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ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้  านวน ๑๐ ประเทศ ซ่ึงรวมตวัเป็นสมาคม
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  Countries in Southeast Asian region, which unite as ASEAN, share 

similar political culture which is influenced by Asian way of life, patronage 

system, strong sense of obligation, getting acquainted in being follower and strong 

bond of social dependency. However, countries in ASEAN adopt different types of 

political module and enjoy different level of democracy which is resulted of 

different kinds of social environment, different ethnic groups, different historial 

experiences and different ideological struggle. In this regard, it is not possible to 

easily judge which type of democracy is better than the others since it is up to the 

respective country to found the democracy in a way that could transform it into 

national power. 

 

  Scope, quality and efficiency of each type of democracy are varied to 

different factors such as political players, political institutes and the balance of 

political power in that society. Trend nowadays reflects the increasing of political 

participation and the better level of democracy in many ASEAN countries. Such 

positive development is resulted of globalization, the growth of middle class and 

the need for improving political environment which will encourage development, 

stimulate economic growth and support the move towards closer ASEAN 

community. 
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บทท่ี ๑ 
แง่มุมความสนใจ 

 
  ประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หรือ “สมาคม
อาเซียน” (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศท่ีตั้งอยูใ่น
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้  านวน ๑๐ ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม โดยแต่ละประเทศมีรูปแบบการปกครองท่ี
แตกต่างกนั และไม่ไดเ้ป็นองคก์รท่ีเหนียวแน่นแบบสหภาพยโุรป แต่ก็สามารถมีความร่วมมือระหวา่ง
กนัจนเป็นกลุ่มความร่วมมือภูมิภาคท่ีไดรั้บความส าคญัจากประชาคมโลก และก าลงัผนึกความร่วมมือ
ระหวา่งกนัใหม้ากข้ึนโดยการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)      ๒๕๕๘ 

การพฒันาองคก์รของอาเซียนด าเนินไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรัด และเป็นความ
ร่วมมืออยา่งหลวม ๆ ในทุกมิติ โดยค านึงถึงหลกัความเป็นอิสระและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนั
และกนั แต่ก็สามารถด าเนินความร่วมมืออยา่งเป็นผลดีจนเป็นองคก์รระดบัภูมิภาคท่ีมีความส าคญัมาก
องคก์รหน่ึง ความส าคญัและความส าเร็จของอาเซียนมาจากปัจจยัเร่ืองท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ และการดึงเอา
พลงัอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในภูมิภาคมาใชร่้วมกนัอยา่งเป็นผลดี โดยพลงัอ านาจ
ของแต่ละประเทศจะมีมากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยูก่บัการมีระบบการเมืองท่ีมัน่คงหรือไม่ มีระบบเศรษฐกิจท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการน าพลงัทางเศรษฐกิจมาใชไ้ดอ้ยา่งไร และมีรัฐบาลท่ีมีความสามารถ มีเสถียรภาพ และ
ด าเนินนโยบายอยา่งเหมาะสม ตลอดจนมีผูน้ ารัฐบาลท่ีดีหรือไม่ ซ่ึงรวมแลว้จะเป็นการน าเอาศกัยภาพ
ของประเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อชาติและต่อองคก์รในภูมิภาคท่ีเป็นสมาชิก 

ในทางการเมือง ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างก็อยูใ่นกระแสประชาธิปไตย
ของโลกปัจจุบนั ซ่ึงนอกจากแสดงถึงพฒันาการของการตระหนกัถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนแลว้ ยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีฝ่ายการเมืองและภาครัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนเพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย โดยเฉพาะความส าคญัท่ีมีต่อกลุ่มคนชั้นกลาง
ท่ีเป็นกลุ่มขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของสังคม เน่ืองจากบรรยากาศของประชาธิปไตยจะเอ้ืออ านวยต่อการ
ริเร่ิมและการประกอบธุรกิจ ในขณะเดียวกนัในภาคประชาชนเองท่ีมีระดบัชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ก็จะ
เพิ่มการใหค้วามส าคญัต่อการมีสิทธิทางการเมืองมากข้ึนโดยปริยาย ดงันั้น จึงเห็นการเปล่ียนแปลง
ประชาธิปไตยในหลายประเทศอาเซียนมาเป็นล าดบั โดยประเทศท่ีมีระบบการเมืองแบบพหุนิยมก็จะมี
กิจกรรมทางการเมืองท่ีกวา้งขวางและเขม้ขน้ข้ึน และแมแ้ต่ประเทศท่ีปกครองในระบอบสังคมนิยม เช่น 
เวยีดนาม ก็จะเห็นความพยายามท่ีจะเพิ่มการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐบาล โดยมีการเพิ่มการลง
มติของสภาผูแ้ทนราษฎรในการใหค้วามเห็นชอบผลการปฏิบติังานของรัฐมนตรีเป็นรายปี เป็นตน้ 
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ในการน้ี ประชาธิปไตยมิใช่เป็นเร่ืองเพียงรูปแบบ มิไดห้มายถึงเพียงการเขา้คูหา
เลือกตั้งเพื่อใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงในทางการเมือง มิไดห้มายถึงการชุมนุมในทอ้งถนนเพื่อเรียกร้อง
หรือประทว้ง แต่ยงัเป็นเร่ืองของส านึกในสิทธิพลเมือง หนา้ท่ีของประชาชน การมีส่วนร่วม และความ
รับผดิชอบท่ีมีต่อส่วนรวม ในอนัท่ีจะท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยเป็นไปอยา่งเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงเป็นเร่ืองความสามารถของแต่ละสังคมในการผสมผสาน
พฒันาองคป์ระกอบเหล่าน้ีใหเ้ป็นคุณ แต่ในทางกลบักนั การใชป้ระชาธิปไตยอยา่งไม่เหมาะสมก็จะเป็น
การบัน่ทอนพลงัอ านาจของประเทศ 

การพฒันาของอาเซียนมีทั้งลกัษณะของการเรียนรู้ การเลียนแบบกนั และการแข่งขนั
กนั รวมทั้งในเร่ืองประชาธิปไตย ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ระหวา่งระบบการเมืองเชิงปิดแบบสังคมนิยม 
หรือในระบบเปิดแบบพหุนิยม ซ่ึงโดยท่ีสภาวะทางสังคมของประเทศในอาเซียนมีความคลา้ยคลึงกนัใน
การเป็นประเทศก าลงัพฒันา เป็นสังคมเอเชีย มีอิทธิพลของระบบอุปถมัภ ์ จิตส านึกบุญคุณ การเช่ือผูน้ า
และการพึ่งพากนัตามวถีิชีวติชนบท จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาวา่ประชาธิปไตยในสภาวะแวดลอ้มดงักล่าวมี
รูปแบบและคุณภาพอยา่งไร แตกต่างจากประชาธิปไตยแบบตะวนัตกอยา่งไร และประชาธิปไตยแบบ
ไหนท่ีเหมาะสมกบัประเทศในภูมิภาค อีกทั้งหากน าเอามิติทางศาสนาเขา้มาพิจารณาดว้ย ไดแ้ก่ การเป็น
สังคมพุทธและอิสลาม จะมีผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศนั้น ๆ หรือไม่ 

นอกจากน้ี ปัจจยัเร่ืองสภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกนั องคป์ระกอบของกลุ่มเช้ือชาติ 
ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของเจา้อาณานิคมในอดีต อิทธิพลของโลกยคุสงครามเยน็ 
และการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ก็มีส่วนท าใหแ้ต่ละประเทศในอาเซียนมี
รูปแบบและพฒันาการประชาธิปไตยในระดบัท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงก็ไม่สามารถท่ีจะช้ีชดัไดว้า่แบบใด
เหนือกวา่กนั เน่ืองจากประสิทธิภาพของประชาธิปไตยไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัรูปแบบ แต่อยูท่ี่กระบวนการ
น าไปใชเ้ป็นพลงัอ านาจของประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อน่ึง  ยงัเป็นเร่ืองท่ีน่าพิจารณาดว้ยวา่ความเป็นประชาธิปไตยมีความส าคญัจริงหรือไม่
ต่อการมีพลังอ านาจของประเทศ โดยมีตัวอย่างจีนท่ีมีประชาธิปไตยแบบจ ากัดภายใต้ระบอบ
คอมมิวนิสต ์ แต่ก็สามารถพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนและสร้างศกัยภาพของประเทศไดอ้ยา่ง
ใหญ่หลวง   จึงอาจเป็นประเด็นท่ีประเทศในอาเซียนท่ีปกตรองในระบอบเดียวกนั  ไดแ้ก่   เวียดนามและ
ลาว   อาจก าลงัเลือกว่าควรด าเนินตามรอยจีนต่อไป   หรือควรเพิ่มระดบัประชาธิปไตยในประเทศให้
มากข้ึน   หรือแมแ้ต่ประเทศท่ีถือว่ามีรูปแบบประชาธิปไตยแบบตะวนัตกอย่างมาก  เช่น  ฟิลิปปินส์  
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  และไทย  ก็ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่ควรปรับเปล่ียนระบบประชาธิปไตยท่ีเป็นอยู่
อย่างไรจึงจะสอดคล้องกับสภาพสังคมของตน    ในขณะท่ีเมียนมาร์ท่ีอยู่ระหว่างการก้าวสู่
ประชาธิปไตยยุคใหม่ภายใตก้ารจดัสมดุลอ านาจระหวา่งฝ่ายทหารกบัฝ่ายพลเรือน  ก็ก าลงัทดสอบการ
เปิดกวา้งทางประชาธิปไตยกบัการรักษาเสถียรภาพและความมัน่คงของประเทศ 
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โดยท่ีประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   และเป็นส่วนหน่ึงของ
สมาคมอาเซียนซ่ึงก าลงัพฒันาความร่วมมือระหว่างกนัให้ใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน  จึงเป็นเร่ืองท่ีควรเรียนรู้
ความเป็นไปของประเทศเพื่อนบา้นในแง่มุมต่าง ๆ   รวมทั้งในเร่ืองทางการเมืองและประชาธิปไตย   ซ่ึง
จะท าให้เกิดความเขา้ใจและไดข้อ้คิดขอ้เปรียบเทียบมาเทียบเคียงกบัการพฒันาประชาธิปไตยของไทย  
โดยจะเน้นเร่ืองพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และสังคมท่ีมีผลต่อโครงสร้างการเมืองและกลไก
ประชาธิปไตย   ลกัษณะร่วมและลกัษณะท่ีแตกต่างของประชาธิปไตยในอาเซียน   และมุมมอง
ประชาธิปไตยในภูมิภาค  ซ่ึงเป็นท่ีหวงัวา่จะท าใหเ้ห็นภาพประชาธิปไตยในอาเซียนไดต้ามสมควร 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดและกรอบการพิจารณา 

 
  การศึกษาในท่ีน้ีจะเนน้เร่ือง “ประชาธิปไตย” มากกวา่ “รูปแบบการปกครอง”  โดยได้
ส ารวจทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  หลกัการประชาธิปไตย 

  รศ. วสุิทธิ โพธิแท่น ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ “แนวคิดพืน้ฐานของประชาธิปไตย” วา่ 
หลกัการส าคญัของประชาธิปไตยประกอบดว้ย 

1) หลกัการวา่ดว้ยอ านาจอธิปไตยของปวงชน 
1.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ ท่ีส าคญัคือ 

การเลือกตั้ง การรวมตวักนัเป็นกลุ่มผลประโยชน์ การรวมตวักนัเป็นพรรคการเมือง โดยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ โดยมีเป้าประสงคท่ี์จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ซ่ึงในส่วนของการเลือกตั้งตอ้งเป็นไปโดยอิสระ ใหท้างเลือกอยา่งแทจ้ริง ใชว้ธีิการลงคะแนนลบั ไม่มี
การทุจริตคดโกง มีการเลือกตั้งอยูเ่สมอเป็นระยะเวลา และใหสิ้ทธิอยา่งเสมอภาคและทัว่ถึง เป็นตน้ 

1.2 การปกตรองโดยเสียงขา้งมากท่ีเคารพสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย ตดัสินดว้ย
เหตุผล ไม่ใชก้  าลงั และโดยค านึงวา่การตดัสินทางประชาธิปไตยมิใช่หมายความวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็น
ฝ่ายถูกอยา่งสมบูรณ์ แต่เป็นการตกลงใจในทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงภายใตส้ถานการณ์หน่ึง ๆ และ
สามารถมีการเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือเง่ือนไขเปล่ียนแปลงไป การใชเ้สียงขา้งมากยงัมีเกณฑใ์นระดบัท่ี
แตกต่างกนัตามความส าคญัของกรณีท่ีจะตดัสิน ไดแ้ก่ การใชเ้สียงขา้งมากอยา่งเด็ดขาด เสียงขา้งมาก
สัมพทัธ์ เสียงขา้งมากธรรมดา และเสียงขา้งมากพิเศษ เป็นตน้ 

1.3 การยอมรับการมีฝ่ายคา้น หมายถึง การยอมใหมี้ฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยสามารถ
คงอยูแ่ละด าเนินการไดโ้ดยอิสระ และรับฟังค าวพิากษว์จิารณ์และขอ้เสนอทางเลือกทางนโยบายท่ีอยูใ่น
กรอบของกฎหมายและวถีิทางประชาธิปไตย อนัเป็นการเคารพเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก 
โดยแต่ละฝ่ายจะตอ้งมีความอดกลั้นในความคิดเห็นท่ีแตกต่างดว้ย 

2) หลกัการวา่ดว้ยสิทธิเสรีภาพ ประกอบดว้ย เสรีภาพพื้นฐานในการคิดและการ
แสดงออก สิทธิการเป็นราษฎรของรัฐ สิทธิในการเลือกตั้ง การนบัถือศาสนา การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่ การ
ประชุม ชุมนุม และรวมตวัเป็นกลุ่มหรือสมาคม การไม่ถูกรัฐหรือบุคคลใดกระท าต่อตนตามอ าเภอใจ 
และสิทธิส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 

3) หลกัการวา่ดว้ยความเสมอภาค โดยความเสมอภาคพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความเสมอภาค
ทางการเมือง ทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาส ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ โดยมีระบบเศรษฐกิจ
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หลกั คือ ระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยม และสังคมนิยมประชาธิปไตย ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ือง
สิทธิในการครอบครองปัจจยัการผลิต สิทธิและสัดส่วนในการไดรั้บผลจากการประกอบการ การสะสม
ทรัพยสิ์น การวางแผน การจดัการและการจ าหน่ายจ่ายปันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเร่ืองสวสัดิการ 

4) หลกัการวา่ดว้ยภราดรภาพและการเคารพเหตุผล หมายถึง การเคารพซ่ึงกนัและกนั 
เพื่อใหค้นในสังคมสามารถร่วมมือกนัท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีความ
ปรารถนาดีต่อกนั ส่งเสริมความดีงามของกนัและกนั มีความสมดุลระหวา่งการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่
ตนโดยไม่ท าความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น  

ในส่วนรูปแบบของรัฐบาลประชาธิปไตย มีรูปแบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ระบบรัฐสภา ระบบ
ประธานาธิบดี และระบบก่ึงประธานาธิบดี โดยมีความแตกต่างกนัท่ีองคป์ระกอบ หนา้ท่ี และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประมุขของรัฐกบัฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และประชาชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีรายละเอียดท่ีปลีกยอ่ยลงไปใน
เร่ืองระบบสภา อ านาจในการแต่งตั้งผูน้  ารัฐบาลและรัฐมนตรี สิทธิในการด ารงต าแหน่งในฝ่ายบริหาร 
และขอบเขตความรับผิดชอบต่อรัฐสภา เป็นตน้ 

องคป์ระกอบส าคญัของสังคมประชาธิปไตยอีกประการหน่ึง คือ การมีวฒันธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตย ซ่ึง รศ.วสุิทธ์ิฯ ไดส้ ารวจการใหค้วามหมายของนกัวชิาการตะวนัตกหลาย
คนแลว้มีความเห็นวา่ควรประกอบดว้ย ความมีเหตุผล มีความรู้ในเร่ืองการเมือง การเคารพซ่ึงกนัและกนั 
การอดกลั้นในความแตกต่าง การตกลงกนัอยา่งสันติวธีิ การรู้จกัมีส่วนร่วมทางการเมือง (เช่น แสดง
ความคิดเห็นและวพิากษว์จิารณ์บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริง การรู้จกัเลือก รู้จกัใชสิ้ทธิอยา่งเหมาะสม 
ใคร่ครวญ ประเมินจากหลกัฐานขอ้มูล และตรวจสอบเปรียบเทียบทางเลือก) ไม่ลืมเร่ืองสิทธิหนา้ท่ี             
(มีความสมดุลระหวา่งการ “ได”้ และการ “ให”้ แก่สังคม) ท าดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีอุดมการณ์
ประชาธิปไตยท่ีแน่วแน่ (เขา้ใจสาระของประชาธิปไตย และไม่หลงกบัการบิดเบือนประชาธิปไตย)            
เห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ และพฒันาความรู้ความสามารถของตนให้รู้ทนัการ
เปล่ียนแปลงของโลกและสังคม เพื่อการพิจารณา ตดัสินใจ และเขา้ร่วมทางการเมืองอยา่งเหมาะสม  

ทั้งน้ี วฒันธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศถูกปลูกฝังและถ่ายทอดแก่คนรุ่นต่าง ๆ 
ผา่นกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ท าใหผู้ค้นไดม้าซ่ึงความรู้สึก เอกลกัษณ์ และขอ้มูลข่าวสาร
ในทางการเมือง และการไดรั้บอิทธิพลจากส่ือสารมวลชนในลกัษณะต่าง ๆ อีกทั้งวฒันธรรมทาง
การเมืองยงัมีผลต่อลกัษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองดว้ยวา่จะเป็นแบบใด ไดแ้ก่ แบบผูมี้ส่วนร่วม 
(มีส านึกทางการเมืองดี) แบบไพร่ฟ้าหรือผูอ้ยูใ่ตส้ังกดั (มีความรู้ทางการเมืองอยา่งจ ากดัและเป็นไปตาม
การกล่อมเกลา) และแบบผูท่ี้ไม่รับรู้ (ไม่เขา้มีส่วนร่วมหรือการเขา้ร่วมโดยถูกหลอก) 

รศ. วสุิทธิฯ ไดก้ล่าวถึงความส าเร็จและความลม้เหลวของประชาธิปไตยวา่ ข้ึนอยูก่บั
กระบวนการทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ ของพรรคการเมือง ของการเลือกตั้ง ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่าย
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บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยมากนอ้ยเพียงไร และการสร้างและการพฒันาประชาธิปไตยเป็นไป
อยา่งไร โดยแต่ละประเทศมีการเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตยท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท าใหป้ระชาธิปไตยมี
ความเป็นปึกแผน่ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ทั้งในเชิงทศันคติและพฤติกรรม โดยการพฒันาประชาธิปไตยให้
มัน่คงควรประกอบดว้ยการพฒันาวฒันธรรมการเมืองใหเ้ป็นประชาธิปไตย ใหก้ารศึกษาอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม การพฒันาสถาบนัการเมืองท่ีส าคญัและจ าเป็น เช่น พรรคการเมือง สถาบนัการเลือกตั้ง 
สถาบนัภาคประชาสังคม รัฐบาล รัฐสภา ระบบราชการ ระบบตุลาการ ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจให้
ทุกคนมีงานท า มีรายไดท่ี้เหมาะสมกบังาน และมีการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม 

รศ. วสุิทธ์ิฯ สรุปวา่ ประชาธิปไตยจะถูกสร้างและพฒันาในเจริญมัน่คงไดใ้นประเทศ
ใดจะตอ้งมีประชาชนหรือราษฎรท่ีเขม้แขง็ โดยเฉพาะความเขม้แขง็ในวฒันธรรมประชาธิปไตย มี
ความคิด ความเช่ือ และมีพฤติกรรมเชิงประชาธิปไตยท่ีมัน่คง และใหร้ะวงัการท าลายตวัเองของ
ประชาธิปไตย หากไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม 

  อาเซียนกบัประชาธิปไตย 

สมาคมอาเซียนก็ให้ความส าคญัในเร่ืองประชาธิปไตย   โดยแมจ้ะไม่ได้ก าหนดเป็น
เง่ือนไขเหมือนเช่นท่ีสหภาพยุโรปไดก้ าหนดว่าประเทศสมาชิกตอ้งปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วม  การเคารพและปฏิบติัในเร่ืองสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆ 
และทุกส่วนทุกหมู่เหล่าจกัตอ้งยดึมัน่ในหลกันิติรัฐและนิติธรรม   แต่อาเซียนก็ไดแ้สดงเจตนารมณ์ท่ีจะ
เห็นรัฐสมาชิกเป็นประชาธิปไตยในมาตรฐานโลก 

กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) บญัญติัไวใ้นอารัมภบทวา่ 
“อาเซียนยดึมัน่ในหลกัการทั้งหลายของประชาธิปไตย การเคารพในหลกักฎหมาย และ

การปกครองท่ีดี เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” 
บทท่ี ๑ มาตรา ๑  ขอ้ ๗ ในกฎบตัรอาเซียนกล่าวเร่ืองเป้าหมายและหลกัการวา่ ให ้      

รัฐสมาชิก “เสริมสร้างประชาธิปไตยใหเ้ขม้แขง็ สนบัสนุนการปกครองท่ีดีและการเคารพในกฎหมาย 
ส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน โดยค านึงถึงสิทธิและความรับผดิชอบ
ของรัฐสมาชิกอาเซียน” 

มาตรา ๒ (f) ระบุวา่ อาเซียน “เคารพในสิทธิของทุกรัฐสมาชิกในการด าเนินและคงอยู่
ซ่ึงรูปแบบแห่งรัฐอยา่งเสรี ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก ปลอดจากการแทรกซึมบ่อนท าลายและ
การกดดนัจากภายนอกประเทศ” 

มาตรา ๒ (h) ให ้ “ยดึมัน่ในหลกัปฏิบติัตามกฎหมาย (นิติธรรม) การปกครองท่ีดี 
หลกัการประชาธิปไตย และการมีรัฐบาลภายใตรั้ฐธรรมนูญ” 

มาตรา ๒ (i) ให ้ “เคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม” 
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ส่วนใน “แผนการปฏิบติัสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน” (ASEAN 
Political-Security Community Blueprint) ก าหนดแผนการท างานเพื่อพฒันาประชาธิปไตยในอาเซียนไว ้
๓ ประการ ไดแ้ก่ 

“i. ส่งเสริมความเขา้ใจในเร่ืองหลกัการของประชาธิปไตยในหมู่เยาวชนระดบัโรงเรียน 
ตามความเหมาะสมของระดบัการศึกษา โดยค านึงถึงระบบการศึกษาในแต่ละรัฐสมาชิก 

Ii.     จดัการสัมมนา โครงการฝึกอบรม และกิจกรรมสร้างขีดความสามารถของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรัฐ นกัคิด นกัวิจยั และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ลกเปล่ียนทศันะและ
ประสบการณ์  และร่วมกนัส่งเสริมหลกัการประชาธิปไตยและสถาบนัประชาธิปไตย  

Iii.    ด าเนินการวจิยัรายปีในเร่ืองประสบการณ์และบทเรียนเร่ืองประชาธิปไตย โดยมุ่ง
ประสงคใ์หเ้พิ่มพนูการยดึมัน่ในหลกัการประชาธิปไตย 

ในการน้ี อาจกล่าวไดว้า่ อาเซียนมีความคาดหวงัใหป้ระเทศสมาชิกเป็นประชาธิปไตย 
แต่ใหก้ระบวนการประชาธิปไตยพฒันาไปตามครรลองและวถีิการเมืองของรัฐสมาชิก โดยเป็นอิสระแก่
กนั ไม่เร่งรัด ไม่ก าหนดเวลา ไม่มีรูปแบบประชาธิปไตยท่ีตายตวั แต่พึงเป็นไปตามหลกันิติธรรม และมี
กติกาประชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ 

ดชันีประชาธิปไตย 

ดร. สมเกียรติ อ่อนวมิล ในบทความ บันทึกอาเซียน : ดัชนีประชาธิปไตยโลกกับ
อาเซียน และบทความของผูท่ี้สนใจในเร่ืองเดียวกนัอีกหลายบทความ ไดก้ล่าวถึงรายงานของคณะ
นกัวจิยัในหน่วยวิจยั Economist Intelligence Unit ของนิตยสาร The Economist ขององักฤษ ท่ีเผยแพร่
ผลงานวจิยัเร่ืองประชาธิปไตยใน ๑๖๗ ประเทศในโลก โดยจดัท าดชันีประชาธิปไตย (Democracy 
Index) ข้ึนโดยการน า ๖๐ ตวัช้ีวดัและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนมาท าการศึกษา ๕ ตวัแปร
ส าคญัของประชาธิปไตย ไดแ้ก่ 

๑.   Electoral Process and Pluralism 
      กระบวนการเลือกตั้ง และ ความหลากหลายเชิงพหุนิยม 
๒.  Functioning of Government 
      การท างานของรัฐบาล 
๓.  Political Participation 
      การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
๔.  Political Culture 
      วฒันธรรมทางการเมือง 
๕.  Civil Liberty 
      เสรีภาพพลเมือง 
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นอกจากน้ี ยงัน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาใหค้ะแนนประกอบในแต่ละตวัแปรดว้ย 
ไดแ้ก่ การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระและมีความยติุธรรมหรือไม่ ความปลอดภยัของผูล้งคะแนนเสียง 
อิทธิพลของอ านาจต่างประเทศต่อรัฐบาล และความสามารถของขา้ราชการในการน านโยบายไปปฏิบติั 

ผลการศึกษาไดน้ าค่าเฉล่ียจาก ๕ ดชันี จดักลุ่มประเทศตามคุณภาพของความเป็น
ประชาธิปไตยเป็น ๔ กลุ่ม จากสูงสุด - ลงต ่าสุด คือ 

๑.   Full Democracy / ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ 
๒.   Flawed Democracy / ประชาธิปไตยแบบบกพร่อง มีต าหนิ 
๓.   Hybrid Democracy / ประชาธิปไตยแบบผสม / ประชาธิปไตยไม่เตม็ใบ 
๔.   Authoritarian Regimes / การปกครองโดยกลุ่มอ านาจ 

จากนั้นไดจ้ดัล าดบัความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่าง ๆ ในโลก (ส ารวจ ๑๖๗ ประเทศ) โดยเร่ิม
จดัท ารายงานในปี ๒๕๔๙ ต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนั โดยค่าดชันีของแต่ละประเทศจะเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ในปีท่ีท าการส ารวจในประเทศนั้น ๆ 

รายงานดัชนีประชาธิปไตยโลก ปี ๒๕๕๕  ปรากฏวา่ 

๑. จ านวนประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบมีเพียง ๒๕ ประเทศ โดยประเทศ
ท่ีอยูใ่นล าดบัสูงเป็นประเทศในยโุรปเหนือ ไดแ้ก่ นอร์เวย ์ สวเีดน ไอซ์แลนด ์ เดนมาร์ก ตามดว้ย
นิวซีแลนด ์ออสเตรเลีย สวติเซอร์แลนด ์แคนาดา ฟินแลนด ์เนเธอร์แลนด ์เป็นตน้ โดยประเทศในเอเชีย
ท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีเพียง ๒                                (ล าดบัท่ี ๒๑ และ ๒๒) 

๒. ประชาธิปไตยแบบมีต าหนิมี ๕๔ ประเทศ โดยประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มน้ีในล าดบัท่ี 
๕๘ (เท่ากบัล าดบัในปี ๒๕๕๔) แต่อินโดนีเซียอยูสู่งกวา่ในล าดบัท่ี ๕๓ (เดิมล าดบัท่ี ๖๐) และเป็น
ล าดบัท่ีดีท่ีสุดในอาเซียน มาเลเซียอนัดบัท่ี ๖๔ (เดิมล าดบัท่ี ๗๑) และฟิลิปปินส์อนัดบัท่ี ๖๙ (เดิม     
ล าดบัท่ี ๗๕) ซ่ึงนบัวา่สามประเทศหลงัมีล าดบัท่ีดีข้ึนกวา่ปี ๒๕๕๔ ทั้งน้ี ติมอร์เลสเตซ่ึ้งจะเขา้เป็น       
สมาชิกอาเซียนในอนาคตไดถู้กจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย และมีล าดบัดีกวา่ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบนั
ทุกประเทศ คือ อยูใ่นล าดบัท่ี ๔๒ (น่าจะเน่ืองมาจากความราบร่ืนโดยเปรียบเทียบของการเมืองภายใน) 

๓. สิงคโปร์อยูใ่นกลุ่มประชาธิปไตยแบบลูกผสมในล าดบัท่ี ๘๑ ของโลก (ล าดบัเดิม
เท่ากบัปี ๒๕๕๔) และกมัพชูาอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัในอนัดบัท่ี ๑๐๐  (เดิมล าดบัท่ี ๑๐๑) 

๔. ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีปกครองโดยกลุ่มอ านาจ ไดแ้ก่ 
เวยีดนามอยูใ่นล าดบัท่ี ๑๔๔ ของโลก ตกไป ๑ ล าดบั (เดิมล าดบัท่ี ๑๔๓) เมียนมาร์อยูใ่นล าดบัท่ี ๑๕๕ 
(เดิมล าดบัท่ี ๑๖๑) หรือดีข้ึนมาก และ ลาวล าดบัท่ี ๑๕๖ ซ่ึงเป็นล าดบัเท่าเดิม 

๕. ส่วนบรูไนดารุสซาลาม ไม่อยูใ่นการศึกษาวจิยั ซ่ึงคงเน่ืองมาจากเป็นประเทศขนาด
เล็กท่ีมีรูปแบบการปกครองเฉพาะ 
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สรุปล าดบัความเป็นประชาธิปไตยของอาเซียนในปี ๒๕๕๕ จากมากไปหานอ้ย ยกเวน้
บรูไนดารุสซาลาม ไดแ้ก่ 

๕๓ อินโดนีเซีย 
๕๘ ไทย 
๖๔ มาเลเซีย 
๖๙ ฟิลิปปินส์ 
๘๑ สิงคโปร์ 
๑๐๐ กมัพชูา 
๑๔๔ เวยีดนาม 
๑๕๕ เมียนมาร์ 
๑๕๖ ลาว 

การจดัท าดชันีประชาธิปไตยดงักล่าว แมจ้ะไม่ไดรั้บการยอมรับในทางสากลอยา่งเป็น
ทางการ แต่ก็ท  าใหเ้ห็นภาพโดยรวมของความเป็นประชาธิปไตยของโลกและของแต่ละประเทศไดใ้น
ระดบัหน่ึง โดยจะเห็นไดว้า่ประเทศท่ีมีระบบการเมืองแบบพหุนิยมจะอยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ และใหค้่ากบั
การมีส่วนร่วมในทางการเมืองอยา่งแทจ้ริงดว้ย 

พรรคการเมืองในอาเซียน 

ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดก้ล่าวไวใ้นบทความเร่ือง  “วิธีท า
ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันของเพ่ือนบ้านอาเซียน”    เก่ียวกบัระบบการเมืองการปกครองและการ
เลือกตั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีแตกต่างกนัวา่มีความหลากหลายและแตกต่างกนัอยา่งมาก   ตั้งแต่
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ เช่น  บรูไนดารุสซาลาม  จนถึงระบบการเมืองแบบหลายพรรค   เช่น   
ในอินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  และไทย   โดยในกลุ่มหลงันั้น พรรคการเมืองในอินโดนีเซียและ
มาเลเซียมีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีบ่งบอกถึงแนวทางของพรรคอย่างชัดเจน   ในขณะท่ีไทยและ
ฟิลิปปินส์กลบัไม่ไดมี้การสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีชดัเจนเช่นนั้น   จึงเป็นสาเหตุให้พรรคการเมือง
ในสองประเทศน้ีส่วนใหญ่ไม่อาจพฒันาเป็นสถาบนัทางการเมืองและด ารงอยู่คู่กบัการเมืองเป็นระยะ
เวลานานได้    และไดก้ล่าวถึงมาเลเซียท่ีมีการจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเช้ือชาติ
และเพื่อเป็นตวัแทนของทอ้งถ่ิน    ส่วนในอินโดนีเซียมีการจดัตั้งพรรคการเมืองท่ีอิงกบัศาสนาและ
ได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มศาสนานั้น ๆ    จนท าให้พรรคการเมืองบางพรรคสามารถพฒันาเป็น
สถาบนัและอยูคู่่กบัการเมืองอินโดนีเซียมาเป็นเวลานาน    อยา่งไรก็ตาม  พรรคการเมืองในอินโดนีเซีย
ส่วนใหญ่ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งไดใ้นทุกพื้นท่ีของประเทศ    โดยแต่ละพรรคการเมืองมีพื้นท่ีท่ี
ตนเองมีฐานสนบัสนุนท่ีมัน่คงแตกต่างกนัออกไป 
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ดร. พรรณชฎาฯ กล่าววา่ ไทยและฟิลิปปินส์มีระบบพรรคการเมืองท่ีคลา้ยกนั โดย
ไม่ไดมี้อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีชดัเจน แต่สร้างนโยบายท่ีโดดเด่นในช่วงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง และตวั
บุคคลท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้งมีความส าคญัต่อการชนะการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์อยา่งมาก และเห็นวา่การ
ขาดอุดมการณ์ทางการเมือง ท าใหพ้รรคการเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถพฒันาเป็นสถาบนั
ทางการเมืองได ้พรรคการเมืองหลายพรรคจึงถูกก่อตั้งข้ึนมาและปิดไปอยา่งรวดเร็ว ยิง่กวา่นั้นบางพรรค
จดัตั้งข้ึนโดยไม่ไดส่้งผูส้มคัรลงสมคัรรับเลือกตั้ง 

ดร. พรรณชฎาฯ สรุปวา่ ความอ่อนแอของพรรคการเมืองไทยถือเป็นอุปสรรคส าคญัใน
การพฒันาประเทศ โดยหากจะพฒันาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหมี้ความเจริญกา้วหนา้นั้น 
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบนัหลกัทางการเมืองอยา่งแทจ้ริง มีระบบบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการสร้างบุคลากรทางการเมืองใหมี้คุณภาพและคุณธรรมอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วย
ใหก้ารเมืองในประเทศไทยมีความมัน่คงมากข้ึนดว้ย 

จากการส ารวจแนวคิดและเกณฑค์วามเป็นประชาธิปไตยจะเห็นไดว้า่ ประชาธิปไตย
มิใช่เป็นเพียงรูปแบบหรือโครงสร้าง แต่จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเน้ือหาและกิจกรรมประชาธิปไตย
ดว้ย โดยมีการเขา้ร่วมของประชาชนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานทางการเมือง 
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศ และหากพิจารณาในรายละเอียดน่าจะมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเร่ืองเสถียรภาพและความมัน่คงของประเทศของรัฐนั้น ๆ ตลอดจนเร่ืองรูปแบบ
ทางเศรษฐกิจ ท่ีจะมีผลก าหนดระดบัและขอบเขตของความเป็นประชาธิปไตยดว้ย 
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บทท่ี ๓ 
ส ารวจประชาธิปไตยในอาเซียน 

 
  การส ารวจเร่ืองประชาธิปไตยในอาเซียนจะใชก้รอบของรูปแบบการเมืองการปกครอง
เป็นเกณฑ ์  แต่จะพิจารณาปัจจยัท่ีเป็นเน้ือหาประชาธิปไตยดว้ย   อาทิ   บทบาทขององคก์รทางการเมือง   
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน    ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมทางการเมือง  ตลอดจนจะ
ส ารวจความเป็นมาทางการเมืองของแต่ละประเทศโดยย่อ   เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นระดบัความเป็น
ประชาธิปไตยในประเทศนั้น ๆ โดยสังเขป 
  ในการน้ี อาจจดักลุ่มรูปแบบประชาธิปไตยในอาเซียนโดยใชเ้กณฑก์ารรวมอ านาจหรือ
กระจายอ านาจการเมือง ไดด้งัน้ี 

๑) ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

บรูไนดารุสซาลาม  
  เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียงประมาณ ๔ แสนคนเศษ และเคยมีการปกครอง
ท่ียาวนานกวา่ ๖๕๐ ปีในระบบสุลต่าน เม่ือไดรั้บเอกราชจากองักฤษในปี ๒๕๒๗ จึงใชก้ารปกครอง
ระบอบราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) โดยมีสุลต่านเป็นทั้งประมุขของรัฐ
และเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี และควบต าแหน่งรัฐมนตรีท่ีส าคญัดว้ย ไดแ้ก่ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

โครงสร้างทางการเมืองยงัประกอบดว้ยสภาท่ีปรึกษา ๕ สภา ไดแ้ก่ สภาศาสนา (The 
Religious Council) สภาองคมนตรี (The Privy Council) สภารัฐมนตรี (The Council of Ministers)      
สภานิติบญัญติั (The Legislative Council) และสภาผูสื้บต าแหน่ง (The Council of Succession) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีในการเลือกสุลต่านองคใ์หม่ 

สุลต่านองคปั์จจุบนัคือ Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah ข้ึน
ครองราชยต์ั้งแต่ปี ๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นถึงความมัน่คงและความต่อเน่ืองในระดบัผูน้ า
ประเทศของบรูไนดารุสซาลาม 
  ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ยชาวมาเลยร้์อยละ ๖๖ และผูน้บัถือศาสนาอิสลามร้อยละ 
๖๗ ประชากรส่วนใหญ่ยงัมีการศึกษาไม่สูงนกัและไม่สนใจการเมือง 

บรูไนดารุสซาลามไดเ้ร่ิมใชรั้ฐธรรมนูญในปี ๒๕๐๒ ท่ีก าหนดโครงสร้างการเมือง
หลกัตามขา้งตน้ และมีการแกไ้ขในปี ๒๕๑๔ ใหบ้รูไนฯ รับผดิชอบกิจการป้องกนัประเทศเอง ส่วน
องักฤษ ซ่ึงยงัเป็นเจา้อาณานิคมอยูใ่นขณะนั้น รับผดิชอบกิจการต่างประเทศ และปี ๒๕๒๗ ไดแ้กไ้ข
เร่ืองการด ารงต าแหน่งของประมุขของรัฐภายหลงัไดรั้บเอกราชจากองักฤษ 
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การเมืองของบรูไนดารุสซาลามไม่มีลกัษณะท่ีโดดเด่น เพราะยอมรับการรวมศูนย์
อ านาจ พรรคการเมืองของบรูไนฯ ไม่ค่อยมีบทบาทมากนกั จนอาจกล่าวไดว้า่ไม่มีผลต่อการเมืองการ
ปกครองของประเทศเลย พรรคการเมืองท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พรรคเอกภาพแห่งชาติบรูไน (Parti Perpaduan 
Kebangsaan Brunei) หรือ PPKB หรือ Brunei Nationanl United Party ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองเม่ือไม่นานมาน้ี มีสมาชิกเพียงประมาณ ๒๐๐ คน และพรรคจิตส านึกประชาชน
บรูไน (Parti Kesedaran Rakyat Brunei) หรือ PAKAR ซ่ึงก็เป็นพรรคขนาดเล็ก 

รัฐบาลควบคุมทางการเมืองดว้ยมาตรการต่าง ๆ อาทิ กฎหมายความมัน่คงภายใน 
ประเทศ (Internal Security Act (ISA)) หา้มการชุมนุมทางการเมือง และสามารถถอดถอนการจด
ทะเบียนเป็นพรรคการเมืองได ้ ตลอดจนหา้มขา้ราชการ (ซ่ึงมีเป็นจ านวนกวา่คร่ึงของประชากรทั้งหมด) 
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งน้ี รัฐบาลเห็นวา่พรรคการเมืองไม่มีความจ าเป็น เน่ืองจากประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากขา้ราชการของสุลต่านไดอ้ยูแ่ลว้ 

สภานิติบญัญติัท าหนา้ท่ีให้รัฐธรรมนูญไดรั้บการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ แต่ในทาง
ปฏิบติัไม่มีการประชุมสภานิติบญัญติัเป็นเวลานาน จนในปี ๒๕๔๗ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนได้
ประกาศฟ้ืนฟูสภานิติบญัญติัโดยก าหนดใหมี้จ านวน ๔๕ คน โดยพระองคจ์ะทรงคดัเลือกเองจ านวน 
๓๐ คน และจะเลือกตั้งจ  านวน ๑๕ คน ซ่ึงนบัเป็นการฟ้ืนฟูกระบวนการประชาธิปไตยท่ีไดรั้บการตอบ
รับท่ีดี อยา่งไรก็ดี จนถึงขณะน้ียงัไม่มีการจดัการเลือกตั้งดงักล่าว 

บรูไนฯ ใชร้ะบบศาลกลาง และไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ 
บรูไนฯ มีระบบรัฐสวสัดิการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรัฐใหห้ลกัประกนัดา้นการศึกษา 

การเคหะและการรักษาพยาบาล และไม่มีการเก็บภาษีเงินได ้ ท าใหบ้รูไนฯ ไม่ค่อยประสบปัญหาทาง
การเมือง อยา่งไรก็ดี มีปัญหาสังคมเร่ืองการวา่งงานและปัญหาแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย  

ประชาธิปไตยในบรูไนดารุสซาลามจึงเป็นประชาธิปไตยท่ีค่อนขา้งสงบน่ิง มีระดบัการ
เขา้ร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่สูงนกั และไม่มีประเด็นความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีส าคญั โดยมี
รัฐบาลท่ีมีความเขม้แขง็ มีเสถียรภาพ สามารถด าเนินนโยบายต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคมากนกั 

๒) ระบอบประชาธิปไตยเชิงสังคมนิยม 

  เวยีดนาม  
  เวยีดนามผา่นประสบการณ์การต่อสู้เพื่อเอกราชท่ียาวนานกบัฝร่ังเศส และการต่อสู้กบั
สหรัฐฯ ในสงครามเวยีดนาม โดยมีพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นองคก์รน าท่ีส าคญั เป็นพรรคการเมืองเพียง
พรรคเดียว และใชรู้ปแบบการปกครองแบบรวมศูนยใ์นการบริหารประเทศ  

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัประกาศใชต้ั้งแต่เม่ือปี ๒๕๓๕ โดยเป็นการแกไ้ขปรับปรุง
จากฉบบัท่ีใชม้าก่อนหนา้นั้น ๓ ฉบบั ก าหนดโครงสร้างและแนวทางการปกครองประเทศแบบ            
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สังคมนิยม โดยเนน้เร่ืองอ านาจของปวงชนและชนชั้นแรงงาน มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ 
และมีนายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ดี การก าหนดทิศทางของประเทศข้ึนอยู่
กบัคณะผูน้ า (Politburo) จ านวน ๑๖ คน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์
เวยีดนาม 

ฝ่ายนิติบญัญติัเป็นระบบสภาเด่ียว สภาแห่งชาติเรียกวา่ Quoc Hoi มีสมาชิกจ านวน 
๕๐๐ คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๕ ปี โดยผูส้มคัรลงรับการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดไดรั้บการ
คดัเลือกโดยพรรคคอมมิวนิสต ์ โดยมีผูส้มคัรอิสระจ านวนนอ้ยมาก พรรคการเมืองท่ีส าคญั คือ 
Vietnamese Fatherland Front ซ่ึงเป็นแนวร่วมระหวา่งพรรคคอมมิวนิสตเ์วยีดนามกบักลุ่มพนัธมิตร 

แมว้า่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สภาแห่งชาติจะเป็นองคก์รสูงสุดของอ านาจรัฐ แต่ตาม
ขอ้เทจ็จริงสภาแห่งชาติจะถูกช้ีน าโดยพรรคคอมมิวนิสต ์ โดยมีสมาชิกสภาจ านวนมากท่ีเป็นสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต ์ และในจ านวนน้ีมีชนชั้นน าของพรรคหลายคนเขา้ด ารงต าแหน่งส าคญัของสภา เช่น
ประธานสภา รองประธานสภา ดงันั้น การเสนอ การแกไ้ข และการออกกฎหมายต่าง ๆ มกัจะเกิดจาก
การริเร่ิมของพรรคคอมมิวนิสตท์ั้งส้ิน ซ่ึงรวมทั้งการมีอิทธิพลของพรรคในการลงมติในเร่ืองต่าง ๆ  

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในเวยีดนามมีหลายกลุ่ม แต่ถูกจ ากดัอ านาจหนา้ท่ี
โดยรัฐธรรมนูญเพื่อให้อยูภ่ายในขอบเขตท่ีไม่กระทบกระเทือนต่อแนวทางสังคมนิยม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายของรัฐเท่านั้น ไม่มีอิสระท่ีจะด าเนินการทางการเมืองอยา่งเสรี พรรคและกลุ่มผลประโยชน์
ต่าง ๆ มกัมีบทบาทส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการเมืองของรัฐหรือเป็นพนัธมิตรกบัพรรคคอมมิวนิสต์ 
มากกวา่  พรรคการเมืองอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองตามกฎหมายไดแ้ก่ พรรคประชาธิปไตย พรรคสังคมนิยม 
ส่วนกลุ่มผลประโยชน์ ไดแ้ก่ สหพนัธ์กรรมกรเวยีตนาม สมาคมชาวนารวมเวยีตนาม สหภาพสตรี
เวยีตนาม และองคก์รทางศาสนาหลายองคก์ร เป็นตน้ 

เวยีดนามนบัเป็นประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเมือง มีเอกภาพสูง และมีการกระจาย
อ านาจ ส่งเสริมผูน้ ารุ่นใหม่ท่ีมีความช านาญและประสบการณ์ทางเศรษฐกิจ และให้โอกาสทั้งผูน้ าท่ีมา
ทั้งจากภาคเหนือและภาคใต ้ 
  อาจกล่าวไดว้า่กระแสประชาธิปไตยในเวยีดนามยงัมีไม่มาก เป็นไปอยา่งจ ากดั การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นไปตามแบบแผนท่ีก าหนด ไม่มีองคก์รอิสระ แต่ก็เป็นรูปแบบ
การปกครองท่ีท าให้เวยีดนามมีรัฐบาลท่ีเขม้แขง็และมีนโยบายบริหารประเทศท่ีต่อเน่ือง สามารถชกัน า
การพฒันาประเทศไดร้วดเร็ว 

พฒันาการทางการเมืองท่ีน่าสนใจท่ีไดเ้ร่ิมปฏิบติัเม่ือปี ๒๕๕๖ คือ การก าหนดให ้    
สภาแห่งชาติลงมติใหค้วามเห็นชอบการปฏิบติังานของบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งระดบัสูง ทั้งประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตรี และบุคคลอ่ืนอีกจ านวนกวา่ ๕๐ คน แมว้า่หลายคนเป็นกรมการเมืองอาวโุสของพรรค
คอมมิวนิสตก์็ตาม โดยมีหลกัการและเหตุผลวา่ เม่ือบุคคลท่ีเขา้รับต าแหน่งในระดบัสูงไดรั้บเลือกจาก
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การลงมติโดยสมาชิกรัฐสภาซ่ึงเป็นผูแ้ทนราษฎรจากนครและจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จึงเป็นการอนั
ควรท่ีผูแ้ทนจะตอ้งตรวจสอบผลงานของบุคคลเหล่านั้น แต่ “การลงมติไวว้างใจ” ไม่ไดมี้ผลบงัคบัใหผู้ท่ี้
ไดค้ะแนนไวว้างใจนอ้ย หรือไม่ไดรั้บความไวว้างใจ ตอ้งพน้จากต าแหน่ง อยา่งไรก็ดี คะแนนเสียงจะ
เป็นกระจกเงาใหบุ้คคลเหล่านั้นมองดูตวัเองและใชจ้ริยธรรมในการตดัสินอนาคตของตวัเอง อนัถือไดว้า่
การตรวจสอบตนเองดงักล่าวเป็นพฒันาการดา้นบวกส่วนหน่ึงของประชาธิปไตยในประเทศ 

ลาว  
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอีกประเทศหน่ึงในอาเซียนท่ีปกครองแบบ
รวมศูนย ์ โดยองคก์รแห่งสิทธิท่ีมีอ านาจสูงสุด คือ “พรรคประชาชนปฏิวติัลาว” (Lao People’s 
Revolutionary Party : LPRP) องคก์รบริหารหลกัของรัฐมี ๔ องคก์ร คือ สภาแห่งชาติ คณะรัฐบาล        
ศาลประชาชน และองคก์ารอยัการประชาชน มี “ประธานประเทศ” ซ่ึงเป็นหวัหนา้พรรค LPRP ด ารง
ต าแหน่งประมุขสูงสุดของรัฐ มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมการบริหารประเทศ และมี
นายกรัฐมนตรี ท าหนา้ท่ีหวัหนา้คณะรัฐบาล โดยทั้งสามต าแหน่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคร้ังละ ๕  ปี  

“สภาแห่งชาติ” ถือเป็นองคก์รตวัแทนของประชาชน เป็นองค์กรตวัแทนแห่งสิทธิ 
อ านาจ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นองคก์รอ านาจแห่งรัฐ และเป็นองคก์รนิติบญัญติัท่ีมีสิทธิ
พิจารณาขอ้ตดัสินใจหรือปัญหาส าคญัของชาติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของคณะรัฐบาล 
ศาลประชาชน และองคก์ารอยัการประชาชน ประชาชนเป็นผูเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาแห่งชาติปฏิบติัตามหลกัการเสมอภาพ ลงคะแนนโดยตรงและลบั ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
มีสิทธิเสนอถอดถอนผูแ้ทนของตนไดห้ากประพฤติตนไม่สมเกียรติ ศกัด์ิศรี และขาดความไวว้างใจจาก
ประชาชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยได้
ประกาศใชฉ้บบัแรกเม่ือปี ๒๕๓๔ และมีการแกไ้ขเพียงคร้ังเดียวในปี ๒๕๔๖ 
  การท่ีขนาดของประเทศไม่ใหญ่นกั มีจ  านวนประชากรไม่มาก เป็นประเทศท่ีไม่มี
ทางออกทะเล มีทรัพยากรไม่มาก และมีพลงัอ านาจของประเทศไม่มาก ไดก้ลายเป็นขอ้จ ากดัในการ
พฒันาประชาธิปไตยในลาวดว้ย  

กิจกรรมทางการเมืองถูกควบคุมอยา่งเขม้งวด ดงัเช่นเคยมีเหตุการณ์นกัศึกษาจะ
เดินขบวนประทว้งรัฐบาลและเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปประเทศในปี ๒๕๔๒ แต่ผูเ้ขา้ร่วมก็ถูกจบักุมคุม
ขงัในเวลาอนัรวดเร็ว 
  ลกัษณะพิเศษของลาว คือ มีพรมแดนติดต่อกบัไทย ประชาชนมีความเขา้ใจภาษาของ
กนัและกนั และไดรั้บข่าวสารขอ้มูลจากส่ือวทิยุโทรทศัน์ของไทยทุกวนั แต่ปัจจยัเหล่าน้ีก็ไม่ไดมี้
อิทธิพลใหช้าวลาวตอ้งการใชรู้ปแบบการปกครองแบบไทย และมิไดเ้ป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียกร้อง
ระบอบประชาธิปไตยแบบหหุนิยม หากแต่เป็นการเลียนแบบทางวฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ี
ประชาชนชาวลาวก็คงรู้สึกวา่ไดรั้บการตอบสนองทางการเมืองและเศรษฐกิจตามสมควรแลว้จากรัฐบาล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
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๓) ระบอบประชาธิปไตยแบบจ ากดัการเข้าร่วม 

  สิงคโปร์  
  เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียงประมาณ ๕.๓ ลา้นคน ปกครองในระบบ
รัฐสภา ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ด ารงต าแหน่งคราวละ ๖ ปี 
นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทัว่ไปทุก ๕ ปี 
  พรรคการเมืองท่ีส าคญั คือ พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party) ก่อตั้งโดย             
นายลี กวน ย ูรัฐบุรุษคนส าคญัของสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นพรรคท่ีอยูใ่นอ านาจมาตั้งแต่ก่อนท่ีสิงคโปร์จะไดรั้บ
เอกราชในปี ๒๕๐๘ และมีท่ีนัง่ในสภาเกือบจะเบด็เสร็จต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานกวา่ ๔๐ ปี พรรค
การเมืองฝ่ายคา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พรรค Worker’s Party (WP) ก่อตั้งข้ึนในปี ๒๕๐๐ พรรค  Singapore 
Democratic Party (SDP) ก่อตั้งในปี ๒๕๒๓ และพรรค Singapore Democratic Alliance (SDA)  ก่อตั้ง
เม่ือปี ๒๕๔๔ จากการรวมพรรคเล็กหลายพรรค  
   ระบบรัฐสภาเป็นระบบสภาเด่ียว มีจ านวนสมาชิก ๘๗ คน โดยการเลือกตั้งล่าสุดเม่ือปี 
๒๕๕๔ พรรค PAP ของรัฐบาลไดรั้บเลือก ๘๑ ท่ีนัง่ และพรรค WP ท่ีเป็นฝ่ายคา้น ไดรั้บเลือก ๖ ท่ีนัง่ 
ซ่ึงแมว้า่การเลือกตั้งในช่วงหลงั ๆ พรรคฝ่ายคา้นสามารถช่วงชิงท่ีนัง่ในสภาไดเ้พิ่มข้ึนเป็นล าดบั แต่ก็มี
จ  านวนไม่มากพอท่ีจะมีอิทธิพลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองได ้อยา่งไรก็ดี ก็สะทอ้นถึงความ
นิยมในรัฐบาลท่ีลดลง กล่าวคือ ไดค้ะแนนเสียงร้อยละ ๖๐.๑๔ ในการเลือกตั้งคร้ังล่าสุด ซ่ึงเป็นคะแนน
นิยมท่ีต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ไดรั้บเอกราช 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีไดช่ื้อวา่มีธรรมาภิบาลสูง แต่การเมืองและประชาธิปไตยของ
สิงคโปร์ก็ถูกวจิารณ์วา่มีขอ้จ ากดัอยา่งมาก ซ่ึงทางการสิงคโปร์ไดอ้ธิบายถึงการมีกฎเกณฑท่ี์เคร่งครัดใน
ดา้นต่าง ๆ วา่ เพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีความละเอียดอ่อนในเร่ืองเช้ือชาติท่ี
ประกอบดว้ยประชากรเช้ือสายจีน มาเลย ์ และอินเดีย รัฐบาลจึงควบคุมสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนและ
ประชาชนอยา่งเขม้งวด จ ากดัการวพิากษว์จิารณ์รัฐบาล และใหค้วามส าคญัต่อการมีเสถียรภาพทาง
การเมืองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศอยา่งมากเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

ผูน้ าสิงคโปร์ไดป้ระกาศในหลายโอกาสวา่ ประสงคท่ี์จะพฒันาสิงคโปร์ใหเ้ป็นสังคมท่ี
โปร่งใสและเปิดกวา้งมากข้ึน โดยจะด าเนินการอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ในขณะท่ีจะค านึงถึงค่านิยมท่ีเป็น
คุณลกัษณะเฉพาะของประเทศ คือ การเป็นหพุสังคมท่ีมีความแตกต่างดา้นเช้ือชาติและศาสนา  มากกวา่
การท่ีจะน าระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยของตะวนัตกมาใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสิงคโปร์จึงเป็นไปอยา่งจ ากดั โดยมีกฎเกณฑห์ลาย
ประการ จนส่วนหน่ึงท าใหเ้กิดความหวาดกลวัท่ีจะมีบทบาททางการเมืองเพราะเกรงอนัตรายและการถูก
ลงโทษ จบักุม คุมขงั และไดพ้ฒันาจนเป็นความเคยชินและไดส้ร้างวฒันธรรมทางการเมืองแบบจ ากดั
สิทธิและยอมรับการน าของรัฐบาลข้ึนมา 
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  เมียนมาร์ 
  เดิมอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัฐบาลทหารมาเป็นเวลานาน ภายใตส้ภาสันติภาพและ
การพฒันาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุข
ประเทศ ต่อมาไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่เม่ือปี ๒๕๕๑ เปล่ียนเป็นระบบการปกครองแบบ
สาธารณรัฐ มีรัฐสภาซ่ึงประกอบดว้ยสภาประชาชน (People’s Assembly) สภาชาติพนัธ์ุ (Nationalities 
Assembly)  และสภาทอ้งถ่ิน โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและหวัหนา้รัฐบาล 

เมียนมาร์ไดจ้ดัการเลือกตั้งทัว่ไปข้ึนเม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยพรรค
สหภาพเพื่อการพฒันาและความสมานฉนัท์ (Union Solidarity and Development Party : USDP) ซ่ึงเป็น
พรรคของรัฐบาลไดท่ี้นัง่ส่วนใหญ่ทั้งในสภาประชาชนและสภาชาติพนัธ์ุ และทางการเมียนมาร์ไดป้ล่อย
ตวันางออง ซาน ซูจี ผูน้ าฝ่ายคา้น แลว้เปิดประชุมสภาทั้ง ๓ สภาอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกในรอบ        
๓๒ ปี  จึงท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากประชาคมโลกในระดบัหน่ึงวา่ เมียนมาร์ก าลงัเปล่ียนผา่นไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตย โดยนายพลเตง็เส่ง ประธานาธิบดีพม่า ก็ไดรั้บการยอมรับวา่มีความจริงใจใน
การพฒันาการเมืองของประเทศ และไดรั้บความร่วมมือจากนางออง ซาน ซูจี หวัหนา้พรรคฝ่ายคา้น ใน
การเขา้ร่วมสร้างความสมานฉนัทใ์นประเทศ โดยไดล้งสมคัรและชนะการเลือกตั้งซ่อมในปี ๒๕๕๕ 

รัฐธรรมนูญของพม่าเปิดโอกาสใหมี้การจดัตั้งพรรคการเมืองได ้  โดยในปี  ๒๕๕๖   มี
กว่า  ๕๐  พรรค  แต่ก็มีท่ีนั่งในสภาเพียง  ๑๒  พรรค    โดยพรรคฝ่ายค้านท่ีส าคัญ  คือ  พรรค                         
National League for Democracy (NLD) และ National Unity Party (NUP)   แต่มีท่ีนัง่ในสภาประชาชน
รวมกนัเพียง  ๕๑  คน  หรือประมาณร้อยละ  ๑๑.๕  เท่านั้น   นอกจากน้ี  มีขอ้ก าหนดในรัฐธรรมนูญให้
ฝ่ายทหารได้รับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนในสภาผูแ้ทนราษฎรและสภาชาติพนัธ์ุสภาละ  ๑  ใน ๔  หรือ       
ร้อยละ ๒๕   (๑๑๐  คนในจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ๔๔๐  คน  และ  ๕๖  คนในสมาชิกสภา        
ชาติพนัธ์ุ  ๒๒๔  คน)    หรือกล่าวไดว้า่เป็นกติกาทางการเมืองในช่วงการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยใน
เมียนมาร์ท่ียอมรับการมีบทบาทของทหารตามความเป็นจริง    และสะทอ้นถึงการให้ความส าคญัต่อ
ประเด็นความมัน่คงของประเทศท่ีประกอบดว้ยพลเมืองหลายชาติพนัธ์ุ 

รัฐธรรมนูญยงัจ ากดัสิทธิทางการเมืองบางประการ    โดยเฉพาะขอ้ห้ามไม่ให้บุคคลท่ีมี
สมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลสัญชาติอ่ืนสมคัรเขา้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี 
ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่ตอ้งการกีดกนันางออง ซาน ซูจี  ผูน้  าฝ่ายคา้นท่ีมีคู่สมรสเป็นชาวองักฤษ อยา่งไรก็ดี 
เม่ือบรรยากาศทางการเมืองคล่ีคลายข้ึน       ก็มีกระแสข่าววา่พรรคฝ่ายรัฐบาลก าลงัพิจารณาทบทวนการ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญในประเด็นดงักล่าว   ซ่ึงจะท าให้นางออง ซาน ซูจี สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี ๒๕๕๘ ได ้  ทั้งน้ี พรรค NLD ภายใตก้ารน าของนางออง ซาน ซูจี เคย
ชนะการเลือกตั้งในปี ๒๕๓๓ ถึงร้อยละ ๕๒  แต่ฝ่ายทหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง  และพรรค NLD 
                        ๒๕๕๕ ถึง ๔๓ ท่ีนัง่ในจ านวน ๔๕ ท่ีนัง่ท่ีมีการจดัเลือกตั้ง 
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การเมืองและประชาธิปไตยในเมียนมาร์จึงอยูร่ะหวา่งการปฏิรูป และไดเ้ปิดใหเ้สรีภาพ
ทางการเมืองมากข้ึน ทั้งน้ี เม่ือปลายปี ๒๕๕๕ ก็ไดป้ระกาศใชก้ฎหมายการชุมนุมโดยสงบ โดยจะตอ้ง
แจง้ใหท้างการทราบการชุมนุมล่วงหนา้ และเม่ือตน้ปี ๒๕๕๖ ไดย้กเลิกค าสั่งหา้มประชาชนตั้งแต่        
๕ คนรวมตวัหรือเดินขบวนในพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงบงัคบัใชม้า ๒๕ ปี 

  กมัพชูา  
กมัพชูาปกครองในกรอบราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้

รัฐบาลและใชอ้ านาจบริหาร ส่วนอ านาจนิติบญัญติัด าเนินการโดยสมชัชาแห่งชาติหรือสภาผูแ้ทนราษฎร 
มีสมาชิก ๑๒๓ คน และพฤฒิสภาหรือสภาสูง มีจ านวน ๖๑ คน โดยมาจากการเลือกตั้งทางออ้ม ๕๗ คน 
และพระมหากษตัริยก์บัรัฐบาลแต่งตั้งฝ่ายละ ๒ คน พระมหากษตัริยไ์ม่มีอ านาจทางการเมืองและไม่มี
อ านาจยบัย ั้งกฎหมายท่ีผา่นความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ 

ในกมัพชูามีพรรคการเมืองหลายพรรค ท่ีส าคญั คือ พรรคประชาชนกมัพชูา ภายใตก้าร
น าของสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรี ท่ีเป็นผูน้ าประเทศและอยูใ่นอ านาจต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน 
อยา่งไรก็ดี ผลการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ พรรคประชาชนกมัพชูา (Cambodian 
People’s Party - CPP) ไดท่ี้นัง่ในสภาลดลงจาก ๙๐ ท่ีนัง่เหลือ ๖๘ ท่ีนัง่ ในขณะท่ีพรรคกอบกูช้าติแห่ง
กมัพชูา (Cambodian People’s Party - CPP) ภายใตก้ารน าของนายสม รังสี ไดท่ี้นัง่เพิ่มข้ึนจาก ๒๙ ท่ีนัง่
เป็น ๕๕ ท่ีนัง่ ส่วนพรรค FUNCINPEC ท่ีเคยร่วมรัฐบาล ไม่ไดรั้บเลือกตั้งเลย ท าใหรั้ฐบาลสูญส้ิน
อ านาจเด็ดขาดในสภาและขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งน้ี รัฐบาลพา่ยแพก้ารเลือกตั้งในเขตเมืองหลวง
และเมืองส าคญัหลายเมือง ซ่ึงเป็นเขตของชนชั้นกลางและปัญญาชน และพบวา่จ านวน ๑ ใน ๓ ของผูมี้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นคนวยัต ่ากวา่ ๓๐ ปี ซ่ึงสะทอ้นวา่กลุ่มคนรุ่นใหม่ตอ้งการเห็นการเปล่ียนแปลง
ทางประชาธิปไตยในกมัพชูา โดยไดแ้สดงความจ านงผา่นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  ในการน้ี มีการวจิารณ์กนัมากในเร่ืองการใชอ้  านาจและอภิสิทธ์ิในทางการเมืองโดย        
มิชอบของรัฐบาล การใชป้ระโยชน์จากระบบอุปภมัภช์นบท การฉอ้ราษฎร์บงัหลวง การเลือกตั้งโดยไม่
สุจริตยติุธรรม และการขาดระบบถ่วงดุลอ านาจกบันายทุนทางการเมือง จึงท าใหมี้การตั้งขอ้สงสัยต่อ
คุณภาพของประชาธิปไตยในกมัพชูาอยูไ่ม่นอ้ย หรือบางฝ่ายเรียกวา่เป็นประชาธิปไตยแบบถูกควบคุม
บงัคบั อยา่งไรก็ดี ความต่ืนตวัทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกมัพชูาก็มีเพิ่มข้ึนเป็น
ล าดบั จึงเป็นท่ีคาดหมายวา่บรรยากาศประชาธิปไตยในกมัพชูาจะเป็นไปอยา่งเขม้ขน้ข้ึน 

๔) ระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค 

  อินโดนีเซีย  
  อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่สุดในอาเซียน ทั้งขนาดพื้นท่ีประเทศและจ านวน
ประชากร และมีทรัพยากรน ้ามนั ความเป็นไปในอินโดนีเซียจึงมีความส าคญัทั้งต่อภูมิภาคและต่อโลก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
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อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญปี ๒๔๘๘ ไดก้ าหนดใหใ้ช ้ “หลกัปัญจศีล” เป็นหลกัในการปกครอง
ประเทศ ประกอบดว้ย ๑) การนบัถือพระเจา้องคเ์ดียว ๒) การเป็นมนุษยท่ี์เจริญและคงไวซ่ึ้งความ      
เท่ียงธรรม ๓) ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย ๔) ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน และ ๕) ความยุติธรรม
ในสังคม โดยเป็นการประสานระหวา่งปรัชญาของกลุ่มอิสลามกบัปรัชญาแบบสังคมนิยม 

อินโดนีเซียไดผ้า่นช่วงการปกครองท่ียาวนานภายใต ้ “ประชาธิปไตยแบบช้ีน า” ท่ีฝ่าย
ทหารมีบทบาทแบบทวิภารกิจ คือ ดา้นความมัน่คงและการมีบทบาททางการเมืองและสังคม โดยมีผูน้ าท่ี
ส าคญัต่อเน่ืองกนัสองคน คือ ประธานาธิบดีซูการ์โนกบัประธานาธิบดีซูฮาร์โต ซ่ึงสามารถชกัน าความ
เจริญทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง และท าใหอิ้นโดนีเซียมีบทบาทน าในกลุ่มประเทศท่ี
ก าลงัพฒันาและโลกมุสลิม แต่การอยูใ่นอ านาจอยา่งยาวนานถึง ๗ สมยัของประธานาธิบดีซูฮาร์โตท าให้
เกิดระบบอุปภมัภท่ี์ฝังรากลึก และเกิดปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวง ท่ีสร้างความไม่พอใจใหก้บั
ประชาชน จนเม่ือเกิดวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ จึงท าใหเ้กิดกระแสการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองท่ีน าไปสู่การพน้อ านาจของผูน้ าเดิมในท่ีสุด แลว้ไดเ้ปล่ียนผา่นไปสู่การเมืองท่ีมีความเป็น
ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นคร้ังแรกในปี ๒๕๔๗ แลว้ได ้ดร. ซูซิโล บมับงั 
ยโูดโยโน ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีต่อเน่ืองมา ๒ สมยั ซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีมีบารมีและสามารถสร้างความ
มัน่คงทางการเมืองและความเป็นปึกแผน่ของประชาธิปไตยไดอ้ยา่งมาก มีความพยายามในการกระจาย
อ านาจ และใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีการต่ืนตวัของภาคประชาสังคม 

สภาผูแ้ทนราษฎรมีสมาชิกจ านวน ๕๖๐ คน มีพรรคการเมืองท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้งกวา่ 
๔๐ พรรค แต่ไดรั้บท่ีนัง่ในสภาเพียงจ านวนนอ้ยและไม่มีพรรคใดไดเ้สียงขา้งมากโดยเด็ดขาด โดยพรรค
ท่ีไดเ้สียงในสภาสูงสุดของการเลือกตั้งทัว่ไปในปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๒ คือ พรรค Golkar    เป็นกลุ่ม
อ านาจเดิม และพรรค Democratic Party ของประธานาธิบดีคนปัจจุบนั แต่ต่างก็               จ านวน
ประมาณ ๑ ใน ๔ ของท่ีนัง่ในสภาทั้งหมด จึงตอ้งจดัตั้งรัฐบาลผสมทั้งสองคร้ัง  

การท่ีอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีเกาะแก่งเป็นจ านวนมาก ท่ีความเป็นเช้ือชาติและความ
เป็นทอ้งถ่ินนิยมมีอิทธิพลสูงทางการเมือง ท าใหมี้การจดัตั้งพรรคการเมืองข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
สะทอ้นถึงความหลากหลายทางสังคมและชาติพนัธ์ุในประเทศ โดยมีทั้งพรรคการเมืองท่ีเนน้อุดมการณ์
ในกรอบรวม และพรรคท่ีเนน้อุดมการณ์เชิงศาสนาหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม อีกทั้งมีกลุ่มมุสลิมหวั
รุนแรงท่ีพยายามจะสร้างอิทธิพลทางการเมือง จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายต่อการพฒันาประชาธิปไตย 
  การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ การแกไ้ขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ซ่ึงใชเ้วลา
ด าเนินการ ๗    แต่ก็ท าใหมี้กติกาทางการเมืองดา้นต่าง ๆ ท่ีทุกฝ่ายยอมรับ โดยนอกจากก าหนดใหมี้การ
เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงและจ ากดัการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกนัไดเ้พียงสองสมยัแลว้ ยงัมีการ
แกไ้ขใหส้มาชิกสภาท่ีปรึกษาประชาชนจ านวน ๒๐๐ คน ซ่ึงก่อนน้ีมีฐานะเป็นตวัแทนจากจงัหวดัและ
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กลุ่มสังคมโดยใชว้ธีิคดัเลือกและแต่งตั้ง ถูกแทนท่ีดว้ยตวัแทนผา่นระบบเลือกตั้ง อนัเป็นการขจดั
อิทธิพลของฝ่ายกองทพัท่ีแต่เดิมสามารถมีท่ีนัง่ในสภาไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นการเลือกตั้ง 
  อินโดนีเซียเป็นประเทศหน่ึงในอาเซียนท่ีมีศาลรัฐธรรมนูญ และไดส้ร้างความเช่ือถือ
ไดม้ากทางสังคมในการพิจารณาและมีขอ้วินิจฉยัในเร่ืองท่ีส าคญัหลายเร่ือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี
จ านวน ๙    มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี                                   ประธานาธิบดี 
และศาลสูงสุด ฝ่ายละ ๓ คน 

  ฟิลิปปินส์  
  ฟิลิปปินส์มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงเป็นประมุขและหวัหนา้ฝ่ายบริหาร อยูใ่นต าแหน่งได ้๖ ปี และด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน ๑ วาระ 
รัฐสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน ๒๙๒ คน และวฒิุสภาจ านวน ๒๔ คน มาจากการเลือกตั้ง
ของผูมี้สิทธิออกเสียงทัว่ประเทศ โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไดรั้บเลือก
ผา่นระบบบญัชีรายช่ือ และจ านวนท่ีเหลือตอ้งลงแข่งขนัในเขตเลือกตั้ง 
  ฟิลิปปินส์เคยมีการปฏิวติัรัฐประหารหลายคร้ังคลา้ยกบัไทย แต่สถาบนัทหารฟิลิปปินส์
ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมืองมากกวา่เป็นสถาบนัช้ีน า และสถาบนัทหารฟิลิปปินส์ไม่มีความเป็น
ปึกแผน่และสืบทอดทางอ านาจอยา่งต่อเน่ืองเหมือนทหารไทย ไม่ไดค้รอบครองทรัพยากรในการบริหาร
จดัการมากดงัเช่นท่ีทหารไทยไดรั้บ และไม่มีความผกูพนักบัสถาบนัหลกัทางสังคมเหมือนเช่นท่ีทหาร
ไทยมีความผกูพนัต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ จึงท าใหบ้ทบาททางการเมืองของทหารในฟิลิปปินส์และ
ไทยมีความเขม้ขน้แตกต่างกนัแมจ้ะดูมีลกัษณะคลา้ยกนั 
  ฟิลิปปินส์ไดสื้บทอดแบบแผนประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกา จึงใหค้วามส าคญักบั
เสรีภาพ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบทางการเมือง แต่ลกัษณะทาง  
ภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะแก่ง ลกัษณะทางสังคมท่ีมีหลายเผา่พนัธ์ุ มีความเหล่ือมล ้าทางสังคมสูง ประชาชน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงท าใหร้ะบบอุปถมัภ ์ ระบบทอ้งถ่ินนิยม และการซ้ือเสียงขายเสียง เขา้มามี
อิทธิพลในทางการเมืองมาก  

พรรคการเมืองในฟิลิปปินส์มีหลายพรรค แต่บทบาททางการเมืองตกอยูภ่ายใตก้ารช้ีน า
ของผูท่ี้มีอิทธิพลและครอบครัวใหญ่ไม่ก่ีตระกลู โดยมีการศึกษาพบวา่บรรดาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ในช่วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ มีผูท่ี้เป็นบุคคลในครอบครัวของตระกลูเก่าทางการเมืองถึงกวา่ร้อยละ ๗๕ 
และการศึกษาในอดีตยอ้นหลงัไปกวา่นั้นพบวา่มีตระกลูชนชั้นน าทางการเมือง ๑๖๙ ครอบครัวท่ีมีบุคคล
ในครอบครัวเขา้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ๗ คน รองประธานาธิบดี ๒ คน วฒิุสมาชิกกวา่ ๔๐ คน 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเกือบ ๑๕๐ คน และเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐบาลอีกกวา่ ๕๐๐ คน นอกจากน้ี 
ผูท่ี้มีช่ือเสียงทางสังคมมกัมีโอกาสสูงท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้ง รวมทั้งผูท่ี้อยูใ่นวงการบนัเทิงและกีฬา ซ่ีง
ช้ีใหเ้ห็นวา่มีผูอ้อกเสียงเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยท่ีใหค้วามส าคญักบัตวับุคคลมากกวา่ประเด็นทางนโยบาย 



- 20 - 

 

  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในฟิลิปปินส์มีระดบัค่อนขา้งสูง เน่ืองมาจากลกัษณะนิสัยท่ี
เป็นคนชอบแสดงออก ชอบสังคม และมีเง่ือนไขความแตกต่างทางสังคมหลายดา้นท่ีหลายฝ่ายตอ้งการ
เขา้มามีส่วนแกไ้ข ส่วนองคก์รอิสระในฟิลิปปินส์ก็มีอยูห่ลายองคก์ร และไดพ้ฒันาการด าเนินงานจนมี
ช่ือเสียง เช่น องคก์รตรวจสอบการเลือกตั้ง อยา่งไรก็ดี ฟิลิปปินส์ยงัไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ โดยการตีความ
และวนิิจฉยัเร่ืองเก่ียวกยัรัฐธรรมนูญเป็นอ านาจของศาลสูงสุด 

  มาเลเซีย  
  มาเลเซียปกครองในระบอบสหพนัธรัฐ มีพระราชาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ซ่ึง
สภาผูค้รองรัฐจะเลือกสุลต่านท่ีมีอยู ่ ๙ รัฐหมุนเวยีนกนัเขา้ด ารงต าแหน่งทุก ๕ ปี อ านาจนิติบญัญติั
ด าเนินการโดยรัฐสภา ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎร มีสมาชิก ๒๒๒ คน และวฒิุสภา มีสมาชิก          
๖๙ คน ท่ีมาทั้งจากการเลือกโดยสภานิติบญัญติัของ ๑๓ รัฐ ๆ ละ ๒ คน และจากการแต่งตั้งโดย
พระราชาธิบดีอีกส่วนหน่ึง นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มาจากสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรดว้ย 
  ลกัษณะส าคญัของมาเลเซีย คือ การเป็นประเทศมุสลิมท่ีมีคนจีนเป็นก าลงัส าคญัทาง
เศรษฐกิจ และเคยมีความขดัแยง้ท่ีรุนแรงระหวา่งกลุ่มคนสองเช้ือชาติดงักล่าว จนในท่ีสุดคนเช้ือสาย
มาเลยท่ี์มีจ  านวนมากกวา่และสามารถกุมอ านาจทางการเมืองได ้ ไดก้ าหนดนโยบาย “ภูมิบุตร” และ
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญท่ีใหค้นเช้ือสายมาเลยไ์ดรั้บสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และการ
ด ารงต าแหน่งทางราชการเหนือกวา่ชนชาติอ่ืน ซ่ึงเร่ืองน้ีกลุ่มคนเช้ือสายอ่ืน โดยเฉพาะกลุ่มคนจีน 
จ าตอ้งยอมรับ แต่ไดก้ลายเป็นรากเหงา้ของความขดัแยง้ทางการเมืองท่ียงัคงด ารงอยูจ่นถึงปัจจุบนั 
  มาเลเซียมีพรรคการเมืองหลายพรรค แต่กลุ่มท่ีครองอ านาจต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน คือ 
องคก์ารเอกภาพแห่งชาติมลาย ูหรือ อมัโน (United Malays National Organization- UMNO) ท่ีเป็นกลุ่ม
พนัธมิตรของคนเช้ือสายมาเลย ์ส่วนพรรคฝ่ายคา้นท่ีส าคญั คือ กลุ่มพนัธมิตรประชาชน (People’s Pact) 
ภายใตก้ารน าของนายอนัวาร์ อบัราฮิม ท่ีตอ้งประสบมรสุมทางการเมืองหลายปี แต่สามารถสร้างความ
นิยมจนเกือบพลิกขั้วการเมืองไดใ้นการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไดรั้บคะแนน
เสียงรวมเหนือกวา่พรรครัฐบาลเป็นคร้ังแรก คือ ร้อยละ ๕๑.๗๘ ต่อ ๔๘.๒๒    ดว้ยเทคนิคการจดั      
เขตเลือกตั้งท าให ้                       นายกรัฐมนตรีนาจีบ ราซคั ยงัสามารถไดจ้  านวนท่ีนัง่ใน
สภามากกวา่ แมว้า่จะเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยลง  
  โดยรวมแลว้ มาเลเซียสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยการ
วางกติกาท่ีท าใหค้นเช้ือสายมาเลยไ์ดเ้ปรียบทางการเมือง ในขณะท่ีควบคุมการเติบใหญ่ของฝ่ายคา้น ซ่ึง
ท าใหมี้รัฐบาลท่ีมีความเขม้แขง็มาอยา่งต่อเน่ือง แต่ก็ท  าใหมี้ระเบิดเวลาทางการเมืองท่ีรอการปะทุเช่นกนั 
  อน่ึง มาเลเซียไม่มีการจดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญ แต่ใหก้รณีเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญอยูใ่นการ
พิจารณาวินิจฉยัของศาลสูงสุด 
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  ประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีความส าคญัในทางยทุธศาสตร์ของอาเซียนอยา่งมาก เพราะมีท่ีตั้งเป็น
ศูนยก์ลางของภูมิภาค มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากรมาก มีทรัพยากรหลายดา้น โดยเฉพาะดา้น
การเกษตร และเป็นจุดเช่ือมต่อกบัหลายประเทศในภูมิภาค ดงันั้นความเป็นไปของการเมืองการปกครอง
ของไทยจึงมีผลกระทบต่ออาเซียนค่อนขา้งสูง 
  ประเทศไทยผา่นการปฏิวติัรัฐประหารมาหลายคร้ัง มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ี
ส าคญัหลายคร้ัง และประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนเป็นล าดบั ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการ
ขยายตวัของชนชั้นกลางและการเติบโตของการเมืองและเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน แต่การพฒันาประชาธิปไตย
ของไทยก็ยงัอยูใ่นภาวะลม้ลุกคลุกคลาน โดยยงัมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบระบบอุปภมัภแ์ละอ านาจ
นิยม ในปัจจุบนัมีการขยายบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองอยา่งมาก แต่ฝ่ายทหารยงัมีอิทธิพลสูงต่อการ
จดัดุลอ านาจทางการเมือง อีกทั้งการเมืองของไทยยงัมีลกัษณะรวมศูนยอ์ยูม่าก โดยความเป็นไปใน        
เมืองหลวงจะมีผลส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศ  
  ลกัษณะเด่นทางสังคม คือ การมีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยก์ลางของชาติท่ี
แตกต่างจากประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ ซ่ึงสืบเน่ืองจากบทบาทในอดีตท่ีทรงเป็นจอมทพัและพระปรีชา
สามารถในการรักษาไวซ่ึ้งเอกราชของประเทศ และการท่ีทรงมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครองของประเทศมาเป็นล าดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระองคปั์จจุบนั 
ซ่ึงประเด็นเร่ืองสถาบนัพระมหากษตัริยถื์อเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวและเปราะบางในสังคมไทย 

ในดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจทางการเมือง ไดมี้การจดัตั้งองคก์รอิสระข้ึน
หลายองคก์ร และมีการจดัตั้ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ภายใตรั้ฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ แต่ก็มีการวพิากษว์จิารณ์
ของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่อค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญในหลายเร่ือง จนเกิดการต่อตา้น
เป็นคร้ังคราวและมีความพยายามท่ีจะลดทอนอ านาจหรือลม้เลิกศาลรัฐธรรมนูญโดยบางฝ่าย 
  ประเทศไทยมีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญหลายคร้ัง ซ่ึงสะทอ้นถึงความไม่ลงตวัของการวาง
กติกาทางการเมืองระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม โดยมีประเด็นถกเถียงเก่ียวกบัคุณสมบติัและการ
ไดม้าซ่ึงผูแ้ทนในรัฐสภาและองคก์รทางการเมือง การจดัความสมดุลระหวา่งการตรวจสอบภาครัฐกบั
ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร ตลอดจนเร่ืองธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางการเมือง ซ่ึงการต่อสู้
ในเร่ืองเหล่าน้ีแต่ละฝ่ายไดใ้ชว้ธีิการนอกรัฐสภาในหลายรูปแบบดว้ย รวมทั้งมีการรัฐประหารเพื่อ
จดัระบบการเมืองใหม่ แต่ท าใหก้ารพฒันาการเมืองของไทยตอ้งหยดุชะงกัและเร่ิมตน้ใหม่หลายคร้ัง 
  เสรีภาพทางการเมืองของไทยนบัวา่เปิดกวา้งกวา่หลายประเทศในอาเซียน และระดบั
ความเป็นประชาธิปไตยของไทยก็ไม่ดอ้ยไปกวา่ประเทศอ่ืน แต่คุณภาพประชาธิปไตยของไทยยงัเป็นท่ี
กงัขา ซ่ึงมีความเก่ียวโยงกบัคุณภาพของคนในสังคม วฒันธรรมทางการเมือง โครงสร้างทางอ านาจ และ
บทบาทของสถาบนัทางการเมืองต่าง ๆ ประกอบกนั 
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บทท่ี ๔ 
ขอ้พิจารณาเร่ืองประชาธิปไตย 

 
  แมว้า่ประเทศในอาเซียนจะมีลกัษณะร่วมทางสังคมบางส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่มีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองประชาธิปไตย ทั้งรูปแบบและเน้ือหา ซ่ึงการท่ีระบอบการปกครองและลกัษณะของ
ประชาธิปไตยจะเป็นแบบใด มีระดบัความเป็นประชาธิปไตยมากนอ้ยแค่ไหน ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั
ประกอบกนั โดยอาจพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

๑) ปัจจยัเร่ืองจ านวนประชากร ประเทศท่ีมีจ านวนประชากรไม่มากนกัไดใ้ชร้ะบอบ
ประชาธิปไตยอยา่งจ ากดัเน่ืองดว้ยสามารถหาฉนัทามติทางสังคมไดง่้าย ดงัเช่น บรูไนดารุสซาลามท่ีเป็น
ชุมชนขนาดเล็กและใชร้ะบบสุลต่านมาก่อนหนา้นั้นเป็นเวลานาน และผูป้กครองไดพ้ยายามกระจาย
ความมัง่คัง่ใหป้ระชาชน ท าใหค้วามตอ้งการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองมีนอ้ย หรือสิงคโปร์ท่ีแมจ้ะ
เป็นรัฐท่ีมีระดบัการพฒันาสูงมาก ประชาชนมีคุณภาพ มีการศึกษาสูง แต่ก็ยอมรับระบบประชาธิปไตย
อยา่งจ ากดัเพราะยอมรับความส าคญัของการมีรัฐท่ีมีเสถียรภาพความมัน่คง ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้รุนแรง
ทางเช้ือชาติ ไม่ใหเ้กิดความแตกแยกทางการเมือง ไม่ใหมี้เหตุการณ์ท่ีกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
และมุ่งรักษาความเป็นเลิศและความเป็นหน่ึงเดียวของประเทศเอาไว ้ ในขณะท่ีรัฐบาลก็ปกตรองตาม
หลกัธรรมาภิบาล มีคณะรัฐมนตรีท่ีมีคุณภาพ พร้อมท่ีจะช้ีแจงนโยบายและการด าเนินการใด ๆ ของ
รัฐบาลอยา่งมีเหตุผล ท าใหรั้ฏฐาธิปัตยเ์ป็นท่ียอมรับของสาธารณชน 

 ส่วนประเทศลาว นอกจากจะมีปัจจยัเร่ืองการครองอ านาจของพรรคคอมมิวนิสตท่ี์
ใชร้ะบบรวมศูนยเ์ป็นพื้นฐานแลว้ จ  านวนประชากรท่ีมีไม่มากนกั ประกอบกบัสภาพภูมิประเทศท่ีเป็น
ป่าเขาและการส่ือสารคมนาคมยงัไม่ครอบคลุมอยา่งทัว่ถึง ก็เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยแบบจ ากดั
เช่นกนั ทั้งน้ี การพฒันาประเทศอยา่งค่อยเป็นค่อยไปภายใตก้ารก ากบัของรัฐท่ีมีก าลงัทรัพยากรจ ากดัก็
ท  าใหส้ังคมเมืองไม่เติบโตอยา่งรวดเร็วนกั และไม่เก้ือกลูต่อการขยายตวัของชนชั้นกลางในขนาดท่ี      
เพียงพอท่ีจะเกิดความตอ้งการในเร่ืองประชาธิปไตยมากข้ึน โดยการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากฝ่ังไทยอยา่ง
สะดวกก็มีอิทธิพลเพียงดา้นวฒันธรรมและการเลียนแบบการบริโภค แต่ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ค่านิยมทางการเมือง และในทางกลบักนั ความวุน่วายทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในไทยกลบัจะเป็นตวัอยา่ง
ใหภ้าครัฐของลาวใชบ้อกเล่าถึงผลเสียของระบบพหุนิยมและผลดีของการอยูภ่ายใตร้ะบอบสังคมนิยม 

๒) ปัจจยัเร่ืองลกัษณะทางสังคมของเอเซีย ประเทศในอาเซียนมีลกัษณะของสังคม
ชนบทแบบเอเชีย มีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัสูง มีการใหค้วามคุม้ครองและการแลกเปล่ียนผลประโยชน์
ทางสังคม ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีไดส่้งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยของแต่ละประเทศดว้ย 

 มีงานศึกษาหลายช้ินท่ีช้ีใหเ้ห็นวฒันธรรมประนีประนอมแบบเอเชีย รากฐานและ
อิทธิพลของระบบอุปถมัภ ์สภาพสังคมชนบทเดิม ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั และการไดโ้อกาส
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ทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัก าหนดแบบแผนทางการเมืองและรูปแบบประชาธิปไตยของประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงแตกต่างจากประชาธิปไตยในยโุรปและประเทศตะวนัตกท่ีมีสภาพแวดลอ้ม
เหล่านั้นต่างกนั โดยเฉพาะในมิติความเป็นปัจเจกชน 

 ในเร่ืองน้ี นาย Michael Vatikiotis, ผูอ้  านวยการระดบัภูมิภาคของ Geneva–Based 
Henry – Dunant Centre for Humanitarian Dialogue ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ “Political Change in 
Southeast Asia” วา่ เขาแปลกใจท่ีเห็นประชาธิปไตยเกิดภาวะชะงกังนัในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และสรุปถึงเหตุผลท่ีประชาธิปไตยดูผดิท่ีผดิทางวา่มาจาก 

๑) ความต่อเน่ืองทางสังคมและวฒันธรรม เกิดข้ึนชา้มาก ท าใหต้อ้งยอมรับต่อ
ระบบอุปถมัภ ์

๒) ในดา้นเศรษฐกิจ ประชาชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยเฉพาะในชนบท
ยงัยากจน ยงัตอ้งไดรั้บการอุปถมัภจ์ากผูน้ า 

๓) การปกครองแบบปิตุลาธิปไตยยงัมีอยู ่ โดยการปกครองภายใตรั้ฐธรรมนูญ 
เนน้และใหค้วามสนใจในเชิงความหมายมากกวา่จะน ามาปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตย 

 ปัจจยัเร่ืองระบบอุปภมัภเ์ป็นรากฐานทางประวติัศาสตร์ เป็นวถีิชีวติ และแฝงอยูใ่น
หลายมิติ ทั้งในระดบัศูนยก์ลางการปกครอง ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ในองคก์ร/หน่วยงาน และได้
ปรับรูปแบบการใหค้วามอนุเคราะห์ พึ่งพา ช่วยเหลือเก้ือกลู และการตอบแทนผลประโยชน์ไปตาม
สภาพสังคมปัจจุบนั ดงันั้นหากส านึกทางคุณธรรม ส านึกในเร่ืองส่วนรวมและธรรมาภิบาลยงัไม่สูงพอ 
ก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะลดอิทธิพลของระบบอุปภมัภล์งได ้ อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและการปฏิบติัท่ี
เป็นจริงดว้ย โดยข้ึนอยูก่บัโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมท่ีจะพึ่งพิงตวัเองมากข้ึน ตลอดจนระดบัการศึกษา
ของประชาชน และการเติบโตของสังคมท่ีใชเ้หตุผลตามความเป็นจริง อีกทั้งจะตอ้งค านึงดว้ยวา่ใน
ขณะท่ีมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงในเร่ืองน้ี ระบบอุปถมัภเ์องก็เปล่ียนรูปแบบไปในทางท่ี
ซบัซอ้นและฝังลึกลงมากข้ึนดว้ย 

 ระบบอุปภมัภ์และวิถีชีวิตแบบเอเชียไดมี้อิทธิพลต่อแบบแผนและกระบวนการ
ประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งประเทศขนาดเล็กและขนาดใหญ่    โดยอาจมีระดบัท่ีนอ้ยใน
สิงคโปร์ท่ีเป็นประเทศท่ีมีความเป็นธรรมาภิบาลสูงและมีแบบแผนการท างานแบบสังคมตะวนัตก    แต่
ประเทศอ่ืนในอาเซียนต่างก็ได้รับอิทธิพลในเร่ืองน้ีอยู่ค่อนข้างมาก   แม้แต่ไทย  มาเลเซีย   และ
อินโดนีเซียท่ีมีการขยายตวัของชนชั้นกลาง 

 ส่วนนกัวชิาการไทย พิชญ ์พงษส์วสัด์ิ ไดเ้ขียนกรณีของไทยในบทความ การเมือง
ระบอบ "ลูกขนุ/ลูกป๋าอุปถมัภ์" แบบประชาธิปไตย วา่ การแสวงหาผูอุ้ปถมัภไ์ดด้ าเนินไปทั้ง                    
ในเมืองและชนบท โดยในชนบทนั้นผูอุ้ปถมัภเ์ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการเมืองประชาธิปไตยดว้ยการใช้

http://asiasecurity.macfound.org/experts/bio/michael_vatikiotis/
http://www.onopen.com/archive?uid=14#tabs-content_tabs-2
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นโยบายประชานิยมเติมเตม็ส่วนท่ีชาวบา้นขาดไปในทางเศรษฐกิจ ผา่นการใชก้ลไกรัฐเพื่อกระจาย
ทรัพยากรและลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจใหก้บัพวกเขา ในขณะท่ีในสังคมเมือง การแสวงหาผูอุ้ปถมัภ์
ในทางคุณธรรมผา่นความเป็นมืออาชีพท่ีไม่โกงกิน อาทิ ขา้ราชการพลเรือนหรือทหาร มีข้ึนเพื่อคาน
อ านาจนกัการเมืองอุปถมัภจ์ากชนบทมาโดยตลอด เพื่อปกป้องความไดเ้ปรียบในทางโครงสร้างผา่น
นโยบายการพฒันาประเทศท่ีเอ้ือประโยชน์ใหค้นเมืองก่อนคนในชนบท อาทิ การพฒันาอุตสาหกรรมใน
เมือง การพฒันาเมืองและปล่อยใหค้นชนบทเขา้มาเป็นแรงงาน  

 พิชญฯ์ กล่าวดว้ยวา่ ปรากฏการณ์ของการเชิดชูผูน้ าการเมือง บางคนเป็นวีรบุรุษ 
เป็นอศัวิน เป็นผูกู้ว้กิฤต และการแสดงออกถึงความตอ้งการของพลเมืองในการเลือกผูแ้ทนนั้น ต่างก็เป็น
ความตอ้งการเลือก "ผูน้ า" หรือ "ผูอุ้ปถมัภ"์ นัน่เอง หรืออีกนยัหน่ึงนั้นประชาธิปไตยของไทยกลบั
ตอ้งการ "ผูอุ้ปถมัภ"์ พอ ๆ กนัทั้งในเมืองและชนบท 

 อยา่งไรก็ดี ลิขิต ธีรเวคิน กล่าววา่ ระบบอุปถมัภมี์ส่วนท่ีดีอยูม่ากมาย เป็นการ
ช่วยเหลือผูเ้สียเปรียบใหมี้โอกาส แต่ระบบอุปถมัภจ์ะตอ้งไม่ทิ้งหลกัคุณธรรม และวา่การน าคนท่ีรู้จกั
สนิทสนมหรือพรรคพวกมาท างานในองคก์รไม่ใช่ของแปลก แต่บุคคลผูน้ั้นตอ้งมีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณภาพไม่แพผู้อ่ื้น และในแง่หน่ึงระบบอุปถมัภก์็มีอยูต่ามระดบัมากนอ้ยในทุกสังคมแมใ้นสังคม
ตะวนัตก แต่ส่ิงหน่ึงซ่ึงปฏิเสธไม่ไดก้็คือระบบอุปถมัภเ์องจะตอ้งมีการปรับตวัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้
อยา่งรุนแรงกบัระบบท่ีความเสมอภาคก าลงัมีมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สังคมท่ีมีวฒันธรรมแบบมี        
ส่วนร่วมและมีการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๓) วฒันธรรมทางการเมือง ปัจจยัเร่ืองน้ีเป็นส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวถีิชีวิตและแบบ
แผนการปกครองดั้งเดิมของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงไดส้ร้างทศันคติและความคุน้เคยในการเขา้ร่วมทางการเมือง
ท่ีแตกต่างกนัไป และไดก้ลายมาเป็นแบบแผนประชาธิปไตยในปัจจุบนัในระดบัท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
โดยสังคมขนาดเล็ก เช่น บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์ หรือประเทศท่ีใชก้ารมีองคก์รท่ีเหนียวแน่น
เพื่อผา่นการต่อสู้เพื่อเอกราช เช่น เวยีดนามและลาว จะยอมรับการมีศูนยป์กครองกลางไดง่้ายและ
ยอมรับความจ ากดัของประชาธิปไตย แต่สังคมขนาดใหญ่ท่ีมีสัดส่วนของชนชั้นกลางมากและการไดรั้บ
อิทธิพลจากตะวนัตก ประกอบกบัความตอ้งการสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเพื่อเก้ือหนุนต่อการด าเนินการ
ทางเศรษฐกิจของตนก็จะตอ้งการการมีส่วนร่วมทางการเมืองในขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน และเรียกร้องระดบั
ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสูงข้ึน เช่น ในกรณีของไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งการพฒันา
การเมืองท่ีก าลงัเกิดข้ึนในเมียนมาร์ 

 ประเด็นวฒันธรรมทางการเมืองบ่งช้ีถึงระดบัการยอมรับอ านาจของแต่ละสังคม 
และมีผลต่อความพอใจต่อความเป็นประชาธิปไตยวา่เป็นไปในระดบัใด    ดงัเช่นกรณีของอินโดนีเซียท่ี
เป็นสังคมมุสลิมและอยู่กนักระจดักระจายตามเกาะแก่ง  มีลกัษณะทางทอ้งถ่ินนิยมสูง  ก็จะแสดงออก
ทางการเมืองแบบรุนแรงและเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยในระดบัสูง    หรือกรณีฟิลิปปินส์ท่ีชอบ
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การแสดงออกทางสังคม    ชอบใช้โวหาร   และมีความเหล่ือมล ้ าทางสังคมสูง  ก็จะเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในระดบัท่ีเขม้ขน้เช่นกนั    ในขณะท่ีคนไทยมีความคุน้เคยกบัการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยแ์ละอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝ่ายทหารมาหลายคร้ัง  ก็ไดย้อมรับการปกครองท่ี
ก าหนดโดยส่วนกลางได้ง่ายเช่นกัน   ยิ่งไปกว่านั้ นการปฏิวติัรัฐประหารในแต่ละคร้ังก็ได้ท  าให้
กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยผา่นการเลือกตั้งหยุดชะงกั  ขาดความต่อเน่ือง   ก็ท  าให้ประชาชนขาด
ทกัษะและการเรียนรู้ท่ีจะใชสิ้ทธิของตนอยา่งเหมาะสมผา่นระบบประชาธิปไตยตวัแทน 

๔) บทบาทของพรรคการเมือง    สังคมท่ีมีพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์จะเก้ือหนุนต่อ
การพฒันาประชาธิปไตยไดม้ากกวา่สังคมท่ีใชพ้รรคการเมืองเป็นเพียงเคร่ืองมือในการเขา้สู่อ านาจทาง
การเมือง    ซ่ึงสภาพทางสังคมในอาเซียนท าให้เห็นลกัษณะของพรรคการเมืองในลกัษณะหลงัมากกวา่
ในลกัษณะแรก    โดยพรรคการเมืองมุ่งท่ีจะช่วงชิงท่ีนั่งในสภามากกว่าท่ีจะมุ่งผลกัดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในประเทศตามแนวทางท่ีประกาศต่อสาธารณชน   ดงันั้น  จึงเห็นการก่อเกิดและการลม้เลิก
พรรคการเมืองไดง่้ายในหลายประเทศ    และท าให้ขาดฐานมวลชนท่ีภกัดีต่อพรรคการเมืองดงัเช่นท่ี
ปรากฏในสังคมตะวนัตก     โดยในส่วนของผูเ้ลือกตั้งก็จะให้ความส าคญัต่อตวับุคคลท่ีลงสมคัรรับ
เลือกตั้งและผลประโยชน์ท่ีพรรคการเมืองจะหยิบยื่นให้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมากกว่าท่ีจะ
ค านึงถึงนโยบายของแต่ละพรรคอยา่งแทจ้ริง 

 ผลจากการน้ีท าให้ประชาธิปไตยในหลายประเทศในอาเซียนอยู่ในสภาพล้มลุก
คลุกคลาน      มีการเปล่ียนขั้วทางการเมืองไดง่้าย   รวมทั้งเกิดกลุ่มการเมืองนอกสภาท่ีเคล่ือนไหวเพื่อให้
ไดม้าในส่ิงท่ีกลุ่มตนตอ้งการโดยไม่ผกูโยงกบัพรรคการเมือง      พรรคการเมืองจึงไม่มีความเป็นสถาบนั
ท่ีไดรั้บการยอมรับมากเพียงพอ    ไม่เป็นองคก์รทางการเมืองท่ีสร้างการเรียนรู้ในอุดมการณ์ของพรรค  
และไม่เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยของชุมชน 

 อยา่งไรก็ดี ก็มีขอ้พึงระวงัวา่ความเขม้แขง็ของพรรคการเมืองก็สามารถสร้างกรอบ
รัดการพฒันาประชาธิปไตยไดเ้ช่นกนั เช่น พรรคการเมืองในสิงคโปร์และมาเลเซียท่ีมีความเขม้แขง็มาก 
มีการด าเนินการตามนโยบายและอุดมการณ์ของพรรคไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ก็ไดส้ร้างก าแพงปิด
กั้นการเติบโตของพรรคการเมืองฝ่ายคา้น และไดปิ้ดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวมไปในระดบั
หน่ึง โดยยกเหตุผลเร่ืองเอกภาพและความสามารถของประเทศเป็นส าคญั หรือพรรคการเมืองใน
ประเทศท่ีปกครองในระบบสังคมนิยม เช่น เวยีดนามและลาว แมว้า่จะสามารถด าเนินนโยบายตาม
อุดมการณ์ของพรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ก็จ  ากดัการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพฒันา
ประชาธิปไตยอยา่งเสมอภาคในประเทศไปดว้ย  

๕) บทบาทของฝ่ายทหาร ประเทศในอาเซียนหลายประเทศเคยผา่นการปกครอง
ภายใตฝ่้ายทหารมาแลว้ เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์  ซ่ึงภายใตรู้ปแบบการปกครอง       
ดงักล่าวคือการงดหรือจ ากดัความเป็นประชาธิปไตยนัน่เอง และแต่ละประเทศก็ไดก้า้วพน้การปกครอง
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ในระบบภายใตฝ่้ายทหารไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในระดบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัรากลึก
ของอิทธิพลของฝ่ายทหารในแต่ละประเทศ และการจดัดุลยภาพทางการเมืองระหวา่งฝ่ายพลเรือนกบั
ฝ่ายทหารในสังคมยคุใหมท่ี่เง่ือนไขทางเศรษฐกิจและอิทธิพลจากต่างประเทศ ทั้งในระดบัภูมิภาคและ
ระดบัโลก ไดมี้อิทธิพลก าหนดความเป็นไปภายในประเทศดว้ย 

 ในกรณีฟิลิปปินส์ ฝ่ายทหารถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมืองมากกวา่ท่ีจะข้ึนมากุม
อ านาจทางการเมืองเองโดยตรง ซ่ึงคงเป็นเพราะการวางพื้นฐานของระบบการเมืองโดยสหรัฐฯ (ในยคุท่ี
เป็นเจา้อาณานิคม) มีความแขง็แกร่งมากพอท่ีจะใหฝ่้ายการเมืองเป็นฝ่ายน า และเป็นไปตามความเป็น
จริงท่ีฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายท่ีกุมอ านาจทางเศรษฐกิจ มิใช่ฝ่ายทหาร  ส่วนกรณีอินโดนีเซีย ฝ่ายทหารมี
บทบาทก ากบัในระดบัท่ีสูงกวา่ในยคุของประธานาธิบดีซูการ์โนและซูฮาร์โต แต่ก็ยงัใชอิ้ทธิพลทางออ้ม
ต่อกระบวนการตดัสินใจมากกวา่การเขา้ไปมีบทบาทโดยตรง แลว้ฝ่ายทหารถูกลดบทบาทและอิทธิพล
ลงในช่วงการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย จากนั้นไดถู้กปรับบทบาทใหเ้ป็นประชาธิปไตยมากข้ึนและให้
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัของพลเรือนในยคุประธานาธิบดียโูดโยโนซ่ึงเป็นอดีตผูน้ าทหารแนวปฏิรูป อยา่งไร
ก็ตาม กล่าวกนัวา่อิทธิพลของฝ่ายทหารในอินโดนีเซียยงัมีอยูไ่ม่นอ้ยในฐานะของผูคุ้ม้ครองและผูพ้ิทกัษ ์
และยงัคงมีบทบาทอยูห่ลงัฉากในฐานะผูเ้ล่นตวัส าคญัทางการเมือง ทั้งน้ี บทบาทของทหารในอนาคต
ข้ึนอยูก่บัประธานาธิบดีคนต่อ ๆ ไปดว้ยวา่มีความสามารถในการน าประเทศเพียงไร และจะใชท้หารเป็น
เคร่ืองมือสนบัสนุนทางการเมืองหรือไม่ 

 ในกรณีกมัพูชา   ฝ่ายทหารอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของฝ่ายการเมืองเช่นกนั    แต่ก็          
เป็นกลุ่มการเมืองท่ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของกองก าลงัปลดแอกภายใตก้ารมีอิทธิพลของเวียดนามท่ีเขา้มายึด
อ านาจจากสมเด็จนโรดม สีหนุ    และไดใ้ช้ทหารเป็นก าลงัในการสถาปนาการมีอ านาจทางการเมือง
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบนั 

 ในกรณีของไทย ฝ่ายทหารไดเ้ขา้มามีอ านาจสลบักบับทบาทของรัฐบาลพลเรือน
มาตั้งแต่สมยัเปล่ียนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข แลว้
ไดว้า่งเวน้การมีบทบาทโดยตรงตั้งแต่ส้ินยคุของพลเอกสุจินดา คราประยรู แต่เม่ือเกิดการตีบตนัทาง
การเมืองในปี ๒๕๔๙ ฝ่ายทหารก็ไดเ้ขา้มามีบทบาทโดยตรงอีกคร้ังหน่ึงแลว้วางระบบใหม่ จากนั้นได้
ถอยไปมีบทบาทอยูไ่ม่ห่างนกัในช่วงการฟ้ืนฟูรัฐบาลพลเรือน และยงัคงเป็นตวัเล่นทางการเมืองท่ีมี
ความส าคญัมากต่อการเมืองไทย 

 ส่วนในกรณีมาเลเซียและสิงคโปร์ (ซ่ึงเคยเป็นส่วนหน่ึงของมาเลเซีย) ฝ่ายทหาร
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐบาลพลเรือน อนัเน่ืองมาจากบทบาทในอดีตของขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชท่ี
ใชก้ารเคล่ือนไหวเรียกร้องโดยมีพลเรือนเป็นผูน้ า มิใช่โดยการต่อสู้ดว้ยก าลงัเพื่อเอกราช ประกอบกบั
อิทธิพลของระบบการเมืองท่ีองักฤษไดว้างรากฐานไวใ้ห้ฝ่ายพลเรือนเป็นฝ่ายน า ท าใหไ้ม่มีการสร้าง
ผูน้ ากองทพัใหข้ึ้นมาเป็นผูน้ าทางการเมือง   
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 ส าหรับประเทศท่ีปกครองในระบอบสังคมนิยม เช่น เวยีดนามและลาว ฝ่ายทหาร
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัของพรรคคอมมิวนิสต ์และเป็นเคร่ืองมือของพรรคในการปกครอง 

 การเขา้มามีอ านาจของฝ่ายทหารอาจมิใช่เพื่อการกอบโกยอ านาจและความมัง่คัง่
เสมอไป     หากแต่เพื่อควบคุมระบบการเมืองในบางช่วงท่ีมีความเปราะบางและเส่ียงต่อการเสียเอกภาพ
และความมัน่คงของประเทศซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีฝ่ายทหารให้ความส าคญั     ดงันั้น  บทบาทของฝ่ายทหารจึง
อาจเก้ือกูลต่อการพฒันาประชาธิปไตยไดด้ว้ยหากด าเนินการปฏิรูปอย่างแทจ้ริง   แลว้ถอนตวัออกไป
อยา่งเหมาะสม 

๖) บทบาทขององคก์รอิสระ ความตอ้งการจดัตั้งองคก์รอิสระข้ึนในหลายประเทศ
อาเซียนถูกมองวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รทางการเมืองท่ีควรมีในสังคมประชาธิปไตย เพื่อตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐ อยา่งไรก็ดี หลายประเทศก็มีค  าอธิบายท่ีจะใชก้ารตรวจสอบภายใตก้ลไกปกติท่ีมีอยู ่

 ในกรณีของไทย มีการจดัตั้งองคก์รอิสระข้ึนหลายองคก์รตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ผูต้รวจการแผน่ดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึงมีบทบาทในการควบคุมกฎหมายและ
การปฏิบติัในทางการเมืองไม่ใหข้ดักบัรัฐธรรมนูญ ท าใหร้ะบบการเมืองและระบบราชการเป็นไปโดย
สุจริตและชอบธรรม และให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของภาครัฐเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 ในกรณีของมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
ไม่มีการจดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญ โดยใหอ้ านาจแก่ศาลยติุธรรมสูงสุดในการพิจารณาความเก่ียวกบัประเด็น
โตแ้ยง้ในเร่ืองรัฐธรรมนูญ 

 บทบาทขององคก์รอิสระสามารถเป็นทั้งคุณและโทษใหแ้ก่ประชาธิปไตยได ้ โดย
ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รอิสระนั้น ๆ  ดว้ย โดยหากมีการปฏิบติัหนา้ท่ีและวนิิจฉยักรณี
ต่าง ๆ อยา่งอิสระ เป็นกลาง และเป็นไปตามหลกันิติธรรม ก็จะไดรั้บการยอมรับในค าตดัสิน แต่หาก       
ค  าวนิิจฉยัเป็นท่ีเคลือบแคลงกงัขาก็จะท าใหข้าดความเช่ือถือ ทั้งน้ีโดยทัว่ไปแลว้องคก์รอิสระในอาเซียน
ก็ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอยา่งดีและเก้ือกลูต่อระบอบประชาธิปไตย 

๗) อิทธิพลของโลกาภิวตัน์และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลทางการเมืองและสังคม 
เทคโนโลยกีารส่ือสาร การเลียนแบบทางสังคม และการใชป้ระชาธิปไตยเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงมีผลต่อการ
พฒันาประชาธิปไตยของประเทศในภูมิภาคดว้ย 

 การกดดนัของสังคมตะวนัตกต่อการเมืองในเมียนมาร์เป็นตวัอยา่งอนัดีของการใช้
อิทธิพลจากภายนอกเพื่อให้เกิดการพฒันาประชาธิปไตย    แมว้า่ส่วนหน่ึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ฝ่ายตะวนัตกเองในการใชป้ระโยชน์จากเมียนมาร์และในการเขา้มามีบทบาทในเมียนมาร์     อีกทั้งการมี
อิทธิพลยงัรวมถึงการเลียนแบบซ่ึงกนัและกนัในภูมิภาค   โดยกระแสการเปล่ียนแปลงทางประชาธิปไตย
ในประเทศหน่ึงไดส่้งผลใหเ้กิดการขบัเคล่ือนทางการเมืองในท านองเดียวกนัในประเทศใกลเ้คียงดว้ย 
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๘) ผูน้ าและความสามารถของรัฐบาล  การพฒันาประชาธิปไตยจะเปิดกวา้งมาก
เพียงไรข้ึนอยูก่บัวสิัยทศัน์ของผูน้ าทางการเมืองและความสามารถของรัฐบาลในการสร้างบรรยากาศให้
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาประชาธิปไตยดว้ย 

 กรณีน้ีเห็นไดจ้ากประชาธิปไตยในมาเลเซียและสิงคโปร์ท่ีมีผูน้  าและรัฐบาลท่ีมี
ความเขม้แข็งท่ีก ากบัการพฒันาประชาธิปไตยให้เป็นไปอยา่งค่อนขา้งราบร่ืนเม่ือเปรียบเทียบกบัหลาย
ประเทศในภูมิภาค    หรือวิสัยทัศน์ของผู ้น าทหารของเมียนมาร์ท่ียอมรับการเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย  ตลอดจนบทบาทของผูน้ าการเมืองแนวปฏิรูปในประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ 

๙) รัฐธรรมนูญในฐานะกติกาประชาธิปไตย    ประเทศท่ีมีรูปแบบการปกครองแบบ
รวมศูนย ์ เช่น   เวยีดนาม   ลาว   หรือระบอบประชาธิปไตยแบบจ ากดั  เช่น  สิงคโปร์   และกมัพูชา    มี
รัฐธรรมนูญท่ีใชบ้งัคบัต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน    ซ่ึงการท่ีไม่ปรากฎแรงต่อตา้นหรือเรียกร้องในประเด็น
รัฐธรรมนูญน่าจะเน่ืองมาจากไดรั้บการยอมรับวา่เป็นกติกาทางการเมืองท่ีสามารถสนองประโยชน์ทาง
การเมืองและเศรษฐกิจใหก้บักลุ่มต่าง ๆ ทางสังคมได ้ 

 แต่ส าหรับประเทศท่ีใชร้ะบบการเมืองแบบหลายพรรค การต่อสู้เร่ืองกติกาหรือ
การแกไ้ขรัฐธรรมนูญให้เป็นท่ียอมรับกนัเป็นไปอยา่งเขม้ขน้มากกวา่ อาทิ อินโดนีเซียท่ีใชเ้วลาถึง ๗    
                          บงัคบั                  ก็ไดว้างหลกัเกณฑท์างการเมืองท่ีเป็นท่ียอมรับกนั
และท าใหก้ารเมืองของอินโดนีเซียมีเสถียรภาพมากกวา่หลายประเทศในอาเซียน 

 มาเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นท่ียอมรับและไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็น
เวลานานแลว้    ถึงแมว้า่รัฐธรรมนูญท่ีใชอ้ยูจ่ะใหสิ้ทธิแก่คนเช้ือสายมาเลยเ์หนือกวา่คนเช้ือสายอ่ืน   อนั
ถือวา่ไม่ไดใ้หค้วามเสมอภาคและเป็นธรรมอยา่งท่ีควร   แต่ก็ท  าให้การเมืองของมาเลเซียมีเสถียรภาพใน
เชิงกติกาการเมืองเช่นกนั 

 ส าหรับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลว้ ๑๘                                   
                                                                               รับกนัวา่มีความ
เป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุดคือฉบบัปี ๒๕๔๐ ซ่ึงเป็นฉบบัเดียว   ยกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญท่ี
สมาชิกลว้นมาจากการเลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดก่้อใหเ้กิดการจดัตั้งองคก์รอิสระเพื่อตรวจสอบ
ทางการบริหารและการเมืองหลายองคก์ร แต่ต่อมาไดถู้กยกเลิกโดยการรัฐประหารในปี ๒๕๔๙ แลว้       
ยกร่างและประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๕๐ แต่กลุ่มการเมืองท่ีข้ึนมามีอ านาจก็มีความประสงคจ์ะ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีให้มีเน้ือหาตามรัฐธรรมนูญฉบบัเดิม ซ่ึงเป็นประเด็นขดัแยง้ทางการเมืองกบั
กลุ่มท่ียงัมีอิทธิพลทางการเมืองอยูเ่ดิม โดยความขดัแยง้ในประเด็นน้ีเป็นท่ีหวัน่วติกวา่มีความสุ่มเส่ียงท่ี
จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีรุนแรงได ้ ทั้งน้ี ความขดัแยง้เร่ืองการแกไ้ขรัฐธรรมนูญในไทย
สะทอ้นถึงการมีความเห็นท่ียงัไม่ลงตวัในเร่ืองกติกาทางการเมืองเช่นกนั และคงตอ้งใชเ้วลาในการสร้าง
ความเห็นชอบใหเ้กิดข้ึนในบรรดาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทางการเมืองและในหมู่สาธารณชน 
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บทท่ี ๔ 
สรุปและขอ้คิดเห็น 

 
  การส ารวจประชาธิปไตยในอาเซียนจะเห็นไดว้า่ประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ โดย
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มหลายประการ อาทิ พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ สภาพทางสังคม วฒันธรรมทาง
การเมือง และบทบาทของบุคลากรและสถาบนัทางการเมือง เป็นตน้ ซ่ึงอาเซียนท่ีเป็นองคก์รท่ีรวมตวักนั
แบบหลวม ๆ และยดึถือหลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั ก็ไม่ไดก้  าหนดหลกัการเร่ือง
ประชาธิปไตยหรือก าหนดอุดมการณ์ทางการเมืองไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพียงแต่ผลกัดนัใหมี้การปกครอง
ตามหลกัของกฎหมายและมีรัฐธรรมนูญเป็นหลกัยดึถือ ดงันั้น ประชาธิปไตยในอาเซียนจึงมีหลายระดบั 
ตั้งแต่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ แบบสังคมนิยม แบบจ ากดัการเขา้ร่วม และแบบหลายพรรค โดยมี
ระดบัการเปิดกวา้งทางการเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการเขา้ร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีแตกต่างกนั 
โดยแต่ละประเทศก็มีเหตุผลของระบบการเมืองของตน โดยจะเห็นวา่มีหลายประเทศในอาเซียนท่ีไม่มี
ระดบัความเป็นประชาธิปไตยมากนกัตามเกณฑส์ากล ไม่วา่จะในเชิงรูปแบบหรือในเน้ือหาเก่ียวกบัการ
มีส่วนร่วมของประชาชน แต่ก็ปรากฏวา่เป็นสังคมท่ีมีเสถียรภาพและอ านวยความอยูดี่กินดีแก่ประชาชน
ไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ 

ระดบัความเป็นประชาธิปไตยไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัท่ีจะก าหนดพลงัอ านาจของประเทศ 
และไม่ไดเ้ป็นปัจจยัช้ีขาดท่ีจะบอกไดว้า่สังคมใดมีคุณภาพมากกวา่กนั หรือท าให้ประชาชนมีความสุข
และมีความพอใจในทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมไดม้ากกว่ากนั   เพราะข้ึนอยู่กบัการท าหน้าท่ี
รัฐบาลและการด าเนินนโยบายบริหารประเทศของรัฐนั้น ๆ ดว้ย   ดงัเช่น   สิงคโปร์ไดช่ื้อวา่เป็นรัฐท่ีมี
ประชาธิปไตยแบบจ ากดั   แต่ก็มีช่ือเสียงในการเป็นรัฐท่ีมีธรรมาภิบาลสูง     มีก าลงัอ านาจทางเศรษฐกิจ
สูงทดัเทียมกบัประเทศตะวนัตก   หรือมาเลเซียก็ไม่ไดใ้ห้สิทธิทางการเมืองอยา่งเท่าเทียมกบัทุกชนชาติ   
แต่ก็ยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่   สถานะทางเศรษฐกิจ   และเกียรติภูมิของประเทศได้อย่างดี    ส่วน
เวยีดนามก็เป็นประเทศท่ีมีความจ ากดัทางประชาธิปไตยเช่นกนั   แต่ก็สามารถพฒันาประเทศให้รุดหนา้
ไปอยา่งรวดเร็ว  หรือในกรณีของลาวท่ีปกครองในรูปแบบเดียวกบัเวียดนาม แต่ก็อาจถือวา่มีระดบัความ
เป็นประชาธิปไตยท่ีเหมาะกบัขนาดของประเทศ จ านวนประชากรและก าลงัอ านาจทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

ในขณะเดียวกนัประชาธิปไตยมิใช่เป็นเพียงรูปแบบ การเลือกตั้งและการมีรัฐธรรมนูญ
ไม่ไดบ้อกวา่ประเทศนั้น ๆ มีความเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ การเลือกตั้งอาจเป็นเพียงวธีิการเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงอ านาจทางการเมืองโดยไม่ไดส่้งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญ
ของหลายประเทศก็ยงัไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง โดยมีขอ้จ ากดัตามบริบททางการเมือง
ในแต่ละประเทศ ดงันั้น จึงเกิดความเคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อแกไ้ขรัฐธรรมนูญให้เป็นกติกาท่ีเป็นท่ี
ยอมรับกนัมากกวา่เดิม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาในการเจรจาต่อรองและหาฉนัทามติ 
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  ประชาธิปไตยยงัมิใช่เป็นเร่ืองท่ีมองเพียงปรากฏการณ์ช่วงขณะใดขณะหน่ึง หรือมอง
เพียงวา่สังคมนั้นก าลงัมีความสงบหรือก าลงัเกิดความวุน่วายทางการเมืองหรือไม่ แต่ควรมองเป็น
กระบวนการในระยะยาว เพราะสังคมท่ีดูมีความสงบอาจเป็นเพราะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรืออาจก าลงั
เกิดภาวะคุกรุ่นท่ีรอการประทุ ส่วนสังคมท่ีดูวุน่วายอาจอยูใ่นระยะของการปรับตวั เรียนรู้ และเปล่ียน
ผา่นไปสู่ดุลยภาพท่ีดีกวา่เดิม 
  ความสามารถของผูน้ าทางการเมืองและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
และจดัการทางการเมือง  โดยเฉพาะต่อประเด็นความขดัแยง้ทางการเมือง   ก็นับเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฒันาการทางประชาธิปไตยของแต่ละสังคม   โดยหากมีผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ดี  มีบารมี  มีความสามารถใน
การด าเนินการทางการเมืองไดดี้   ก็จะท าใหเ้กิดพฒันาการในทางบวกในระยะยาว    แมว้า่จะตอ้งใชเ้วลา
อยูบ่า้ง    อีกทั้งตอ้งค านึงวา่ประชาธิปไตยเป็นเร่ืองของกระบวนการท่ีข้ึนอยู่กบัคุณภาพของประชาชน 
ลักษณะทางสังคม   อ านาจต่อรองทางการเมือง    และข้ึนอยู่กับการน าประชาธิปไตยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างพลงัอ านาจของประเทศไดอ้ยา่งไร     มิใช่การใชสิ้ทธิเสรีภาพและ
โอกาสทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือด าเนินการทางการเมืองอยา่งไร้ความรับผดิชอบ 

การหารูปแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมจึงไม่สามารถเลียนแบบกนัได ้ และไม่สามารถ
บอกไดว้า่แบบไหนจะดีกวา่กนั โดยข้ึนอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มทางการเมืองและสังคมท่ีแตกต่างกนั และ
ข้ึนอยูก่บัวา่จะน าประชาธิปไตยท่ีมีอยูไ่ปใหใ้หเ้กิดพลงัอ านาจของประเทศไดอ้ยา่งไร ในขณะท่ีก็เห็น
การปรับเพิ่มระดบัความเป็นประชาธิปไตยในหลายประเทศในอาเซียน แมว้า่บางกรณีจะไม่ใช่การ
ปรับเปล่ียนระบอบท่ีมีความจ ากดัทางประชาธิปไตยไปสุ่ระบบพหุนิยมก็ตาม โดยปรากฏพฒันาการใน
ทางบวกในการส่งเสริมประชาธิปไตย อาทิ การลดและปรับบทบาทของฝ่ายทหาร การใหสิ้ทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองแก่ประชาชนมากข้ึน การเพิ่มการตรวจสอบทางการเมือง การพฒันาบทบาทของ
พรรคการเมือง และการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต ยติุธรรม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ีหวงัวา่จะเพิ่ม
ความเป็นประชาธิปไตยในอาเซียนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือประเทศในอาเซียนจะ
รวมตวักนัเป็นประชาคมการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเหนียวแน่นข้ึน ก็น่าจะส่งผลต่อการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดในเร่ืองประชาธิปไตยดว้ย 
  ประชาธิปไตยจึงไม่ไดมี้เพียงรูปแบบเดียว รวมทั้งในกรณีของประเทศในอาเซียน โดย
ไม่จ  าเป็นท่ีทุกประเทศจะตอ้งมีระดบัความเป็นประชาธิปไตยในทางทฤษฎีอยา่งเท่าเทียมกนั หากแต่เป็น
เร่ืองของการปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมทางการเมือง และการจดัดุลอ านาจของ
สังคมนั้น ๆ อยา่งไรก็ดี ประชาธิปไตยในรูปแบบใด ๆ พึงค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชน พึงยดึถือการมีกติกาท่ีเป็นท่ียอมรับ เปิดโอกาสต่อการเขา้ร่วมและการใชสิ้ทธิเสรีภาพทาง
การเมืองอยา่งเหมาะสม หรือการมีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นท่ียอมรับและใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
อีกทั้งตอ้งมีการใชก้ฎหมายอยา่งยติุธรรม และยดึถือหลกันิติธรรมในการปกครองและการบริหารจดัการ 
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โดยเน้ือแทแ้ลว้ ประชาธิปไตยของแต่ละสังคม คือ กระบวนการต่อสู้และจดัสรรอ านาจ
ระหวา่งกลุ่มการเมือง การตกลงและก าหนดกติกาทางการเมือง การด าเนินการทางนโยบาย และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพียงแต่มีความแตกต่างกนัไปในรายละเอียด อาทิ ขอบเขตของ
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ และการเคารพเหตุผล และระดบัของนิติธรรมในทางการเมือง 

ในการน้ี การเรียนรู้ประสบการณ์ประชาธิปไตยของประเทศเพื่อนบา้น และการเรียนรู้
ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของสังคมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะประเทศท่ีมีระบบการปกครองแบบเดียวกนั 
และมีตวัเล่นทางการเมืองท่ีมีบทบาทในท านองเดียวกนั จึงเป็นประโยชน์ในการขบัเคล่ือนประชาธิปไตย
ในประเทศไทยเอง ไดแ้ก่ การสร้างส านึกประชาธิปไตย การพฒันาวฒันธรรมทางการเมืองใหมี้คุณภาพ 
การพฒันาพรรคการเมืองให้มีความเขม้แขง็ การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งมีความ
รับผดิชอบของประชาชน การจดัการเลือกตั้งอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม การใชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งชาญฉลาด 
การต่อสู้กบักลุ่มธุรกิจการเมือง การมีบทบาทท่ีเหมาะสมของฝ่ายทหาร การเสริมสร้างการตรวจสอบทาง
การเมืองท่ีเท่ียงธรรม ตลอดจนการตกลงกติกาและการหาทางออกทางการเมือง และท่ีส าคญั คือ        
การใหก้ารเมืองมีความยดึโยงกบัประชาชนและค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง  

ขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาในเร่ืองน้ีเป็นการส ารวจประชาธิปไตยในเบ้ืองต้น   อีกทั้ งมุมมองต่อ
ประชาธิปไตยก็มีหลายบริบท    ดงันั้น ผูท่ี้สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมท่ีจะท าให้สามารถเปรียบเทียบความ
เป็นประชาธิปไตยในประเทศอาเซียนไดใ้นรายละเอียด    และจะท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในประเทศ
เพื่อนบา้นทั้งหลายของไทยไดดี้ข้ึนดว้ย 

ในส่วนของการพฒันาประชาธิปไตยของไทยและประเทศในอาเซียน   ควรค านึงถึง
การสร้างวฒันธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยท่ีเก้ือกูลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ 
และการให้โอกาสแก่ประชาชนในการมีประสบการณ์เรียนรู้ผลดีผลเสียของการตดัสินใจทางการเมือง
ของตน    โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งตามก าหนดเวลาโดยไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง   และการ
ส่งเสริมการปฏิบติัทางประชาธิปไตยในบริบทต่าง ๆ ของสังคม   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีใช้
ระบบประชาธิปไตยแบบพหุนิยม  

ส าหรับประชาธิปไตยของไทย อาจดูอ่อนแอลงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอาเซียนบาง
ประเทศ อนัเป็นผลใหส้ถานะและพลงัอ านาจของประเทศไม่โดดเด่นอยา่งท่ีควรจะเป็น แต่ก็ถือวา่ระดบั
ความต่ืนตวัทางการเมืองของประชาชนมีสูงข้ึนกวา่แต่ก่อนมาก และควรพยายามใหมี้การต่อสู้กนัทาง
การเมืองในระบบซ่ึงจะเป็นกระบวนการท่ีจะท าใหป้ระชาธิปไตยมีความเขม้แขง็ข้ึน ทั้งน้ี นบัเป็นเร่ืองท่ี
ทา้ทายท่ีสังคมไทยจะตอ้งใชค้วามอดทน อดกลั้น และร่วมมือกนัหาทางออกของการแบ่งขั้วท่ีรุนแรง
ในทางการเมือง เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท่ีเขม้แขง็ มีคุณภาพ และเป็นพลงัอ านาจของประเทศต่อไป 
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