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ค าวา่ “ประชาธิปไตย” หมายถึงการปกครองโดยประชาชนเป็นใหญ่ เป็นรูปแบบหน่ึงของ
ระบอบการปกครอง (Regime of Government) เราคงทราบวา่ในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ
นั้น ไดผ้่านรูปแบบการปกครองมาแลว้หลายรูปแบบดว้ยกนั โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น
ประเด็นท่ีนับว่าเป็นค าถามท่ีส าคญัท่ีสุด คือ “อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออ านาจ
อธิปไตยควรเป็นของใครหรือควรอยู่ที่ใคร” ซ่ึงในท่ีสุดแลว้พฒันาการของแนวความคิดทางดา้นการเมือง
โดยเฉพาะในยุคสมยัใหม่เป็นตน้มา ได้ให้การยอมรับและถือว่าอ านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ “ควรเป็นของประชาชน” ดงันั้น เม่ือกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว 
หลกัการพื้นฐานหรือหัวใจท่ีมีความจ าเป็นต้องพิจารณาและค านึงถึงคือ อ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศนั้นเป็นของใคร ฉะนั้น ถา้หากวา่อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ
พระเจา้หรือผูแ้ทนของพระเจา้บนพื้นพิภพ หรือเป็นของพระมหากษตัริย ์หรือเป็นของนกัวิชาการ
หรือนกัปราชญ์แลว้ การปกครองในรูปแบบนั้นไม่ถือว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ันอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของ
ประชาชน หลกัการน้ีคือหลกัการพื้นฐานอนัถือไดว้า่เป็นสาระส าคญัหรือนิยามท่ีสั้นท่ีสุดของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ใหพ้ิจารณาในแง่ของตวัผูท่ี้เป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศวา่เป็นใคร อยา่งไรก็ตามการแสดงออกซ่ึงอ านาจของประชาชนนั้นอาจเป็นไปได้
ในหลายลกัษณะ ดงันั้นการใชอ้  านาจสูงสุดจึงอาจมีรูปลกัษณ์แตกต่างกนัไปได ้เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง 
การออกเสียงประชามติ การใหอ้งคก์รของรัฐท่ีมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นผูใ้ชอ้  านาจ เป็นตน้ 

การพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยในอุดมคติไดน้ั้น ตอ้งมีความ
เขม้แขง็มัน่คงและย ัง่ยืน ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง ตามหลกัการท่ีวา่เป็น “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพื่อประชาชน” คือการท าให้อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน และ
ประชาชนสามารถทีจ่ะใช้อ านาจน้ันได้อย่างแท้จริง ต้องเคารพการใช้อ านาจของประชาชน นั้นควร
ท าใหก้ลุ่มชนชั้นน าของสังคมไทยหรือกลุ่มคนท่ีอยูใ่นระดบัผูน้ าของประเทศมีความตระหนกัและ
ควรรู้ว่าในท่ีสุดจะไม่สามารถทดัทานกระแสประชาธิปไตยได้ เพราะแนวความคิดทางด้าน
การเมืองการปกครองของโลกไดพ้ฒันามาถึงจุดสุดทา้ยแลว้ หรืออาจกล่าวไดว้า่ประชาธิปไตยคือ
ค าตอบสุดทา้ย ส่วนท่ีเหลือท่ีจะตอ้งมีการพฒันาต่อไปเป็นเพียงรายละเอียดในแง่ของรูปแบบ
ประชาธิปไตยเท่านั้น 



Abstract 
 

“Democracy” is a form of government of which at the epicentre is the interest of the 

public.  Throughout history, mankind has experienced all regimes of government, and 

the central classic question has always remained: “Who should have the supreme 

decision making power in that particular political system?”  And it has now been 

widely accepted that the power should reside within the citizens of that country.   

 

Fundamentally, in democracy, the supreme decision-making power cannot and should 

not lie within the hereditary ruling power or the people that act as representatives to 

that power.  Nor does this power belong to scholars or so-called philosophers for that 

would not be considered democracy either.  For a democracy to function successfully 

and orderly, the people should have the highest say.  However, in a parliamentary 

democracy, people‟s powers can be expressed in various ways such as electing their 

representatives to political office, voting in a referendum or delegating their powers to 

legitimate political agencies.   

 

An ideal democracy in a constitutional monarchy system needs stability, strength and 

sustainability.  For it to function properly, a country should strictly adhere to the 

motto of “Government of the People, by the People, for the People”.  In a today‟s 

world, the ruling class should realise that it is inevitable to overturn the tide of 

democracy with the interest of public at its heart for that would equate to reverting 

back to an unjust past.  Of course, there are many details, which are needed to fine 

tune to create a „perfect‟ democracy.  Even if „Perfect‟ isn‟t possible to be achieved, 

one still must strive to safeguard people‟s right to power in a democratic system.   
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นิยามของประชาธิปไตย  

“ประชาธิปไตย” พิจารณาตามรูปศพัท ์ หมายถึงระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจา้ของ

อาํนาจอธิปไตย ในประเทศจีนซ่ึงนักวิชาการตะวนัตกไม่ถือว่ามีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ผูน้าํพรรคคอมมิวนิสตม์กักล่าวเสมอๆในโอกาสประชุมสมชัชาพรรคหรือในโอกาส

ประชุมสภาประชาชนวา่  “ประชาชนคือประเทศ และเป็นเจา้ของประเทศ”  คือพยายามบอกว่า

ประเทศจีนก็มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกนั ผูน้าํของประเทศจาํนวนไม่นอ้ยท่ี

ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผูน้าํ ก็กล่าวอา้งวา่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นกนั 

โดยบอกวา่การปกครองนั้นทาํ “เพื่อประชาชน”  

จากความหมายขา้งตน้ เราอาจกล่าวไดว้า่เป็นการให้ความหมายของประชาธิปไตยในแง่ของ

ระบบกรรมสิทธ์ิในการปกครอง และเป้าหมายของการปกครอง แต่ในทศันะของลินคอล์น  

ประชาธิปไตยตอ้งกินความครอบคลุมถึง “วธีิ” ในการปกครองดว้ย และนกัวิชาการจาํนวนไม่นอ้ย

ถือวา่น่ีคือสาระสําคญัของระบอบประชาธิปไตย ดงัคาํกล่าวของอดีตประธานาธิบดีลินคอล์นแห่ง

สหรัฐอเมริกาที่กล่าวในพิธียกย่อง    วีระชนผูพ้ลีชีพในสงครามกลางเมืองของสหรัฐ ณ สุสาน

แห่งชาติเกตติสเบอร์ก (The Gettysburg National Cemetery) เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๖๓ 

วา่ “ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพือ่ประชาชน” นกัวิชาการชาว

ออสเตรีย โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) ไดใ้ห้ความหมายของประชาธิปไตยในลกัษณะ

ของวิธีการเช่นกนัไวใ้นหนงัสือ Capitalism, Socialism, and Democracy วา่ “คือวธีิจดัระบบท่ีมี

ลกัษณะเป็นสถาบนั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการตดัสินใจทางการเมืองท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจทางการเมืองนั้น 

ไดอ้าํนาจมาโดยวธีิการต่อสู้แข่งขนัเพื่อใหไ้ดค้ะแนนเสียงของประชาชน”๑

นกัวิชาการชาวอเมริกนั โรเบอร์ต ดาห์ล ไดข้ยายความประชาธิปไตย โดยระบุถึงการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยไวใ้นหนงัสือ Polyarchy: Participation and Opposition ว่าตอ้ง

ประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

 

๑. ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง  

                                                 
๑
 Chenyang Li, The Tao Encounters the West (New York: State University of New 

York, 1999), p. 165. 



๒ 
 

๒. ประชาชนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้ง  

๓. ผูน้าํทางการเมืองมีสิทธิที่ลงแข่งขนัในการเลือกตั้งเพือ่ให้ไดก้ารสนบัสนุนและ

คะแนนเสียงจากประชาชน  

๔. ในการจดัการปกครอง มีการเลือกตั้งท่ีเสรีและยติุธรรม  

๕. ประชาชนมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือจดัตั้งเป็นสมาคม  

๖. ประชาชนมีเสรีภาพท่ีจะแสดงออก ไดแ้ก่ พดู เขียน อ่าน เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูล  

๗. ประชาชนสามารถเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูลแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากของรัฐบาล  

๘. สถาบนัท่ีมีอาํนาจอนัชอบธรรมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะตอ้งมาจากการ

ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนหรือวธีิการแสดงประชามติรูปแบบอ่ืน1

๒ 

ฉะนั้น คาํวา่ “ประชาธิปไตย” หมายถึงการปกครองโดยประชาชนเป็นใหญ่ เป็นรูปแบบหน่ึง

ของระบอบการปกครอง (Regime of Government) เราคงทราบว่าในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาตินั้น 

ไดผ้า่นรูปแบบการปกครองมาแลว้หลายรูปแบบดว้ยกนั โดยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมานั้นประเด็นท่ี

นบัวา่เป็นคาํถามท่ีสําคญัท่ีสุด คือ “อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออํานาจอธิปไตยควร

เป็นของใครหรือควรอยู่ทีใ่คร” ซ่ึงในที่สุดแล้วพฒันาการของแนวความคิดทางด้านการเมือง

โดยเฉพาะในยุคสมยัใหม่เป็นตน้มา ได้ให้การยอมรับและถือว่าอาํนาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศ “ควรเป็นของประชาชน” ดงันั้น เมื่อกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว 

หลกัการพื้นฐานหรือหัวใจที่มีความจาํเป็นต้องพิจารณาและคาํนึงถึงคือ อาํนาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศนั้นเป็นของใคร ฉะนั้น ถา้หากวา่อาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ

พระเจา้หรือผูแ้ทนของพระเจา้บนพื้นพิภพ หรือเป็นของพระมหากษตัริย ์หรือเป็นของนกัวิชาการ

หรือนกัปราชญ์แลว้ การปกครองในรูปแบบนั้นไม่ถือว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ันอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของ

ประชาชน หลกัการน้ีคือหลกัการพื้นฐานอนัถือไดว้า่เป็นสาระสําคญัหรือนิยามที่สั้นที่สุดของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ใหพ้ิจารณาในแง่ของตวัผูท่ี้เป็นเจา้ของอาํนาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศวา่เป็นใคร อยา่งไรก็ตามการแสดงออกซ่ึงอาํนาจของประชาชนนั้นอาจเป็นไปได้

ในหลายลกัษณะ ดงันั้นการใชอ้าํนาจสูงสุดจึงอาจมีรูปลกัษณ์แตกต่างกนัไปได ้เช่น การออกเสียง

                                                 
๒ Arend Lijphart, op.cit., pp. 48-49.  
 



๓ 
 

เลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การให้องคก์รของรัฐทีมี่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็น

ผูใ้ชอ้าํนาจ เป็นตน้2

๓ 

การเปรียบเทียบระบบการเมือง โดยทัว่ไปอาจกล่าวไดว้า่แบ่งเป็น ๓ วธีิ คือ (๑) การศึกษา

การเมืองของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศของตวัเอง (๒) การศึกษาโดยการเปรียบเทียบประเทศหน่ึง

กบัอีกประเทศหน่ึงเป็นการเฉพาะ (๓) การศึกษาโดยการสร้างกรอบหรือตวัแบบข้ึนมาเป็นการ

เฉพาะเพื่อใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบ3

๔  

รูปแบบการปกครอง  

ประเทศท่ีจดัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนัตามสถิติขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มี

เป็นจาํนวนมาก และกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของรูปแบบ 

โดยทัว่ไปเราอาจแบ่งไดเ้ป็น ๓ รูปแบบหรือระบบ ไดแ้ก่ (๑) ระบบรัฐสภา (๒) ระบบ

ประธานาธิบดี และ (๓) ระบบผสม  

(๑) ระบบรัฐสภา เป็นระบบโครงสร้างการปกครองท่ีมีองักฤษเป็นตน้แบบ ลกัษณะสาํคญั

ของระบบรัฐสภาคือ รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารมาจากการตั้งของฝ่ายนิติบญัญติัหรือรัฐสภา และตอ้ง

รับผดิชอบต่อรัฐสภา กล่าวคือรัฐบาลอยูใ่นอาํนาจไดข้ึ้นอยูก่บัความไวว้างใจของรัฐสภา ถา้รัฐสภา

ไม่ไวว้างใจเมื่อใด เม่ือนั้นรัฐบาลก็ขาดความชอบธรรมที่จะอยู่ในอาํนาจต่อไป นัน่ก็คือ ไม่มีการ

แบ่งแยกอาํนาจโดยเด็ดขาดระหวา่งอาํนาจฝ่ายนิติบญัญติักบัอาํนาจฝ่ายบริหาร ๕

Bernard E. Brown และพวก ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างการปกครองระบบรัฐสภาว่า

ประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั ๕ ประการคือ  

 

(๑) ความเป็นประชาธิปไตย การตดัสินใจทางการเมืองกระท◌ําโดยผูน้าํทีม่าจากการ

เลือกตั้ง พระมหากษตัริยท์รงเป็นเพียงปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูน้าํดงักล่าว  

(๒) อาํนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา ตามกฎหมาย รัฐสภาจะทาํอะไรก็ได ้ และไม่มี

กฎหมายท่ีใหอ้าํนาจแก่ศาลท่ีจะประกาศวา่การกระทาํของรัฐสภาไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  

(3) การเช่ือมโยงระหวา่งอาํนาจนิติบญัญติักบัอาํนาจบริหาร ผูน้าํพรรคการเมืองฝ่าย

เสียงขา้งมากในสภาเป็นฝ่ายบริหาร ในขณะเดียวกนัก็รักษาตาํแหน่งในสภาของตนในฐานะสมาชิก

                                                 
๓ รองศาสตราจารย ์ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์, การสร้างพลเมืองกบัการพฒันาประชาธิปไตยไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓)  
๔  Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.), A New Handbook of 
Political Science (Oxford: Oxford University, 1998), pp. 309-310.  
 
๕  http://en. Wikipedia. Org/wiki/Parliamentary_system  
 



๔ 
 

รัฐสภาไวด้ว้ย คือไม่มีการแบ่งแยกอาํนาจโดยเด็ดขาดระหวา่งอาํนาจฝ่ายบริหารกบัอาํนาจฝ่ายนิติ

บญัญติั  

(๔) ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ แมว้า่ฝ่ายการเมืองจะมีความเช่ือมโยงกนั แต่ฝ่าย

ตุลาการเป็นอิสระและปลอดจากการแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมือง ผูพ้ิพากษาดาํรงตาํแหน่ง

ตลอดชีพ และไดมี้การพฒันาธรรมเนียมปฏิบติัที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในการประสิทธ์ิประสาทความ

ยติุธรรม  

(๕) การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยปกติจะมีการบญัญติัรับรองไวใ้น

รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่แกไ้ขยาก และเป็นกฎหมายที่

กฎหมายอ่ืนท่ีมีฐานะหรือศกัด์ิตํ่ากวา่จะขดัหรือแยง้ไม่ได ้ถา้ขดัหรือแยง้ก็จะไม่มีผลบงัคบัใช ้ 

(๒) ระบบประธานาธิบดี เป็นระบบโครงสร้างการปกครองที่มีสหรัฐอเมริกาเป็น

ตน้แบบ มีลกัษณะสาํคญั ๔ ประการ คือ  

(๑) การเขา้สู่ตาํแหน่ง รัฐสภาและหวัหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนทั้งสองสถาบนั  

(๒) การแบ่งแยกอาํนาจ ในการปฏิบติัหนา้ที่ มีการแบ่งแยกอาํนาจระหวา่งฝ่าย

บริหารกบัฝ่ายนิติบญัญติั ต่างฝ่ายต่างปฏิบติัหนา้ที่ของตน ไม่ใชอ้าํนาจกา้วก่ายกนั กล่าวคือ ฝ่าย

บริหารยุบสภาไม่ได้ ในขณะที่ฝ่ายนิติบญัญติัลงมติไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารไม่ได้

เช่นกนั  

(๓) ตาํแหน่งฝ่ายบริหาร ในระบบรัฐสภามีการแบ่งแยกตาํแหน่งทางฝ่าย

บริหารเป็นตาํแหน่งประมุขแห่งรัฐกบัตาํแหน่งประมุขของรัฐบาล แต่ในระบบประธานาธิบดี

ตาํแหน่งประมุขแห่งรัฐและตาํแหน่งประมุขของรัฐบาลรวมอยู่ในบุคคลคนเดียวกนั ดงันั้น ใน

ระบบประธานาธิบดี ฝ่ายบริหารจึงมีอาํนาจมากกวา่ระบบรัฐสภา เป็นระบบ Strong executive  

(4) การตรวจสอบถ่วงดุล ในระบบประธานาธิบดี มีการสร้างกลไกในการ

ตรวจสอบถ่วงดุลกนัระหวา่งอาํนาจฝ่ายต่างๆเพือ่ไม่ให้มีการใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจของแต่ละฝ่าย 

กล่าวคือ รัฐสภามีอาํนาจในการออกกฎหมาย แต่กฎหมายจะประกาศใชบ้งัคบัไดต้อ้งลงนามโดย

ฝ่ายบริหาร นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัมีอาํนาจยบัย ั้ง และกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาและลงนามโดย

ฝ่ายบริหารอาจถูกศาลพิพากษาวา่ไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได ้รวมทั้งคาํสั่งของฝ่ายบริหารก็อาจถูก

พพิากษาตดัสินวา่ขดัต่อรัฐธรรมนูญไดเ้ช่นกนั สถาบนัศาล แมจ้ะมีอิสระในการตดัสินคดีความ แต่

การตดัสินตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา และผูพ้ิพากษา โดยเฉพาะศาลสูง มีท่ีมาจาก



๕ 
 

การแต่งตั้งของฝ่ายบริหาร ในทางกลบักนั หวัหนา้ฝ่ายบริหารหรือผูพ้ิพากษาอาจถูกถอดถอน โดย

มาตรการก่ึงตุลาการก่ึงการเมือง ท่ีเรียกวา่ “impeachment” โดยรัฐสภาได ้๖

(๓) ระบบผสม เป็นโครงสร้างการปกครองที่มีวิวฒันาการมาจากระบบรัฐสภาและ

ระบบประธานาธิบดี มีฝร่ังเศสเป็นประเทศตน้แบบ กล่าวคือ แต่เดิมมาประเทศฝร่ังเศสก็ใช้

โครงสร้างการปกครองระบบรัฐสภา แต่ฝร่ังเศสประสบปัญหาระบบการเมืองไร้เสถียรภาพอยา่ง

รุนแรง จวบจนกระทัง่ปีค.ศ. ๑๙๕๘ ประเทศฝร่ังเศสจึงไดเ้กิดการปฏิรูประบบการเมืองเป็นระบบ

ผสม คือไม่เหมือนทั้งขององักฤษและของสหรัฐอเมริกา แต่เป็นลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ลกัษณะ

สาํคญัของระบบผสม ๒ ประการ คือ  

 

(๑) ลกัษณะของระบบรัฐสภา คือในการปกครองประเทศยงัคงมีทั้งรัฐสภาทาํ

หน้าท่ี   นิติบญัญติัแต่งตั้งหัวหน้ารัฐบาลและควบคุมการบริหาร และมีนายกรัฐมนตรีในฐานะ

หัวหน้ารัฐบาลบริหารประเทศโดยรับผิดชอบต่อรัฐสภา คืออาจถูกถอดถอนด้วยการลงมติไม่

ไวว้างใจไดโ้ดยรัฐสภา  

(๒) ลกัษณะของระบบประธานาธิบดี คือ การกาํหนดบทบาทของประมุขแห่ง

รัฐให้มีอาํนาจบริหารประเทศในบางกิจการ เช่น การทหาร การต่างประเทศ รวมทั้งบทบาทใน

ฐานะผูไ้กล่เกล่ียประนีประนอมแห่งชาติ (national arbiter) ในฐานะดงักล่าว ประธานาธิบดีมีอาํนาจ

ท่ียบุสภาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอให้ฝ่ายบริหารลงนามกาํกบั หรือปลดรัฐบาลไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้ รัฐสภา

ลงมติไม่ไวว้างใจรัฐบาล นอกจากน้ี ประธานาธิบดียงัมีอาํนาจที่จะนาํประเด็นปัญหาขอ้ขดัแยง้

เสนอต่อประชาชนใหล้งประชามติไดอี้กดว้ย6

๗  

ตัวแบบในระบบรัฐสภา  

ในบรรดาประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย อาจกล่าวไดว้า่สามารถจดัอยูใ่นระบบ

รัฐสภาเป็นส่วนใหญ่ นอกเหนือจากองักฤษ ซ่ึงเป็นประเทศตน้แบบแลว้ ไดแ้ก่ นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่น 

ออสเตรเลีย คานาดา อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค นอร์เวย ์

เนเธอร์แลนด์ส และบรรดาประเทศอาณานิคมเก่าขององักฤษ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ใน

การศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยเพือ่ให้ไดป้ระชาธิปไตยในอุดมคติของไทยบรรดา

ประเทศที่จดัโครงสร้างการปกครองในรูปแบบระบบรัฐสภา เราอาจจาํแนกระบบรัฐสภาไดเ้ป็น ๒ 

ตวัแบบท่ีสําคญั คือ ตวัแบบเสียงขา้งมากกินรวบแบบองักฤษ (majoritarian model) กบัตวัแบบ

ประสานประโยชน์กินแบ่งแบบสวิตเซอร์แลนด์และเบลเยี่ยม (consensus model) ซ่ึงอา้งวา่สามารถ

สร้างความสมานฉนัทป์รองดองภายในชาติไดดี้กว่าของระบบรัฐสภาแบบองักฤษ เพราะตวัแทน

                                                 
๖
 Ibid., p. 34. 

๗ Arend Lijphart, op.cit., pp. 10-21 



๖ 
 

ประชาชนส่วนใหญ่ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมบริหารประเทศ ในขณะที่ระบบรัฐสภาแบบองักฤษ อาจ

เป็นไปไดว้่าพรรคฝ่ายที่มีเสียงขา้งน้อย (แต่มีเสียงมากกว่ากว่ากลุ่มอื่นเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย

พรรค) เป็นฝ่ายผกูขาดอาํนาจการบริหารประเทศแต่เพียงพรรคเดียว  

ตัวแบบเสียงข้างมากกินรวบ ตวัแบบชนิดน้ีมีตน้แบบจาํลองมาจากระบอบประชาธิปไตย

ขององักฤษ มีลกัษณะเด่น ๑๐ ประการ ดงัน้ี 

(๑) การรวมอาํนาจบริหารไวที้่พรรคเดียวและการมีเสียงขา้งมากแบบหม่ินเหม่ คือ

เป็นรัฐบาลพรรคเดียว และมีเสียงสนบัสนุนในสภาไม่มากกวา่ฝ่ายคา้นเท่าใดนกั  

(๒) รัฐบาลครอบงาํฝ่ายนิติบญัญติั ในตวัแบบดงักล่าว รัฐบาลเป็นฝ่ายเสียงขา้งมากใน

สภา และเป็นฝ่ายควบคุมและกาํหนดการออกเสียงของสภาในประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆท่ีเสนอเขา้

สู่การพิจารณาของสภา  

(๓) ระบบสองพรรค คือในระบบการเมืองอาจมีพรรคการเมืองหลายพรรค แต่พรรค

การเมืองท่ีมีศกัยภาพท่ีจะมีเสียงขา้งมากในสภามีเพียงสองพรรค และสองพรรคน้ีจะผลดักนัเป็น

รัฐบาล  

(๔) การเลือกตั้งเป็นระบบจดัสรรที่นัง่ในสภาโดยถือเสียงขา้งมากแบบธรรมดาและ

ไม่คาํนึงถึงสัดส่วนของเสียงที่พรรคแต่ละพรรคไดรั้บ ระบบการเลือกตั้งดงักล่าวน้ีทาํให้พรรค

การเมืองท่ีมีเสียงไม่กระจุกตวัในพื้นท่ีเสียเปรียบอยา่งรุนแรง ตวัอยา่งเช่น ในการเลือกตั้งทัว่ไปของ

องักฤษในปีค.ศ. ๑๙๗๙ พรรคอนุรักษนิ์ยมไดค้ะแนนเสียงร้อยละ ๔๓.๙ ไดที้่นัง่ในสภาคิดเป็น

สัดส่วนเท่ากบัร้อยละ ๕๓.๖ พรรคแรงงานไดค้ะแนนเสียงร้อยละ ๓๖.๙ ไดที้่นัง่ในสภาคิดเป็น

สัดส่วนเท่ากบัร้อยละ ๔๒๔ ในขณะท่ีพรรค     เสรีนิยมไดค้ะแนนเสียงร้อยละ ๑๓.๘ ไดที้น่ัง่ใน

สภาคิดเป็นสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ ๑.๗ และพรรคอ่ืนๆไดค้ะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ ๕.๔ ไดที้น่ัง่

ในสภาคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ ๒.๓ เป็นตน้  

(๕) กลุ่มผลประโยชน์มีความหลากหลาย ในระบบการเมืองขององักฤษ อาํนาจ

การเมืองตกอยู่กบัพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล พรรคการเมืองที่ไม่อยู่ในอาํนาจจึงตกอยู่ในฐานะ

พรรคฝ่ายคา้นหรือฝ่ายอริ และมุ่งต่อสู้แข่งขนัเพื่อเอาชนะ หาโอกาสเขา้เป็นรัฐบาลบา้ง กลุ่ม

ผลประโยชน์ ไดแ้ก่ สหภาพแรงงาน สมาคม สหกรณ์ ชมรม กลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆในระบบ

การเมืองดงักล่าวน้ีก็เช่นเดียวกนั เป็นการต่อสู้ท่ีเปิดกวา้ง อิสระ เสรี ไม่มีการจดัสายการบงัคบั

บญัชาเพื่อควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์  

(๖) การปกครองในระบบรัฐเด่ียวและรวมอาํนาจ คืออาํนาจอธิปไตยหรืออาํนาจสูงสุด

ในการปกครองประเทศรวมศูนยอ์ยูท่ี่ส่วนกลาง แมจ้ะมีการกระจายอาํนาจการทาํหนา้ที่สําคญัต่างๆ
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จากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถ่ิน แต่หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินลว้นเป็นส่ิงประดิษฐ์ของส่วนกลาง และ

ส่วนกลางสามารถยบุเลิกไดเ้สนอตามเจตนารมณ์ของส่วนกลาง  

(๗) อาํนาจนิติบญัญติัรวมศนูยอ์ยูท่ี่สภาเดียว แมส้ถาบนันิติบญัญติัขององักฤษจะมี ๒ สภา 

คือสภาขุนนางกบัสภาสามญั แต่สองสภาดงักล่าวมีอาํนาจไม่ทดัเทียมกนั ในปัจจุบนัอาํนาจนิติ

บญัญติัทั้งหลายมากระจุกตวัอยูที่่สามญั สภาขุนนางมีอานาจเพียงกลัน่กรองกฎหมาย หรือในกรณี

ไม่เห็นดว้ย สภาขนุนางมีอาํนาจเพียงแค่ชะลอการประกาศใชก้ฎหมายให้ชา้ลงเท่านั้น คือ ชะลอได ้

๒ สมยัการประชุม หรือ ๑ ปี หลงัจากนั้นสภาสามญัสามารถนาร่างกฎหมายข้ึนมาพิจารณาใหม่  

(๘) รัฐธรรมนูญมีความยดืหยุน่ กรณีของประเทศองักฤษ กฎหมายที่มีฐานะเป็นกติกา

การปกครองประเทศมีเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรแต่เพียงบางส่วน และมีธรรมเนียมปฏิบัติ 

(conventions) และกฎหมายจารีต (common law) เป็นส่วนประกอบ รัฐธรรมนูญขององักฤษจึงมี

ความยืดหยุ่นสูง อย่างที่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญทีมี่ชีวิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงไดง่้าย การแกไ้ข

รัฐธรรมนูญขององักฤษทาํไดเ้หมือนแกไ้ขกฎหมายธรรมดา7

๘ 

(๙) ศาลไม่มีอาํนาจทบทวนกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติั กล่าวคือถือหลกัอาํนาจ

สูงสุดเป็นของรัฐสภา อาํนาจอธิปไตยอ่ืนๆอยูใ่นฐานะตํ่ากวา่อาํนาจนิติบญัญตั ดงันั้น จึงไม่อาจ

ตรวจสอบยบัย ั้งการใชอ้าํนาจของรัฐสภาได ้แต่ศาลสามารถตรวจสอบการใชอ้าํนาจและการตีความ

กฎหมายของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองไดว้า่สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภาหรือไม่  

(๑๐) ธนาคารชาติอยูใ่ตก้ารควบคุมของรัฐบาล ในทางทฤษฎี อาจดูเหมือนวา่ธนาคารชาติ

ไม่เก่ียวขอ้งอะไรกบัการเมืองนกั แต่ในทางปฏิบติั การดาํเนินนโยบายของรัฐบาลในสมยัปัจจุบนั 

ซ่ึงประเด็นทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นร้อน และไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากประชาชน รัฐบาลจะ

มีคะแนนนิยมกวา้งขวางหรือไม่ก็อยู่กบัการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และในการดาํเนิน

นโยบายดงักล่าว ธนาคารชาติมีบทบาทอย่างมากในความสําเร็จหรือลม้เหลวของนโยบายทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น ในเร่ืองนโยบายดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ้นโยบายปล่อยกูห้รือไม่ปล่อยกู ้

นโยบายเก่ียวกบัสถาบนัการเงินจะใหเ้ป็นแบบผกูขาดหรือเปิดเสรี การควบคุมการทาํธุระกรรมของ

สถาบนัการเงิน นโยบายเก่ียวกบัค่าเงินในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ นโยบายการนาํเงิน

เขา้ออกประเทศ เป็นตน้ นโยบายเหล่าน้ี ธนาคารชาติมีบทบาทอยา่งยิง่  

ตัวแบบประสานประโยชน์กินแบ่ง ตวัแบบชนิดน้ีมีตน้แบบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ

ประเทศเบลเยีย่ม มีลกัษณะเด่นท่ีเป็นตรงกนัขา้มกบัตวัแบบเสียงขา้งมากกินรวบ ๑๐ ประการ ดงัน้ี 

                                                 
๘
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(๑) การแบ่งปันอาํนาจบริหารในคณะรัฐมนตรีผสมหลายพรรค คณะรัฐมนตรีตามตวั

แบบดังกล่าวน้ีจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับคณะรัฐมนตรีของตัวแบบเสียงข้างมากกินรวบ 

คณะรัฐมนตรีจะประกอบดว้ยตวัแทนเกือบทุกพรรคที่มีความสําคญัในระบบการเมืองร่วมกนัใช้

อาํนาจบริหารประเทศ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยุคหลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง คณะรัฐมนตรี

ประกอบดว้ยสมาชิก ๗ คน ในสภาล่างมีพรรคการเมืองสาคญั ๓ พรรค ไดแ้ก่ Christian 

Democrats, Social Democrats และ Radical Democrats แต่ละพรรคมีที่นัง่ในสภาล่างประมาณ ๑ใน

๔ และพรรค Swiss People’s Party มีที่นัง่ในสภาล่าง ราว ๑ใน๘ การแบ่งที่นัง่ในคณะรัฐมนตรีก็

เป็นไปตามสัดส่วนคือ ๒ : ๒ : ๒ : ๑ ตามสัดส่วนของจาํนวนที่นัง่ในสภา เป็นตน้ อนัเป็นแบ่งปัน

การใชอ้าํนาจระหว่างพรรคการเมืองต่างๆในสภาล่างอย่างเป็นธรรม ซ่ึงต่างจากตวัแบบเสียงขา้ง

มากกินรวบ เป็นการเมืองแบบเป็นอริกนั ฝ่ายแพไ้ม่ไดรั้บส่วนแบ่งในการใชอ้าํนาจบริหาร ฝ่ายชนะ

รับไปทั้งหมดเพียงพรรคเดียว  

(๒) ดุลอาํนาจระหว่างฝ่ายบริหารกบัฝ่ายนิติบญัญติั ระบบการเมืองตามตวัแบบ

ขา้งตน้อาํนาจไม่เบ็ดเสร็จหรือครอบงาํโดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายสภา ในระบบการเมืองแบบสวิสส์ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนไดรั้บเลือกเป็นการเฉพาะตวั อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๔ ปี ในระหวา่งระยะเวลา

ดงักล่าว สภาผูแ้ทนราษฎรไม่มีอาํนาจออกเสียงลงมติไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหาร แมว้่าร่างกฎหมาย

หรือร่างพระราชบญัญติัที่สมาชิกในคณะรัฐบาลเสนอจะไม่ผา่นสภา ก็ไม่มีความจาํเป็นที่สมาชิกผู ้

นั้นหรือรัฐบาลจะตอ้งลาออกจากตาํแหน่ง ในประเทศเบลเยี่ยม แมรั้ฐสภาจะมีอาํนาจออกเสียงลง

มติไม่ไวว้างใจคณะรัฐมนตรี แต่เน่ืองจากรัฐบาลมกัจะเป็นรัฐบาลผสมที่มีฐานกวา้ง การลงมติไม่

ไวว้างใจรัฐบาลจึงมกัไม่เกิดข้ึน  

(๓) ระบบหลายพรรค ทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเบลเยีย่ม ระบบ

พรรคการเมืองเป็นระบบหลายพรรค และไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีที่นัง่ใกลที้่จะเป็นเสียงขา้งมาก

แต่เพยีงพรรคเดียว  

(๔) ระบบเลือกตั้งเป็นระบบสัดส่วน คาํอธิบายของสาเหตุที่ทาํให้เกิดระบบพรรค

การเมืองแบบหลายพรรค ส่วนสําคญัอยู่ทีร่ะบบเลือกตั้งในสองประเทศน้ีเป็นระบบสัดส่วน 

ในขณะท่ีระบบเลือกตั้งในประเทศองักฤษและประเทศในตวัแบบเสียงขา้งมากกินรวบเป็นแบบเขต

เดียวคนเดียว ไม่คาํนึงถึงสัดส่วนของคะแนนเสียงท่ีพรรคการเมืองแต่ละพรรคไดรั้บโดยรวม  

(๕) กลุ่มผลประโยชน์มีการจดัตั้งเป็นลาํดบัชั้น (corporatism) ในประเด็นน้ียงัมี

ความเห็นไม่ค่อยตรงกันนักในหมู่นักวิชาการ เพราะสหภาพแรงงานในสองประเทศ คือ

สวิตเซอร์แลนด์และเบลเยีย่มมีความเขม้แข็งในการจดัตั้งเป็นลาํดบัชั้นน้อยกว่าสมาคมทางธุรกิจ 

อยา่งไรก็ดี เป็นที่ยอมรับกนัวา่สหภาพแรงงานในสองประเทศขา้งตน้เป็นการจดัตั้งในรูปภาคีรัฐ-
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สังคมแบบเสรี และเขา้หลกั ๓ ประการที่จะถือไดว้า่เป็นการจดัตั้งในรูปภาคีรัฐ-สังคมคือ (๑) เป็น

การรวมกลุ่มในรูปไตรภาคี (๒) มีกลุ่มผลประโยชน์จาํนวนค่อนขา้งนอ้ย แต่วา่มีขนาดใหญ่ (๓) 

สมาคมในระดบับนมีความโดดเด่น ทั้งหมดน้ีเป็นลกัษณะที่แตกต่างจากกลุ่มผลประโยชน์ในกลุ่ม

ประเทศตวัแบบเสียงขา้งมากกินรวบ ซ่ึงเป็นอิสระจากกนัและกนั  

(๖) การปกครองในรูปสหพนัธรัฐและกระจายอาํนาจ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จดัการ

ปกครองในรูปสหพนัธ์รัฐ ประกอบดว้ย ๒๐ กงัตอง และ ๖ ก่ึงกงัตอง อาํนาจในการปกครองแบ่ง

ส่วนกนัระหวา่งรัฐบาลกลางกบักงัตอง ๒๐ กงัตองมีตวัแทนนัง่ในสภาตวัแทนกงัตองๆละ ๒ คน 

ส่วนก่ึงกงัตองมีตวัแทนหน่วยละ ๑ คน สําหรับเบลเยี่ยม แมจ้ะมีการจดัการปกครองในรูปรัฐเด่ียว

และรวมอาํนาจไวที้่ส่วนกลาง แต่กาํลงัเปล่ียนแปลงไปสูระบบการปกครองในรูปสหพนัธรัฐและ

กระจายอาํนาจปกครอง โดยในปีค.ศ. ๑๙๙๓ ถือว่าประเทศเบลเยีย่มไดป้รับเปลี่ยนสู่ระบบการ

ปกครองในรูปสหพนัธรัฐแลว้  

(๗) ระบบสภาคู่ที่มีความเขม้แข็ง เหตุผลสําคญัในการจดัให้มีระบบสภาคู่แทนการมี

สภาเด่ียวคือการใหมี้ตวัแทนของชนกลุ่มนอ้ยและตวัแทนของมลรัฐขนาดเล็กในสภาตวัแทนมลรัฐ

หรือสภาสูง การจดัให้ชนกลุ่มน้อยมีตวัแทนในสภาตวัแทนมลรัฐน้ีจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเขา้

เง่ือนไข ๒ ประการ คือ      (๑) สภาตวัแทนมลรัฐที่วา่จะตอ้งมาจากระบบเลือกตั้งที่ต่างไปจากสภา

ผูแ้ทนราษฎร และ (๒) สภาตวัแทนมลรัฐจะตอ้งมีอาํนาจทางการเมืองอยา่งแทจ้ริง เง่ือนไขทั้งสอง

ประการดงักล่าวไดรั้บการสนองตอบเป็นอยา่งดีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่ในประเทศเบลเยี่ยม

การเลือกตั้งใชร้ะบบสัดส่วนทั้งสภาล่างและสภาสูง จึงยงัไม่มีการให้นํ้ าหนกัเป็นพิเศษแก่ชนกลุ่ม

นอ้ยที่พูดภาษาฝร่ังเศสและภาษาเยอรมนั และสภาสูงซ่ึงเป็นสภาตวัแทนมลรัฐมีอานาจค่อนขา้ง

นอ้ยเม่ือเทียบกบัสภาล่าง  

(๘) ระบบรัฐธรรมนูญที่แกไ้ขยาก ทั้งสวิตเซอร์แลนด์และเบลเยี่ยมมีรัฐธรรมนูญเป็น

ลายลักษณ์อกัษร เช่นเดียวกับประเทศไทย การแก้ไขรัฐธรรมนูญทาํได้ยาก ในประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ การแกไ้ขรัฐธรรมนูญตอ้งกระทาํโดยอาศยัเสียงขา้งมากในการลงประชามติทั้งใน

ระดบัทัว่ไปและในระดบัมลรัฐดว้ย ในประเทศเบลเยีย่ม การแกไ้ขรัฐธรรมนูญตอ้งอาศยัเสียงขา้งมาก 

๒ ใน ๓ จากทั้งสองสภา ในขณะท่ีประเทศองักฤษกระทาํไดโ้ดยกระบวนแกไ้ขกฎหมายธรรมดา  

(๙) ศาลมีอาํนาจทบทวนกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบญัญติั ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เบี่ยงเบนจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว คือศาลสหพนัธรัฐไม่มีอาํนาจทบทวนกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติ

บญัญติั แต่ไดมี้ความพยายามโดยการเสนอกฎหมายของประชาชนที่จะศาลสูงสหพนัธรัฐมีอาํนาจ

ทบทวนกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบญัญติั แต่ผลการลงประชามติ ซ่ึงกระทาํในปีค.ศ. ๑๙๓๙ 

ปฏิเสธหลกัการท่ีว่า ในประเทศเบลเยีย่มศาลก็ไม่มีอาํนาจทบทวนกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติั



๑๐ 
 

เช่นกนั  จนกระทัง่ปีค.ศ. ๑๙๘๔ ที่มีการจดัตั้งศาลไกล่เกล่ีย ซ่ึงแรกเร่ิมเดิมทีความรับผิดชอบหลกั

คือการตีความบทบญัญติัรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกอาํนาจระหว่างส่วนกลาง 

ทอ้งถ่ินและรัฐบาลส่วนภูมิภาค ต่อมามีการขยายอาํนาจหน้าที่ของศาลดังกล่าวออกไปอย่าง

กวา้งขวางโดยบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๑๙๘๘ ในปัจจุบนัตอ้งถือวา่ศาลไกล่เกล่ียมีอาํนาจ

ทบทวนกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

(๑๐) ธนาคารชาติมีอิสระ ธนาคารชาติของสวิตเซอร์แลนด์ตอ้งถือวา่เป็นธนาคารที่มี

ความเขม้แข็งและเป็นอิสระอย่างยิ่งมาเป็นเวลาช้านานพอๆกบัธนาคารชาติของประเทศเยอรมนี

และของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ธนาคารชาติของเบลเยี่ยมได้ช่ือว่าเป็นธนาคารชาติที่มีความ

อ่อนแอมากท่ีสุด แต่อย่างไรก็ดี ความเป็นอิสระของธนาคารชาติเบลเยี่ยมไดรั้บการเสริมสร้างให้

เขม้แข็งข้ึนอย่างมากในปีตน้ๆของทศวรรษ ๑๙๙๐ ซ่ึงเป็นเวลาไล่เลี่ยกบัการสถาปนาระบบ

สหพนัธรัฐข้ึนในประเทศเบลเยีย่ม  

ปัญหาของระบอบประชาธิปไตย  

ปัญหาของระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบนัคือประเทศทั้งหลาย ไม่วา่ประเทศขนาดเล็ก

หรือขนาดใหญ่ลว้นมีประชากรจาํนวนมาก นบัเป็นเรือนแสนเรือนลา้นทั้งนั้น ประชาชนไม่อาจเขา้

มาทาํหน้าที่ปกครองประเทศโดยตรงอย่างกรณีของประชาธิปไตยกรีกโบราณ การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่ หรือประชาธิปไตยในระบบรัฐชาติ เป็นระบอบประชาธิปไตยโดย

ผูแ้ทน มากกวา่เป็นการปกครองโดยประชาชนดงักรณีของนครรัฐกรีกโบราณ หรือตามความหมาย

ของลินคอลน์ขา้งตน้ท่ีวา่เป็นการปกครองโดยประชาชน แต่เป็นการปกครองโดยตวัแทนประชาชน 

วธีิการปกครองดงักล่าวทาํให้เกิดปัญหาวา่ตวัแทนประชาชนกระทาํการไม่ตรงกบัเจตนารมณ์ของ

ประชาชน คือเกิดกรณีตวัแทนทรยศต่อประชาชน ปัญหาเก่ียวกบัความเป็นตวัแทนน้ี แมแ้ต่รุสโซ่ 

(Rousseau) นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศสสมยัศตวรรษที่ ๑๘ ก็ไดท้ว้งติงเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวน้านมาแลว้ 

โดยเห็นว่าอาํนาจอธิปไตยใช้แทนกนัไม่ได ้ รุสโซ่ปฏิเสธวิธีการปกครองโดยตวัแทนแบบองักฤษ 

และมีความเห็นวา่คนองักฤษมีเสรีก็เฉพาะวนัเลือกตั้ง เวลาหลงัจากนั้นแลว้ พวกเขาคือทาสนัน่เอง8

๙  

โดยท่ีระบอบประชาธิปไตยโดยผูแ้ทน ไม่วา่จะเป็นประชาธิปไตยในระบบโครงสร้างอาํนาจ

แบบใด ประสบปัญหากนัโดยทัว่ไป ทางแกไ้ขที่ทาํกนัโดยทัว่ไปคือการนาํเอาวิธีการเปิดช่องให้

ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการปกครองไดใ้น ๔ ลกัษณะ คือ (๑) การ

ถอดถอนผูป้กครอง (๒) การเสนอกฎหมาย (๓) การลงประชามติในปัญหาสําคญัของสังคม และ 

                                                 
๙ M. Judd Harmon, Political Thought: From Plato to the Present (New York: 
McGraw-hill, 1964), p. 309. 14  
 



๑๑ 
 

(๔) การทาํประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มาตรการทั้ง ๔ ประการน้ี เป็น

มาตรการท่ีบรรจุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบบัปฏิรูปการเมือง  

ความล้มเหลวของรัฐบาลประชาธิปไตยในการแกปั้ญหาของสังคม ทาํให้ประเทศต่างๆ

พยายามหามาตรการอยา่งอ่ืนในการแกไ้ขปัญหา โดยเร่ิมดว้ยแนวความคิดฝ่ายเสรีนิยม พยายามเพิ่ม

บทบาทของรัฐในการจดัทาํบริการสนองความตอ้งการของประชาชนให้มากข้ึน แต่ก็ไม่สามรถ

แกปั้ญหาของสังคมได ้ เพราะเมื่อทาํไปแลว้ กลไกรัฐเองก็มีผลประโยชน์ส่วนตวัที่จะตอ้งรักษา 

กลายเป็นวา่ขยายบทบาทของรัฐเพื่อคนของรัฐเอง  

เมื่อแนวความคิดทางซ้ายลม้เหลว จึงเกิดแนวความคิดของฝ่ายขวา ซ่ึงเสนอให้ลดขนาดของ

รัฐให้เล็กลงดว้ยการถ่ายโอน หรือขายกิจการของรัฐให้เอกชนรับไปดาํเนินการ ผลก็ไม่เป็นที่

ประทบัใจเช่นเดียวกนั เพราะบริษทัเอกชนไม่ใช่สภากาชาดที่ทาํกิจกรรมเพื่อการกุศล ไม่คิด

แสวงหากาํไร ในท่ีสุดประชาชนก็ตกในฐานะลาํบากเช่นเดียวกนั  

ทางแกแ้นวทางที่สามคือใช้กลไกของประชาสังคม (civil society) คือการให้ประชาชน

รวมตวักนัในรูปของสภาหมู่บา้น ชมรม สมาคม หรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆภาคสังคม ร่วมมือกนั

แกปั้ญหาของชุมชน หรือของสังคม เพื่อทดแทนกลไกของรัฐที่ไม่สามารถทาํหน้าท่ีสนองความ

ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ9

๑๐ 

นอกจากมีปัญหาในเร่ืองวิธีการปกครองแลว้ ระบอบประชาธิปไตยยงัมีปัญหาในเร่ืองความ

ตระหนักในความเป็นเจา้ของระบบการปกครองอีกด้วย กล่าวคือ ตามคาํนิยามของลินคอล์น 

ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน แต่ปัญหาสําหรับประเทศกาํลงัพฒันาทั้งหลายมีว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่รู้หรือไม่ว่าส่ิงน้ีมีอยู ่ ประชาชนตระหนกัหรือไม่วา่ส่ิงนั้นเป็นของตน และมี

ความพยายามที่จะเขา้ครอบครองส่ิงนั้นหรือไม่ ถา้เราตั้งคาํถามทาํนองน้ี เราจะพบวา่ประชาชน

โดยทัว่ไปไม่ตระหนกัในเร่ืองดงักล่าว หรือมีก็นอ้ยมาก อยา่วา่แต่ในเร่ืองความเป็นเจา้ของในระบบ

การปกครองเลย แมแ้ต่ความเป็นเจา้ของในเร่ืองเล็กๆน้อยๆ เช่น ปัจจยัในการเล้ียงชีพยงัขดัสน 

การศึกษาก็มีนอ้ย ไม่สามารถใชส้ติปัญญาและฝีมือหาเล้ียงชีพได ้จะเป็นการยากมากที่จะคาดหวงั

ให้ประชาชนตระหนกัในเร่ืองกรรมสิทธ์ิในระบบการปกครอง ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่เกินกาํลงับุคคล

โดยทัว่ไป ตอ้งอาศยัความรู้ ทรัพยากร เคร่ืองมือ และความมุ่งมัน่จึงจะเป็นผลสาํเร็จไดบ้า้ง  

ตราบใดท่ีประชาชนยงัมีระดบัการครองชีพท่ีตํ่าตอ้ย รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย มีการศึกษานอ้ย 

สุขภาพอนามยัไม่แขง็แรงสมบูรณ์ ก็เป็นการยากมากท่ีประชาชนจะมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง รวมทั้ง

มีความเคารพในตวัเอง ดงัท่ีไรเกอร์ (Riker) ให้นิยามประชาธิปไตยในแง่ของปัจเจกบุคคลวา่คือ 

                                                 
๑๐ Archon Fung and Erik Olin Wright, Deepening Democracy (London: Verso, 2003), 
pp. 3-20.  
 



๑๒ 
 

“การเคารพตวัเอง”  (self-respect) ไม่เพียงเท่านั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยยงัตอ้งการ 

“การมีทิศทางของตวัเอง” (self-direction) อีกดว้ย เพราะประชาธิปไตยตอ้งอาศยัเจตนารมณ์ของ

ประชาชนเป็นส่ิงช้ีนาํการปกครองประเทศ 1 0

๑๑ ในทาํนองเดียวกนั ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ บญัญติัวา่ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพ 

ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั” ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นไปได ้โดยท่ีขา้ราชการหรือ

เจา้หน้าที่ของรัฐยอมปฏิบติัตามหลกัการขา้งตน้ ประชาชนทุกชนชั้นจะตอ้งมีความเท่าเทียมกนั

พอสมควร ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ไม่เช่นนั้นก็เป็นไปไดย้าก และถา้ส่ิงเหล่าน้ี

ไม่ไดรั้บการเคารพหรือปฏิบติัตาม ประชาธิปไตยก็ยากที่จะเบ่งบานเติบโต เพราะการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีวา่ “ทุกคนเสมอเท่าเทียมกนั” หน่ึงคนหน่ึงเสียง  

ระดับของความเป็นประชาธิปไตย  

โดยที่ระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆมีเสถียรภาพไม่เสมอเท่าเทียมกนั ระบอบ

ประชาธิปไตยของบางประเทศมีความเป็นปึกแผ่นมัน่คง ในขณะที่ของบางประเทศอ่อนแอ ไม่

มัน่คง และของประเทศถูกทาํลายล่มสลายไปในที่สุด สําหรับ Francis Fukuyama ในบทความเร่ือง 

“The Primacy of Culture” กล่าวถึงระดบัความเป็นปึกแผน่มัน่คงของระบอบประชาธิปไตยวา่อาจ

แยกไดเ้ป็น ๔ ระดบัดงัน้ี อุดมการณ์ สถาบนั ประชาสังคม และวฒันธรรม 11

๑๒ 

 (๑) อุดมการณ์ เป็นระดบัความเช่ือที่เกี่ยวกบัความถูกความผิดในเร่ืองสถาบนั

ประชาธิปไตยและโครงสร้างระบบตลาดท่ีเป็นกลไกสนบัสนุนระบอบประชาธิปไตย ความเช่ือท่ีวา่น้ี

เป็นเร่ืองของค่านิยมหรือบรรทดัฐานความประพฤติของสังคม  

(๒) สถาบัน เป็นระดบัท่ีเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมาย ระบบพรรคการเมือง 

โครงสร้างระบบตลาด และอ่ืนๆ  

(๓) ประชาสังคม เป็นระดบัที่เก่ียวกบัการเกิดข้ึนเองของโครงสร้างทางสังคมที่แยก

ต่างหากจากกลไกรัฐท่ีเป็นสถาบนัทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

(๔) วัฒนธรรม เป็นระดบัที่เกี่ยวกบัปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น โครงสร้างของ

ครอบครัว ศาสนา ค่านิยมทางศีลธรรม ความสาํนึกในทางชนชาติ ประเพณีทางประวติัศาสตร์  

                                                 
๑๑

 William H> Riker, Democracy in the United States (London: Macmillan, 1965), pp. 
17-18. 
๑๒ Chenyang Li, op.cit., p. 165.  
 



๑๓ 
 

ในมุมมองของฟูกูยาม่า การพฒันาถึงขั้นเป็นวฒันธรรมของชาติถือว่าเป็นระดบัของการ

พฒันาท่ีลํ้าลึกท่ีสุด อุดมการณ์ประชาธิปไตยมีศกัยภาพที่จะแทรกซึมชอนไชเขา้สู่ระบบวฒันธรรม

ของชนชาติ  ดงันั้นประชาธิปไตยจึงเป็นระบบการปกครองท่ีมีเร่ืองค่านิยมแฝงอยูใ่นตวัดว้ย  

ตวัอยา่งของนกัวิชาการที่มองประชาธิปไตยวา่เป็นเร่ืองค่านิยมไดแ้ก่ Jurgen Domes เขาได้

เขียนไวใ้นบทความเร่ือง China’s Modernization and the Doctrine of Democracy วา่ ประชาธิปไตย

มีลกัษณะสําคญัประกอบดว้ยหลกัการ ๓ ประการ คือ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความ

หลากหลาย  

(๑) เสรีภาพ เป็นหลกัประกนัและสร้างสิทธิมนุษยชนใหม้ัน่คงเป็นสถาบนัแก่พลเมือง

ท่ีอยูอ่าศยัในประเทศ และเป็นหลกัประกนัและสร้างสิทธิพลเมืองใหม้ัน่คงเป็นสถาบนัแก่พลเมืองท่ี

มีวฒิุภาวะท่ีอยูอ่าศยัในประเทศนั้น  

(๒) ความเสมอภาค มีเป้าหมายท่ีจะสร้างโอกาสในการดาํเนินชีวิตท่ีเสมอเท่าเทียมกนั

ใหก้บัพลเมืองทุกคนในประเทศ และพยายามท่ีจะพฒันาสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและสังคม

ใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีใกลเ้คียงกบัเป้าหมายเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

(๓) ความหลากหลาย เป็นหลกัประกนัการดาํรงอยูแ่ละการดาํเนินการขององคก์รที่

แข่งขนักนัในการแสดงออกหรือเรียกร้องนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมที่

แตกต่างกนัและดาํรงอยูใ่นประเทศนั้นๆ รวมทั้งการมองวา่ความแตกต่างและความหลากหลายใน

ผลประโยชน์ท่ีแสดงออกและเรียกร้องนั้นเป็นเร่ืองท่ีชอบธรรม  

แนวความคิดเร่ืองเสรีภาพและความเสมอภาคน้ี อาจกล่าวไดว้า่คือหวัใจของ “ประชาธิปไตยเสรี” 

เสรีภาพในที่น้ีบ่งช้ีว่าประชาชนมีสิทธิที่ติดตวัมากบัการเกิดที่จะเลือกวิถีทางที่เขาจะถูกปกครอง 

หรืออีกนยัหน่ึงรัฐบาลจะมีความชอบธรรมก็ต่อเมื่อประชาชนเลือกที่จะอยู่ภายใตร้ะบบดงักล่าว  

ถ้าปราศจากเสรีภาพประชาชนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเลือก ดังนั้ นถ้าไม่มีเสรีภาพก็จะไม่มี

ประชาธิปไตย และผูที้่ถือครองเสรีภาพคือปัจเจกบุคคล และโดยผ่านทางปัจเจกบุคคลเท่านั้น 

ที่เสรีภาพจะไดรั้บการแสดงออก ดงันั้น ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจคือเสรีภาพในทีน้ี่ก็คือ

เสรีภาพของปัจเจกบุคคล  

ส่วนหลกัการเกี่ยวกบัความเสมอภาค เราอาจมองว่าเป็นสภาวะที่เป็นเงื่อนไขของการใช้

เสรีภาพ Alexis de Tocqueville ตั้งขอ้สงัเกตวา่ หลกัการเก่ียวกบัความเสมอภาค ซ่ึงทาํให้มนุษยเ์ป็น

อิสระจากกนัและกนั โนม้ทีจ่ะทาํให้มนุษยม์องอาํนาจอยา่งอิจฉาตาร้อน แต่ในเวลาเดียวกนัก็ทาํให้

เขาเกิดความคิดและความรักในความเสมอภาคทางการเมือง ประชาธิปไตยบ่งช้ีถึงว่าประชาชนมี

ความเสมอเท่าเทียมกนัในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตของเขา เวน้เสียแต่วา่เขาจะมี

ความเสมอเท่าเทียมกนั เสียงของเขาจึงจะมีนํ้ าหนกัเท่ากนักบัเสียงของคนอ่ืน และในกรณีท่ีมีการ

เลือกตั้งหรือลงประชามติ ความเสมอภาคหมายถึงวา่หน่ึงคนมีหน่ึงเสียง และไม่มีใครท่ีมีเสียงมาก



๑๔ 
 

หรือนอ้ยกวา่คนอ่ืน หลกัการน้ีแสดงวา่ปัจเจกบุคคลมีอาํนาจอธิปไตยเหนือตวัเขาเอง ถา้ปัจเจกบุคคล

ไม่เสมอภาคกนั ประชาธิปไตยก็คงจะไร้ความหมาย  

ความหลากหลายอาจถูกมองได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้สําหรับระบอบประชาธิปไตย 

กล่าวคือถา้เราจะให้คุณค่าและส่งเสริมหลกัการเร่ืองเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและความเสมอภาค

ในทางการเมือง เราก็จะตอ้งเปิดให้มีช่องทางที่จะแสดงออกและทางเลือกต่างได้หลากหลาย  

ถา้ปราศจากทางเลือกหลากหลายดงักล่าว  ประชาธิปไตยก็เกิดข้ึนไม่ได ้  ความหลากหลายที่วา่น้ี 

ไม่เพียงหมายถึงจะตอ้งมีความอดกลั้นในเร่ืองความหลากหลายเท่านั้น แต่จะตอ้งหมายถึงการให้

คุณค่าแก่ความหลากหลายน้ีดว้ย  

 จากท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นไดว้า่ประชาธิปไตยในความหมายของ Domes ครอบคลุมถึงค่านิยม 

ซ่ึงเป็นความหมายคนละขั้วกบัของ Schumpeter ท่ีเนน้ในเร่ืองการจดัระเบียบสถาบนัที่ทาํหนา้ที่

เก่ียวกบัการตดัสินใจในทางการเมือง พิจารณาในแง่ของ Domes การปกครองระบอบประชาธิปไตย

จะมีเสถียรภาพมัน่คง ไม่เพียงข้ึนอยูก่บัแนวความคิดและโครงสร้างการปกครองเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยู่

กบัองคป์ระกอบดา้นสังคมอีกดว้ย คือ การรวมตวัของประชาชนในสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ ประชาสังคม 

เกี่ยวขอ้งกบัวฒันธรรมของประชาชน และค่านิยมของคนในสังคมอีกดว้ย ดงันั้น การพิจารณา

แกไ้ขปัญหาการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เป็นเร่ืองต้ืนๆ เพียงแค่การแกไ้ขตวับท

กฎหมายเท่านั้น แต่จะตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปถึงเร่ืองของเงื่อนไขทางสังคม ในเร่ืองของ

เศรษฐกิจ ชีวติความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพ การศึกษา และค่านิยมอยา่งอ่ืนๆ จึงจะสามารถแกไ้ข

ปัญหาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยา่งไดผ้ลทีแ่ทจ้ริง เพราะประชาธิปไตยไม่เหมือนกบั

การปกครองในระบอบอ่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัเจตนารมณ์และบทบาทช้ีนาํของประชาชนในการปกครอง  

ในกรณีของประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่กระทาํกนัมาตลอด 

ยคุหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบนั ทีย่งัไดผ้ลไม่มาก ส่วนหน่ึงอาจสรุปไดว้า่ เรา

ยงัคงปฏิรูปเฉพาะแนวความคิดและโครงสร้างการปกครอง เฉพาะในกลุ่มคนและโครงสร้างการ

ปกครองระดบับนเท่านั้น ในระดบัภูมิภาคในระดบัทอ้งถ่ินก็ยงัไปไม่ทัว่ถึง เพิ่งจะมีการปฏิรูป

การเมืองในยุคหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ ที่มีการปฏิรูปแนวความคิดและโครงสร้างการ

ปกครองขยายไปสู่ระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือมีการพูดถึงการกระจาย

อาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวาง และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมี้การนาํเร่ืองการ

กระจายอาํนาจบรรจุไวใ้นรัฐธรรมนูญอย่างเป็นกิจลกัษณะว่าดว้ยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การ

ปฏิรูปการเมืองทั้งหลายที่ดาํเนินอยูใ่นประเทศไทย ยงัไม่ไดผ้ลเต็มที่ อาจกล่าวไดว้า่ยงัไม่ไดข้ยาย

ผลลงลึกไปถึงภาคประชาชน ทั้งในแง่โครงสร้างทางสังคม คือการรวมตวักนัเป็นประชาสังคม และ

ในแง่วถีิชีวติของประชาชนหรือวฒันธรรม 

 



๑๕ 
 

จุดอ่อนของระบอบประชาธิปไตยในไทย นัน่คือ 

๑) การทาํผิดระเบียบหรือกฎกติกาของการเลือกตั้ง ไม่วา่จะเป็น การใชเ้งินซ้ือสิทธิซ้ือเสียง

ในการเขา้สู่ตาํแหน่ง อนัเป็นตน้เหตุของการทุจริตคอร์รัปชัน่และเหตุการณ์อื่นๆ อนันาํมาซ่ึงการ

ส้ินสุดของระบอบประชาธิปไตยของไทย หลายต่อหลายคร้ังการใช้อิทธิพลหรือการใช้ระบบ

อุปถมัภ์ อนัก่อให้เกิดการเส่ือมศรัทธาต่อการเมืองของไทย ทั้งในเมืองไทยเองและในสังคมโลก 

การทาํผิดกฎหมายการเลือกตั้งดงักล่าวมาแลว้และอื่นๆ แต่ละพรรคการเมืองพยายามหาวิธีการที่

เหนือกวา่กนัและกนัในการทาํผิด ทั้งน้ีเพือ่การเตรียมตวัเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง และการถอน

ทุนคืน แทบจะเรียกไดว้า่ไม่มีใครท่ีไม่ทาํผดิ ผดิมากหรือนอ้ยเท่านั้น 

 ๒) การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

ปัญหาของการทุจริตนั้นเร่ิมตน้มาจากการใช้เงินเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมืองและ ทุจริตคอร์รัปชัน่

เม่ือเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมืองแลว้เพื่อถอนทุนคืน หรือหาเงินไวเ้ลือกตั้งในวาระหนา้เป็นท่ีทราบ

กนัดีว่านักการเมือง คือผูก้าํหนดนโยบายและควบคุมให้การดาํเนินการเป็นไปตามนโยบายนั้นๆ 

โอกาสทีน่กัการเมืองจะทุจริตคอร์รัปชัน่จึงมีค่อนขา้งสูง กอปรกบัการตรวจสอบนกัการเมืองก็มีสูง

เช่นกนัไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองด้วยกัน แล้วยงัมีองค์กรต่างๆ ประชาชน ส่ือสารมวลชน แมว้่า

นกัการเมืองจะโกงเพียงเล็กนอ้ยก็ดูวา่ผดิจรรยาบรรณอยา่งมากมาย การทุจริตคอร์รัปชัน่ ในสถาบนั

อ่ืนก็มีการคอร์รัปชัน่ หากแต่ไม่มีการตรวจสอบหรือไม่กลา้ที่จะตรวจสอบ การทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้นกัการเมืองเป็นฝ่ายควบคุมดูแล เร่ืองงบประมาณ และจดังบประมาณเพือ่การกิน

ดีอยูดี่ของประชาชน ถา้นกัการเมืองคอร์รัปชัน่เสียเองก็เหมือนทรยศต่อประชาชนและเป็นตวัอยา่ง

ที ่ไม่ดีให้กบัผูน้าํนโยบายสู่การปฏิบติั ถา้นกัการเมืองผูค้วบคุมนโยบายไม่ทุจริตคอร์รัปชัน่ คนที่

ปฏิบติังานรองๆ ลงมาคงไม่กล้าที่จะทุจริตซ่ึงมกัจะมีคาํเอ่ยอยู่เสมอว่า "ถ้าหัวไม่ส่าย หางก็ไม่

กระดิก" การทุจริตคอร์รัปชัน่ นบัไดว้า่เป็นปัญหาที่แพร่หลายและสําคญัที่สุดในวงการเมืองไทย 

และในสถาบนัอื่นของไทย จนกลุ่มอาํนาจแฝงนาํมาเป็นขอ้อา้งในการทาํลายลา้งการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย หลายต่อหลายคร้ังท่ีผา่นมา 

๓) การขดัแยง้กนัในทางการเมืองและในทางอ่ืนๆ เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น  แต่ละคนสามารถแสดงความเห็นของตนไดอ้ย่างเต็มที่ ดงันั้น ความคิดเห็นไม่

ตรงกันจึงเป็นเร่ืองธรรมดา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีการถกเถียงกันเพือ่หา

ขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเร่ือง มีฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น ฝ่ายเสียงขา้งนอ้ยตอ้งฟังฝ่ายเสียงขา้งมาก 

และฝ่ายเสียงข้างมากต้องเคารพหรือให้เกียรติเสียงข้างน้อย ตามหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย มิใช่มีฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายแคน้ เหมือนอยา่งทีเ่ป็นอยู ่ทุ่มเทถกเถียงเอาชนะกนั แถมมี

การเมืองนอกระบบ การเมืองภาคประชาชน การเมืองข้างถนน ยึดท้องถนน ยึดทาํเนียบ ยึด

สนามบิน สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอย่างคณานับ 
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ตลอดจนสร้างความเบื่อหน่ายให้กบับุคคลทุกหมู่เหล่า จนบางคร้ังเกือบจะใช้กาํลงัเขา้โรมรันกนั 

จนทาํให้ฝ่ายที่ไม่ปรารถนาดีต่อระบอบประชาธิปไตย นํามาเป็นข้ออ้างในการยึดเมืองมาแล้ว 

          ๕) ขาดความรับผิดชอบ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบนัส่วนมาก

ขาดความรับผิดชอบงานในหน้าทีข่องตน คือ หน้าที่นิติบญัญติั เป็นเหตุให้ทีป่ระชุมไม่ครบองค์

ประชุมทาํกิจกรรมต่อไปไม่ได ้สร้างความเอือมระอาให้กบัประชาชนอยา่งมาก เป็นจุดอ่อนให้ฝ่าย

อาํนาจแฝงและฝ่ายทีไ่ม่นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนาํไปโจมตี สร้างความเส่ือมเสีย

ใหก้บัระบอบฯ และนกัการเมืองโดยรวม 

 ๖) อาํนาจอธิปไตยไม่ไดเ้ป็นของปวงชนชาวไทยอยา่งแทจ้ริง จาก ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 

ถึงปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าอาํนาจอธิปไตยมิได้เป็นของประชาชนอย่างแทจ้ริง  เป็นเพียงแต่ในนาม

เท่านั้น อาํนาจอธิปไตยเป็นของกลุ่มคน ของบุคคล หรือกลุ่มผลประโยชน์เสียเป็นส่วนมากทาํให้

ประชาชนเกิดความเบ่ือหน่ายการเมือง  ไม่สนใจการเมือง  เป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่

อย่างสูง และหาตวัคนกระทาํการทุจริตไม่ได ้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อาํนาจตอ้ง

เป็นของประชาชนหรือเรียกวา่ประชาชนเป็นใหญ่ 

ดังนั้ น จุดอ่อนหรือจุดด้อยของระบอบน้ี จึงเป็นหน้าที่ของผูที้ ่เกี ่ยวข้องจะต้องช่วยกัน

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน ผูที้ ่ทาํลายระบอบประชาธิปไตยจึงเปรียบได้เหมือนผูท้าํลายประเทศ 

ประชาชนเท่านั้นเป็นเจา้ของประเทศท่ีแทจ้ริง  

การพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเขม้แข็งมัน่คงและย ัง่ยืน ทั้งน้ีเพื่ อให้

บรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ที่ถูกตอ้งตามหลกัการที่ว่าเป็น “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน”  

จึงควรทาํให้กลุ่มชนชั้ นนําของสังคมไทยหรือกลุ่มคนที่อยู่ในระดับผูน้ําของประเทศมีความ

ตระหนกัและควรรู้ว่าในที่สุดจะไม่สามารถทดัทานกระแสประชาธิปไตยได ้ เพราะแนวความคิด

ทางด้านการเมืองการปกครองของโลกได้พฒันามาถึงจุดสุดท้ายแล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่า

ประชาธิปไตยคือคาํตอบสุดทา้ย ส่วนท่ีเหลือท่ีจะตอ้งมีการพฒันาต่อไปเป็นเพียงรายละเอียดในแง่

ของรูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้น เน่ืองจากปัจจุบนัผูเ้ขียนยงัมองไม่เห็นวา่มีระบอบการปกครองใด

ท่ีจะดีไปกวา่ระบอบประชาธิปไตย อยา่งไรก็ตาม ระบอบการปกครองในโลกน้ีไม่วา่ระบอบใดต่าง

ก็มีปัญหาดว้ยกนัทั้งนั้น ระบอบประชาธิปไตยก็มีปัญหาในตวัเอง แต่การมีปัญหาของระบอบ

ประชาธิปไตยยงัมีขอ้ดีคือ การเปิดโอกาสหรือการมีเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดง

ความเห็นได ้ ซ่ึงถือเป็นคุณค่าสําคญัของระบอบประชาธิปไตย ดงันั้น ส่ิงท่ีผูเ้ขียนอยากจะเนน้ย ํ้า

มากที่สุดในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและย ัง่ยืน  

ตามหลกัการที่วา่เป็น “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”  คือ การทํา

ให้อาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน และประชาชนสามารถที่จะใช้อํานาจน้ัน
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ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ต้องเคารพการใช้อํานาจของประชาชน และการแสดงออกซ่ึงอาํนาจของ

ประชาชนที่มีความชดัเจนที่สุดคือการเลือกตั้งกบัการออกเสียงประชามติ ถึงแมก้ารเลือกตั้งอาจจะ

ไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบนัน้ีเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่มีการเลือกตั้ง 

หรืออาจกล่าวไดว้่าการเลือกตั้งมิใช่คาํตอบทุกคาํตอบของประชาธิปไตย แต่เป็นสาระสําคญัของ

ประชาธิปไตย หากใครปฏิเสธการเลือกตั้งเท่ากบัเป็นการปฏิเสธประชาธิปไตยในบั้นปลาย และ

โดยส่วนตวัผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ปัญหาในการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยอยูที่่ชนชั้นนาํ  

ปัญหาไม่ไดอ้ยูที่่ประชาชน  แน่นอนวา่ในรายละเอียดคงจะตอ้งพูดถึงเร่ืองการปกครองตนเองใน

ระดบัทอ้งถ่ินของประชาชน  เช่นเร่ืองการกระจายอาํนาจ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมาทีหลงั ดงันั้นเวลา

พูดว่าประชาชนไม่พร้อมเพราะยงัไม่มีการศึกษา ตอ้งให้การศึกษากบัประชาชน ซ่ึงเป็นคาํพูด

มาตรฐานเวลาพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยไทย ผูเ้ขียนว่าอาจจะตอ้งพูดถึงการให้การศึกษาเร่ือง

ประชาธิปไตยและการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยให้กบัคนที่มีการศึกษาเสียก่อน  ส่วนประเด็น

เร่ืองนกัการเมืองไม่ดี พรรคการเมืองไม่ดี ปัญหาพวกน้ีค่อยๆแกไ้ขไปได ้ซ่ึงการวางระบบกฎหมาย

รัฐสภา กฎหมายพรรคการเมืองท่ีดีก็จะช่วยไดส่้วนหน่ึง 

ฉะนั้น การสร้างประชาธิปไตยในอุดมคติ ก็ตอ้ง ยกเลิกระบอบเผด็จการ และ การปกครอง

เผด็จการ โดยส้ินเชิง ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรการสาํคญั ดงัน้ีคือ 

(๑) สร้างความเขา้ใจเร่ืองประชาธิปไตยและการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยให้กบั

ประชาชน  โดยเฉพาะเนน้การปลูกฝังใหป้ระชาชนมีความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของประเทศ  โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลกั 

(๒) สร้างกระบวนการให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลเป็นท่ีประจกัษใ์นทุกระดบัของสังคม 

(๓) สร้างองคก์รอิสระใหเ้ขม้แขง็โดยเฉพาะองคก์รดา้นการตรวจสอบ และดาํรงไวซ่ึ้ง

ความถูกต้อง ยุติธรรม ให้มีอิสระอย่างแท้จริง  รวมทั้ งที่มาของบุคคลที่จะเข้าสู่องค์กรต้องมี

กระบวนการคดัสรรอยา่งเป็นท่ียอมรับในทุกฝ่าย 

(๔) สร้าง “สภาวิชาชีพ” ให้เขม้แข็ง ให้เป็นองค์กรภาคพลเมือง โดยมีผูแ้ทนสาขา

อาชีพต่างๆ ไดเ้ปิดประชุมแต่ละสาขาอาชีพ สะทอ้นปัญหาและเสนอวธีิการ แกปั้ญหาของอาชีพนั้นๆ  

(๕) กาํหนดนโยบายประชาธิปไตย ประกอบดว้ยนโยบายหลกั และนโยบายเร่งด่วน

เฉพาะหนา้ ซ่ึงสาระสาํคญั ของนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้า ควรเป็นดงันี ้

             ๑) ยกเลิกการกดข่ีข่มเหงประชาชน โดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐในทุกกรณีทนัที 

             ๒) ตรึงและพยงุราคาสินคา้ โดยใชรั้ฐวิสาหกิจที่ไดป้รับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

แลว้เป็นสาํคญั 
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             ๓) ประกนัราคาผลิตผลเกษตรกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้ผลประโยชน์ตก

แก่ชาวนา ชาวไร่ อยา่งทัว่ถึง และปฏิรูปท่ีดินใหช้าวนามีกรรมสิทธ์ิในที่ทาํกินและประชาชนมีที่อยู่

อาศยัอยา่งทัว่ถึง 

              ๔) ให้ขา้ราชการเขา้ร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน และพรรคการเมืองได้

อยา่งเสรี ซ่ึงจะยงัผลใหข้า้ราชการมีจิตสาํนึก เป็นขา้ราชการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

              ๕) ให้ผูแ้ทนรัฐวิสาหกิจ โดยทางองคก์รของผูใ้ชแ้รงงานที่แทจ้ริงเขา้ร่วมกบั

ฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณากาํหนดนโยบาย และมาตรการในการปรับปรุงรัฐวสิาหกิจ 

              ๖) ออกกฎหมายประกนัสังคมให้เป็นธรรม และกฎหมายที่เก่ียวกบัการหางาน 

และส่งคนงาน ไปต่างประเทศ 

              ๗) ปรับปรุงแกไ้ขสาธารณูปโภคใหรั้บใชป้ระชาชนอยา่งแทจ้ริง 

                 ๘) ปราบปรามอาชญากรรมและคอรัปชั่น และรักษาความปลอดภยัของ

ประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใหพ้รรคการเมืองและองคก์รมวลชนร่วมดาํเนินการ 

              ๙) ปรับปรุงระบบราชการให้เป็นประชาธิปไตย โดยใช้มาตรการประสาน 

กลไกรัฐ กบั กลไกพรรคเป็นเคร่ืองมือสาํคญั 

              ๑๐) ใหมี้พรรคการเมืองพฒันาตามธรรมชาติ มิใช่โดยกฎหมายบงัคบั 

              ๑๑) ให้มีสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ ประกอบดว้ยส่วนราชการ พรรคการเมือง 

และองคก์ารมวลชน ทาํหนา้ที่ดาํเนินการเลือกตั้ง เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัเลือกตั้งเสรี และผูมี้สิทธิ

หน่ึงคนเลือกผูแ้ทนคนเดียว 

              ๑๒) ยกเลิกหรือแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายทั้งปวง ท่ีทาํลายหรือบัน่ทอนเสรีภาพ

ของบุคคล 

              ๑๓) กระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง โดยให้สามารถปกครอง

และเลือกผูน้าํในจงัหวดัของตนเองได ้

              ๑๔) ข้าราชการทีเ่ป็นตัวแทนระหว่างประเทศ ควรจะเป็นตัวแทนจาก

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง  โดยการสรรหาอยา่งเหมาะสมกบัประเทศนั้นๆ  หรือภารกิจนั้นๆ   
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