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ความเข้าใจการเลือกตังตามระบอบประชาธิปไตย 

ของประชาชนชาวไทย 

 

ประชาธิปไตยของประเทศไทยมีวิวฒันาการมาแลว้นับตงัแต่เมือไดมี้การยึดอาํนาจโดย

คณะราษฎรเพือทาํการเปลียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบ

ประชาธิปไตยตังแต่ปี พ.ศ. 2475 หากนับตงัแต่ระยะเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยได้

เปลียนแปลงการปกครองเป็นเวลากว่า  80 ปี โดยนับตงัแต่เมือมีการเปลียนแปลงการปกครองและ

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัแรกเป็นตน้มา มีการเลือกตงัตามระบอบประชาธิปไตยระดบัประเทศ

มาแลว้รวมทงัสิน 25  ครัง การเลือกตงัถือว่าเป็นสิงทีแสดงให้เห็นว่าอาํนาจอธิปไตยนันเป็นของ

ประชาชนและประชาชนใชอ้าํนาจนันผ่านการเลือกตงั ดงันันการเลือกตงัโดยหลกัการถือว่าเป็น

องคป์ระกอบทีสาํคญัทีขาดไม่ไดข้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตงัตามระบอบ

ประชาธิปไตยแบบตวัแทนของประเทศไทยดงักล่าวเป็นการเลือกตงัโดยตรง (Direct Election) ซึง

วิธีนีประชาชนจะเป็นผูก้าํหนดผูแ้ทนของตนดว้ยการออกเสียงลงคะแนนเลือกผูที้จะมาทาํหน้าที

เป็นผูแ้ทนของตนเองโดยตรง 

แมก้ารเลือกตงัจะถือเป็นหลกัการสาํคญัประการหนึงของความเป็นประชาธิปไตย อนัเป็น

การแสดงออกของประชาขนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพือควบคุมบุคคลผูที้จะทาํหน้าทีเป็น

ผูแ้ทน แต่หากพิจารณาถึงสภาพธรรมชาติทางการเมืองของไทย ประชาชนชาวไทยในฐานะทีเป็น

เจ้าของอาํนาจอธิปไตยยงัคงมีความเข้าใจคลาดเคลือนบางประการเกียวกับความหมาย และ

ความสาํคญัของการเลือกตงั กล่าวคือ โดยทวัไปประชาชนทงัหลายของประเทศส่วนใหญ่มิใช่บุคคล

ทีเป็นผูมี้ความรู้ความความเขา้ใจถึงความหมายและความสาํคญัของการเลือกตงัมาแต่กาํเนิด แมต้าม

ทฤษฎีของการเลือกตังทีพรําสอนกนัมาแต่อดีตเพือสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนทั วไปว่า หรือ

แนวคิดของการเลือกตงัแบ่งออกเป็นสองแนวความคิดไดแ้ก่ 

1.1 แนวความคิดว่าการเลือกตงัเป็นเรืองของสิทธิ โดยถือว่าประชาชนเป็นเจา้ของ 
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อาํนาจอธิปไตย และมีสิทธิในการเลือกตังเพือเลือกผูที้ตนไวว้างใจในการเป็นผูแ้ทนทาํหน้าที

ปกครองและบริหารบา้นเมืองแทนตน ซึงสิทธิเลือกตังตามแนวความคิดดังกล่าวนีถือเป็นสิทธิ

เฉพาะตวั ของแต่ละบุคคล การทีจะไปใชสิ้ทธิหรือไม่เป็นเรืองส่วนบุคคล 

1.2 แนวความคิดว่าการเลือกตงัเป็นเรืองของหนา้ที โดยถือว่าอาํนาจอธิปไตยเป็นของ 

ประชาชนโดยส่วนรวมซึง ณ ทีนีไดแ้ก่รัฐหรือประเทศ ผูที้มีส่วนร่วมในการใชอ้าํนาจอธิปไตยจึง

ตอ้งมีหนา้ที 

การสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนทวัไปโดยยดึถือความหมายของการเลือกตงัตาม 

แนวความคิดทงั 2 ดงักล่าว ซึงในแง่ของผูเ้ขียนเห็นว่า เป็นการมองในดา้นของการสร้างความเขา้ใจ

ของความหมายของการเลือกตงัโดยยดึแนวคิดทฤษฎีเป็นหลกั แลว้นาํทฤษฎีหรือแนวความคิดนัน

ถ่ายทอดสู่ประชาชน ซึงส่งผลให้ประชาชนในฐานทีเป็นปุถุชนโดยทั วไปไม่สามารถเข้าใจ

ความหมายและความสาํคัญของการเลือกตังได้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุให้การสร้างความเขม้แข็ง

ทางดา้นประชาธิปไตยของประเทศไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั โดยเฉพาะในปัจจุบนัสิงทีเป็นอุปสรรค

ต่อการสร้างความเขา้ใจถึงความหมายและความสาํคญัของการเลือกตงัทีหลายฝ่ายมองขา้ม แต่ใน

ความเป็นจริงสงัเกตไดง่้าย เพียงแต่ฝ่ายทีเกียวขอ้งไม่มีความเอาใจใส่อยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะภาครัฐ

ละเลย และมองข้ามถึงข้อบกพร่องในการสร้างความเข้าใจทางด้านประชาธิปไตย โดยเฉพาะ

ความหมายและความสาํคญัของการเลือกตงัไดแ้ก่ 

 

ก. การชีนาํความหมายของการเลือกตงัตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ 

การสร้างความเขา้ใจทีคลาดเคลือนทางดา้นความหมายและความสาํคญัของการ 

เลือกตัง ทีปรากฏในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไทยทังอดีตหลายฉบับ และรวมทังปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ซึงหากพิจารณาถึงบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550 อนัเป็นฉบบัปัจจุบนั ในหมวดที 4 ว่าดว้ย “หนา้ทีของปวงชนชาวไทย” มาตรา 72 ทีบญัญติัว่า 

“บุคคลมีหนา้ทีไปใชสิ้ทธิเลือกตงั” ตามบทบญัญติัดงักล่าวเมือไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญซึงถือว่า

เป็นกฎหมาย และเมือถือเป็นกฎหมายแลว้ ประชาชนยอ่มหลีกเลียงไม่ไดใ้นการทีจะตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมาย แต่รัฐธรรมนูญในฐานะทีเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บญัญติัไวช้ดัเจนเกียวกบัการ
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เลือกตงัดงักล่าวว่า “บุคคลมีหน้าทีไปใชสิ้ทธิเลือกตงั” หากพิจารณาจากเนือความตามบทบญัญติั

ดงักล่าวมีลกัษณะค่อนขา้งทีจะแปลความไดห้ลายนัยหากยึดถือตามความเข้าใจของปุถุชนทวัไป  

การเลือกตงัเป็นทงัสิทธิ และในอีกดา้นหนึงเป็นทงัหน้าที การบญัญติักฎหมายในลกัษณะดงักล่าว

ย่อมถือว่าเป็นการชีนําประชาชนโดยปริยายแล้วว่าการเลือกตังเป็นได้ทังสิทธิและและใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นทงัหนา้ทีของประชาชนดว้ยเช่นกนั ซึงถือว่าเป็นการจาํกดัหรือสร้างความเขา้ใจที

คลาดเคลือนเกียวกบัความหมายของการเลือกตงัว่ามีอยูเ่พียง 2 กรณีเท่านนั 

 

ข. การชีนาํในการสร้างความเขา้ใจทีคลาดเคลือนในดา้นการรณรงคก์ารเลือกตงัของ 

      ภาครัฐ 

  ในกรณีดงักล่าวนี จะสังเกตได้ว่าในการเลือกตงัแต่ละครังไม่ว่าจะเป็นการเลือกตังใน

ระดบัทอ้งถินหรือการเลือกตงัในระดบัประเทศ หน่วยงานภาครัฐทีเกียวของกบัการเลือกตังต่าง

พยายามในการทีจะเชิญชวนให้ประชาชนออกมาลงคะแนนเลือกบุคคลทีอาสาสมคัรมาทาํหน้าที

เป็นผูแ้ทนของประชาชนใหไ้ดม้ากทีสุด ซึงวิธีการชกัชวนมกัปรากฏตามสือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป้าย

ทีติดในทีสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สือสิงพิมพต่์าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

หนงัสือพิมพ ์แผ่นพบั หรือใบปลิว ตลอดจนสือโทรทศัน์ วิทยุ ต่างประชาสัมพนัธ์ไปในแนวทาง

เดียวกนัในการชกัชวนในทาํนองใหป้ระชาชนทุกคน ไปใช ้"“สิทธิเลือกตงั” ซึงถือว่าเป็นการชีนาํ

ในการสร้างความเขา้ใจทางดา้นความสาํคญัของการเลือกตงัว่าเป็นเพียงแค่สิทธิของประชาชน 

 

ค. การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนทางดา้นประชาธิปไตยตาํ 

สาเหตุทีสาํคญัอีกประการหนึงทีประชาชนเขา้ใจความหมายและความสาํคญัของการ

เลือกตงัคลาดเคลือน ไดแ้ก่ประชาชนไม่ไดรั้บการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงความสาํคญั

ของประชาธิปไตยโดยเฉพาะความเข้าใจในด้านการเลือกตังจากภาครัฐอย่างจริงจัง ทังนีหาก

พิจารณาถึงผลสาํรวจในการวดัความเขา้ใจทางดา้นประชาธิปไตยของชุมชน ซึงทาํการสาํรวจโดย

สถาบนัพระปกเกลา้ ช่วงระยะเวลาการเก็บขอ้มูล ตงัแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2549 โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งในการสาํรวจ ประกอบดว้ย แกนนาํชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และแกนนาํชุมชน รวมถึงกลุ่มประชาชนทวัไปทีมีสิทธิเลือกตงัทุกระดบั 
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ซึงอยูใ่นจงัหวดัพทัลุง รวมจาํนวนทงัสิน 100 คน ปรากฏผลการสาํรวจดงัตารางทีปรากฏขา้งทา้ย

ดงันี 

 

  ตารางแสดงความเขา้ใจประชาธิปไตยของชุมชน1 

ประเด็น 

ระดบัความเขา้ใจ 

1 2 3 4 5 

จ ํา น ว น

ร้อยละ 

จ ํา น ว น

ร้อยละ 

จาํนวน

ร้อยละ 

จาํนวน

ร้อยละ 

จ ํานวน

ร้อยละ 

1. ท่านเขา้ใจ “ประชาธิปไตย” ระดบัใด 14 25 27 19 15 

2. ท่านเขา้ใจ “รัฐธรรมนูญ” ระดบัใด 16 22 32 17 13 

3. ท่ า น เ ข้ า ใจ  “ ก ฎ ห ม า ย ป ร ะ ก อ บ

รัฐธรรมนูญระดบัใด 
8 24 50 18 - 

4. ท่านเขา้ใจคาํว่า “สิทธิปวงชนชาวใต”้ 

ระดบัใด 
17 18 39 23 3 

5. ท่านเขา้ใจคาํว่า “การมีส่วนร่วมตาม

ระบอบประชาธิปไตย” ระดบัใด 
14 16 33 22 15 

6. ท่านเขา้ใจคาํว่า “การเลือกตงั” ระดบั 14 16 21 23 16 

                                                             
1

 ทมีา สาํนกัวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกล้า 
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ใด 

7. ท่านเขา้ใจคาํว่า “ประชาคมหมู่บา้น” 

ระดบัใด 
16 20 35 17 12 

8. ท่านเขา้ใจว่า “ประชาพิจารณ์” ระดบั

ใด 
18 20 37 17 8 

9. ท่านเข้าใจบทบาทหน้าทีประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญระดบัใด 
15 29 23 18 15 

10. ท่ า น เ ข้า ใจ บ ท บ า ท ห น้า ที ก ํา นัน 

ผูใ้หญ่บา้น ระดบัใด 
14 37 43 22 10 

11. ท่านเข้าใจบทบาทหน้าทีสมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัใด 
15 24 40 18 3 

12. ท่า นเ ข้า ใจบ ทบ าท ห น้า ที  นา ย ก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัใด 
16 20 35 17 12 

13. ท่านเขา้ใจบทบาทหน้าทีกลุ่มองค์กร

ต่าง ๆ ระดบัใด 
18 22 40 17 3 

14. ประชาธิปไตยอยู่ระดบัใดตามความ

เขา้ใจ 
15 14 37 25 9 

15. ท่ า น เ ข้ า ใ จ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต า ม 8 20 25 18 5 
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รัฐธรรมนูญ 

16. ท่านเขา้ใจการทาํงานของ ส.ว. ส.ส. 

อบจ. อบต. ผญบ. กาํนนั ระดบัใด 
17 29 40 8 6 

 

ระดบั 1 หมายถึง ไม่เขา้ใจเลย ไม่รู้เรือง ไม่สนใจ 

ระดบั 2 หมายถึง เขา้ใจบา้งเลก็นอ้ย รู้แต่ไม่เขา้ใจ สนใจบางครัง 

ระดบั 3 หมายถึง เขา้ใจ อยูเ่ฉยๆ สนใจ 

ระดบั 4 หมายถึง เขา้ใจ สนใจ ทาํกิจกรรม ร่วมกิจกรรม 

ระดบั 5 หมายถึง เขา้ใจมาก รู้เรือง ทาํกิจกรรม ร่วมกิจกรรม 

 

จากตารางดงักล่าว พอทีจะสรุปผลการสาํรวจความเขา้ใจทางดา้นประชาธิปไตยของ

ชุมชนไดว้่า ในดา้นความเข้าใจคาํว่า “ประชาธิปไตย” ในประเด็นที 1 เห็นว่า ผูที้มีความเข้าใจ

ทางดา้นประชาธิปไตย ในระดบัที 4 และที 5 ทีมีความเขา้ใน สนใจ ทาํกิจกรรม และร่วมกิจกรรม  

เมือรวมกนัแลว้มีความเข้าใจ “ประชาธิปไตย” เพียงร้อยละ 34 เท่านัน ซึงถือว่าอยู่ในสัดส่วนที

ค่อนขา้งตาํต่อความเขา้ใจทางดา้นประชาธิปไตยของคนในชุมชน  และหากพิจารณาถึงผลสาํรวจ

ความเขา้ใจของคนในชุมชนประเด็นที 6 เกียวกบัการเลือกตงัแลว้ แปลผลไดว้่าผูที้มีความรู้ ความ

เขา้ใจจนถึงเขา้ใจมาก และสนใจ ตลอดจนเขา้ร่วมในกิจการการเลือกตงั ในระดบัที 4 และ ระดบัที 5 

นนั รวมกนัแลว้มีเพียงร้อยละ 39 เท่านัน ความไม่เขา้ใจประชาธิปไตยของชุมชนโดยเฉพาะความ

เขา้ใจในดา้นการเลือกตงัซึงถือว่าเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

จึงเป็นปัญหาสาํคญัประการหนึงในอนัทีจะเร่งสร้างความเขา้ใจและความสาํคญัของการเลือกตงัเพือ

สร้างประชาธิปไตยของไทยใหมี้ความเขม้เข็ง 

      สาเหตุสาํคญัทีทาํให้ประชาธิปไตยของไทยไม่มีความเขม้แข็งมีสาเหตุหลายประการ 

โดยพอจะพิจารณาไดด้งันี 

1. สาเหตุของการเปลียนแปลงการปกครองทีเกิดขึนโดยกลุ่มบุคคลเพียงไม่กีคน 
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        เป็นทีทราบกนัว่า การเปลียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราช เป็น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเมือปีพ.ศ. 2475 นนัมีเบืองหลงัมาจากกลุ่มบุคคลเพียงไม่กีคนซึง

เรียกว่า “คณะราษฎร” นําโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาเข้ายึดอาํนาจจากพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 7 ในขณะนนั โดยคณะราษฎรนนัเป็นกลุ่มบุคคลทีไดรั้บอิทธิพลมา

จากการทีได้ไปศึกษาย ังประเทศตะวันตกและรับเอาอิทธิพลในด้านการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและผลกัดนัให้มีการเปลียนแปลงการปกครองขึนให้เป็นสากล ซึงการเปลียนแปลง

การปกครองดงักล่าวโดยคณะราษฎรนัน เป็นการเปลียนแปลงการปกครองทีสนองความตอ้งการ

ของคนเพียงไม่กีคนเท่านนั ความตอ้งการประชาธิปไตยทีแทจ้ริงมิไดเ้กิดขึนจากการเรียกร้องของ

คนในชาติทีเห็นพอ้งตอ้งกนัอยา่งแทจ้ริงประชาชนจึงเป็นเพียงผูที้จะตอ้งมีบทบาทหน้าทีเพียงการ

ปรับตวัตาม สาเหตุของการเปลียนแปลงดงักล่าวเมือมิไดเ้กิดขึนโดยเจตจาํนงค์ของประชาชนทงั

ประเทศ ดงันนั คุณค่ารวมทงัความเขา้ใจในความสาํคญัของประชาธิปไตยจึงมีนอ้ย รัฐธรรมนูญเป็น

กฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่ผูร่้างคือคนทีกาํหนดกฎหมายสูงสุดนีคือคนเพียงหยิบมือเดียว 

ประชาชนเจ้าของอาํนาจไม่เคยมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมเห็นชอบด้วยเลย รัฐธรรมนูญ

ลกัษณะนีจะสะทอ้นความต้องการของประชาชนออกมาเป็นสัญญาประชาคมไม่ได้เลย2 ซึงหาก

พิจารณาเปรียบเทียบกบัประเทศทีปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง

ซึงถือว่าเป็นประเทศตน้แบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีเป็นทียอมรับจากนานา

อารยประเทศอยา่งแทจ้ริง เนืองจากกระบวนการในการเรียกร้องประชาธิปไตยของชนชาวอเมริกนั

ในขณะนนัตอ้งแลกดว้ยเลือดเนือและชีวิต เพือแลกกบัสิทธิเสรีภาพทีไดรั้บการกดขีขมเหงมาอย่าง

ยาวนานจากผูป้กครอง ดงันัน คาํประกาศอิสรภาพของอเมริกา ถือว่า เป็นปรัชญาแห่งระบอบเสรี

นิยมประชาธิปไตยเป็นปรัชญาทางดา้นการปกครองทีมีการแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

และตราตรึงใจของมนุษยทุ์กนาม ทีสาํคญัคือ หลกัการแห่งคาํประกาศดงักล่าวนี ไดเ้ปลียนมาเป็น

ทศันคติทีถือว่าเป็นหน้าทีสูงสุดของรัฐ คือการปกป้องคุม้ครองชีวิต อิสรภาพ และทรัพยสิ์นซึง

พลเมืองทุกคนมีสิทธิทีจะไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนัโดยทวักนั3 ประวติัศาสตร์และคุณค่าของความเป็น

                                                             
2

 บวรศํกดิ  อวุรรณโณ ,กฎหมายมหาชน เลม่ 1, พิมพ์ครังท ี8 (กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

,2548), หน้า 86 

3
 ภริูชญา วฒันรุ่ง, ปรัชญาและพฒันาการกฎหมายมหาชน,(กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์วญิ ชูน, 2543), หน้า 215 
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ประชาธิปไตยจึงมีความสาํคัญและได้รับการทนุถนอมรวมทงัการถ่ายทอดมายงับุคคลรุ่นต่อรุ่น

จนถึงปัจจุบนั และเมือการเรียกร้องประชาธิปไตยเกิดขึนโดยเจตจาํนงของคนส่วนใหญ่ ความสาํนึก

ในความเป็นประชาธิปไตย และความเขา้ใจในการเลือกตงัตามระบอบประชาธิปไตยยอ่มมีสูงขึน 

 

2. สาเหตุของการแยง่ชิงอาํนาจของกลุ่มผลประโยชนก์ารเมืองจนขาดการเสริม 

สร้างประชาธิปไตย 

     แมก้ารเปลียนแปลงการปกครองของไทยจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยจะเป็นสิงทีดี แต่วฒันธรรมทางการเมืองของไทยอาํนาจทางการเมืองตกอยู่ทีบุคคล

เพียงไม่กีกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทหาร กลุ่มนายทุน กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักเรียนนอก และกลุ่มขุนนาง 

เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ทีเกิดขึนภายหลงัการเปลียนแปลงการปกครองทีเป็นเรืองของความ

ขดัแยง้ระหว่างกนัเอง และความขดัแยง้ของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองต่าง ๆ ทีมีอยู่เพียงไม่กี

กลุ่มยงัคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถพิจารณาแยกความขัดแยง้ต่าง  ๆในแต่ละ

ช่วงเวลาไดด้งันี 

 

 ก. ในช่วงปีพ.ศ 2475 – 2500 ซึงจดัไดว้า่เป็นยคุของการปกครองระบอบกิงประชาธิปไตย 

      ในยคุดงักล่าว เป็นยคุของการเปลียนผา่นจากการปกครองระบอบสมบูรณายาสิทธิราช

เป็นระบอบประชาธิปไตย เป็นช่วงของการวางรากฐานทางดา้นประชาธิปไตยตามหลกัสากล ใน

การแบ่งแยกอาํนาจออกเป็นสามฝ่าย ได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในยุค

ดงักล่าวเกิดความขดัแยง้ทางดา้นการเมืองหลายครังหลายคราว  

ความขดัแยง้ครังแรกเป็นความขดัแยง่ระหว่างคณะราษฎรกบักลุ่มอาํนาจเดิมโดยกลุ่ม 

อาํนาจเดิมมองว่า เค้าโครงเศรษฐกิจ ทีนายปรีดี พนมยงค์เสนอเพือเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ระบอบประชาธิปไตยนนั มีลกัษณะเป็นแนวคิดสงัคมนิยมคอมมิวนิสตม์ากเกินไปแต่ความขดัแยง้นี

ยติุลงไดจ้ากการทีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสละพระราชสมบติัในปีพ.ศ. 2477 

      ความขดัแยง้ทีสาํคญัในครังที 2 ในยคุกึงประชาธิปไตยนีเป็นความขดัแยง้ระหว่างคณะ 

ราษฎรดว้ยกนัเองโดยขณะนันมีจอมพล ป. พิบูลยส์งครามเป็นนายกรัฐมนตรี แต่จอมพล ป. ตอ้ง
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ลาออกจากตาํแหน่งเนืองจากการมีบทบาทของขบวนการเสรีไทยทีสนบัสนุนฝ่ายสมัพนัธมิตรส่งผล

ใหน้ายปรีดี พนมยงคขึ์นมามีอาํนาจทางการเมืองอีกครังหนึง 

     ความขดัแยง้ทีสาํคญัในครังที 3 เกิดขึนภายหลงัสงครามโลกครังที 2 เป็นความขดัแยง้ 

ระหว่างกลุ่มทหารกบักลุ่มรัฐบาลพลเรือนของนายปรีดี พนมยงค์ ประกอบกบัการสวรรคตของรัฐ

กาลที 8 ส่งผลใหน้ายปรีดี ถกูโจมตีทางการเมืองว่าไม่สามารถพิทกัษ์ราชบลัลงัค์ไวไ้ด ้จนเป็นเหตุ

ใหน้ายปรีดี ตอ้งลาออกจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2489 

 ข. ในช่วงปี พ.ศ. 2501 – 2516 เป็นช่วงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทย 

     ในช่วงนียงัคงเกิดความขดัแยง้กนัเองขึนโดยผูน้าํของรัฐทีเป็นกลุ่มทหารด้วยการเอง 

ดว้ยการทาํรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ ต่อรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึงจอมพลสฤษดิ 

เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีคณะราษฎรนาํมาใชไ้ม่ประสบความสาํเร็จเพราะสร้าง

ปัญหาทางดา้นการเมืองหลายดา้น จึงเสนอแนวคิดทีใหรั้ฐบาลหรือฝ่ายบริหารมีอาํนาจเหนือฝ่ายนิติ

บญัญติั ต่อมาจอมพลถนอมกลบัมามีอาํนาจอีกครังหนึง และไดมี้การทาํรัฐประหารรัฐบาลของ

ตนเองเมือปีพ.ศ. 2514 เนืองจากเกิดแรงตา้นจากหลายฝ่าย ต่อมาเกิดความขดัแยง้จากเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม 2516 ซึงเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยโดยกลุ่มนกัศึกษากบัความไม่เห็นดว้ยกบัการกระทาํ

ทีไม่ถกูตอ้งบางประการของรัฐบาล 

ค. ในช่วงปีพ.ศ. 2516 – 2544 ยคุประชาธิปไตยแบบแบ่งปันอาํนาจ 

    เป็นยคุทีกลุ่มธุรกิจเริมผนัตวัเองเขา้สูก้ารเมืองผา่นพรรคการเมือง นกัศึกษา และกรรมกร

มีบทบาทในการเคลือนไหวทางดา้นการเมืองอย่างสูง อย่างไรก็ตามการเมืองไทยก็ยงัไม่พน้ความ

วุ่นวายเนืองจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม   2519 เกิดการทาํรัฐประหาร โดยคณะปฏิรูปการปกครองฯนาํ

โดย พลเรือเอกสงดั ชะลออยู่ และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และรัฐบาลของนาย

ธานินทร์ กรัยวิเชียร ไดเ้ขา้บริหารประเทศ และในเวลาต่อมาไม่นานเกิดการแย่งชิงอาํนาจของกลุ่ม

ผูน้าํนายทหารไดเ้กิดรัฐประหารัฐบาลของนายธานินทร์ในปี พ.ศ. 2520 อีกครังหนึง โดยมีนายเกรียง

ศกัดิ ชมะนันท์ขึนเป็นนายกรัฐมนตรีแทน และไดมี้การจาํทาํรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ขึนในปี 2521 

รัฐธรรมนูญฉบบันีเป็นรัฐธรรมนูญทีไดรั้บการขนานนามว่า  “ประชาธิปไตยครึงใบ” เพราะเป็นการ

ใหอ้าํนาจกองทพัควบคุมการเมืองได ้ 
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ง. ช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2549 เป็นช่วงของรัฐบาลพรรคเดียว 

     ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย และเป็นการสร้าง

ประวติัศาสตร์ใหแ้ก่วงการการเมืองไทยทีเป็นรัฐบาลทีมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคไทยรัก

ไทยแต่เพียงพรรคเดียวและสามารถจดัตงัรัฐบาลไดถึ้ง 2 สมยั แต่ดว้ยการรวมอาํนาจเบ็ดเสร็จนีเอง 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยถกูวิจารณ์ว่าครอบงาํองคก์รอิสระ จึงเกิดกลุ่มต่อตา้นอาํนาจของรัฐบาลไทย

รักไทย ทีมี พนัตาํรวจโท ดร.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนันและเกิดความขดัแยง้จนเกิด

ความชอบธรรมทีกลุ่มผูน้าํนายทหารทีจะกระทาํการรัฐประหารยดึอาํนาจ 

        จากการทีประเทศแมจ้ะเปลียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแลว้ก็

ตามแต่เนืองจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยเกิดขึนอยา่งต่อเนืองในช่วงต่างๆ กิจกรรม

ทางการเมืองของประเทศไทยภายหลงัเปลียนแปลงการปกครองมุ่งแต่การรักษาฐานอาํนาจและการ

แย่งอาํนาจกิจกรรมในการพฒันาและเสริมสร้างประชาธิปไตยจึงไม่ไดรั้บการใส่ใจจากรัฐบาล

เท่าทีควร อนัเป็นเหตุใหภ้าคประชาชนซึงถือว่าเป็นส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้มี

ความเข้มแข็งกลบัถูกละเลยโดยเฉพาะเยาวชนไทยทีต้องเติบโตเป็นนักประชาธิปไตยต่อไปใน

อนาคต 

  

        จากสาเหตุของปัญหาดงักล่าวในทศันะของผูเ้ขียนเห็นว่ามีแนวทางในการเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งทางดา้นประชาธิปไตยโดยมุ่งเนน้เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการเลือกตงัดงัต่อไปนี 

1. ส่งเสริมความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนโดยใหป้ระชาชนในฐานะทีเป็นเจา้ของอาํนาจ

อธิปไตยและเป็นผูใ้ชอ้าํนาจอธิปไตยผา่นการเลือกตงัโดยการสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนทวัไป

อยา่งกวา้งขวางและทวัถึงว่า การเลือกตงัตามระบอบประชาธิปไตยนนัโดยพืนฐานแนวคิดทีแทจ้ริง

แลว้มิใช่เป็นแต่เพียงสิทธิหรือหน้าทีประการใดประการหนึงหรือทังสองประการแต่อย่างใด แต่

มุ่งเน้นเสริมสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนให้เห็นว่า การเลือกตงันันเป็นการแสดงออกซึงการใช้

อาํนาจของตนอนัเป็นอาํนาจส่วนบุคคลและมีอยูใ่นทุกคน  
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      การเลือกตงัเป็นเพียงส่วนหนึงของระบอบประชาธิปไตย  การทีประชาชนไปใชสิ้ทธิ

ออกเสียงเลือกตงัไม่ไดห้มายความว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมบรูณ์แลว้ ประชาชน

ยงัคงมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอืนๆ และตรวจสอบการทาํงานของคณะผูบ้ริหารประเทศให้

เป็นไปดว้ยความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาํคญั 

 

2. การสร้างประชาธิปไตยให้มีความเข็มแข็ง มีความถูกตอ้งตามหลกัการทีควรเป็น 

สามารถทาํโดยการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ หลกัการ แนวคิด การปกครองระบอบประชาธิปไตย  

รวมถึงการเลือกตงัซึงเป็นหวัใจของประชาธิปไตย ผา่นการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

และอุดมศึกษา ทงันี เพราะประชาธิปไตยเริมตน้ทีปัญญาของผูล้งคะแนนเสียงไม่ว่าปัญญานันจะ

ไดม้าอยา่งไร ผูล้งคะแนนเสียงจะตอ้งเขา้ใจถึงความมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร

บา้งภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย4 การเสริมสร้างปัญญาทางดา้นประชาธิปไตยและมีสาํนึกต่อความ

รับผิดชอบต่อสังคม จึงสมควรปลูกฝังและเสริมสร้างทีเยาวชนทงัหลายในทุกระดบั ซึงถือว่าเป็น

กาํลังสําคัญของชาติในอนาคต เพราะปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาทังในระดับประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ไม่ปรากฏวิชาทีว่าดว้ยเนือหาสาระทางดา้นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบใน

ลกัษณะทีเป็นวิชาหนึงในหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง  แต่กระบวนการปลูกฝังประชาธิปไตยของไทยซึง

หากประสงค์จะให้มีความเข้มแข็งทีแท้จริงจึงควรเริมทีเยาวชน และควรบรรจุเป็นรายวิชาใน

หลกัสูตรอยา่งจริงจงั รวมทงัมีการสอดแทรกความรู้ดา้นประชาธิปไตยในรายวิชาต่างๆ  และการจดั

ใหกิ้จกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาดว้ย 

 

 

                                                             
4

 ประชาธิปไตยทยีงัยืน, การบรรยายสาธารณะ อานนัท์ ปันยารชนุ, 24 มิถนุายน 2551 กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 
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