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วิถีประชาธิปไตยสู่การเมืองมิติใหม่เพื่ออนาคตของชาต ิ
 

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ท าให้เราสามารถได้อยู่ร่วมกันได้ในลักษณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อทุกคน 1  วิถีการด าเนินชีวิตยึดหลักความเสมอภาค เสรีภาพ ภราดรภาพและศักดิ์ศรี  
แห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและ
อ านาจอธิ ปไตยต้องมาจากปวงชน 2 ไม่มีค านิยามของประชาธิปไตยท่ีตายตัวและได้รับการยอมรับ  
จากสากล แต่ เป็นที่ยอมรับว่า ความเสมอภาคและเสรีภาพเป็นลักษณะส าคัญยิ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และสามารถเข้าถึงอ านาจได้อย่าง  
เท่าเทียมกัน เสียงลงคะแนนเลื อกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมีน้ าหนั กเท่ากัน เสรีภาพของ
ประชาชนได้ รับคุ้มครองภายใต้กฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐานได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญและดูแล
โดยระบบตุลาการที่เป็นอิสระ แต่ประชาธิปไตยมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นรูปแบบของตะวันตก  
ซึ่งไม่อาจน าไปใช้ในประเทศอ่ืนๆ โดยไม่ปรับให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
สิ่งที่มหาตมะคานธีได้เคยกล่าวไว้ว่า “ฉันถือว่าประชาธิปไตยไม่สามารถพัฒนาโดยวิธีการใช้ก าลัง
บังคับ จิตวิญญาณของประชาธิปไตยไม่สามารถมีใครบังคับให้เกิดข้ึนได้ มันจะต้องมาจากภายในของ
มันเอง”3 
 
ความหมายของประชาธิปไตย 

 ประชาธิปไตยเป็นแนวความคิด มุมมอง พฤติกรรม ทักษะ ความรู้ ทัศนคติและค าถามที่มีต่อ
อ านาจและการเมือง4 

  นักวิชาการจ านวนไม่น้อยทางด้านประชาธิปไตยเน้นความหมายตามรากศัพท์ของ
ประชาธิปไตยอยู่ที่ “การปกครอง ‘โดย’ ประชาชน” ที่เป็นเช่นนี้เพราะแม้ จะถือว่าอ านาจอธิปไตยที่
เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน  แต่การปกครองนั้นจะเป็นประชาธิปไตย  
ก็ต่อเมื่ออ านาจนั้นถูกใช้โดยประชาชน จะเป็นการใช้โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนที่ประชาชน
เลือกมาอย่างเสรี เพื่อประโยชน์ของประชาชนเองก็ได้5 

   

   

                                                           
1 http://aceproject.org/ace-en/topics/ve/vea/vea01 
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 
3 Dr. Hanns Schumacher, “Democracy and Globalization” ในหนังสือ 13 ปี กกต. น าการพัฒนาสู่วิถี
ประชาธิปไตยและการเมืองสมานฉันท์ , 2554, หน้า 175-177 
4 เอกสารประกอบการฝึกอบรม มูลนิธิ Friedrich Naumann Foundation : FNS จัดท าโครงการ “เพ่ิม
ประสิทธิภาพวิทยากรในการฝึกอบรมและจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง” 
5 รศ. วิสุทธิ์ โพธแิท่น, แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย, (พิมพ์ครั้งท่ี 1), 2550, หน้า 2 
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  กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเน้นความหมายประชาธิปไตยว่าเป็นการปกครอง “โดย” ประชาชน  
แสดงให้เห็นความแตกต่างของการปกครองแบบประชาธิปไตยกับการปกครองแบบอ่ืน เพราะไม่ว่า
ความจริงจะเป็นอย่างไร ผู้ปกครองหรือคณะผู้ปกครองในระบอบใดๆ ย่อมอ้างเสมอว่าตนเองปกครอง 
“เพ่ือ” ประชาชนทั้งนั้น หรือหากจะอ้างว่าอ านาจปกครองเป็น “ของ” ประชาชน แต่ไม่เปิดโอกาส
อย่างเสรีพอสมควรให้ประชาชนตัดสินใจและยินยอมพร้อมใจอย่างอิสระด้วยตน เองในการปกครอง
หรือในการเลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้ปกครองแทนตนก็จะเรียกว่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ได้ 
เพราะประชาธิปไตยนั้ น ประชาชนต้องเป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของตนเองร่วม กัน ไม่ใช่ให้ใครก็ได้  
ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ยินยอมเห็นชอบอย่างอิสระมาปกครองเอง ไม่ว่าการปกครองนั้น  
จะดีแค่ไหนเพียงใดก็ตาม ฉะนั้น ประชาธิปไตยจึงถือว่าเป็นการปกครองที่เกิดและด ารงอยู่  
จากการยินยอมพร้อมใจอย่างเสรีของผู้ถูกปกครองหรือประชาชน6 

 ฉะนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในรัฐ ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ให้ประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทุกคน 
  
รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย7 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือก าเนิดข้ึนในสมัยกรีกโบราณ และพัฒนาการเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน 

 ประชาธิปไตยทางตรง คือ ให้ประชาชนของประเทศใช้อ านาจอธิปไตยโดยตรงในทางปฏิบัติ
จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นมีจ านวนประชากรไม่มากนัก สามารถร่วมประชุมปรึกษาหารือกันได้
โดยตรงไม่ต้องมีตัวแทน ตัวอย่างประชาธิปไตยทางตรงในปัจจุบัน เช่น การลงประชามติ การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

 ประชาธิปไตยทางอ้อม  คือ ประชาชนจะเลือกผู้แทนมาท าหน้าที่ปกครองประเทศ  
โดยให้เป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารแทนตน ใน ปัจจุบันประเทศต่างๆ ก็ใช้หลักการของ
ระบอบประชาธิปไตยทางอ้อมทั้งสิ้น ซึ่งปรากฏในรูปแบบต่างๆ กัน ดังนี้ 
 1. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
 2. ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี 
 3. การปกครองแบบก่ึงประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา 
 
 
 
 
 

                                                           
6 เพ่ิงอ้าง 
7 สรุปจาก การศึกษาเพื่อพลเมือง (Civic Education) http://aceproject.org/ace-/topics/ve/vea/vea01/?searchterm=democracy 
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ความหมายของประชาธิปไตยในวิถีของประชาชน 

วิถีของประชาชน หมายถึง  วิธีการในการด าเนินชีวิตของคนในสังคมที่เอ้ืออ านวยต่อ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย8 

1. รู้จักการใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างกัน การแก้ไขปัญหา  
ความขัดแย้งต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายซึ่งเป็นวิธีการของผู้ที่เจริญแล้ว ไม่ใช้ทางลัด ไม่ใช้ก าลัง  
ในการแก้ไขปัญหา 

2. ความคิดเห็นแตกต่างเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตย ผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อยู่ร่วมกันได้ ผู้ใช้วิถีชีวิตประชาธิปไตยต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน   

3. ต้องมีวิจาร ณญาณในการรับและวิเคราะห์ ประเ มินข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆ  
ไม่ตื่นข่าว ไม่เชื่อง่าย 

4. ต้องมีจุดยืน หรือมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ไม่ยอ มตามความคิดเห็นของผู้อื่นง่ายๆ
นอกจากจะถูกลบล้างด้วยหลักการและเหตุผลที่น่าเชื่อถือ 

5. ยอมรับการปกครองโดยเสียงข้างมากและเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย 
6. เคารพในศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของเพ่ือนมนุษย์ 
7. มีจิตใจกว้างขวาง พร้อมที่จะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุง

ตนเองอยู่เสมอ 
8. สนใจกิจการบ้านเมืองและเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมือง 
9. เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือกติกาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด 

รู้จักหน้าที่ของตนเอง เสรีภาพของตนเอง เสรีภาพของผู้อื่น ผลกระทบของการกระท าของตนเองต่อ
ผู้อื่น ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติ 

10. รู้จักประนีประนอมมากกว่าที่จะดึงดันที่จะเอาชนะกัน โดยอาศัยการขู่ เข็ญบังคับให้อีก
ฝุายหนึ่งยอมรับในเงื่อนไขของฝุายตนแต่เพียงฝุายเดียว 

11. มองโลกในแง่ดี สมาชิกของสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีศรัทธาและความหวังต่อชีวิต 
กระบวนการในระบอบประชาธิปไตยนั้นอาจต้องใช้เวลา ความอดทน อดกลั้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง 

12. เป็นพลเมืองดีของประเ ทศ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็น
เจ้าของประเทศ มีความรัก ความภักดีต่อชาติบ้านเมือง ต่างพยายามที่จะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบ
ของกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากใน
รูปของสังคมสงเคราะห์ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้สงบร่มเย็น เป็นต้น 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนที่ส าคัญมีดังนี้ 
                                                           
8
 ความหมายของประชาธิปไตย ซึ่งใช้สอนในช้ันเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Democracy-System.htm 
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  มาตรา 2  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

  มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้
อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

  การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

  มาตรา 87  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 

  (5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาการเมืองและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

  มาตรา 236 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

  (8) ส่งเสริมและสนับสนุน  หรือประสานงานกับหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือสนับสนุนองค์การเอกชน  ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน  

  ดังนั้นการเรียนรู้ประชาธิปไตย จึงเป็นหน้าที่ส าคัญประก ารหนึ่งของพลเมืองไทยทุกคน และ
รัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้พลเมืองมีโอกาสเรียนรู้และมีส่วนร่วมในทางการเมือง ไม่ว่าคนๆ นั้นจะ
ยากดีมีจนอย่างไร  
 
ความเป็นมาของแนวความคิดประชาธิปไตยในประเทศไทย 

 แนวความคิดท่ีจะน าเอารูปแบบการปกครองประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้น
ให้เห็นรูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงด าเนินนโยบาย  
เพ่ือเป็นการปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังเช่น โปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งส ภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์เพ่ือเป็นการถวายค าปรึกษาและ  
ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการปกครองในปีพุทธศักราช 2417  หรือ ปฏิรูประบบราชการปี
พุทธศักราช 2435 และที่ส าคัญคือการเลิกทาส ซึ่งนับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระแสความต้องการการเปลี่ยนแปลง
การปกครองทวีความรุนแรงขึ้น พระองค์ทรงจัดตั้งเมืองสมมุติข้ึนมีชื่อว่า “ดุสิตธานี ”9 เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม พ .ศ. 2461 ซ่ึงต้ังอยู่ภายในบริเวณพระราชวงัดุสติ เพ่ือทดลองการปกครองบ้านเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย10 
                                                           
9 http://th.wikipedia.org/wiki/ดุสิตธานี 
10 http://www.krama6.su.ac.th/tour/tour00.htm  
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 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติในปีพุทธศักราช 2468 
พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะวางรากฐานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ดังปรากฏ หลักฐานและเอกสารการเตรียมการพระราชทา นรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนหลายครั้ง  
แต่ถูกยับยั้งจากท่ีประชุมอภิรัฐมนตรีสภาว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควร ช่วงเวลานั้นกระแสการเรียกร้อง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนในที่สุดมีกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่า  
“คณะร าษฎร์ ”11 ได้ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้มี การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขจนถึงปัจจุบัน 

 จากประวัติศาสตร์ที่กล่าวมา ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาถึง 77  ปีแล้ว แต่ว่าประชาธิปไตยของเรายังไม่ได้ผล  
สมบูรณ์แบบ เนื่องจากประชาธิปไตยคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงการเรียนรู้หลักการเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในห้องเรียน แต่ประชาธิปไตยต้องลงไปถึง ทักษะการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต  
แบบประชาธิ ปไตย ของเด็กไทยตั้งแต่อยู่ในห้องเรียน รวมทั้งประชาชนต้องมี จิตส านึกรักและ  
หวงแหนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

 ประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพียงระบอบเดียวเท่านั้น ที่ประชาชนมีเสรีภาพ  
ในการรวมกลุ่มและสามารถแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนได้ โดยประชาชนจะได้รับการปกปูองจาก
การใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ และที่ส าคัญที่สุดที่ประชาชนสามารถท่ีจะเลือก จะเปลี่ยนแปลง ถอดถอน 
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารประเทศ หรือเลือกพรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้อย่างสันติวิธี 
ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งหรือกระบวนการการถอดถอน โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

 แม้ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีหลักการดีอย่างไรก็ตาม ถ้าประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดทักษะและขาดจิตส านึกท่ีถูกที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนขาด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงแล้ว การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดผลดี
ตามหลักการ และเจตนารมณ์ดั้งเดิมได้ 
 
ประชาธิปไตยท่ีตั้งบนความคาดหวังและสถานการณ์ที่เป็นจริง  

  แม้ว่าประเทศไทยจะได้น ารูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โด ยมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการปกครองประเทศ แต่ในทางปฏิบัติเรายังมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ที่ยังหาทางออกไม่ได้ มีปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
เป็นจ านวนมากยังไม่ทราบถึงผลลัพธ์ที่ตามมาของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ทราบถึงผลเสียของการ
ขายเสียงที่ท าให้ประเทศชา ติไม่พัฒนาเท่าที่ควร ทั้งยังไม่สามารถแยกแยะคนดีและคนไม่ดี  
จนท าให้ ประสบความยากล าบากใน การเลือกผู้แทนที่มีความ รู้ความ สามารถและจิตสาธารณะ  
อย่างแท้จริงมาบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศแม่แบบประชาธิปไตย  

                                                           
11 http://www.odi.stou.ac.th/King7/coFacultyPub.asp 
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  เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในปัจจุ บันท าให้สถานการณ์ทางการเมืองของ
ไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤติ เริ่มจากมีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่เรียกกันว่า “กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ”  มาชุมนุมวิพากษ์วิจารณ์ การท างานฝุายรัฐบาล ในขณะนั้น  และ
ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ซ่ึงเชื่อว่าเป็นการแก้  
เพ่ือประโยชน์กับนักการเมืองบางกลุ่ม  ในขณะเดียวกันก็มี “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ” หรือ นปช . ออกมาชุมนุมจนมีการเคลื่อนพลไปปะทะกัน และเม่ือเดือนเมษายน 
2552  มีเหตุการณ์ที่น าไปสู่การใช้ความรุนแรงจนเจ้าหน้าที่ทหารต้องเ ข้าสลายการชุมนุมของ  
กลุ่ม นปช . การประชุมประชาค มอาเซียนต้องล้มเลิกไป ท าให้เกิดบาดแผลทางใจกับทุกฝุาย  
จนมีการยุบสภาในปี 2554 และมีการเลือกตั้งทั่วไป ท าให้มีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงเมื่อรัฐบาลเสนอ  
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมความผิดทั้งหมดของทุกฝุายย้อนหลัง และมีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญฯ 2550 เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ และต่อ ต้าน พ .ต.ท. ดร . ทักษิณ ชินวัตร ได้เดินขบวนและชุมนุมประท้วง  
โดยมีผู้สนับสนุนเพิ่มข้ึนจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส .) ซึ่งได้กดดัน มีการปิดล้อม
สถานที่ราชการ มีการปะท ะกัน ระหว่างผู้ชุมนุม และต ารวจ บริเวณใกล้ท าเนียบรัฐบาล   
จนนายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภา และก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 
แต่เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองยังไม่จบ เพราะ กปปส . เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อน
มีการเลือกตั้ง และพรร คประชาธิปัตย์ประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ท าให้มีการขัดขวางไม่ให้มีการ
รับสมัครในหลายพื้นท่ี มีการปะทะกันจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต การเลือกตั้งในบางพ้ืนที่ไม่สามารถ
กระท าได้ แม้ต่อมามีการจัด การ เลือกตั้งตามวันที่ก าหนด ก็ปรากฏว่ามีผู้ไปยื่นค าร้องคัดค้าน  
การเลื อกตั้งจนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง ส .ส. ทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 
เป็นโมฆะ12 แต่ กกต . ก็ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ ขณะที่ผู้ที่ต่อต้านการท างานของรัฐบาล
รักษาการ มีจ านวน เพ่ิมข้ึน จึงท าให้สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยมาถึงตัน แล ะ 
ยังไม่สามารถหาทางออกให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ 

  กลุ่มการเมืองแต่ละฝุายก็อ้างเหตุผลในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์แก่บ้านเมือง  
จากสถานการณ์ดังกล่าว  ท าให้เราพบว่าความคาดหวังที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ของไทยยังอยู่ในลักษณะห่างไปจากหลักประชาธิปไตยในทางปฏิบัติมาก  เพราะเรายังไม่สามารถ
แก้ปัญหาความแตกต่างทางความคิด ซึ่งเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตย ได้ด้วย  
หลักกฎหมายและหลักเหตุผล ตามวิถีทางอารยประเทศ โดยไม่ใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา  ทั้งนี้
ความแตกต่างในทางค วามคิด ไม่จ าเป็นต้องเกิดความขัดแย้ง หากเราเคารพความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน เราก็จะสามารถ “สงวนจุดต่าง แสวงหาจุดร่วมได้”  

  การเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เป็นจริง ย่อมจะท าให้เรามีประสบการณ์ท้ังเชิงบวกและเชิงลบมากขึ้น 
เพ่ือให้น ามาเป็นต้นทนุในการศึกษา วิเคราะห์ และน ามาวางเป็นกฎ กติกา และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 
                                                           
12 th.wikipedia.org/wiki/กปปส.  
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ประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพียงระบอบเดียวที่ยึด หลัก สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภ ราดรภาพ 
โดยเฉพาะหลัก ภราดรภาพ (Fraternity)13 ซึ่งหมายถึง ความเป็นเพื่อน  ความเป็นพี่น้อง     
มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อกันดุจพ่ีน้อง ความเป็ นพี่ เป็น น้อง เป็น  
สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผิวพรรณ หรือ เผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน เป็นหลักการของ
ผู้เจริญทางปัญญา ผู้ที่มีความเห็นต่าง กัน  ไม่ท าร้ายกัน  สามารถร่วมอยู่ด้วยกันฉันท์ พ่ีน้อง  
มีความเอ้ือเฟ้ือ เอื้ออาทร มีความปรองดองกัน  ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่สอดคล้อง กับพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมของไทยที่มีมาช้านาน 
 
เศรษฐกิจพอเพียงกับประชาธิปไตย  

  หลักการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยก็คือ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพีย ง14 ซึ่งเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้ ให้เห็นถึงแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไป  
ใน ทางสายกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยท่ียึดหลักการประนีประนอม
มากกว่าที่จะดึงดันที่จะเอาชนะกัน โดยไมขู่่เข็ญบังคับให้อีกฝุายหนึ่งยอมรับในเงื่อนไขของตนแต่เพียง
ฝุายเดียว 

  ความพอเพียง 15 หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น  
ที่จะต้องมีระบบภูมิ คุ้มกันในตัวท่ีดี พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ  
ความระมัดระวังอย่างย่ิงในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน 

แนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินสอดค ล้องกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย 
กล่าวคือ 

ประการแรก เศรษฐกิจพอเพียงยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ซึ่งคนในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องมีความคิดเป็นของตนเอง ต้องพ่ึงตนเองได้ ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น  
ท าสิ่งใดๆ โดยไม่เกินก าลังของตนเอง 

ประการที่สอง  เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของประชาชน  
ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย ประชาชนต้องรู้จักการรวมกลุ่มกันเพ่ือให้เกิดอ านาจการต่อรอง 
เช่น การรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างพลังต่อรองกับนักการเมืองและรวมพลังเพื่อแสดงความเห็นผ่านสื่อต่างๆ 
เป็นต้น  

                                                           
13 http://th. wikipedia.org/wiki/เสรีภาพ_เสมอภาพ_ภราดรภาพ. 
14 ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย, มุมมอง “พอเพียง”, (http://www.positioning mag.com/Magazine/Details.aspx?id=54043) 
15 เศรษฐกิจพอเพียง, http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html. 
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ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และ
ความสามัคคีของสมาชิ กในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลัก ภราดรภาพ ที่ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องอยู่ร่วมกันได้ฉันท์พ่ีน้อง ด้วยความเอื้อเฟ้ือ เอื้ออาทร และปรองดองกัน 

 ฉะนั้น หากมีการน าหลั กเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตย  
ก็น่าจะทันยุคสมัยและช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตแห่งความขัดแย้งของชาติไม่มากก็น้อย  

 
การเมืองมิติใหม่เพื่ออนาคตของชาติ  

การเมืองแบบเก่าเป็นเรื่องของการขัดแย้ง โต้แย้งและใช้พลังอ านาจทางสังคมในแง่มุมต่างๆ 
เพ่ือเอาชนะคะคาน ช่วงชิงการน า ช่วงชิงอ านาจและผลประโยชน์ทางการเมือง การเมืองแบบใหม่  
เป็นเรื่องของการบริหารจัดการและการตรวจสอบการใช้อ านาจ การเมืองเป็นเรื่องการจัดการ  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ก ารเมืองเป็นการจัดการการใช้อ านาจ บริหารจัดการ  ไม่ใช่ต่อสู้  
แย่งชิง ในการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม จ าเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ความเหลื่อมล้ าทางสังคมในระดับที่รุนแรงอาจก่อให้เกิด
ความไม่ม่ันคงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง หรือสังคม การพัฒนาเพื่อให้เกิดความส มดุล 
จ าเป็นต้องสร้างความตระหนักของภาคีทุกฝุาย ให้มีจิตส านึกร่วมกันในการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพหรือกระท าการใดๆ ก็ตาม ที่ไม่เอาเปรียบ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน รวมทั้ง 
ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือ รวมตัว ร่วมคิด ร่วม ท า บนฐานของ
ความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความเอ้ืออาทรและมีสายใยความผูกพัน16 

การแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองควรด าเนินการด้วยกระบวนการสร้างความสมานฉันท์  
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในระยะยาวต้องแก้ปัญหาทั้งทางลึกและทางกว้าง แต่ความส าเร็จ  
ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและวิธีการในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งแตกต่างกันไปไม่มีสูตรส าเร็จ  
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ หรือ
มุมมองหรือทัศนคติ หรือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่หลักการที่ว่าการเมืองเป็นพื้ นฐานของชีวิต  
ทุกชีวิตไ ม่อาจหลีกเลี่ยงการเมืองได้ เพราะการเมืองเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตย  

การสร้างความสมานฉันท์ จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของการเมืองไทย ซึ่งจะต้องอาศัย  
ความตั้งใจ และการมีจุดยืน  การมีอุดมการณ์ใหม่ๆ ที่ยึดโยงอยู่กับผลประโ ยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญเพ่ือน าไปสู่ความมีเอกภาพความสมัครสมานรู้รักสามัคคีของคนในสังคมและประเทศชาติ17 และ
ที่ส าคัญจ าเป็นต้องตั้งอยู่บน 3 เสาหลักที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตยท่ีจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้
เกิดข้ึนอย่างจริงจัง ซึ่งได้แก่  

                                                           
16 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ , “กระบวนการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ” ในหนังสือ 10 ปี กกต . ก้าวต่อไปเพื่อ
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน, 2551, หน้า 83, 87 
17 เพ่ิงอ้าง, หน้า 94 
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   เสาหลักที่ 1 คือ การเลือกตั้ งที่เป็นเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้การเลือกตั้งที่สุจริตและ
เที่ยงธรรมมีความส าคัญอย่างมาก ที่จะปูองกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนโดยใช้ประชาชนเป็นข้ออ้าง  

  เสาหลักที่ 2 คือ การยอมรับความแตกต่างในความคิดเห็นทางการเมือง ทั้ งนี้  
การได้ชัยชนะในการเลือกตั้งไม่ได้เป็นการให้สิทธิกับผู้มีอ านาจในการกดข่ีหรือไปดูแลกลุ่มคนที่ออก
เสียงคัดค้านรัฐบาล รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา จะอ้างความชอบธรรมจากการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเสียงข้างมากเพ่ือรักษาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มท่ีสนับสนุนตนเ ท่านั้นไม่ได้ เนื่องจากกฎ
ของเสียงข้างมากไม่ได้ให้อ านาจในการกดข่ีหรือละเลยคนที่เห็นต่างจากรัฐบาล ถ้ากลุ่มเสียงข้างน้อย
ไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันจากกระบวนการเลือกตั้ง สันติภาพจะไม่เกิดขึ้นในสังคม  

ส าหรับเสาหลักท่ี 3 คือ หลักนิติธรรม หมายถึง ประชาธิปไตยจ ะเกิดข้ึนได้ถ้ากลุ่ม
การเมืองที่เข้ามามีอ านาจเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของอ านาจฝุายตุลาการเป็น
หัวใจที่ส าคัญของสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตย การยึดถือหลักนิติธรรมจะช่วยปูองกันความพยายามท่ี
จะท าลายเสรีภาพ การละเมิดการครอบครองในทรัพย์สิน หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยหลักประการ  
ที่ส าคัญ คือ ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย รัฐบาลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพแค่ไหน หากไม่เคร่งครัด
ในการเคารพหลักนิติธรรมก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมในที่สุด  

สิ่งที่จะท าให้ประชาธิปไตยเข้มแข็ง คือ การตระหนักว่าประชาธิปไตยอาจไม่ใช่
ระบบที่สมบูรณ์แบบ แต่ระบบอื่นอาจจะแย่ยิ่งกว่า หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ “ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่
การปกครองที่ดีท่ีสุด แต่เป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุด ” อย่างไรก็ตาม ในความเลวที่น้อยที่สุดนั้น 
ประชาธิปไตยจะดีที่สุด เมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด หรือ “คุณภาพของประชาธิปไตยข้ึนอยู่กับ
คุณภาพของประชาชน ”18  เพราะประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจตัดสินใจ ซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการ
ของประชาชน และจะเกิดประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรดี   
จริง  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ที่แท้ ดังนั้น ประชาชนจึงต้องมีการศึกษารู้ข้อ มูล รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม
นักการเมือง เพื่อให้เกิดสติปัญญาที่จะมาประสานความต้องการให้ตรงกับความจริง ความถูกต้อง และ
ความดีงาม และประโยชน์สุขท่ีแท้ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม และเป็นประโยชน์
อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินใจเอาสิ่งที่ตนชอบใจ19  ทั้งนี้ ประชาธิปไตยจะต้อง มีความพอดีที่เป็น
สายกลาง ซึ่งองค์ประกอบและปฏิบัติการทั้งหลายได้สัดส่วนสมดุลกัน ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป  
ไม่ตึงไป ไม่หย่อนไป เป็นไปอย่างรู้จักประม าณ มีดุลยภาพ20 ซ่ึงเกิดและเติบโตขึ้นมาจากภายในของ
ประเทศนั้นๆ เอง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเพ่ือที่จะประสบความส าเร็จ ความขัดแย้งภายในต้อง
ได้รับการแก้ไขโดยสมาชิกในสังคมของประเทศนั้นๆ เอง การต่อรองอ านาจเพื่อให้ได้ความต้องการ
ของตนได้รับการตอบสนองเป็นสิ่งที่แต่ละกลุ่มผลประโยชน์ต้องจัดการกันเอง 21 ตัวประชาธิปไตยก็คือ
วิถีชีวิตของคนท่ีอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันจัดสรรความเป็นอยู่ให้ดี เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข 
                                                           
18 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ประชาธิปไตย จริงแท้... คือแค่ไหน, (พิมพ์ครั้งท่ี 3), 2554, หน้า 54 
19 เพ่ิงอ้าง, หน้า 106-107  
20 เพ่ิงอ้าง, หน้า 58 
21 Dr. Hans Schumacher, อ้างแล้ว, หน้า 180 
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ตัวแท้ของประชาธิปไตยอยู่ที่ช่วยกันคิด ช่วยกันท า น าเอาสติปัญญาความสามารถของแต่ละคนมา
ร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ร่วมกัน ให้เป็นสุขและเจริญงอกงาม 

 
สรุป  

ในสถานการณ์ที่ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แบ่งกันเป็นฝักเป็นฝุายอย่างชัดเจน  
แม้การมีความคิดเห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตย แต่การที่คิดต่างนั้นกลายเป็นความ
ขัดแย้งและมีแนวโน้มที่เป็นไปในทางท่ีจะใช้ก าลังต่อกัน เราจึงต้องร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ ไขปัญหา
และหาแนวทางปูองกันปัญหาดังกล่าว ไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงในอนาคต เราต้องเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในความคิดเห็นของแต่ละฝุาย เรียนรู้ที่จะเคารพกฎหมายและ  
หลักนิติธรรม และปฏิบัติตามกติกาตาม วิถีทาง ประชาธิปไตย เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง   
ที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง ไม่มุ่งมั่นดึงดันที่จะเอาชนะกัน โดยยึดถือ
ความคิดของฝุายตนแต่เพียงฝุายเดียว ตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบภร าดรภาพ อยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์เป็นเพื่อน เป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้อง เอื้ออาทรกัน และท่ีส าคัญคุณภาพของ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็น
ส าคัญ 22 หากเด็กและเยาวชนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะประชาธิปไตยท่ีดีในวันนี้ย่อมจะ
เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

                                                           
22 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ , ความส าคัญของการเรียนรู้ประชาธิปไตย , ในหนังสือ 11 ปี กกต . การเรียนรู้
ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต (2552) หน้า 61, 70 


