดร้บัเลอืกเป็นนายกรฐัมนตรแีหง่ปากสีถาน การปกครองของ 

บางประเทศมคีวามเป็นประชาธปิไตยหน้าฉาก คอื ทีเ่หน็งา่ย ๆ  

(S.F. Finer. Comparative Government, New York: Penguin, 1982, pp.57-58.)  

ฉ. ประชาธปิไตยแบบ “ไม่เน้ือแท้” หรอื “จอมปลอม” (ซูโด-ดิมคัคระซี่—

pseudo-democracy) อน่ึง หากเป็นศพัท์ Democrat ออกเสยีง เด็ม-โม-แครท หรือ 

Democratic เดม-โม-แครตตกิ 

ช. ประชาธิปไตย “ครึ่ ง ใบ” หรือลักษณะคล้ายประชาธิปไตย  (Quasi-

democracy—เควไซ-ดมิคัคระซี่) บางรฐับาลอาจแสดงตนว่าเป็นแบบเสรีประชาธิปไตย แต่

ในความเป็นจรงิอาจมคีวามเป็นประชาธปิไตยไม่ครบถ้วน คอื ขาดตกบกพร่องอย่างทีเ่รยีก

กนัวา่แบบ “ครึ่งใบ” หรอื “ไม่เตม็ใบ”  

ตวัอยา่ง คอื รฐับาลของอดตีประธานาธบิด ีซิงมนัรี (Syngman Rhee) และปักจงุฮี 

(Park Chung Hee) แหง่เกาหลใีต ้

23.  ส่ีหลกัการแห่งประชาธิปไตย : ทรรศนะของ เฮนร่ี  เมโย 

หลกัการประชาธิปไตยไดร้บัอทิธพิลอย่างมากจาก 1) นักคดิองักฤษ เช่น จอห์น 

ล้อค และ จอหน์ สจวรต์ มิลล ์และ 2) นักคดิฝรัง่เศส เช่น 1) ฌงั ฌาคส ์รสุโซ และ 2) แอ

เลกซสิ เดอ ทอคเกอวลิย ์นกัรฐัศาสตรร์่วมสมยั คอื เฮนรี ่เมโย (Henry Mayo) ไดร้ะบุว่าม ี4 

หลกัการแห่งประชาธิปไตย ไดแ้ก่ 1) การควบคุมผูว้างนโยบายโดยประชาชน 2) ความ

เสมอภาคทางการเมอืง 3) เสรีภาพทางการเมอืงหรอืประสทิธผิลในการควบคุมโดยประชาชน 

และ 4) หลกัแหง่เสยีงส่วนมาก  

 (Mayo, op.cit, p.66 ff.)   
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ณ ทีน้ี่กล่าวเพยีง 2 หลกัการ เพราะหลกัที ่3 และ 4 มใีนสว่นอื่นของหนงัสอืน้ีอยูแ่ลว้ 

หลกัการแห่งการควบคมุผูว้างแนวนโยบายโดยประชาชน  ผูว้างนโยบาย ไดแ้ก่ 

ผู้แทนราษฎร หลกัการน้ีใกล้เคียงกบัการประชุมสภามหาชน (เอคเคลเซีย) ของนครรฐั

เอเธนส ์ การควบคุมโดยประชาชนหมายความว่า  มกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนเขา้ไปโดยเสร ีวธิกีาร

เลอืกผูว้างนโยบายทีไ่ม่ใช่ประชาธปิไตย ไดแ้ก่ โดยการจบัฉลากหรอืโดยการสบืเชื้อสาย ขอ้

ควรสงัเกตมี 3 ประการดว้ยกนั คอื  

ประการท่ี 1 การควบคมุเป็นไปในทางอ้อม ในสมยันครรฐัเอเธนส ์ การควบคุมผู้

วางนโยบายสามารถกระทาํไดโ้ดยตรง ปจัจุบนัน้ีการกระทาํโดยทางออ้ม    คอื     เลอืกบุคคล

เขา้ไปวางนโยบาย  

ประการท่ี 2 ราษฎรมีอิทธิพลต่อนโยบาย เช่น ด้วยการเขียนจดหมายไปยัง

ผูแ้ทนราษฎรหรอืเขยีนลงในหน้าหนังสอืพมิพ์และสิง่พมิพ์ต่าง ๆ รวมทัง้ผ่านกระบวนการทาง

พรรคการเมอืงและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมทัง้ทีด่ําเนินการโดยฝา่ยธุรกจิ ฝา่ยผูใ้ชแ้รงงาน 

ฝ่ายเกษตรกรหรือกลุ่มอื่น ซึ่งในปจัจุบันมีลักษณะเป็น “อํานาจทัดทาน” (countervailing 

power) อยา่งสาํคญั  

ประการท่ี 3 คือ การควบคุมผู้วางนโยบาย โดยการเลอืกตัง้น้ีอยู่ภายใต้หลกัการ

ใหญ่ทีเ่รยีกวา่ “อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน”  

การทีไ่ดร้บัสทิธใินการเลอืกตัง้เพราะ “ความเป็นพลเมือง” (citizenship) ซึง่อาศยัอยู่

ในรฐั การเลอืกตัง้เป็นเรื่องระดบัรฐั และความเป็นพลเมืองหมายถงึ การทีต้่องเก่ียวข้องกบั

รฐัตลอดชีพ สิทธิเช่นน้ีย่อมไม่อาจมีได้ในกรณีอื่น ๆ เช่น 1) ลูกค้าร้านสรรพสินค้า 

(department store เช่น Tesco Lotus) ย่อมไม่มสีทิธใินการเลอืกผูจ้ดัการ หรอื 2) ผูท่ี้มา

พกัผ่อนที่สวนสาธารณะย่อมไม่มสีทิธใินการเลอืกผูดู้แลสวน นอกเหนือ จากความเป็น

พลเมืองแลว้ การมสีทิธเิลอืกตัง้ยอ่มถูกกาํหนดไวว้า่จะตอ้งมอีายอุย่างน้อยเทา่ใด ไมใ่ช่ว่าทุก

คนในทุกระดบัอายุมสีทิธ ิ ลกัษณะประชาธิปไตยประการหน่ึงที่ให้มีการควบคุมโดยการ

เลือกตัง้น้ีเกี่ยวกบัทฤษฎแีหง่การเป็นตวัแทน (representation) 

อน่ึง มปีระเดน็ทีต่อ้งพจิารณา เชน่  

ก. ตัวผู้ออกเสียงเลือกตัง้เอง รู้จ ักมักคุ้นผู้สมัครดีเพียงใด การได้ฟงัการแถลง

นโยบาย การพดูในการหาเสียง (political campaign) อาจเป็นทีป่ระทบัใจ แต่อปุนิสยัใจคอ

ทีแ่ทจ้รงิของผูส้มคัรเป็นอยา่งไร หรอืตามทฤษฎีภเูขาน้ําแขง็ (iceberg) คอื รูห้น้าไมรู่ใ้จ เป็น

เรือ่งยากทีจ่ะทราบสิง่ทีอ่ยูใ่ตน้ํ้า หรอืลกึลงไปในอุปนิสยัทีแ่ทจ้รงิได ้เพราะแมก้ระทัง่เพือ่น 
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รว่มงานหลายๆ คนทีคุ่น้เคยกนัหลายปี แต่เราเองกไ็มท่ราบอุปนิสยัและความสามารถทีแ่ทจ้รงิ 

ข. ราษฎรผู้ออกเสียงมกัจะเปล่ียนแนวความต้องการและความคิดเห็นใน

ชีวิตประจําวนั แต่ละคนย่อมมกีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องความต้องการ ความหวังและ

ความรูส้กึต่าง ๆ  

การเลือกตัง้มกักระทําเป็นวาระ เช่น 2 ปีบ้าง 4 ปีบ้าง  เมื่อเลือกไปแล้วมกัมผีล

เท่ากบัเลือกไปเลย  และต้องเผชิญกบัผลลพัธ์จากการเลือกตัง้นัน้ ในแง่ของตวับุคคลเป็น

ช่วงเวลา 2 ปีบ้าง 4 ปีบ้าง แต่ผลในเชิงนโยบาย (ทัง้ที่ถูกต้องและผดิพลาด) อาจยนืนาน

นบัเป็น 10 ปีกไ็ด ้

จากขอ้คดิทํานองน้ีทําใหม้ผีูเ้สนอว่า วาระการดาํรงตาํแหน่งไม่ควรกําหนดใหย้าว

เกนิไป นกัและโดยเฉพาะในโลกรว่มสมยัการเปลีย่นแปลงเป็นไปไดร้วดเรว็มาก  วาระการดาํรง

ตําแหน่งควรเป็นระยะสัน้ ๆ เชน่ เพียง 2 ปีเท่านัน้ หรอืแมก้ระทัง่น้อยกวา่นัน้ (เชน่ กรณีเลอืก

ตวัแทนในระดบัอื่น ๆ มกีารเลอืกตัง้เป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย ์เป็นตน้) เช่น เพยีง 1 ปี 

เป็นตน้ 

23.1 ความเสมอภาคทางการเมือง เป็นทีย่อมรบัแลว้ว่าสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

ควรใหแ้ก่พลเมอืงทีบ่รรลุนิตภิาวะไม่ว่าชายหรอืหญงิ และโดยไมค่าํนึงถงึความยากดมีจีน  แต่

ในอดตีหาไดเ้ป็นเชน่นัน้ไม ่ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

ก. “ความเหมาะสม” ในการมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ในอดตีไม่มกีารยดึถอืหลกัทีว่่า 

เมื่อเป็นพลเมอืงที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะมสีทิธใินการออกเสยีง แต่ยดึถือหลกัแห่งคุณสมบตัิ

ของการมีทรพัยสิ์น (property qualification) และวธิกีารทดสอบตามความเหมาะสมต่าง ๆ 

เช่น 1) การมีทรพัยสิ์น ในการเมอืงองักฤษ เดมิทเีดยีวสตรไีม่มสีทิธิออกเสยีง แต่กรณีที่เป็น

แม่ม่ายซ่ึงมีทรพัยสิ์น สามารถออกเสยีงเลอืกตัง้ได ้เกณฑก์ารมทีรพัยส์นิเกดิขึน้จากความเชื่อ

หรอืแนวคดิทีว่า่ผูม้ทีรพัยส์นิยอ่มมคีวามรบัผดิชอบ คอืย่อมไม่ออกเสยีงเลอืกบุคคลโดยไม่คดิ

ใหร้อบคอบ 2) การรู้หนังสือ เคยมเีกณฑว์่า ควรมคีวามรูข้ ัน้ตํ่าในการอ่านออกเขียนได้ 

(literacy) โดยอ้างว่าอย่างน้อยที่สุดสามารถอ่านได้ว่าเป็นผู้สมัครและพรรคอะไรในบาง

ประเทศ เช่น อินเดีย มกีารออกแบบบตัรเลอืกตัง้โดยใหม้สีญัลกัษณ์เพื่อสะดวกสาํหรบัผู้ไม่

รู้หนังสือ  

ดงันัน้ น่ามเีหตุผลอื่นในการกําหนดความรูข้ ัน้ตํ่าซึ่ง ได้แก่ เหตุผลทางการเมือง

หากมคีวามรูย่้อมทาํให้การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นไปโดยถกูต้องย่ิงขึน้ ทรรศนะน้ีคง
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พอจะรบักนัได ้ แต่กเ็ป็นทีท่ราบกนัดวี่าผูม้คีวามรูไ้ม่จําเป็นต้องลงคะแนนไดถู้กต้องเสมอไป 

ทัง้น้ีเพราะคน้พบทางพฤตกิรรมวา่ ความเช่ือซ่ึงได้มาแต่เยาวว์ยัมบีทบาทไมใ่ชน้่อยในการ 

ตดัสนิใจของบุคคล  นัน่คอืยอ่มมอีคติ  

ข. ทฤษฎี “กลีบหรือเปลือกหวัหอม” (onion peel thory) ซึง่เป็นทฤษฎทีีไ่ดร้บั

อทิธพิลเชงิจติวเิคราะห์ของ ซิกมนัด์ ฟรอยด ์มวี่ากลีบหวัหอมแรกสุด คอื เกิดก่อนกลีบ 

อ่ืน ๆ ยอ่มอยูด่ว้ยในสุด ดงันัน้ จงึยอ่มเอาออกไดย้ากทีสุ่ด เพราะการแกะออกหรอืปอกออก

ทาํดว้ยการฉีกหรอืดงึกลบีดา้นนอก คอื ทีเ่พิง่เกดิ ขึน้ออกก่อนความหมาย คอื ประสบการณ์

ท่ีฝงัใจอยู่ยัง้ยนืนานย่อมติดตวัมาตัง้แต่เยาวว์ยั 

ในยุคของนครรฐัเอเธนสป์ระมาณ 1 ใน 3 ของประชากร (พรอ้มครอบครวั) ประกอบ

ขึน้เป็นพลเมืองผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ สดัสว่นของพลเมอืงผูม้สีทิธใินยคุเมือ่ 2300 ปีเศษ

มาแลว้นัน้สูงกว่าสดัส่วนของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในประเทศองักฤษในศตวรรษที่ 17 เมื่อจอหน์ 

ลอ้คเขยีนทฤษฎทีางการเมอืงของเขาและสงูกว่าสดัส่วนของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองักฤษก่อนมรีา่ง

พระราชบญัญติัปฏิรปู (Reform Bill)แห่งปี ค.ศ.1832 (Ibid., p.113.)ในสหรฐัอเมรกิายุค

สถาปนาประเทศ  กว่า 200 กว่าปีมาแลว้ มกีารจํากดัสทิธคิ่อนขา้งมาก เช่น ทาสและคน  

อื่น ๆ  

การขยายผู้มีสิทธิเลือกตัง้เฉพาะบุรุษมขีึน้ในศตวรรษที่ 19 และเมื่อถึงปี ค.ศ.

1850 บุรษุอเมรกินัเกอืบทุกคนมสีทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ คอื ประมาณ 150 ปีมาแลว้  

สตรีไดร้บัสทิธสิว่นใหญ่ในช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 1และครัง้ท่ี 2 โดยมกัให้

สิทธิแก่สตรีโสดและแม่ม่ายซ่ึงมีทรพัยสิ์น แต่สตรีท่ีแต่งงานแล้วไม่มีสิทธิ เพราะสนิคา้ไม่

มทีรพัยส์นิของตนเอง 

ในฝรัง่เศสสตรไีมม่สีทิธเิลอืกตัง้จนกระทัง่ปี ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) คอื ภายหลงัมหา

สงครามโลกครัง้ที ่2  

ในเบลเย่ียมสตรไีม่มสีทิธิเลือกตัง้ จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492) คือเมื่อ

ประมาณ 40 ปีมาน้ีเอง ในสวติเซอรแ์ลนดป์ระเทศทีม่กัถอืกนัวา่เป็นแบบอย่างประชาธิปไตย 

(model democracy) กลบัใหส้ทิธสิตรเีพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้  

สวิตเซอรแ์ลนดเ์พ่ิงให้สิทธิแก่สตรี ปี พ.ศ. 2514 ในการออกเสยีงและกย็งัไมเ่ตม็ที่

ทัง้หมด เพราะตามระบบสมาพนัธรฐัของสวติเซอรแ์ลนด์ รฐับาลท้องถิน่มอีํานาจที่จะยงัไม่ให้

สทิธแิก่สตรทีุกคน 
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ในประเทศทีน่บัถอืศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก มกัรรีอนานกว่าจะใหส้ทิธแิก่

สตรใีนการออกเสยีงเลอืกตัง้โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มลาตนิอเมรกิา  

จากกรณปีระเทศแคนาดาซึง่เป็นระบบสหพนัธรฐัและในการเลอืกตัง้ระดบัสหพนัธรฐั 

ของแคนาดา สตรมีสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้มานานก่อนปี ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) ซึง่สตรแีคนาดา

ในรฐัควีเบค (Quebec) ซึ่งมปีระชากรเชื้อสายฝรัง่เศสและนับถือศาสนาโรมนัคาทอลกิเป็น

สว่นใหญ่ 

23.2 การใหสิ้ทธิผูบ้รรลุนิติภาวะ (adult suffrage) มเีหตุผลสนบัสนุน คอื 1)  ถอื

ว่าเป็นสทิธโิดยธรรมชาตขิองมนุษยท์ุกคนเมื่ออายุถงึระดบัหน่ึง 2) ยดึหลกัที่ว่าเมื่อรฐับาล

เรียกร้องเอาจากราษฎรในหลาย ๆ เรือ่ง โดยเฉพาะภาษี  

ดงันัน้ รฐับาลจงึควรใหสิ้ทธิแก่ราษฎรในการกําหนดว่าควรเกบ็ภาษ ี หรอืเรยีกรอ้ง

อะไรจากราษฎรไดบ้า้ง วาทะซึ่งกล่าวกนับ่อย ๆ คอื “อย่าเกบ็ภาษีโดยไม่มีระบบตวัแทน” 

(no taxation without representation) 3) ยดึหลกัความเสมอภาคแหง่การมสีว่นในอาํนาจ

ทางการเมอืง และ 4) ยดึแนวคดิของนครรฐัเอเธนสโ์บราณ  

สมยัเดมิเคยให้สทิธิแก่พลเมอืงบุรุษ บดัน้ีถือว่าก้าวหน้ายิง่ขึ้น จงึให้สทิธิแก่สตรทีี่

บรรลุนิตภิาวะแลว้ดว้ย 

เรือ่งการใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้นัน้มปีระเดน็ทีก่ล่าวกนัมากเกีย่วกบัความ 

สาํคญัของการไปออกเสยีงเลอืกตัง้ คอื แนวคดิทีว่่าจําเป็นยิง่ ถอืว่าราษฎรควรไปใชส้ทิธเิสมอ

เพือ่แสดงออกวา่ตนประสงคอ์ยา่งไร แต่ทัง้น้ีมไิดห้มายความวา่จะ ตอ้งบงัคบัเสมอไป ดงัจะเหน็

ได้ว่าในหลาย ๆ ประเทศไม่มีกฎหมายบงัคบัให้ไปลงคะแนน และแนวคิดท่ีว่า มีสิทธิ

เตม็ท่ีในการละเว้นไม่ออกเสียง แนวคดิน้ียดึหลกัทีว่่าเมื่อมสีทิธใินการออกเสยีง ย่อมมสีทิธิ

ในการไมอ่อกเสยีงดว้ย โดยอา้งกรณต่ีาง ๆ กนั ไดแ้ก่ การประท้วง บางครัง้รฐับาลจดัใหม้กีาร

เลือกตัง้ขึน้มาโดยไม่ถกูต้องตามกติกา เช่น ไม่ให้สิทธิแก่คนบางกลุ่มหรอืบางพรรคหรอื

กําหนดวนัและสถานทีไ่ม่เหมาะสม พลเมอืงย่อมมสีทิธใินการแสดงออกดว้ยการละเวน้โดยไม่

เขา้ร่วมในกระบวนการเลอืกตัง้ การตดัสินใจไม่ได้ ในกรณีน้ีผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้อาจปรากฏ

ตามสายตาพลเมอืงบางคนว่าดพีอ ๆ กนั หรอืไม่ดพีอ ๆ กนั ดงันัน้ จงึมเีหตุผลพอท่ีจะงด

ออกเสียง (abstention) ในวงการเมอืงนานาประเทศ เช่น ในองคก์ารสหประชาชาต ิการงด

ออกเสยีงก็มอียู่บ่อย ๆ โดยเหตุผลต่าง ๆ กนั เช่นว่า เพื่อ “บวัไม่ให้ชํา้ น้ําไม่ให้ขุ่น” หรอื

ทํานอง “รกัพ่ี เสียดายน้อง”  สามารถช่วยชาติด้วยวิธีอ่ืนได้  ถือว่าบางคนไม่สนใจ

การเมอืงโดยอุปนิสยั การทีจ่ะบงัคบัใหไ้ปออเสยีงเลอืกตัง้นัน้สามารถกระทาํได ้แต่ผลยอ่มไมด่ี
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ตาม เพราะวา่การออกเสยีงกลายเป็นสิง่ทีท่าํไปโดย “ฝืนความรู้สึก” และการชว่ยประเทศชาติ

และสงัคมกอ็าจมวีธิอีื่น ๆ ไดอ้กีหลายวธิ ี 

  (cf. Lester W. Mibrath, Political Participation, Chicago: Rand Mc Nally, 1965, 

pp.39.)    

อน่ึง ในบางช่วงแห่งประวตัศิาสตร ์เช่น ของประเทศเยอรมนี ผูไ้ปลงคะแนนมากเป็น

พเิศษแต่เป็นไปโดยแรงกระตุน้ใหไ้ปเลอืกพรรคทีไ่ม่เป็นประชาธปิไตย คอื พรรคนาซีซึง่มฮิีต

เลอรเ์ป็นผูนํ้า  

กรณีการใช้สิทธิร่วมทางการเมืองโดยปราศจากการยัง้คิดน้ี ธอมสั ฟุลเลอร ์

(Thomas Fuller) ในปี ค.ศ.1732 กล่าวไวว้่า “The mob has many heads but no brains” 

ซึง่ถอดความเป็นรอ้ยกรอง โดย วทิยา ชูพนัธ์ แห่งมหาวทิยาลยั เชยีงใหม่ ดงัน้ี “ฝงูชนบ้า

คลัง่ไซร้ มีหลากหวัเปล่าไร้ สติรู้คือสมอง”  

(cf. Rhoda T. (Tripp, comp.): The International Thesaurus  of Quotations, 

Penguin, 1981.p. 581.) 

นักปราชญ์รสุโซเองกไ็ดก้ล่าวไวว้่า “เป็นไปไม่ได้เลย ท่ีจะให้ราษฎรเอาใจใส่กบั

เรื่องการบา้นการเมืองอยู่ตลอดเวลา”  

(cf. Mayo, op.cit., p.124.) 

23.3 ไม่มีการออกเสียงได้เกิน 1 เสียง หลกัปจัจุบนั คอื “1 คนมีสิทธิ 1 เสียง” 

(one man one vote) แต่ในอดีตเคยมกีารออกเสยีงได้เกิน 1 เสียง เช่น ในองักฤษก่อนปี 

ค.ศ.1948 สามารถออกเสียงได้เกิน 1 เสียง (plural voting)  

ก่อนปีดงักล่าวผูท้ีเ่ป็นเจา้ของธุรกจิมสีทิธอิอกเสยีงไดเ้ป็นครัง้ที ่2 ในบรเิวณทีธุ่รกจิ

นัน้ ตัง้อยู่ และบณัฑิต (ไม่ใช่นักศกึษา) แต่ละคนยงัมสีทิธอิอกเสยีงเป็นครัง้ที่ 2 ในการเลอืก

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากอาณาบรเิวณหรอืเขตมหาวทิยาลยัอกีดว้ย 

24.  ประชาธิปไตย : 3 แกนหลกั (Core) 

นักวิชาการอเมริกัน ชื่อ รอย แมคริดดิส (Roy Macridis) กล่าวว่า เสรี

ประชาธปิไตยประกอบดว้ย 3 แกนหลกั คอื 1) แกนทางจรยิธรรม 2) แกนทางการเมอืง และ 3) 

แกนทางเศรษฐกจิ 

24.1 แกนทางจริยธรรม (moral core)  มรีากฐานมาจากขอ้สมมตฐิานทีว่่ามนุษย์

เป็นสตัวโ์ลกทีรู่้จกัเหตรุู้จกัผล (rational)  
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รฐับาลจงึควรยอมใหม้เีสรภีาพ 2 ประการ คอื 1) เสรีภาพในทางส่วนตวั (personal 

liberty) และ 2) เสรีภาพทางสงัคม (social liberty) แกนทางจริยธรรมเปรยีบเสมอืนกบั

พนัธกรณีของรฐับาลทีม่ต่ีอพลเมอืง เสรีภาพในทางส่วนตวั หมายถงึ สทิธต่ิาง ๆ ซึง่ใหค้วาม

คุ้มครองเอกชนจากการใช้อาํนาจอนัไม่เป็นธรรมของรฐับาล กฎหมายและกระบวนการ   

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต้องประกาศใหเ้ป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไป (มคีวามโปรง่ใส—transparancy) 

และเป็นกฎหมายทีพ่ทิกัษ์เสรภีาพของบุคคลในเรือ่งต่าง ๆ กนั เชน่ ในการคิด ในการพดู และ

ในการนับถือศาสนา อน่ึง แกนจรยิธรรมทีใ่หก้ารคุม้ครองเสรภีาพส่วนบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ  

เชน่  

1) ไม่มีการค้นบา้นราษฎรโดยไมม่หีมายคน้  

2) การใหโ้อกาสในการแก้ข้อกล่าวหาต่อหน้าศาลเพือ่ปกป้องตนเอง  

นอกจากน้ีจะตอ้งมกีารคุม้ครองสทิธใินการเขยีน การโฆษณา และการอภปิรายแสดง

ความคดิเหน็ดว้ย ส่วนเสรีภาพทางสงัคม หมายถงึ การทีร่ฐัใหโ้อกาสแก่ประชาชนแต่ละคน

โดยเทา่เทยีมกนั โดยไมค่าํนึงถงึเชือ้ชาต ิผวิพรรณ หรอืภาษาในการ 1) เลอืกถิน่ทีอ่ยู ่2) เลอืก

สถานทีท่าํงาน 3) เขา้โรงเรยีน ฯลฯ 

24.2 แกนทางเศรษฐกิจ  (Economic Core) เสรปีระชาธปิไตยพงึใหส้ทิธแิละ

เสรภีาพทางเศรษฐกจิต่าง ๆ ไดแ้ก่ สทิธใิน ทรพัยส์นิทีห่ามาไดโ้ดยถูกกฎหมาย ในการไดร้บั

มรดก ในการสะสมทรพัย์สนิ และมเีสรภีาพในการผลิต การขายและซื้อ และการทําสญัญา  

ทัง้น้ีย่อมมีเงื่อนไขประกอบ เช่น รฐัอาจไม่อนุญาตให้ผลิตอาวุธสงครามหรือยาที่เป็น

อนัตรายต่อสงัคมกไ็ด ้

24.3 แกนทางการเมือง (Political Core) ประกอบดว้ยหลกั คอื การไดร้บัความ

เหน็ชอบหรอืยินยอมจากบุคคล (individual consent) การมตีวัแทนและการมรีฐับาลทีเ่ป็น

ตวัแทน (representation and representative government) การมอีธปิไตยเป็นของปวงชน

หรอืหลกัลทัธริฐัธรรมนูญ (constitutionalism) 

25.  ทศบญัญติัของประชาธิปไตย : ซิกมนัด ์ นอยมนัน์ 

นกัวชิาการชื่อ ซิกมนัด ์ นอยมนัน์ (Sigmund Neumann) กล่าวว่า ประชาธปิไตยมี

ทศบญัญติัหรือหลกัสิบประการ (Democratic Dealogue) ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีงเป็นขอ้ ๆ โดย

ใหค้ลอ้งจองกนัดงัน้ี  

1) อาํนาจสงูสดุ (อธปิไตย) มาจากราษฎร  

2) ขัน้ตอนเลอืกผูนํ้าเป็นไปโดยเสรี  
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3) ผูนํ้ามีความรบัผิดชอบ  

4) ระบอบความเสมอภาค (ของราษฎรโดยกฎหมาย) ยอมรบั  

5) สนบัสนุนพรรคการเมืองท่ีมีมากกว่าหน่ึง  

6) พึงเน้นความหลากหลายในชวีติประจาํวนั  

7) ไมก่ดีกนักลุ่มสาํคญั ๆ จากการมสีว่นในการบริหาร  

8) เน้นการมีทศันคตแิบบประชาธปิไตย  

9) ให้สาํนึกเป็นพลเมอืงดี  

10) เน้นความเชื่อมัน่ในความดีของมนุษย ์รายละเอยีดเพิม่เตมิมดีงัน้ี  

(cf. Henry W. Ehrman (ed). Democracy in a Changing Society, New York: 

Prageger,1964.) 

หลกัท่ีหน่ึง : อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือของมหาชน (Popular 

Sovereignty) หมายถงึ อาํนาจในการปกครองมาจากความเหน็ชอบของราษฎรทัว่ไป 

หลกัท่ีสอง : ขัน้ตอนเลือกผูนํ้าเป็นไปโดยเสรี  เปิดโอกาสใหม้กีารใชส้ทิธอิยา่งเสร ี

โดยมโีอกาสเลอืกมากกว่า 1 พรรค การยอมใหจ้ดัตัง้พรรคการเมอืงไดม้ากกว่าหน่ึงพรรค คอื 

ใหม้พีรรคฝา่ยคา้นไดย้อ่มเป็นนิมติดขีองประชาธปิไตย  

การศึกษาเปรียบเทียบฝ่ายค้านในประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา สวเีดน นอรเ์ว เบล

เยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนี ออสเตรเลยี และอติาล ีมใีน Robert A. Dahl (ed.), Political 

Opposition in Western Democracies, Yale University Press, 1966. นกัวชิาการ

รฐัศาสตรผ์ูห้น่ึงชื่อ เจนนิงส ์(W. Ivor Jennings) ไดก้ล่าวไวว้่า พรรคฝ่ายค้านขององักฤษมี

บทบาทสาํคญัยิง่ในการทาํใหอ้งักฤษมคีวาม 

มัน่คงในหลักประชาธิปไตย ทัง้น้ีเพราะพรรคฝ่ายค้านมีบทบาทในการควบคุม

กระบวนการทางการเมอืงของฝา่ย รฐับาล 

หลกัท่ีสาม : ผู้นําท่ีมีความรบัผิดชอบ ผู้นําไม่ได้หมายถึงเฉพาะฝ่ายบริหาร 

ผู้นําประเทศย่อมมหีลายคนหรอืหลายระดบั ผู้นํามตีัง้แต่ประมุขของประเทศ (รฐัหรอืรฐั

ประชาชาติ) ประมุขหรอืหวัหน้ารฐับาล ผูท้ี่ประกอบเป็นคณะ รฐับาลรวมทัง้หวัหน้าหน่วย

ราชการระดบัต่าง ๆ กนั  ส่วนผูนํ้าอื่น ๆ รวมทัง้ผูอ้ยู่ในวงการนิติบญัญติั เช่น ประธานสภา 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หวัหน้าพรรค และผูบ้รหิารพรรค  นอกจากน้ี ยงัหมายรวมถงึฝ่าย

ตุลาการ และผูนํ้าของกลุ่ม หรอืองคก์าร หรอืสมาคมอยา่งทีเ่รยีกกนัว่ากลุ่มหลากหลาย หรอื 

เอน็-จี-โอ NGO—Non-governmental organization ดว้ย ความรบัผิดชอบ : ไม่ใช่เพียงการ
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เป็น ผูมี้เจตนาดี ผูนํ้าท่ีมีความรบัผิดชอบ จาํเป็นทัง้ในยามปกตแิละในชว่งวกิฤตการณ์ เช่น 

ในช่วงเวลาสงคราม หรอืบา้นเมอืงระสํ่าระสาย การมผีูนํ้าซึง่มเีพยีง “เจตนาดี” หรอืเป็น “คน

ดี” ย่อมไม่พอเพยีง ผู้นําท่ีเหมาะสมคอื เป็นนักบรหิารทีด่ซีึง่รูจ้กัรบัผดิชอบ ทัง้น้ีเพื่อใหก้าร

ปกครองบ้านเมอืงเป็นไปดว้ย ทัง้ในขณะนัน้และในอนาคต ผูนํ้าทีม่คีวามรบัผดิชอบ ไม่ว่าจะ

เป็นนักบรหิาร นักการเมอืง หรอืหวัหน้ากลุ่มจะต้องมองเห็นการณ์ไกลด้วย เช่น ไม่พงึนํา

ทรพัยากรของชาตทิีห่าทดแทนไดย้าก เช่น ป่าไม ้แรธ่าตุ แก๊สธรรมชาต ิและน้ํามนั มาใชเ้พื่อ

ปจัจุบนัจนหมด หรอืเป็นสว่นใหญ่ จนทาํให้อนุชน (คนรุ่นต่อไป) ประสบความลาํบาก 

หลกัท่ีส่ี : ระบอบความเสมอภาค (ของราษฎร) ยอมรบั ประชาธปิไตยมุ่งใหม้ี

ระบบกฎหมายทีป่ระกนัความเสมอภาคของประชาชน การมรีะบบกฎหมายมลีกัษณะแตกต่าง

จากสภาพการณ์ในระบบเผดจ็การ ซึง่ถอืวา่คาํสัง่หรอืคาํบญัชาของผูนํ้าสาํคญักวา่สิง่อื่นใด แต่ใน

ระบอบประชาธปิไตยเน้นกระบวนการท่ีเหมาะสมของกฎหมาย (due process of law) 

หลกัท่ีห้า : สนับสนุนพรรคการเมืองมากกว่าหน่ึงพรรค ประชาธปิไตยยอมรบั

การมพีรรคการเมอืงมากกว่าหน่ึงพรรคขึน้ไป เพื่อทีจ่ะไดม้กีารแข่งขนักนัและราษฎรมโีอกาส

เลอืกได ้

หลกัท่ีหก : พึงเน้นความหลากหลายในชีวิตประจาํวนั  ประชาธปิไตยสง่เสรมิการ

มคีวามหลากหลายในชวีติประจําวนั คอื ใหม้เีสรภีาพ แต่ภายในวงกรอบกวา้ง ๆ กจิวตัรของ

ประชาชนในระบอบประชาธปิไตยมมีากเกนิกว่าการไปออกเสยีงลงคะแนนนาน ๆ ครัง้ คนใน

ระบอบประชาธปิไตยสามารถรบัฟงัรายการวิทย ุหรอือ่านหนงัสอืไดต้ามความประสงค ์มสีทิธิ

เลือกวถิีแห่งการดาํเนินชีวิต เช่น ในเรื่องการแต่งกาย ในการหาแพทย์ ในการเลือกเคหะ

สถาน และย่อมสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนานาชนิด ได้แก่ การเขา้ไปมส่ีวนร่วมใน

องคก์าร สมาคม ชมรม สนันิบาตต่าง ๆ  ลทัธิประชาธิปไตยไม่สนบัสนุนใหค้นอยูใ่นกรอบที่

เป็นเสมอืนมาจากแม่พมิพ ์  เดยีวกนั มฉิะนัน้ จะทําใหค้นเป็นเสมอืนหุ่นยนต์ (robot) ซึ่ง

ปราศจากความคดิ ประชาธปิไตยเปิด ทัง้ประตูแหง่สติปัญญาและประตูแหง่จิตใจ 

หลกัท่ีเจด็ : ไม่กีดกนัการมีส่วนร่วมในการปกครอง การกดีกนัหรอื “การเลอืก

ปฏบิตั”ิ กลุ่มชนทีเ่ป็นพลเมอืงโดยไม่ใหม้สีทิธมิเีสยีงในการกําหนดนโยบาย และในการมสี่วน

รว่มในการบรหิารจดัวา่ผิดหลกัสิทธิมนุษยชน (human rights) ซึง่ถอืว่าทุกคนเท่ากนัในความ

เป็นมนุษย ์นโยบายและการปฏิบติัท่ีชอบธรรมต่อชนกลุ่มน้อย 

หลกัท่ีแปด : ส่งเสริมครรลองทศันคติแบบประชาธิปไตย ประชาธปิไตย ไมอ่าจ

เป็นจรงิขึน้มาไดเ้พยีงจากการมีคาํขวญั (สโลแกน) อย่างเช่นว่า 1) “รฐับาลเป็นของปวง
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ชน” 2) “เสรภีาพเหนือสิง่อื่นใด” 3) “ประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ” หรอื 4) “เสียงประชาชน 

คือ เสียงสวรรค”์ เท่านัน้ การท่องคาํขวญัหรอืการประกาศคําขวญัเป็นเพยีงการโฆษณาให้

เกดิความนิยมในระบบ และเมื่อซํ้าซากบ่อย ๆ เขา้กย็่อมทําใหเ้กดิความเบื่อหน่าย การเป็น

ประชาธิปไตย ขึ้นอยู่กับการปฏิบติัการ หรือดําเนินการให้คําขวญันั้น ๆ กลายเป็น

ทศันคติเชิงประชาธิปไตย คอื 1) ใจกว้าง 2) การยอมรบัว่าความคดิเหน็ย่อมแตกต่างกนั

ออกไป  และความคดิของตนอาจผดิกไ็ด ้ 3) การเคารพสทิธสิว่นตวัของบุคคลอื่น 4) การไมใ่ช้

กาํลงัรนุแรงในการแกป้ญัหา 5) การเคารพในกตกิา ฯลฯ 

หลกัท่ีเก้า : ให้สาํนึกเป็นพลเมืองดี ความสาํนึกน้ีไมจ่าํกดัอยูเ่ฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง อาชพีใดอาชพีหน่ึง หรอืผู้บรหิารระดบัใดระดบัหน่ึง การเป็นพลเมอืงดมีคีวามหมายที่

แตกต่างจาก “คนด”ี อยูบ่า้ง 1) คนดีอาจเป็นนกัวปิสัสนา ผูไ้มเ่คยสนใจการบา้นการเมอืง หรอื

ปล่อยว่างและปลงในหลายสิง่หลายอย่าง 2) พลเมืองดี หมายถึง การเป็นสมาชกิของสงัคม

การเมอืงผู้ประพฤติอนัเป็นคุณแก่ระบบประชาธิปไตยและหน้าท่ีพลเมืองดี หมายรวมทัง้การ

ประกอบ 1) สมัมาอาชวีะ 2) การไม่บ่อนทําลายชาติ 3) การมน้ํีาใจทําประโยชน์ใหก้บัสงัคม

หรอื 4) การมสีาธารณประโยชน์ใหก้บัสงัคม หรอืการมสีาธารณประโยชน์จิต 

หลกัท่ีสิบ : มีศรทัธาในมนุษยท์ุกคน ประชาธปิไตยเป็นลทัธิการเมืองทีส่นบัสนุน

การมองโลกในแง่ดี คอื ไม่ตัง้แง่หรือตัง้ข้อสงสยัคนอื่นไวล้่วงหน้าว่าจะทาํผดิคดิมชิอบ และ

ถอืว่าแต่ละคนย่อมมคีุณค่าในตวัเอง ลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ ความไว้วางใจ (trust) ว่ามนุษยแ์ต่ละ

คนมคีวามดอียู่ในตนเอง จงึสามารถปกครองตนเองได้โดยไม่ต้องใหร้ฐับาลเขา้ควบคุมมาก

จนเกนิไป  

ข้อสมมติฐานที่ควรอยู่ในโลกทรรศน์ (ภาษาเยอรมนัเรยีกว่า Weltanchauung) 

ของบุคคล  คอื  การถอืว่ามนุษยท์ุกคนมเีจตนาดี หรอือยา่งน้อยพยายามทาํตนเป็นคนดีแต่

พฤตกิรรมทีอ่อกมาในรปูทีไ่มด่นีัน้เป็นไปโดยบรบิทแหง่สิง่แวดลอ้มนานาประการเป็นสาํคญั  

หลกัประชาธิปไตยใหค้วามสาํคญักบัการอบรมหรอืการขดัเกลาทางสงัคม (nurture) 

บางครัง้เรียกว่ารวบรวมสาํรวจมากกว่าสภาวะท่ีติดตวัมา (nature) หรอื พรสวรรค ์

26.  เสาเอกส่ีต้นของประชาธิปไตย 

ออสติน แรนน่ี สรปุหลกัประชาธปิไตยไว ้4 ขอ้ ซึง่อาจเรยีกวา่เป็นเสาเอกส่ีต้นหรอื

จตสุจัพจน์ของประชาธปิไตย บางครัง้อาจเรยีกวา่ “จตุสดมภ”์ แหง่ประชาธปิไตย   

(Austin Ranney, The Governing of Men, op.cit., pp.197, ff.) 

ผูเ้ขยีน (จริโชค วรีะสย) ไดเ้รยีบเรยีงใหส้ะดวกต่อการจดจาํไวด้งัน้ี   
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1) อาํนาจอธปิไตยของพลเมอืงเด่น  

2) เน้นเสมอภาคโดยสจุรติเป็นทีต่ัง้  

3) ฟังความคดิเหน็  

4) เน้นเสยีงคนหมูม่าก 

เสาเอกต้นท่ีหน่ึง : อํานาจอธิปไตยของพลเมืองเด่น เป็นอํานาจที่ผ่าน

กระบวนการตามทฤษฎสีญัญาประชาคม กล่าวคอื มกีารมอบใหก้บัผูแ้ทนเป็นวาระ ๆ ไป มใิช่

เป็นการมอบใหค้รัง้เดยีวแลว้หมดสิน้ไปเลย และบางอย่างมอบใหไ้ม่ได ้เช่น สิทธิในการนับถือ

ศาสนา หรอืสทิธมินุษยชนอื่น ๆ แต่อยูใ่นขอบขา่ย บางครัง้บางคราวหรอืในบางเรื่อง เช่น การ

ถูกเกณฑท์หาร 

เสาเอกต้นท่ีสอง : เน้นเสมอภาคโดยสจุริต เป็นการคาํนึงถงึทัง้สทิธ ิและหน้าที ่

เสาเอกต้นท่ีสาม : ฟังความคิดเหน็ สามารถกระทาํไดโ้ดยผา่นกระบวนการ สาํรวจ

ความคดิเหน็อยา่งทีเ่รยีกวา่ Poll หรอืการสดบัตรบัฟงัจากการไปเยีย่มเยอืนพบปะราษฎร 

เสาเอกต้นท่ีส่ี : เน้นเสียงหมู่มาก  แมห้ลกัการประชาธปิไตยจะเน้นมติของเสยีง

ส่วนใหญ่ แต่การปฏบิตัติามเสยีงประชาชนไม่อาจทาํได้เสมอไป มหีลายสิง่หลายอย่างที่ไม่

อาจจะทําตามความประสงคป์ระชาชนได ้เช่น 1) การใหร้ฐับาลแจกท่ีดินแก่ราษฎรคนละ 50 

ไร่ 2) การยกเลิกหน้ีสนิเก่าหรอื 3) มกีารเกบ็ภาษีในอตัราที่ตํ่ากว่าเดมิมาก เป็นต้น  ดงันัน้ 

จงึมขีอ้แตกต่างระหว่าง “นักการเมือง” กบั “รฐับุรษุ” ผูท้ีเ่ป็น “นักการเมือง” (politician) 

มกัพยายามกระทํา หรอืประกาศว่าจะกระทําตามความต้องการของประชาชน เพื่อหาเสยีง

สนับสนุนเฉพาะหน้า คือ ในระยะเวลาที่สามารถเหน็ผลโดยเร็วหรอืในระยะสัน้ แต่ผู้ที่เป็น 

“รฐับุรษุ” (Statesman) ผูเ้หน็การณ์ไกลมกัจะใชว้จิารณญาณเลอืกกระทาํการเฉพาะทีเ่หน็ว่าจะ

ยงัประโยชน์ใหเ้กดิแก่ราษฎรจรงิ ๆ เท่านัน้  โดยเฉพาะในระยะยาว ทัง้น้ีเพราะรฐับุรษุเป็นห่วง

ผลท่ีตามมาต่ออนุชนคนรุ่นหลงั ภาษติรฐัศาสตรข์อ้หน่ึงโดย James Freeman Clarke ซึง่  

มวีา่  

“นักการเมืองคิดถึงการเลือกตัง้ครัง้ต่อไปแต่รฐับรุษุคิดถึงคนรุ่นต่อไป” 

(A politician thinks of the next election. A statesman thinks of the next 

generation.) 

27.  ประชาธิปไตยกบัอธิปไตย 3 ประเภทในพทุธศาสนา 

ในพุทธศาสนาได้มีการกล่าวถึงอธิปไตย 3 ประเภท ได้แก่ 1) โลกาธิปไตย 2) 

อตัตาธปิไตย และ 3) ธรรมาธปิไตย ซึง่เป็นเรื่องของการทีบุ่คคลจะยดึถอืสิง่ใดเป็นใหญ่ในการ
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ดําเนินชีวิต อธิปไตยทัง้สามนัน้อาจดดัแปลงให้มีความหมายทางการเมืองโดยเปลี่ยนตัว 

“บุคคล” มาเป็น “ประเทศ” หรือเป็น “รฐั” เมื่อเป็นเช่นนัน้แล้ว อธิปไตยสามประเภท

ดงักล่าวน่าจะใชใ้นความหมายวา่เป็นระบอบการปกครอง 

โลกาธิปไตย มาจากศพัท ์“โลก” สนธกิบั “อธิปไตย” โลก ณ ทีน้ี่ หมายถงึราษฎร 

หรอืสงัคม ในอินเดีย โลกสภาหมายถงึ สภาประชาชน คอื สภาล่าง (ในอนิเดยีมสีองสภา อกี

สภาหน่ึง คอื ราชยสภา หรอืสภาสูง) โลกาธปิไตยถอืไดว้่าเป็นการปกครองทีใ่กล้เคยีงกบัลทัธิ

ประชาธิปไตย เพราะมคีวามหมายวา่ยกใหพ้ลเมอืงเป็นสว่นใหญ่  

คาํสอนท่ีส่งเสริมหรือสอดคล้องกบัหลกัประชาธิปไตยมมีากในพระพุทธศาสนา 

เช่น 1) เรื่องความเสมอภาค พุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เท่ากนั ไม่ว่าจะมตีระกูลหรอืเกิดใน

วรรณะใดกต็าม 2) เรื่องเสรภีาพ พุทธศาสนามคีาํสอนใน “กาลามสตูร” ซึง่สนบัสนุนใหบุ้คคลใช้

เหตุผลและความคิดอิสระในการตดัสนิปญัหาต่าง ๆ โดยไม่ติดอยู่กบัเรื่องต่าง ๆ คอื ไมใ่ห้

เชื่อโดยฟงัตามกันมา, โดยนําสืบกันมา, โดยตื่นข่าวลือ, โดยอ้างตํารา, โดยนึกเดา, โดย

คาดคะเน, โดยตรกึตรองตามอาการ, โดยพอใจว่าเหมาะกบัความเหน็ของตน, โดยเหน็ว่าผูพู้ด

เชื่อถอืได ้หรอืมฐีานะเป็นสมณะและเป็นคร ูแต่ใหส้บืสวนคน้ควา้เสยีก่อนจงึเชื่อ 

อตัตาธิปไตย ไดแ้ก่ การใหอ้าํนาจไวก้บัคน ๆ เดยีว เช่น มอบใหแ้ก่พระราชาหรอืผู้

ยิง่ใหญ่คนใดคนหน่ึง หากมอบอาํนาจใหก้บักษตัรยิก์เ็รยีกวา่ ราชาธิปไตย  

และหากมอบอํานาจไวใ้หผู้เ้ผดจ็การกเ็ป็นระบบอํานาจนิยมซึง่อาจเป็นฝา่ยซา้ยหรอื

ฝา่ยขวากไ็ด ้ในสมยัพทุธกาลรปูแบบการปกครองใกลเ้คยีงกบัอตัตาธปิไตย คอื มพีระราชาเป็น

ใหญ่ แต่ถา้ศกึษาในรายละเอยีดแลว้จะพบว่าไม่ใช่เป็นแบบราชาธปิไตยทเีดยีว ทัง้น้ีเพราะการ

ปกครองดงัเช่นในกรุงกบลิพสัดุน์ัน้ พระราชวงศศ์ากยะร่วมมอืกนัปกครองเขา้ทํานองเป็นสภา

มนตรี เจ้าศากยะผลดักันเป็นหวัหน้าหรือประมุขสภาซึ่งเรียกว่าราชา เม่ือพระพุทธองค์

ประสูตินัน้เป็นเวลาที่พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบดิาเป็นราชา หรอืเป็นหวัหน้าสภามนตรี

แห่งศากยวงศ ์

ธรรมาธิปไตย การปกครองที่ดีเลิศตามนัยแห่งพุทธศาสนา คอื ธรรมาธิปไตย 

(ธรรมะสนธิกบัอธิปไตย) ได้แก่ การยกย่องธรรมะให้เป็นใหญ่ทัง้ในหมู่ผูนํ้าและประชาชน

ทัว่ไป มีการเทิดทูนผู้มีคุณธรรมให้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน การปกครองสมยัพระเจ้าอโศก

มหาราชหลังจากที่ทรงยอมรับนับถือพุทธศาสนาแล้วถือกันว่าเป็นแบบธรรมาธิปไตย 

ธรรมาธปิไตยยกย่องผูม้ธีรรมะ และเป็นการปกครองที่อยู่ในกรอบแห่งศลีธรรมและจรยิธรรม 

และมุง่ใหร้าษฎรยดึธรรมะเป็นเกณฑ ์
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28.  การเป็นเสรีประชาธิปไตย 

ในปี ค.ศ.1789 มกีารปฏวิตัใิหญ่ในฝรัง่เศสลม้ระบบการปกครองแบบเดมิ และใฝฝ่นั

กนัว่าจะได้ระบบใหม่ที่ดีที่วิเศษในรูปของประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยฝรัง่เศสก็ล้มลุก

คลุกคลานมาเป็นเวลานาน 

ก. กรณีฝรัง่เศส  แมก้ระทัง่ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 คนฝรัง่เศสก็ยงัหนัไปหา

ระบบผูนํ้าแบบนโปเลียน โบนาปารต์ (Napoleon Benaparte, 1769-1821) ซึง่เป็นจกัรพรรดิ

แห่งฝรัง่เศส ระหว่างปี ค.ศ.1804-15 จกัรพรรดนิโปเลยีนเกดิ ณ เกาะคอรซิ์ก้า ทรงมพีีน้่อง

เป็นชาย 4 คน ซึ่ง 3 คนดํารงตําแหน่งสูง คอื Jerome Bonaparte เป็นกษัตรยิ์แห่ง 

Westphalia (1807-13) Joseph Bonaparte เป็นกษตัรยิแ์หง่เนเปิลส ์ระหว่าง 1806-08 และ

เป็นกษตัรยิข์องสเปนระหวา่งปี 1808-13 และหลุยส ์นโปเลยีน เป็นกษตัรยิฮ์อลแลนดร์ะหว่างปี 

ค.ศ.1806-10 

ลกัษณะสาํคญัของการปกครองแบบนโปเลียนโปนาปารต์ เรยีกว่า ลทัธิโบนาปาร์

ติสม ์หรอื “ปมโบนาปารต์” (Bonapartism) ปมหรอืลทัธโิบนาปาร์ตมอีงค์ประกอบสําคญั 

ไดแ้ก่ การปกครองแบบเผดจ็การ ซึง่เน้นการใชพ้ละกาํลงัทางทหาร  

ปมโปนาปารต์ ปรากฏในประชาชนหลายประเทศในโลก สาํหรบัในประเทศฝรัง่เศส

ปรากฏว่าประชาชนยงัมแีนวโน้มที่จะมปีมโบนาปารต์ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที่ชาวฝรัง่เศสให้

ความสนบัสนุนอยา่งมาก ต่อการมผีูนํ้าประเภท 

นายพลชารล์ส ์เดอโกลย ์(Charles de Gaulle, 1890-1970) ซึง่มชีื่อเสยีงโด่งดงัใน

สงครามโลกครัง้ทีส่อง และเป็นประธานาธบิดขีองฝรัง่เศสประมาณ 10 ปี คอื ระหว่าง 1959-69 

ซึง่เน้นอาํนาจบริหารมากกว่าอาํนาจนิติบญัญติัและอาํนาจตุลาการ 

ลทัธิโบนาปาร์ติสม์ หรอืปมโบนาปาร์ตเป็นลกัษณะที่ไม่สอดคล้องกบัหลกั

ประชาธ ิป ไตยซึ ่ง สน ับสนุนคว ามค ิดที ่ว ่าร ฐั บ า ล ค ว ร ม ีอํา น า จ จํา ก ดั  ( limited 

government) นอกจากน้ียงัตรงกนัขา้มกบัหลกัการคานอํานาจของฝ่ายต่าง ๆ แห่งอธปิไตย 

เป็นลกัษณะทางจติวทิยาอย่างหน่ึง ซึ่งมปีรากฏในกรณีของชาวฝรัง่เศส แต่ในความหมาย

ทัว่ไป หมายถงึ การนิยมผูนํ้าแบบเดด็ขาดโดยเฉพาะทางการทหาร ไมว่า่จะในสงัคมใดกต็าม 

ข. กรณีสหรฐัอเมริกา : 4 กรกฎาคม การปฏวิตัิในอเมรกิาเกดิขึ้น วนัที่ 4 

กรกฎาคม ค.ศ.1776 คือ แยกตวัจากประเทศองักฤษ และมกีารถือเอาวนันัน้เรยีกว่า The 

Fourth of July (หรอื  Independence Day) ซึง่เป็นวนัชาติอเมริกนั 

ในปี ค.ศ.1787 สหรฐัอเมรกิามรีฐัธรรมนูญทีผ่า่นการเตรยีมการรา่งมาแลว้เป็นอยา่งด ี 
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ต่อมาประมาณ 80 ปีภายหลงัการประกาศอิสรภาพ สหรฐัอเมรกิาเผชญิกบัวกิฤตการณ์ที่

ยิง่ใหญ่ทีส่ดุ ไดแ้ก่ สงครามระหวา่งฝ่ายเหนือกบัฝ่ายใต้ คอื สงครามกลางเมือง (American 

Civil War, 1861-65) การคงอยูข่องประเทศประสบปญัหาอยา่งหนกัเพราะเกอืบจะมกีารแยก

ออกเป็น 2 ประเทศ โดยฝ่ายเหนือเรยีกว่า เป็นฝ่ายสหภาพ (The Union) กบัฝ่ายใต้ ซึ่ง

เรยีกว่าเป็นฝ่ายสมาพนัธรฐั (Confederacy) แต่วกิฤตการณ์กผ็่านพน้ไปได้ รฐัธรรมนูญ

อเมรกินัผ่านการนําไปใช้และมกีารแก้ไขหลายครัง้ แต่ก็ยงัคงรูปเดมิเป็นส่วนใหญ่ สถาบนั

ประชาธปิไตยดจูะคงทนถาวร 

ค. กรณีอินเดีย  ประสบการณ์ของอินเดียเป็นตัวอย่างที่แปลกออกไป คือ เป็น

ประเทศที่เรียกว่า “ด้อยพัฒนา” หรือ “กําลังพัฒนา” แต่สามารถรักษาความเป็น

ประชาธปิไตยไดต้ลอดมานับตัง้แต่ได้รบัเอกราชในปี ค.ศ.1947 อนิเดยีผ่านพน้วกิฤตการณ์

หนัก ๆ มาหลายครัง้ แต่กไ็ม่ละทิง้อุดมการณ์และรปูแบบการปกครองแบบเสรปีระชาธปิไตย จาก

ตวัอย่างขา้งต้น จงึน่าพจิารณาว่าอะไรเป็นปจัจยัหรอืองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีเ่อื้อหรอืเกื้อกูลต่อ

การปกครองแบบประชาธิปไตย สาเหตุแห่งความเป็นเสรปีระชาธิปไตยมต่ีาง ๆ กนั เช่น 1) 

สาเหตุทางวฒันธรรมทางการเมอืง 2) สาเหตุทางเศรษฐกิจและสงัคม และ 3) สาเหตุทาง

ประวตัศิาสตร ์

29.  ปัจจยัท่ีหน่ึง : วฒันธรรมทางการเมือง (political culture) 

“วฒันธรรม” ณ ทีน้ี่ใชต้ามนัยแห่งสงัคมศาสตร ์ซึง่มคีวามหมายกวา้งขวางครอบคลุม

ทัง้ 1) สิง่ที่เป็นของเลิศหรอืสิ่งที่ได้รบัการปรุงแต่งอย่างดีแล้ว 2) ขนบธรรมเนียม และ 3) 

บรรดาผลติผลทางสงัคมมนุษยท์ีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูแ้ละมกีารถ่ายทอดเปลีย่นแปลงได ้

(บรรพต (จริโชค) วรีะสยั. สงัคมวิทยา-มานุษยวิทยา. โรงพมิพค์ุรสุภา, 2520) 

วฒันธรรมทางการเมือง ได้แก่ ทศันคติ, ความรู้สึก และความเช่ือของคนใน

ชาติว่า โน้มเอียงไปในทางเผดจ็การหรอืไปในทางประชาธปิไตย (Dennis Kavanagh, Political 

Culture, London: Macmillan, 1972.) ปัจจยัสาํคญัเกีย่วกบัวฒันธรรมทางการเมืองอยา่ง

หน่ึง ได้แก่ ทศันคติและความเชื่อแบบประชาธปิไตย ซึ่งเริม่จากเจตจาํนงของราษฎร 

(political psychology) คอื จิตปรารถนาประชาชน   

จอหน์ สจ้วต มิลล ์(John Stuart Mill, 1806-1873) นกัคดิระดบัตน้แบบชาวองักฤษ

เขยีนไว้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 19 ว่า ก่อนท่ีประชาธิปไตยจะมขีึ้นได้พลเมอืงในประเทศต้องมี

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะปกครองตนเองเสยีก่อน การมคีวามปรารถนาสะทอ้น

ทศันคตวิา่ ประชาธปิไตยเป็นของดีและสมควรทาํใหเ้กดิมขีึน้  
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การเป็นประชาธิปไตยขึน้อยูก่บัความเช่ือศรทัธา (belief and faith) ของพลเมอืง

ในชาติที่ประสงค์จะมกีารปกครองและมชีวีติแบบประชาธปิไตย อน่ึง  มวีาทะทางรฐัศาสตร์

คลา้ย ๆ กบัคาํกล่าวของ จอหน์ สจว้ต มิลล ์วา่  

“รฐับาลกบัประชาชนเป็นกระจกเงาซ่ึงกนัและกนั”  คอืสทอ้นภาพซึง่กนัและกนั 

30.  ปัจจยัการเป็นประชาธิปไตย   

การเป็นประชาธิปไตยเกีย่วขอ้งกบั  

1) ปจัเจกชนนิยม  

2) การยดึถอืหลกัสนัตวิธิแีละการประนีประนอม  

3) ศรทัธาในระบบสงัคมเปิด  

4) การมจีติใจเสยีสละหรอืการมสีาธารณประโยชน์จติ  

5) การมสีหจติหรอืฉนัทานุมตัเิกีย่วกบัลทัธปิระชาธปิไตย 

30.1 ปัจเจกชนนิยม (individualism) ได้แก่ ความรู้สึกว่าแต่ละคนมีคุณค่าใน

ตวัเอง  หมายถงึ สภาพตรงข้ามกบัรฐันิยม (statism) หรอื “ส่วนรวมนิยม” (collectivism) 

ซึง่ใหค้วามสาํคญัแก่องคก์ารหรอืหน่วยงานทีใ่หญ่กวา่ตนเอง   

ลทัธริฐันิยม คอื การบูชารฐั หรอืการถือว่ารฐั (ซึ่งได้แก่ผู้มอีํานาจ) ทําอะไรไม่ผดิ 

หรอืแม้ผดิก็ต้องกระทําตามลทัธิรฐันิยมเห็นได้ชดัในสมยัใกล้สงครามโลกครัง้ท่ีสองใน

ประเทศไทย เมื่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดอ้อก “รฐันิยม” บงัคบัทางกฎหมายใหค้นไทย 

1) สวมหมวก (จึงใหฉ้ายาสมยันัน้ว่าเป็นยุคมาลานําไทย) 2) ให้เลิกกินหมาก 3) ให้สวม

รองเทา้ และ 4) ใหป้ระพฤตตินตามแนวทีร่ฐับาลกาํหนดอื่น ๆ เชน่ ใหเ้ขยีนอกัษรไทยแบบใหม ่

ในยุคมาลานําไทยนัน้คาํสัง่ของรฐับาลเป็นปกาศติทีทุ่กคนตอ้งปฏบิตัแิม้ขดักบัความเคยชิน

และประเพณีนิยมทีม่มีาก่อนหน้านัน้ การกําหนดเหล่านัน้ขดักบัหลกั “ปจัเจกชนนิยม” เพราะ

ไมค่าํนึงถงึความรูส้กึหรอืความตอ้งการของบุคคลแต่ละคน  

ปัจเจกชนนิยมเป็นสภาพท่ีเป็นปฏิปักษ์กบัลทัธิรฐันิยมหรอืลทัธ“ิส่วนรวมนิยม” 

อยา่งหน้ามอืเป็นหลงัมอื 

ลทัธิปัจเจกชนนิยมม ี2 ความหมาย รฐับาลไม่ควรเข้าควบคมุกระบวนการทาง

เศรษฐกิจและสงัคม ไดแ้ก่ 1) รฐับาลไม่ควรเข้าควบคมุการทาํมาหาเลี้ยงชีพของราษฎร การ

ทํามาหาเลี้ยงชพี เช่น การจะคา้ขายอะไร การจะปลูกพชืชนิดใด หรอืการจะประกอบธุรกจิใด

ควรเป็นเรื่องทีเ่อกชนจะตดัสนิใจเอง 2) ในทางสงัคมและวฒันธรรมรฐับาลไม่ควรมบีทบาท

ในการกําหนดชัน้วรรณะหรอืฐานันดรของประชาชน การแบ่งช่วงชัน้ของบุคคลในสงัคมควร
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เป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้จากความรูส้กึนึกคดิของราษฎรเอง เอกชนหรือปัจเจกนิยมจะต้องมีลทัธิ

ในการตดัสินใจของตนเองโดยเสรี มิใช่โดยตามใจผูอ่ื้น  การตดัสินใจโดยเสร ีคอื การใช้

ความคดิอสิระปราศจากการ บบีบงัคบัโดยบุคคลอื่น ตวัอย่าง ไดแ้ก่ การตดัสนิใจเรยีนวชิาใด 

หรอืการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเลอืกคูค่รอง หรอืการเลอืกทีอ่ยูด่ว้ยตนเอง 

ลทัธิปัจเจกชนนิยม มไิด้ส่งเสรมิให้เป็นคนเห็นแก่ตวั แต่ให้รู้จกัเคารพตนเอง มี

ความภมูใิจวา่ตนเองไมจ่าํเป็นตอ้งเหมอืนหรอืทาํตามคนอื่นโดยไมม่เีหตุผลสมควร ผูป้ฏบิตัติาม

ลทัธปิจัเจกชนนิยมอาจประพฤติเหมือนคนอ่ืน (conformity) กไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ 

30.2  การยึดหลกัสนัติวิธี และการประนีประนอมออมชอมกนั ประชาธิปไตย

รงัเกยีจการใชก้ําลงัรุนแรง พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยพงึรูจ้กัใชเ้หตุผล คอื ไม่ทําอะไร

ตามอารมณ์และรูจ้กัการยัง้คดิการเคารพในเหตุผล คอื การไมท่าํอะไรทีเ่ป็นการเอาแต่ใจตนเอง

โดยไม่คํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น มกีารส่งเสริมให้มีขนัติธรรม (tolerance) ซึ่งได้แก่

ความอดกลัน้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการยอมรับในนานาจิตตังของบุคคลโดยถือว่าคนเราจะ

เหมอืนกนัไม่ได ้ ในบางครัง้อาจมกีารขดัแย้งกนั แต่กต็้องรูจ้กัอดทนโดยการใชเ้จรจา โดยไม่

ถงึกบัตอ้งใชอ้าวุธประหตั ประหารซึง่กนัและกนั หากใชก้ําลงักบัเสมอไปแลว้ต่างฝา่ยต่างกว็อด

วายไปในทีสุ่ด ทัง้ระดบับุคคล ระดบัสงัคม และอาจรวมถงึระดบัโลกดว้ย  พงึสงัเกตว่าในสงัคม

ทีม่กีารตามแก้แค้น การจองลา้งจองผลาญดงัปรากฏในภาพยนตรป์ระเภท “กาํลงัภายใน” 

หรอืประเภท “เจ้ายทุธจกัร” ยอ่มไมส่ามารถพฒันาประชาธปิไตยขึน้มาได ้เพราะพลงัต่าง ๆ 

ทีม่แีทนทีใ่ชไ้ปในการสรา้งสรรค์เพื่อส่วนรวม กลบัถูกใชห้มดไปดว้ยการ “ขุ่นแค้น ขดัเคือง

และเข่นฆ่า” 

30.3 ความเช่ือในระบบ “สงัคมเปิด”  สงัคมปิด (closed) หมายถงึ การปิดประตู

ไมใ่หค้นในสงัคมมทีางเลอืกอื่น ๆ นอกจากทีก่าํหนดขึน้มาโดยผูม้อีาํนาจ  

ในสงัคมปิดมรีะบบการตรวจเอกสารและขา่วสารต่าง ๆ ทีจ่ะเผยแพรอ่อกไปสูม่วลชน

อย่างเขม้งวด การเขยีนขอ้ความใด ๆ หรอืการแสดงออกในทางใด ๆ รวมทัง้ในเรื่องของศลิปะ 

หรอืภาพยนตร ์จะตอ้งไดร้บัการควบคุมอยา่งใกลช้ดิจากฝา่ยรฐับาล  เช่น ในระบบเผดจ็การไมว่่า

จะเป็นฝา่ยซา้ยหรอืขวา   

ระบบสงัคมเปิด (open society) ไมย่อมใหผู้ม้อีาํนาจบงการหรอืบงัคบัคนในสงัคมให้

ประพฤตอิยู่ในกรอบโดยไม่มเีหตุผล ระบบสงัคมเปิดสอดคล้องกบัวถิชีวีติแบบประชาธปิไตย 

โดยมีการ ก. ส่งเสริม 1) การริเริ่ม (initiative) 2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 3) 

นวตักรรม (innovations)  คอื การมีทศันคติท่ีเปิดกว้าง ข. ยอมรบัความเปล่ียนแปลง คอื 
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ถอืวา่ทาํใหม้โีอกาสพฒันาไปสูค่วามกา้วหน้าสงัคม ค. ยอมรบัความหลากหลาย (diversity) ใน

ความคดิและวธิกีาร คอื ไม่ฝงัใจตดิอยู่กบัการกระทําใด ๆ ในแนวเดมิเสมอไป ง. ยอมรบัฟัง

การคดัค้านหรอืยอมใหม้คีวามคดิเหน็แตกต่าง อนัมเีหตุผลประกอบ จ. ยอมใหม้กีารจดัตัง้

องคก์าร สมาคมกลุ่มต่าง ๆ โดยสมคัรใจ (voluntary organization) อย่างที่เรยีกกนัว่า 

“กลุ่มหลากหลาย” หรอื กลุ่มสมคัรใจ เพือ่เป็นหนทาง 

30.4 การมีสาธารณประโยชน์จิต หรอื “จิตวิญญาณสาธารณะ” (public spirit) 

คอื การคาํนึงถงึประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน   

ก. ลกัษณะเช่นน้ีย่อมเกดิจากความสํานึกที่ไดร้บัการปลูกฝงัมาว่าพลเมอืงเป็นหน้ี

บุญคณุของสงัคม (Social debt) เช่น จากการ 1) ไดร้บัการศกึษา 2) ทํามาหาเลี้ยงชพี 3) 

ดาํรงชวีติอยูไ่ดโ้ดยสงบพอสมควร กเ็พราะสงัคม หมายถงึ บา้นเมอืงอนัเป็นสว่นรวมของทุก ๆ 

คน ดังนัน้จึงมีหน้าท่ีต้องทําประโยชน์ตอบแทน “สาธารณประโยชน์” คือ การมีหน้าท่ี

พลเมืองดี (civic duty) นัน่เอง 

ข. การมสีาธารณประโยชน์จิตในชนระดบันํา (elite) มคีวามสาํคญัยิง่ ตวัอย่างของ

สาธารณประโยชน์จิตในชนระดบันํา และเสรีนิยมของประเทศอินเดีย ได้แก่ กรณีบณัฑิต 

เยาวหราล เนหร์ ูนายกรฐัมนตรคีนแรกของอนิเดยี ผูซ้ึง่มาจากตระกลูทีม่ฐีานะดมีาแต่เก่าก่อน

แต่อุทศิชวีติและเสยีสละเพื่อมาตุภูม(ิเกีย่วกบัเนหร์ ูอาจอ่านเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารหมายเลข 

175 ของศนูยเ์อกสารวชิาการ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง)  โดยจริโชค  วรีะสย 

การมีชีวิตอยู่ “เพ่ือการเมือง” (live for politics) ไมใ่ช่ “พ่ึงการเมือง” (live off 

politics) ตามศพัทข์องนกัสงัคมศาสตรเ์ยอรมนั แมก็ซ ์เวเบอร ์ผูท้ีเ่ล่นการเมอืงประเภทหลงัน้ี 

หวงัผลประโยชน์ตอบแทน คอื เล่นการเมอืงเพื่อรํ่ารวย หรอืมอีํานาจอนัเป็นสะพานนําไปสู่

ความมัง่คัง่ 

การเล่นการเมอืงโดยม ี“สาธารณประโยชน์จิต” และในการทีเ่ป็นพฤตกิรรมของผูม้ี

ฐานะด ีแต่เล่นการเมอืงเพื่อส่วนรวมเรยีกว่า “เสรีนิยมชนชัน้สูง” หรอื “เสรีนิยมของผู้มี

ฐานะและการศึกษาดี” (upper class liberalism)  

(Seymour M. Lipset. Political Man. New York: Doubleday, 1960.) 

30.5 สหจิต หรือฉันทานุมติั (consensus) เกีย่วกบัประชาธิปไตย หมายถงึ การ

มคีวามเหน็รว่มกนัวา่ กระบวนการประชาธปิไตยเป็นของด ีเป็นของมคีุณคา่ และควรทีจ่ะมกีาร 

ชว่ยทาํนุบาํรงุรกัษาไว ้ทศันคติร่วมกนัดงักล่าว คอื  

ก. ความเช่ือมัน่ในเรือ่งการเปลีย่นแปลงรฐับาลโดยสนัติวิธี 
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ข. การเปิดโอกาสใหม้สิีทธิสมคัรเป็นผูแ้ทนราษฎรได้อย่างกว้างขวาง คอื ไม่ตัง้

เงือ่นไขมากจนเกนิควร อนัเป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพสว่นบุคคล และ 

ค. การให้สทิธิโดยเท่าเทียมกนัแก่ชนกลุ่มน้อย ในฐานะเป็นพลเมอืงของประเทศ 

พฤติกรรมแห่งการไปลงคะแนนเลอืกตัง้เท่าที่โอกาสและเงื่อนไขอํานวยเป็นการแสดงออกซึ่ง

ความเชื่อมัน่ร่วมกนั แสดงถึงการมสีหจิตในกระบวนการทางการเมอืง โดยยดึถือว่าระบบ

ประชาธปิไตยเป็นของด ี 

31.  ปัจจยัทางการศึกษาท่ีเอ้ือต่อความเป็นประชาธิปไตย 

31.1 การศึกษามคีวามสําคญัมากต่อวถิชีวีติแบบประชาธปิไตย เพราะเป็นระบบที่มี

สมมติฐานสองประการ ได้แก่ 1) ประชาชนมคีวามรู้เพียงพอที่จะตดัสนิใจเลือกผู้แทน 2) 

ประชาชนจาํเป็นตอ้งมคีวามรูพ้อทีค่วบคุมการทาํงานของผูแ้ทนของตนและรฐับาลของตนได ้และ

ประเทศประชาธปิไตย มกัสง่เสรมิใหม้กีารศกึษากวา้งขวางโดยเฉพาะในระดบัภาคบงัคบั ซึง่มุง่

ใหเ้กดิการศึกษามวลชน (mass or universal education) โดยตอ้งพยายามใหม้โีรงเรยีน

สําหรบัเยาวชนใหม้ากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาควรเปิด

โอกาสใหก้วา้งขวาง 

31.2 ในกรณีขององักฤษภายหลงัที่ ลอรด์ รอบบินส์ ได้ไปสงัเกตการศึกษาใน

สหรฐัอเมรกิา ภายหลงัการม ี“Sputnik shock” ในสหรฐัอเมรกิา กล่าวคอื เมื่อประมาณกลาง

ทศวรรษ Sixties คอื ระหว่าง 1960-1969 ไดพ้ยายามส่งเสรมิใหต้ัง้มหาวทิยาลยัเพิม่ขึน้ 

รวมทัง้ไดจ้ดัตัง้มหาวิทยาลยัเปิด ชื่อ The Open University ขึน้ในปี พ.ศ. 2513 

31.3 การค้นคว้าวิจยัแบบเปรียบเทียบของศาสตราจารย์ เซมูร์ มาร์ติน ลปิ

เสท็ แห่งมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนีย ณ นครเบิรค์ลีย ์(UC Berkeley) ทราบว่าประเทศซึง่

ประชากรมกีารศึกษาสูงมกัมรีะบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประเทศซึ่งประชากรรู้

หนงัสอืน้อย มกัมกีารปกครองในแบบเผดจ็การ 

32.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเกือ้กลูต่อความเป็นประชาธิปไตย 

ในคอลมัน์หน้า 5 ของหนงัสอืพมิพส์ยามรฐั ฉบบัวนัที ่2 พฤษภาคม 2513 ม.ร.ว.คกึ

ฤทธิ ์ปราโมช ระบุว่าการเลือกตัง้ในประเทศองักฤษว่า สามารถจดัใหม้ขีึน้ไดบ้่อย ๆ เพราะ

องักฤษมีเงินพอท่ีจะให้มีได้ ผดิกบับางประเทศซึง่ตอ้งใชเ้งนิอยา่งมธัยสัถ ์ 

คอลมัน์นัน้เขยีนขึน้ก่อนการเลอืกตัง้ซ่อมในจงัหวดัพระนคร เมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 

2514 ซึ่งประมาณว่าใชเ้งนิไม่ตํ่ากว่า 6 ล้านบาท ในการเตรยีมและดําเนินการ และระยะหลงั 
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ซึง่ภายหลงัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แลว้มคีวามจาํเป็นตอ้งใช้

เงินเพื่อควบคุมการเลือกตัง้ให้ถูกทํานองคลองธรรมเป็นจํานวนมาก โดย เช่น กกต.—

คณะกรรมการการเลือกตัง้ และอ่ืน ๆ 

ขอ้เขยีนของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช แสดงให้เหน็ถึงความสําคญัของปจัจยัทาง

เศรษฐกิจที่มต่ีอระบบประชาธิปไตยอย่างน้อยในแง่หน่ึง คอื ในด้านความสามารถท่ีจะมีเงิน

เพ่ือให้มีการเลือกตัง้ ความเจริญทางเศรษฐกิจมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาทางการเมอืง

ในดา้นต่าง ๆ มากเพราะยอ่มหมายถงึ 1) การมเีงนิเพื่อการเลอืกตัง้ 2) ทาํใหม้เีวลาว่างพอควร

สาํหรบัการเอาใจใสก่บักจิการบา้นเมอืง และประชาชนสามารถอุทศิเงนิของตนเอง เพือ่กจิกรรม

สว่นรวม ไดแ้ก่ การตัง้เป็นมลูนิธเิพื่อช่วยกจิการดา้นการศกึษา การศาสนา การเศรษฐกจิ และ

การเมอืง 

33.  จิตวิทยาของคนในชาติกบัประชาธิปไตย 

การศกึษาจติวทิยาของบุคคลว่ามผีลต่อการเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพยีงใด 

เป็นการวิเคราะห์เชิงจุลภาค (micro-politics) คอื ศกึษาจากส่วนย่อยเพ่ือเข้าใจ ระดบัมห

ภาค (macro-politics) พรอ้มน้ีบุคลกิภาพทางการเมอืงอาจแบ่งเป็นสองประเภท คอื แบบ

เผดจ็การ และประชาธิปไตย   

บุคลกิภาพแบบเผดจ็การ หรือแบบอาํนาจนิยม ขดักบัหลกัประชาธปิไตย มโนทศัน์

ว่าดว้ยบุคลกิภาพประเภทน้ีคน้พบขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง เกดิขึน้จากความฉงนทีว่่า 

ทําไมคนเยอรมนัซึ่งจํานวนมากมีการศึกษาดีจึงงมงายสนับสนุนฮิตเลอร์ จนเกิดมหา

สงครามโลกครัง้ท่ี 2   

ผลการวิจยัโดยสรปุคือ คนเยอรมนัทัง้ในระดบันํา (elite) และผู้ตาม (foolowers) 

มบุีคลกิภาพแบบอาํนาจนิยม ซึง่มลีกัษณะเดน่สองประการ คอื  

ก. ชอบแสดงออกซึง่ความเป็นผูม้อีํานาจราชศกัดิ ์ชอบข่มขู่กดข่ีผู้ด้อยกาํลงั หรือ

ผูอ้ยู่ในฐานะตํา่กว่า  

ข. มศีรทัธาต่อการใช้อํานาจและรู้รสของอํานาจดี จึงมกัเป็นบุคคลท่ีอ่อนน้อม

ถ่อมตนต่อผู้มีอาํนาจหรือมีฐานะสูงกว่าตน  มกัประพฤติตนเป็น “บ่าวแทบท้าว” หรอื 

“ขนุพลอยพยกั”  

ผูม้บุีคลกิอาํนาจนิยม (authoritarian personality) มกัยกยอปอปัน้ผูอ้ยู่ในอาํนาจ

เกนิขอบเขตโดยปราศจากความยบัยัง้ชัง่ใจ มกัชมผูอ้ยู่ในอํานาจอย่างเลศิลอย หรอืมกัมกีาร

เขียนป้ายต้อนรบัอย่างเกนิความเป็นจรงิ ณ ที่ใดซึ่งมพีลเมอืงที่มบุีคลกิประเภทน้ีมาก ๆ ก็
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ยากที่จะเป็นประชาธปิไตยได ้เพราะขดักบัหลกัการแบบประชาธปิไตย ซึง่เน้นความเสมอภาค

ศกัดิศ์รขีองมนุษยแ์ละการเป็นคนมเีหตุผลความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางจติวทิยาของบุคคล

กบัการทีป่ระเทศเป็น หรอืการไมเ่ป็นประชาธปิไตยสะทอ้นออกมาในคํากล่าวทีว่่า “ประชาชน

และรฐับาลเป็นกระจกเงาซ่ึงกนัและกนั”  

ก. หากคนในชาติยงัมีอุปนิสยันิยมการใช้กําลงั อนัเป็นลกัษณะของวฒันธรรม

การเมอืงบางประเทศมกีารสนับสนุนผูม้อีํานาจโดยไม่คํานึงถงึเหตุผล มนิีสยัชอบรงัแกผูน้้อย 

โอกาสทีร่ฐับาลจะเป็นประชาธปิไตยไดย้อ่มน้อยมาก 

ข. แต่หากคนในชาติมีนิสัยเอนเอียงไปในทางประชาธิปไตยอยู่แล้วโอกาสที่

ประชาชนจะเลอืกผูนํ้าทีม่ทีศันคตแิบบประชาธปิไตยยอ่มมมีากขึน้  

34.  บคุลิกภาพแบบประชาธิปไตย (Democratic character) 

ลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล (ลักษณะในแง่จุลภาค) ที่สนับสนุนระบอบการ

ปกครองแบบประชาธปิไตย (รฐัศาสตรม์หภาค) มดีงัน้ี 

ก. การมีอตัตะหรืออตัตาท่ีเปิด  (“open ego”)  คอื เป็นผูม้คีวามไว้เน้ือเช่ือใจ

เพ่ือนมนุษยแ์ละเป็นผูไ้ม่มีความกงัวลใจเป็นเจ้าเรือน 

ข. การมีศรทัธาในผู้อ่ืน นักเขยีนจติวทิยาสงัคม ชื่อ มอรสิ โรเซนเบอรก์ กล่าวว่า 

บุคลกิแบบประชาธปิไตยประกอบดว้ยการมศีรทัธา คอื เหน็คุณค่าของคนอื่น ๆ โดยไม่เหน็ว่า 

ตนเองวเิศษเลอเลศิทาํใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัได ้เช่น เป็น 1) ทมีเดยีวกนั (team work) 2) 

คณะกรรมการเดยีวกนั (committee) 3) คณะทํางานชุดเดยีวกนั (ad hoc working group) 

สามารถปรกึษาหารอืเพือ่ดาํเนินกจิการต่าง ๆ ได ้  

ค. การมีพลงัอตัตะและความเข้าใจเพ่ือนมนุษย ์นกัรฐัศาสตร ์ชื่อ รอเบอรต์ เลน 

กล่าวว่าอุปนิสยัแบบประชาธิปไตยย่อมประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ “พลงัอตัตะ” (ego 

strength) ได้แก่ การเชื่อว่าตนเองมพีละกําลงัสามารถทําใหส้มัฤทธิผ์ลได้ เป็นความรูส้กึว่า

ตนเองสามารถคุมบงัเหียนกําหนดวถิชีวีติได ้มคีวามเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีความ

เข้าใจเพ่ือนมนุษย ์อนัได้แก่ ไม่หวาดระแวง (anyiety) ขีส้งสยัว่าคนอื่นจะคดิรา้ยต่อตนอยู่

เสมอ   

นกัประชาธปิไตยตอ้งไมม่นิีสยัมองโลกในแง่ร้าย (ทุทรรศนีย—์pessimistic) ซึง่เป็น

อุปสรรคต่อการรว่มมอืประกอบการงานหรอืการรวมกลุ่มเพือ่ประสานประโยชน์ 

ง. ทรรศนะของอลัมอนดแ์ละเวอรบ์า  

  1) การมคีวามรูส้กึวา่ตนเองอาจมสีว่นควบคุมรฐับาลใหเ้ป็นไปตามความคดิเหน็ 
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ของตน (sense of civic competence) ทําใหก้ล้ามบีทบาทในการดําเนินชวีติแบบ

ประชาธปิไตย เช่น ในการไปออกเสยีงเลอืกตัง้ การติดต่อเสนอความคดิเหน็ต่อนักการเมอืง 

และแมก้ระทัง่เขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้  

  2) การมนิีสยัชอบสงัคม ไม่เกบ็ตวั (sociability) ทาํใหม้กีารตัง้กลุ่ม สมาคมชมรม

สนบัสนุนประชาธปิไตยแบบกลุ่มหลากหลาย 

(Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Culture, Princeton University 

Press, 1963, pp.261-262.) 

35.  ปัจจยัทางประวติัศาสตร ์

นักรฐัศาสตรแ์ละนักสงัคมวทิยาการเมอืงชาวตะวนัตกพยายามศกึษาหาองคป์ระกอบ

แห่งการอยู่รอดและการมีเสถียรภาพของประชาธปิไตย ได้มกีารหาตวัแปรต่าง ๆ และใน

ระยะนัน้พบว่าประเทศประชาธปิไตยจะตอ้งมฐีานะทางเศรษฐกจิ และมสีภาวะการ ศกึษาอยูใ่น

ขัน้ดพีอสมควร  

นักวิชาการอื่น ๆ ตัง้ข้อกังขา เพราะเมื่อศึกษากรณีอินเดียหาเป็นเช่นนัน้ไม่ จึง

พยายามหาสาเหตุหรอืตวัแปรอื่น  ตวัแปรหน่ึง ไดแ้ก่ ความเคยชินกบัรปูแบบหรอืวธิกีารแบบ

ประชาธปิไตยในอดตี ประเทศองักฤษเป็นตวัอยา่งทีช่ดัแจง้ ทัง้น้ีเพราะประชาธปิไตยองักฤษ

ได้ผ่านการววิฒันาการมาเป็นเวลาอนัยาวนาน กรณีประเทศอินเดีย มกีารค้นพบว่าในสมยั

โบราณหมูบ่า้นต่าง ๆ มกีารปกครองตนเองอยา่งทีเ่รยีกว่า ปัญจญตัติ (Panchayat) แปลตาม

ตวักค็อื “สภาห้าคน” แต่จํานวนจรงิ ๆ อาจมมีากหรอืน้อยกว่านัน้ได้เล็กน้อย กล่าวกนัว่า

ความเคยชนิเช่นว่านัน้มสี่วนช่วยใหค้นอนิเดยีรบัประชาธปิไตยแบบตะวนัตกไดง้า่ยขึน้ 

(อา้งองิ 1) ชาญวทิย ์เกษตรศริ.ิ ประวติัการเมืองไทย 2475-2500. มลูนิธโิครงการ

ตําราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร,์ 2544.  2) ชาญวทิย ์เกษตรศริ.ิ อยุธยา. มลูนิธโิตโยต้า

ประเทศไทย, 2546.) 

36.   ประชาธิปไตยในประเทศไทย : พิจารณาปัจจยัโดยเปรียบเทียบว่าเป็น

เสมือนต้นไม้ 

กรณขีองไทย ผูเ้ขยีน(จริโชค วรีะสย) เหน็วา่ควรเปรยีบเทยีบกบัธาตุทัง้ส่ี ไดแ้ก่ ดนิ, 

น้ํา, ลม, ไฟ และเปรยีบสิง่มชีวีติ คอื เป็นตน้ไม ้

36.1 ธาตุดินในฐานะเป็นปัจจยัประชาธิปไตย  อาจแยกเป็นสององคป์ระกอบไดแ้ก่ 

1) ทรพัยากรธรรมชาต ิและ 2) ทรพัยากรทางอุปนิสยั ทรพัยากรในไทยมมีากมาแต่อดตีกาล 
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ดงัคํากล่าวยุคกรุงสุโขทยัว่า “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” แต่ในยุคนัน้ ประชากรน้อย ความ

อุดมสมบรูณ์ยงัคงมอียู ่แต่ตวัหารมมีากขึน้ และความจาํเป็นของคนในศตวรรษที ่21 ยอ่มเพิม่มี

มากขึน้ เช่น จาํเป็นตอ้งมเีครื่อง Computer นอกเหนือจากการมกีารศกึษา อนัเพิม่เป็นปจัจยัที ่

5 นอกเหนือจากปจัจยัที ่4 นบัตัง้แต่สมยัแหง่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ปัญหาสาํคญัคอื การกระจายประโยชน์ (distribution) ไม่สะดวกสบายและการมี

โอกาสจํากดัอยู่เฉพาะในวงแคบ ๆ ของแวดวงเครอืญาต ิหรอืพรรคพวก คอื ใหม้กีารกระจาย

แบง่สรรอย่างยติุธรรม (fair or proportionate distribution)  

อปุนิสยัคนไทยทีเ่อือ้ต่อการเป็นประชาธปิไตยม ีเช่น 1) ส่วนใหญ่น้ําใจด ีอารรีอบ 

และ 2) การไมช่อบใชค้วามรนุแรง มอุีปนิสยับางอยา่งทีข่ดักบัหลกัประชาธปิไตย ไดแ้ก่ การไม่

กลา้แสดงออกซึง่ความคดิเหน็ของตน เมือ่ไมต่รงกบัของผูบ้งัคบับญัชา 

36.2 ธาตุน้ําในฐานะปัจจยัแห่งประชาธิปไตย น้ําเป็นปัจจยัสาํคญัคู่กบัดนิทีท่ํา

ใหต้้นไม้ประชาธิปไตยเจริญงอกงาม  

ณ ทีน้ี่จะพจิารณาน้ําในรปูของมรดกทีส่บืสานมาจากอดตี คอื 1) มรดกทางการเมอืง

จากอดตี 2) มรดกเกีย่วกบัเสรภีาพ และ 3) มรดกเกีย่วกบัความเสมอภาคของคน 

ธาตน้ํุา : มรดกทางการเมืองจากอดีต ประวตัศิาสตรข์องไทยสว่นใหญ่เป็นแบบทีไ่มใ่ช่

ประชาธปิไตยแบบมผีูม้แีทนราษฎร   

1) ในสมยัสุโขทัยมีการปกครองระบบ “พ่อขุน” บ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็น

ครอบครวัใหญ่ พอ่ขนุ คอื หวัหน้าครอบครวัใหญ่  

ดงันัน้ จงึมกีารเอาใจใสทุ่กขแ์ละสขุอยูเ่สมอ  

มกีารเปิดโอกาสใหร้้องเรียนต่อพ่อขนุไดเ้มื่อมปีญัหาไดร้บัการยกย่องในฐานะผูนํ้า 

แต่ไมไ่ดเ้ป็นผูม้ฐีานะเหนือความเป็นสามญัชนถงึระดบัสมมติเทพ  

2) สมยักรงุศรีอยุธยา มยีกย่องว่ากษตัรยิเ์ป็นสมมติเทพ เป็นระบบสมบูรณา ญา

สิทธิราชย ์ระบบน้ีใหอ้าํนาจสทิธขิาดแก่บุคคลเดยีว ซึง่อาจใชไ้ปในทางทีถู่กหรอืผดิกไ็ด ้ 

3) ยุครตันโกสินทร์ตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 5 ได้พอเริ่มแนวโน้มสู่ประชาธิปไตยที่

ชดัเจนยิ่งขึ้น การเลียนแบบประเทศประชาธิปไตยในโลกตะวนัตก ซึ่งมีมาตัง้แต่สมยั

รชักาลที ่4 อยูบ่า้งแลว้  

ในสมยัรชักาลที่ 5 ไดม้ลีกัษณะแบบประชาธปิไตยมากขึน้ โดยเฉพาะการพยายาม

เน้นความเสมอภาค ตัวอย่าง คือ มีการประกาศเลิกทาส พ .ศ .2448 โดยทรงตรา

พระราชบญัญตัทิาส (ร.ศ.124) และมีการยกเลิกประเพณีหมอบคลานเข้าเฝ้า  



PS 103 325 

อน่ึง พระราชกรณียกจิหลายประการของสมเดจ็พระปิยะมหาราช เช่น การเสดจ็ 

“ประพาสต้น” คือการทรงเยี่ยมราษฎรโดยไม่ให้รู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินย่อมส่งเสริม

ความคดิในดา้นประชาธปิไตย คอื ยอมรบัในศกัด์ิศรีของมนุษย ์  

ในการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มีขึ้นในวนัท่ี 24 มิถนุายน โดย

ประกาศนโยบายหลกั 6 ประการ ไดแ้ก่  

1) รกัษาความเป็นเอกราช 2) รกัษาความปลอดภยัภายใน 3) บํารุงความสุขสมบูรณ์

ของราษฎร 4) ลทัธเิสมอภาค 5) เสรภีาพ 6) ใหก้ารศกึษาอยา่งเตม็ที ่ 

ต่อมาได ้ม กีารประกาศใช ้รฐัธรรมนูญในวนัที่  27  มิถนุายน 2475  ค ือ 

“พระราชบญัญติัรฐัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่คราว พ.ศ.2475” ซึ่งมผีล

ทาํใหเ้ปลีย่นจากระบบสมบูรณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบบพระมหากษตัริย ์ภายใต้รฐัธรรมนูญ 

อน่ึง เพื่อเป็นการประนีประนอมหรอืเพื่อ “ประสานประโยชน์” ได้มีการเชิญพระยามโน

ปกรณ์นิติธาดา ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผูร้ว่มก่อการในคณะราษฎรข์ึน้เป็นนายกรฐัมนตรีคนแรก   

ประสบการณ์การเมอืงภายหลงั พ.ศ.2475 เป็นแบบวฏัจกัร หรือวฏัฏะท่ีเวียนวน 

ไดแ้ก่ 1) การมรีฐัธรรมนูญ และการเลอืกตัง้ 2) การเลกิลม้โดยการรฐัประหาร  3) ธรรมนูญการ

ปกครองชัว่คราว และ 4) มกีารประกาศใชธ้รรมนูญและเลอืกตัง้อกี ทัง้น้ี มตีวัอยา่ง คอื 1) การ

รฐัประหาร ในปี พ.ศ.2476 ล้มรฐับาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ซึ่งกระทําโดย พ.อ.พระยา

พหลพลพยุหเสนาซึง่หวัหน้าผูก่้อการ พ.ศ.2475 2) มกีบฏบวรเดช ใน พ.ศ.2476 3) มกีาร

รฐัประหาร ใน พ.ศ.2490 ต่อรฐับาล พล ร.ต.ถวลัย ์ธํารงนาวาสวสัดิ ์โดยพลโทผนิ ชุณหะวณั 

4) มกีารรฐัประหาร ในปีพ.ศ.2500 ต่อรฐับาลจอมพล ป.พบิลูสงคราม โดยจอมพล สฤษดิ ์ธนะ

รชัต ์

ธาตน้ํุา : มรดกเก่ียวกบั “เสรีภาพ”   

ก. อปุนิสยั หรอืลกัษณะพเิศษของคนไทยตามทศันะของสมเดจ็กรมพระยาดาํรง

ราชานุภาพ ไดแ้ก่ 1) รกัความเป็นไท (love of independence) 2) ปราศจากวหิงิสา (non- 

violence) และ 3) รูจ้กัประสานประโยชน์ (power of assimilation)  

(ประวติัศาสตรแ์ละการเมือง, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์2518, หน้า 3-

29.)   

ข. คนไทยชอบความเป็นอิสระ ไม่ชอบอยู่ภายใต้การปกครองของชาติอื่นได้

พยายามรกัษาเอกราชของชาตเิสมอมา 

ชวีติประจาํวนั เสรภีาพของคนไทยแสดงออกมาพฤติกรรม  
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1) ในเรือ่งการพดูจาวา่ “พดูได้ตามใจ คือไทยแท้”  

2) ความรกัเสรภีาพ แต่บ่อย ๆ ขาดความรูจ้กัผดิชอบรว่มกนั 

ค.  เสรีภาพหมายถงึ น้ําไหลไปเรื่อย ๆ แต่ปจัจยั “น้ํา” หรอืเสรภีาพน้ีจะเกื้อกูลต่อ

การงอกงามของต้นประชาธิปไตยได้ต่อเมื่อจดัให้เขา้อยู่ในภาชนะที่เหมาะสม (คอื ภายใน

ขอบเขตแหง่หน้าทีแ่ละภารกจิ)  

ง.  การรดน้ําใหชุ้ม่ฉ่ํา คอื ตอ้งไมม่กีารแยง่ชงิความเป็นอสิรเสรขีองคนไทยไป  

ธาตุน้ํา : มรดกเก่ียวกบัความเช่ือใน “ความเสมอภาค” คําสอนในเรื่องความ

เสมอภาคของบุคคลมใีนศาสนาต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ปุถุชนลว้นเป็น 

“เวไนยสตัว์” หรอื “เวไนยนิกร” คอื มโีอกาสที่จะหลุดพ้นจากโอฆะสงสารได้หากมคีวาม

พยายาม พระพุทธศาสนาปฏิวตัิความเชื่อในเรื่องชัน้วรรณะโดยถือว่า “ค่าของคน”อยู่ที่

คณุธรรมความด ีไม่ใช่ชาติกาํเนิดหรอืการมทีรพัยส์นิเงนิตรา  

ตวัอย่างคําสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องความเสมอภาค มเีช่น “กษตัริยเ์ป็นผู้

ประเสริฐสดุในหมู่เทวดาและมนุษย”์  

(จากสตูรที ่3 อมัพฏัฐสตูร พระสตุตนัตปิฎก ทฆีนิกาย สลีขนัธวภาค, ในพระปรยิตัเิวท,ี  

พระไตรปิฎกแปลย่อ, พระนคร : สมัมาชวีศลิปมลูนิธ,ิ 2513, หน้า 22.)  

เรื่องความสามารถหรอืการได้โอกาสต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบัการตีความหมายคําสอนใน

พระพุทธศาสนา มงีานวจิยัของนกัสงัคมศาสตรอ์เมรกินั ชื่อ ลูเซยีน แฮงค ์(Lucien Hankes) 

เกีย่วกบัเรื่องน้ี “Merit and Power in Thai Society” แปลโดย จริโชค วรีะสย โดยใชช้ื่อว่า 

บญุและอาํนาจในสงัคมไทย  

36.3 ธาตุลมในฐานะปัจจยัแห่งประชาธิปไตย ต้นไม้ประชาธิปไตยเติบโตดีพอ 

สมควร เพราะมดีนิและน้ําที่ถูกอธัยาศยั แต่หากยงัเจรญิเติบโตไม่เต็มที่อาจถูกลมพดัใหก้ิ่ง

ก้านเสยีหาย หรอืทําให้ลําต้นเอนและชะงกัการงอกงามก็ได้ ต้นไม้ประชาธปิไตยของไทย

อาจถูกมรสมุรบกวนเป็นครัง้คราวจากอารมณ์ของบุคคลหรอืคณะบุคคลทัง้ในระดบันํา (elite)  

และระดบัคนทัว่ไป 

ธาตุลม : ระดบัผู้นํา  การปฏวิตัริฐัประหารส่วนหน่ึง สบืเน่ืองมาจากการทีบุ่คคล

ระดบับรหิารมบุีคลกิภาพแบบ “อาํนาจนิยม” หรอื “ปมโบนาปารต์” มกัใชอ้ารมณ์ หรอืไม่

ดาํเนินการตามกระบวนการประชาธปิไตย  

เมื่อไม่มศีรทัธาในกระบวนการประชาธปิไตยหรอืชอบตดัสนิใจแบบฉับพลนัโดยไม่

ปรกึษาผูอ้ื่น ยอ่มนําประเทศไปสูร่ะบบเผดจ็การได ้  
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ธาตลุมในรปูของอารมณ์ของผูนํ้าจงึอาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นประชาธปิไตยได ้ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา คอื ฝ่ายนิติบญัญติัมบีทบาทสําคญั

ยิง่ ซึ่งอาจทําใหป้ระชาธปิไตยมเีสถยีรภาพหรอืทําใหง้่อนแง่น หรอืไม่ไดร้บัศรทัธาเท่าที่ควร 

ตวัอยา่ง คอื การทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดโ้ฆษณาหาเสยีงและสญัญากบัประชาชนระหว่างหา

เสยีงวา่จะทาํประโยชน์นานาประการให ้แต่หลงัจากไดร้บัเลอืกตัง้แลว้มกัเมนิเฉยเสยีหรอืมอิาจ

ทาํตามคาํพดูได ้อาจทาํใหเ้กดิความเสือ่มศรทัธาในระบบรฐัสภา 

ธาตุลม : ประชาชน   มอียูบ่่อย ๆ มปีระชาชนเลอืกผูแ้ทนโดยอารมณ์ แทนทีจ่ะใช้

เหตุผล คือ ด้วยการเคลิบเคล้ิมไปกบัวาทศิลป์ หรือจากการรบัประโยชน์บางอย่างจาก

ผู้สมัคร  ธาตุลมยังเกี่ยวกับกรณีที่บางครัง้ราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเกินกว่าที่สถาบัน

ประชาธปิไตยจะตอบสนองใหไ้ดใ้นระยะเวลาสัน้ ๆ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

  1) การแก้ไขปญัหาค่าครองชีพหรือปญัหาการจราจรติดขดั เมื่อเห็นว่ารฐับาล

ประชาธิปไตยหรือระบบรัฐสภาไม่สามารถทําได้โดยฉับพลัน ก็มกัมีแนวโน้มไปในทาง

สนับสนุนลทัธิอาํนาจนิยม  คอื ระบบเผดจ็การอาจทาํอะไรไดเ้รว็กจ็รงิอยู่แต่ไม่ใหเ้สรภีาพ  

  2) การกดไม่ให้เสรีภาพตามความเหมาะควร  ย่อมจะมผีลเสยีในบัน้ปลาย คอื ใน

ระยะยาว 

36.4 ธาตุไฟในฐานะปัจจยัแห่งประชาธิปไตย  ต้นไม้ประชาธิปไตย อาจเป็น

เหยือ่ของพระเพลงิได ้หากไมร่ะมดัระวงัใหด้ ีเพลงินัน้อาจมาจากภายในกไ็ด ้หรอืภายนอกกไ็ด ้

หรอืจากทัง้สองดา้นพรอ้มกนั 

ไฟจากภายใน หมายถงึ การแตกแยก การอจิฉารษิยาซึง่กนัและกนัในหมู่พลเมอืง

ของประเทศเดยีวกนั การทะเลาะเบาะแวง้ซึ่งกนัและกนั เกดิขึน้เพราะขาดขนัติธรรมและไม่

ยอมประนีประนอม การขาดความสามคัคเีป็นอนัตรายอย่างยิง่  ดงักรณีกษัตรยิ์ลิจฉวีสมยั

พทุธกาล การแตกแยกววิาทกนัเองทาํใหบ้า้นเมอืงเสื่อมสลายเหน็ไดช้ดักรณีของเกาหลเีหนือ  

และเกาหลใีตเ้ป็นเวลาชา้นาน 

ไฟจากภายนอก  หมายถึง ภยัจากลัทธิตรงข้าม ซึ่งได้ร ับการสนับสนุนจาก

ประเทศอื่นเพือ่ลม้ลา้งสถาบนัและความเป็นอยูอ่ยา่งไทย ๆ ของคนในชาต ิ

36.5 การผดงุประชาธิปไตย  เมื่อเปรยีบเทยีบว่าประชาธปิไตยเป็นเสมอืนต้นไม ้

ซึง่ถูกอทิธพิลของธาตุทัง้สี ่จงึสมควรพจิารณาวธิกีารผดุงตน้ไมป้ระชาธปิไตยในแงมุ่มต่าง ๆ กนั 

ดงัน้ี 
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1) ทาํลมร้ายให้เป็นลมดี  ในระดบัผูนํ้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน คอื ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ

ฝา่ยบรหิาร และฝา่ยอื่น ๆ ตอ้งทาํตนเป็นแบบอยา่ง  

ในระดบัประชาชนทัว่ไป ต้องให้มกีารปลูกฝงัค่านิยมแห่งการใช้ลมปากแทนการ

ปะทะกนัดว้ยกาํลงั คอื เน้นในเรือ่งการเจรจาต่อรองกนัและมกีารผอ่นหนกัผอ่นเบา  

นอกจากน้ีสมควรสง่เสรมิการ “ติเพ่ือก่อ” มใิชก่าร “ติเพ่ือต่อตี” คอื ดว้ยมเีจตนาดี 

สว่นการตเิพือ่ต่อต ีคอื มุง่ประสงคจ์ะหาเหตุววิาท 

2) ควบคมุธาตไุฟ ธาตุไฟมทีัง้คุณและโทษ  

ไฟมีโทษเมือ่ปล่อยใหลุ้กลามเป็นพระเพลงิ ไฟมคีุณเมือ่ควบคุมใหอ้ยูใ่นขอบเขต  

ไฟทีจ่ะทําใหต้น้ไมป้ระชาธปิไตยงอกงามได ้กค็อื การเผาไหมอ้นัเกดิจากปุ๋ ยซึง่เป็น

เสมือนวิตามินของต้นไม้ซึ่งจะต้องปลูกฝงัให้มี คือ ไฟแห่งความปรารถนาท่ีจะให้

ประชาธิปไตยมีงอกงามขึน้ในผนืแผน่ดินไทย  

การใส่เช้ือไฟแห่งความปรารถนาดงักล่าวจะต้องให้แสดงออกมาในรูปของการ

ปฏบิตัิเริม่ตัง้แต่การดําเนินชวีติของบุคคลเอง ของครอบครวั ของกลุ่มเพื่อนบ้าน  ของกลุ่ม

ผูร้ว่มงาน เป็นตน้ 

37.  บทสรปุ 

หลกัการแห่งประชาธปิไตยมปีระเดน็สาํคญั ๆ คล้าย ๆ กนั ไดนํ้าเสนอขอ้ คดิเหน็

ของนกัวชิาการต่าง ๆ กนั เพือ่จะไดม้โีอกาสอธบิายหลกัการใหเ้ขา้ใจแจ่มชดัยิง่ขึน้ กรณีไทยได้

เปรียบเทียบกับธาตุทัง้สี่โดยถือว่าประชาธิปไตยเปรียบเสมือนต้นไม้ซึ่งต้องอาศัยปจัจัย

นานาประการ 

38.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) ศพัท์ “ประชาธปิไตย” ใชใ้นความหมาย ซึ่งกําหนดเป็นวงกรอบหรอืฐานะใหญ่ ๆ 3 

ประการ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

2) ประชาธปิไตยทางอุตสาหกรรม คอือะไร 

3) รากศพัทด์ัง้เดมิของประชาธปิไตยมาจากภาษาอะไร และแยกศพัทอ์อกเป็นอะไรบา้ง 

4) ยคุใดทีป่ระชาธปิไตยถูกมองในแงไ่มด่ ี

5) ทาํไมบดิาผูส้ถาปนาสหรฐัอเมรกิาชอบทีจ่ะเรยีกระบบการปกครองอเมรกินัว่าเป็น 

“สาธารณรฐันิยม” มากกวา่ “ประชาธปิไตย” 

6) ศัพท์ “เกียรติยศ” ที่นํามาใช้กับประชาธิปไตย มีตัวอย่างในประเทศที่ไม่ได้

ปกครองแบบเสรปีระชาธปิไตย อะไรบา้ง 
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7) ประชาธปิไตยแบบกระฎุมพ ีหมายถงึอะไร 

8) วาทะสําคญัของเปอริคลีส และลินคอลน์ทีเ่กีย่วกบัประชาธปิไตย กล่าวเน่ืองใน

โอกาสอะไร 

9) “กลไกภายใน” ซึง่ควบคุมรฐับาลใหม้อีาํนาจจาํกดั คอือะไร 

10) Kangaroo Court และ Klu Klux Klan คอือะไร 

11) Vox Populi Vox Dei คอือะไร เกีย่วพนักบันากาโซเน่อยา่งไร 

12) “ประชาชนเปรยีบเสมอืนรากไม ้รฐัเป็นผลไม”้ เป็นวาทะของผูใ้ด 

13) Town Meeting หมายถงึอะไร 

14) ประชามตทิีเ่คยใชใ้นองักฤษและฝรัง่เศสเป็นกรณใีด 

15) Kibbutz หรอืสงัคหคาม คอือะไร ม ีณ ทีใ่ด 

16) เงือ่นไขแหง่การเป็นประชาธปิไตยของรุสโซ พจิารณาในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม

มอีะไรบา้ง 

17) แนวคดิแบบประชาธปิไตย มอียูบ่า้งหรอืไมใ่นมธัยมสมยั และยคุศกัดนิา 

18) หากเลยีนแบบวาทะของลนิคอล์น การใหค้ํานิยามประชาธปิไตยแบบโดยออ้ม 

จะเป็นอะไร 

19) “การแสดงความจาํนงดว้ย 1 บตัร” หมายความวา่อะไร 

20) กลุ่มประเภทผูป้ระกอบการเกีย่วกบัลทัธพิหนิุยม หรอืพหลุกัษณะอยา่งไร 

21) ระบุเงือ่นไขแหง่การเอือ้ต่อประชาธปิไตยของการมกีลุ่มหลากหลาย 

22) วาทะของลอร์ด แอ้คตัน้ มสีาระสําคญัเกี่ยวกบัการทําให้อํานาจแยกกระจาย

อยา่งไร 

23) กลุ่มหลากหลาย เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนหรอืแบบฝึกหดัแหง่ประชาธปิไตยหรอืไม ่

อยา่งไร  

24) กลุ่มลกูหลานและกลุ่มล่อแหลม หมายถงึอะไร 

25) จงอธบิายวาทะของวนิสตนั เชอรช์ลิล์ที่ว่า “ประชาธปิไตยเป็นระบบที่เลวที่สุด 

แต่ระบบอื่นเลวยิง่กวา่” 

26) Basic Democracy, Guided Deocracy คอือะไร มปีรากฏในประเทศอะไร อายุบ

ขา่น และเบนาซรี ์ บุตโต เป็นใคร 

27) สทิธใินการเลอืกตัง้เกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัการเป็นพลเมอืง  ทําไมลูกคา้ในรา้นคา้

ไมม่สีทิธใินการออกเสยีงเลอืกผูจ้ดัการ 

28) ทศบญัญตัแิหง่ประชาธปิไตย หมายถงึอะไร 
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29) ระบุสาเหตุทีม่ผีูเ้สนอว่าวาระการดาํรงตําแหน่งควรเป็นเพยีงระยะสัน้ ๆ เช่น  เพยีง 

2 ปี เป็นตน้ 

30) การใหส้ทิธแิก่ผูบ้รรลุนิตภิาวะและแก่สตรมีเีหตุผลประกอบอย่างไร ทําไมกลุ่ม

ประเทศลาตนิจงึใหส้ทิธแิก่สตรคีอ่นขา้งล่าชา้ 

31) บุรุษอเมรกินัมสีทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้เกอืบทุกคนประมาณกีปี่มาแลว้ และ

สตรฝีรัง่เศสไดส้ทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้เมือ่ใด 

32) ระบุสาเหตุ และเหตุผลทีเ่กีย่วกบัการละเวน้ไมอ่อกเสยีงหรอืไมล่งคะแนนเสยีง 

33) 3 เกณฑห์ลกัแหง่ประชาธปิไตย ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

34) การมสีทุรรศนียต่์อโลก หมายถงึอะไร 

35) หลกั One man one vote กบั Plural voting ต่างกนัอยา่งไร  ทีเ่คยใชใ้นองักฤษ

เป็นอยา่งไร 

36) จตุสดมภ ์แหง่ประชาธปิไตยคอือะไร 

37) นกัการเมอืงกบัรฐับุรษุแตกต่างกนัอยา่งไร 

38) กาลามสตูร คอือะไร 

39) 3 อธปิไตยในพทุธศาสนาเกีย่วกบัประชาธปิไตยอยา่งไร 

40) ปมโบนาปารต์ เกีย่วกบัลกัษณะทางจติวทิยาอยา่งไร 

41) นายพลเดอโกลยเ์กีย่วกบัการเมอืงของประเทศอะไร 

42) สรปุความหมายของวฒันธรรมทางการเมอืง 

43) ปจัเจกชนนิยม แตกต่างกบัรฐันิยมอยา่งไร 

44) ระบุขอ้แตกต่างระหวา่งสงัคมเปิดกบัสงัคมปิด 

45) สาธารณประโยชน์จติ เกีย่วกบัประชาธปิไตยอยา่งไร 

46) การครองชพีเพื่อการเมอืงกบัการครองชพีโดยพึง่การเมอืงเกีย่วกบัเสรนิียมของ

คนชัน้สงูอยา่งไร 

47) รอบบนิส ์มบีทบาทเกีย่วกบัการอุดมศกึษาขององักฤษอยา่งไร 

48) มชัฌมิวถิอีธปิไตยเกีย่วกบัปจัจยัทางเศรษฐกจิทีเ่อือ้ต่อความเป็นประชาธปิไตย

อยา่งไร 

49) ระบุความหมายของคํากล่าวทีว่่า “รฐับาลกบัราษฎรเป็นเสมอืนกระจกเงาซึง่กนั

และกนั” จงระบุลกัษณะบุคลกิภาพแบบอาํนาจนิยม 

50) ปจัจยัทางประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วกบัความเป็นประชาธปิไตยของอนิเดยี มอีะไรบา้ง 

51) อุปนิสยัของไทยทีเ่อือ้ต่อความเป็นประชาธปิไตย ไดแ้ก่อะไร 



PS 103 331 

52) ธาตุดนิและน้ํา สนบัสนุนหรอืเป็นอุปสรรคต่อการเป็นประชาธปิไตยของไทยอยา่งไร 

53) คํากล่าวของเพลโตที่ว่า “รูปแบบการปกครองย่อมแตกต่างออกไปแลว้แต่อุปนิสยั

ของคน” มคีวามสาํคญัอยา่งไรในเชงิรฐัศาสตร ์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“For each President…is the President not only of all who live, but…of all 

who have yet to live. His responsibility is not only to those who elected him 

but also to these who will elect his successions for decades to come.” 

      John F. Kennedy 

“ประธานาธิบดีแต่ละคนเป็นประมุขไม่เพยีงแต่ของบรรดาผูค้นทัง้หลายทีม่ชีวีติอยู ่

แต่ของบรรดาผู้ ท่ีจะถือกําเนิดขึ้นมาภายหลังด้วย ประธานาธิบดีมีความ

รบัผดิชอบไม่เพยีงแต่กบัผูท้ี่ไดเ้ลอืกเขา หากยงัต้องรบัผดิชอบต่อผูท้ี่จะใช้สทิธใิน

การเลอืกประธานาธบิดคีนอื่น ๆ ในหลายทศวรรษต่อไป” 

      จอหน์ เอฟ. เคนเนดี้ 
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