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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This paper aims to study the development and the obstacles of democracy in the Arab 

Republic of Egypt, after the Arab Spring phenomenon. Secondary data were used for analysis 

and presentation.   

The Arab Spring phenomenon was an uprising of the people of the Arabian Gulf. The 

main factors led to the overthrow of the leaders were ; the exploitations of the leaders, the 

failure to resolve the economic problems and the violation of basic rights and freedoms. In 

Egypt. A former President Hosni Mubarak stepped down after demonstrations during the 

Egyptian revolution. The new round of a presidential election could not establish Democracy 

in Egypt permanently. 

The Democracy in Egypt was very important lessons learn. It showed that the election 

process was a part of The Democracy Establishment, but the check and balance of powers 

were also the essential parts. An administrative fault, the corrupt of powers and an 

exploitation of benefit for himself and his cronies were the major leader’s legitimate 

destruction. He would lose the legitimacy to rule. But If all people can not dismiss the leader 

by the democratic ways, the Coup d’etat will break down everything.   

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Egyptian_revolution


๑ 
 

ประชาธิปไตยแบบอยีปิต์อยีปิต์ 
 

คนไทยมกัจะคุน้เคยกบัค าวา่ “ประชาธิปไตยแบบไทยไทย” แต่ถา้มีผูก้ล่าววา่ “ประชาธิปไตยแบบ
อียปิตอี์ยปิต”์ ล่ะจะมีความเขา้ใจกนัเป็นเช่นไร จะมีหนา้ตาและความหมายอยา่งไร มีความคลา้ยคลึงหรือ
แตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด จึงน่าจะมีการศึกษาติดตามเพื่อเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือเป็น
กรณีศึกษาประชาธิปไตยแบบเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ  

 

ลกัษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ค าวา่ ประชาธิปไตย หรือ Democracy มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกโบราณวา่ "ดีมอคระเทีย" (กรีก : 

δημοκρατία , dēmokratía) หมายถึง "การปกครองโดยประชาชน" (popular government) เป็นค า
ประสมระหวา่งค าวา่ "ดีมอส" (กรีก : δῆμος, demos) หมายถึง ประชาชน และ "คราทอส" (กรีก : κράτος, 

kratos) หมายถึง การปกครอง หรือ พละก าลงั 
ส่วนในภาษาไทย ค าว่า ประชาธิปไตย ประกอบด้วยค าว่า "ประชา" ซ่ึงหมายถึง "ปวงชน" และ 

"อธิปไตย" ซ่ึงหมายถึง "ความเป็นใหญ่" เม่ือรวมกันจึงหมายถึง "ความเป็นใหญ่ของปวงชน" โดย
พจนานุกรมของราชบณัฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า "แบบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเป็นใหญ่" อดีต
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา อบัราฮมั ลินคอล์น มีค ากล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็น การปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน (วกิิพีเดีย ฯ, ๒๕๕๖ก) 

หลกัการพื้นฐานของประชาธิปไตย คือ "การยอมรับนบัถือความส าคญัและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการด าเนินชีวิต"  และจากหลกัการพื้นฐานดงักล่าว จึงสามารถ
ประมวลลกัษณะส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดด้งัน้ี 

๑. ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย จึงกล่าวไดว้า่ ประชาชนเป็นผูท่ี้มีอ านาจมากท่ีสุดใน
รัฐ 

๒. ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพตาม
กฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 

๓. การด าเนินการของรัฐจ าเป็นตอ้งถือตามมติเสียงขา้งมากเป็นตวัตดัสิน แต่เสียงส่วนนอ้ยใน
รัฐจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองความเป็นธรรมตามกฎหมายดว้ยเช่นกนั 

๔. การปกครองแบบประชาธิปไตย จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บความยินยอมพร้อมใจจากประชาชน
ส่วนใหญ่ในรัฐ 

๕. ดว้ยเหตุท่ีลกัษณะเด่นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือ "การถือเสียงขา้งมาก
เป็นเกณฑ"์ แต่หากรัฐบาลปราศจากความรับผิดชอบแลว้ การมีเสียงขา้งมากก็อาจไม่ให้ความสิทธิของกลุ่ม
เสียงขา้งนอ้ย ซ่ึงจะท าใหเ้กิดเป็น "เผด็จการโดยเสียงขา้งมาก"  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Ell-Dimokratia.ogg
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81


๒ 
 

ส่วนอุดมการณ์ประชาธิปไตย นั้นจะเนน้ ในเร่ือง สิทธิ เสรีภาพ และ ความเสมอภาคส่วนบุคคล  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี คือ 

สิทธิ (Right) หมายถึง อ านาจอนัชอบธรรม หรือ ความสามารถท่ีบุคคลท่ีจะกระท าการใดๆไดโ้ดย
ชอบธรรม โดยอ านาจอ่ืนหรืออ านาจรัฐจะกา้วก่ายในสิทธิของบุคคลไม่ได ้เพราะสิทธิของบุคคลไดรั้บการ
คุม้ครองตามกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณี 

เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง การมีอิสระในการกระท าการใดๆสามารถด าเนินชีวิตไดต้ามปรารถนา 
แต่มีขอบเขตจ ากดัวา่ การกระท านั้นๆ จะตอ้งไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 

สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ประกอบดว้ย 
๑. เสรีภาพในการพูด การพิมพ ์เขียน โฆษณา มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ตอ้งไม่

หม่ินประมาทหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 

๒. เสรีภาพในการนบัถือศาสนา 
๓. เสรีภาพในการสมาคมหรือ รวมกลุ่ม ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑข์องกฎหมาย 

๔. สิทธิในทรัพยสิ์น ทุกคนมีสิทธิในทรัพยสิ์นของตนเอง รัฐจะตอ้งท าหนา้ท่ีป้องกนัภยัอนั
อาจจะเกิดต่อทรัพยข์องประชาชนภายในรัฐ 

๕. สิทธิท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 

๖. สิทธิส่วนบุคคล เช่นเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การเลือกประกอบอาชีพ การสมรส หยา่
ร้าง หรือเสรีภาพท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 

ความเสมอภาค (Equity) เป็นหลกัส าคญัของอุดมการณ์ประชาธิปไตย ท่ีถือวา่ทุกคนมีความเท่า
เทียมกนั ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐ และกฎหมายโดยปราศจากความล าเอียง ไม่มีการเลือกปฏิบติั
ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรืออยา่งนอ้ยถา้ใครกระท าความผดิก็ยอ่มตอ้งไดรั้บโทษเหมือนๆ กนั 

ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย 

๑. ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง การท่ีบุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง เช่น สิทธิเลือกตั้งเม่ืออายคุรบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

๒. ความเสมอภาคในทางกฎหมาย หมายถึง บุคคลจะไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายโดยเท่า
เทียมกนั เม่ือกระท าความผดิ การลงโทษหรือเหตุอนัควรปรานีจะตอ้งใชก้ฎหมายเดียวกนั 

๓. ความเสมอภาคในโอกาส หมายถึง จะตอ้งไดรั้บโอกาสท่ีจะใชค้วามสามารถของเขาใน
การศึกษา การประกอบธุรกิจการ และการแสวงหาความเจริญกา้วหนา้ หรือเลือนฐานะทางเศรษฐกิจ 

๔. ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพความใกลเ้คียงในฐานะทางเศรษฐกิจ แต่มิได้
หมายความวา่ทุกคนจะตอ้งมีรายไดเ้ท่าเทียมกนั โดยจะตอ้ง มีการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม มีความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจพอสมควร 

๕. ความเสมอภาคทางสังคม คนทุกคนตอ้งไดรั้บการเคารพวา่มีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั ในฐานะ
ของความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 



๓ 
 

ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัประเทศอยีปิต์ 

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (องักฤษ : Arab Republic of Egypt; อาหรับ : مصر  جمهورية 

เป็นประเทศในแอฟริกา (مصر : องักฤษ : Egypt; อาหรับ) ) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า อียิปต์العربية

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีประชากรมากท่ีสุด เป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงในดา้นอารยธรรมโบราณท่ีน่าต่ืนตา

ท่ีสุดในโลก ไดแ้ก่ พีระมิด อารามคาร์นคั และหุบเขากษตัริย ์(Valley of the Kings) อียิปต์ถือวา่เป็น

ศูนยก์ลางทางการเมืองและวฒันธรรมของโลกอาหรับ มีพื้นท่ีประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็น

ประเทศท่ีมีแผน่ดินเช่ือมต่อระหวา่งทวีปแอฟริกากบัทวีปเอเชียผา่นตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีมี

ความส าคญัมาแต่โบราณ หลงัจากได้มีการขุดและเปิดใช้คลองสุเอซ เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๑๒ (ค.ศ. ๑๘๖๙) 

เส้นทางผา่นคลองสุเอซของอียปิตไ์ดก้ลายเป็นเส้นทางเดินเรือท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ

ประเทศตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ มีพรมแดนดา้นตะวนัตกติดกบัประเทศลิเบีย ดา้นใตติ้ดกบัประเทศซูดาน 

ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัประเทศอิสราเอล ชายฝ่ังทางเหนือติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทาง

ตะวนัออกติดกบัทะเลแดง  ประชากรอียิปต์ส่วนใหญ่อาศยับนทั้งสองฝ่ังของแม่น ้ าไนล์ และคลองสุเอซ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศเป็นส่วนของทะเลทรายสะฮารา และมีผูค้นอาศยัอยู่เบาบาง (วิกิพีเดียฯ, 

๒๕๕๖ข) อียปิตมี์ประชากรทั้งส้ินประมาณ ๘๕.๓ ลา้นคน ส่วนใหญ่อาศยัอยูต่ามบริเวณสองฝ่ังและท่ีราบ

ลุ่มแม่น ้ าไนล ์ประชากรประกอบดว้ย ๓ เช้ือชาติ คือ แฮมิติก แซมิติก ประมาณร้อยละ ๙๙.๖ เบดูอินและนู

เบียน ประมาณร้อยละ ๐.๔ มีคนยากจนประมาณร้อยละ ๒๐ ของจ านวนประชากร อตัราการเพิ่มของ

ประชากร ประมาณร้อยละ ๑.๘๘ อายุเฉล่ีย ๗๓ ปี ความหนาแน่นประชากรโดยเฉล่ียทัว่ประเทศ ประมาณ 

๘๓.๖๒คนต่อตารางกิโลเมตร เมืองส าคญั คือ กรุงไคไร (เมืองหลวง) และเมืองอเล็กซานเดรีย โดยสองเมือง

น้ีมีประชากรรวมกนัประมาณ ๑๖ ลา้นคน อียิปตมี์ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ ารัฐ ประชาชนชาวอียิปต์

มีเสรีภาพในการเลือกนบัถือศาสนา โดยมีผู ้นบัถือศาสนาอิสลาม (ส่วนใหญ่นบัถือนิกายสุหน่ี) ร้อยละ ๙๐ 

ศาสนาคอปติก ร้อยละ ๙ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๑ (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 

2556) มีภาษาอาระบิค (Arabic) เป็นภาษาประจ าชาติ และมีหลกักฎหมายอิสลามเป็นหลกัในดา้นกฎหมาย

ของประเทศ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2412
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1869
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2


๔ 
 

                                 

ภาพที ่๑ แผนท่ีประเทศอียปิต ์

ทีม่า : CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. (2556).  
 

อียิปตมี์รายไดห้ลกั ๕ ดา้น ไดแ้ก่ การส่งออกน ้ ามนั การท่องเท่ียว รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการผา่น
คลองสุเอซ การส่งเงินกลบัจากแรงงานในต่างประเทศ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั ได้แก่ หน้ีต่างประเทศ (ประมาณ ๒๙.๕๙ พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) อตัราการเพิ่มประชากรสูง การ
ว่างงาน (ประมาณร้อยละ ๑๐) ความยากจน และการขาดดุลงบประมาณ ปัญหาระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจซ่ึงมีขนาดใหญ่และเป็นอุปสรรคในการพฒันา เศรษฐกิจ ทั้งน้ี รัฐบาลอียิปตมี์นโยบายท่ีจะแปร
รูปกิจการของรัฐ และปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ โดยไดข้อความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบนั
การเงินระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก กลุ่มประเทศผูบ้ริจาค (Paris 

Club) รวมทั้งจากกลุ่มประเทศอาหรับ (กรมเอเชียใตฯ้, ๒๕๕๖) 
ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๕ อียิปต์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมี

ประธานาธิบดีเป็นประมุข มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี และอยู่ได้ไม่เกิน ๒ วาระ
(STATE INFORMATION SERVICE, 2556)  รัฐสภาอียิปตมี์ ๒ สภา คือ - สภาประชาชน (Majilis 

Al-Sha'ab หรือ The House of Representatives) มีสมาชิกสภาจ านวน ๓๕๐ คน มาจากการเลือกตั้ง มี
วาระ ๕ ปี - สภาท่ีปรึกษา (Majilis Al-Shoura หรือ The Shura Council) มีสมาชิกสภาจ านวน ๑๕๐ คน 
มาจากการเลือกตั้ง และประธานาธิบดีจะเป็นผูแ้ต่งตั้งจากบุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ อีกจ านวนไม่เกินหน่ึงใน
สิบของจ านวนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ ๖ ปี โดยทุกสามปีจะมีการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิก
สภาท่ีปรึกษาทดแทนผู้ท่ีจะต้องพ้นจากหน้าท่ีไปร้อยละ ๕๐ ของจ านวนสมาชิก  (CENTRAL 

INTELLIGENCE AGENCY, 2556).  ปัจจุบนั มีพรรคการเมืองท่ีไดรั้บการรับรองจากทางการ ๑๘ 

พรรค (กรมเอเชียใตฯ้, ๒๕๕๖) 
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ความเป็นมาการเมอืงการปกครองของอยีปิต์ 

หลงัจากส้ินสุดการปกครองระบอบฟาโรห์ (Pharoahs) ซ่ึงเป็นระบบการปกครองดั้งเดิมของอียิปต ์
มหาอ านาจต่าง ๆ ก็เขา้ปกครองอียิปต์ เช่น อสัซีเรีย บาบิโลน เปอร์เซีย เมซิโดเนีย โรมนั และอาหรับ 
จนกระทัง่ตกอยูภ่ายใตอ้าณาจกัรออตโตมานมาจนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี ๑  

ในช่วงแรกของการปกครองอียิปต์ สุลต่านแห่งแบกแดดไดส้ถาปนา สอลาหุดดีน นายทหารท่ีมี
ความสามารถในกองทพัให้เป็นสุลต่านเพื่อปกครองอียิปต์ และได้มีการสถาปนาเป็นราชวงค์ อยัยูบีย์
(Ayubi) ข้ึนในอียปิต ์หลงัจากนั้น สุลต่านราชวงคม์มัลุค ไดเ้ขา้มาปกครองอียิปต ์และต่อมาอียิปตไ์ดต้กอยู่
ภายใตตุ้รกี อาณาจกัรออตโตมาน และต่อมาฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาครอบครองอียิปต์บางส่วนแต่อียิปตก์็ยงัคงอยู่
ภายใตก้ารปกครองของตุรกี 

ในปี พ.ศ. ๒๓๔๘ มูฮมัหมดัอาลีไดท้  าการขบัไล่ฝร่ังเศสออกจากอียิปตแ์ละไดเ้ป็นผูป้กครองอียิปต์
พร้อมทั้ งได้มีการจัดระเบียบการปกครองข้ึนใหม่ซ่ึงเป็นการเปล่ียนโฉมหน้าความสัมพันธ์ระหว่าง
อาณาจกัรออตโตมานและอียิปต์ โดยอ านาจการปกครองของอียิปต์ไดร้วมอยู่ท่ีราชวงศ์ของมูฮมัหมดัอาลี
เพียงแห่งเดียว ในช่วงน้ีได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเพื่อน าอียิปต์ไปสู่ความเป็นสมยัใหม่ มีการ
แบ่งแยกการบริหารงานใหม่ดว้ยความร่วมมือจากต่างประเทศ มีการขอรับความช่วยเหลือและค าแนะน าจาก
กลุ่มประเทศยุโรป โดยเฉพาะฝร่ังเศส เพื่อช่วยเหลือการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การชลประทาน 
โดยไดมี้การสร้างเข่ือน และมีการแนะน าพฒันาการปลูกฝ้ายระยะยาว พฒันาการเพาะปลูกซ่ึงไดก้ลายเป็น
พื้นฐานเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอียิปต ์  ดา้นอุดมการณ์ มูฮมัหมดัอาลีไดข้ยายพื้นฐานส าหรับชาตินิยมอียิปต์
สมยัใหม่ โดยการสร้างอียปิตแ์ทนชาวเตอร์กเพื่อให้ด ารงต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัในการบริหารงานประเทศ 
และได้มีการก าจดัคอร์รัปชั่น มูฮมัหมดัอาลีมีความเช่ือว่ากุญแจของความส าเร็จท่ีจะน าไปสู่การบริหาร
ราชการประเทศ คือ การศึกษา ดงันั้นจึงไดมี้ความพยายามในการใหก้ารศึกษากบัประชาชนโดยตลอด ต่อมา
หลงัจากมูฮมัหมดัอาลี ไดส้ิ้นชีวติลง อียปิตก์็ถูกแทรกแซงจากมหาอ านาจยโุรปมากข้ึน 

คร้ันพอถึงสมยัอิสมาแอล เป็นผูป้กครองอียิปต์ได้มีการขยายสภาแห่งรัฐข้ึนโดยได้มีการแก้ไข
สมาชิกจากการแต่งตั้งใหม้าจากการเลือกตั้งแทน โดยผูส้มคัรจะตอ้งเป็นชายอายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์และไม่เป็น
ขา้ราชการทหาร หรือ ต ารวจ สภาแห่งรัฐน้ีประกอบดว้ยสมาชิก ๗๕ คน โดยได้รับการเลือกตั้งจากการ
ลงคะแนนเสียงทางออ้ม มีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ๓ ปี รูปแบบการปกครองน้ีอิสมาแอลไดอ้า้งคมัภีร์อลักุรอาน 
วา่ผูป้กครองท่ีเป็นชาวมุสลิมจะปกครองโดยค าแนะน าของประชาชน จึงไดจ้ดัตั้งสภาแห่งรัฐจนกระทัง่ถึง
สมยักษตัริยฟ์ารุค ข้ึนมาปกครองประเทศ ในช่วงน้ีองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทมากในการปกครองอียิปต ์โดย
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ องักฤษไดเ้ขา้ยดึครองอียปิต ์และให ้Sir Evelyn Baring เป็นกงสุลใหญ่ปกครอง ต่อมา
หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ ได้เกิดขบวนการกลุ่มรักชาติเพื่อเรียกร้องให้คืนเอกราชแก่อียิปต์ และในเวลา
ต่อมาองักฤษก็ไดคื้นเอกราชให้แก่อียิปต ์และไดจ้ดัตั้งราชอาณาจกัรอียิปต์ โดยมีกษตัริยเ์ป็นผูป้กครอง แต่
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องักฤษก็ยงัคงมีกองทพัเพื่อรักษาการอยูจ่นถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๙ กองทพัองักฤษจึงไดถ้อนออกไปยงัคงเหลือ
กองก าลงับางส่วนท่ีประจ าการอยูต่าม Suez canal Zone เพื่อรักษาเส้นทางเดินเรือเท่านั้น 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ คณะนายทหารหนุ่ม Free officers ไดท้  าการยึดอ านาจการปกครองจากรัฐบาล
กษัตริย์ฟารุค ท าให้การปกครองระบอบกษัตริย์ส้ินสุดลง และนายพลนาญีฟ ผู ้น ากองทัพได้เป็น
นายกรัฐมนตรี และไดมี้การจดัตั้งสภาคณะปฏิวติัข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกของ Free officers สภาน้ีได้
ออกกฎหมายปฏิรูปการปกครองหลายอย่างท่ีส าคญั โดยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศ โดย
ประกาศลม้เลิกระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยและไดส้ถาปนาระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ 
โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ท าให้ประเทศอียิปต์มี นายพลมูฮมัหมดันาญีฟ เป็นประธานาธิบดีคนแรก
ของสาธารณรัฐอียปิต ์และรักษาการต าแหน่งนายกรัฐมนตรีดว้ย โดยมี ยามาล อบัดุล นาเซร (นซัเซอร์) เป็น
รองนายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดเ้กิดการปฏิวติั นายพลนาญีฟ ข้ึน และนซัเซอร์ ก็ข้ึนมาเป็น
ประธานาธิบดีแทน  

นซัเซอร์ เป็นนกัชาตินิยม และเป็นผูน้ าในการรวม อาหรับ แอฟริกา และอิสลามให้เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัเพื่อให้เกิดพลงัแห่งอ านาจโดยมุ่งรวมอาหรับให้เป็นชาติเดียวกนั เพื่อต่อตา้นจกัรวรรดินิยม นัซ
เซอร์ได้รวมอ านาจในอียิปต์และสร้างชาตินิยมอาหรับข้ึนในหลายประเทศในตะวนัออกกลางโดยได้
พยายามสร้างสมาพนัธรัฐประชาชาติอาหรับภายใตก้ารน าของนซัเซอร์ข้ึน  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ประธานาธิบดีนซัเซอร์ ไดถึ้งแก่อสัญกรรม รองประธานาธิบดีอลัวาซาดตั 
จึงได้ข้ึนเป็นประธานาธิบดีแทน แต่ต่อมา ซาดัต ก็ถูกลอบสังหาร เน่ืองจากการไปสร้างสันติภาพกับ
อิสราเอล ตามขอ้ตกลงแคมป์เดวิดในปี ค.ศ. ๒๕๒๒ ท าให้ รองประธานาธิบดี ฮุสนี มูบารัค ไดเ้ขา้มาด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดีแทน   

ประธานาธิบดี มูบารัค ไดด้ ารงต าแหน่งประธานาธิบดีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ รวม ๕ สมยั เป็น
ระยะเวลากว่าสามสิบปี ประธานาธิบดีมูบารัค พยายามด าเนินการปฏิรูปทางการเมือง และสังคม และ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ในทางการเมืองรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป (Gradualism) เช่น เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานาธิบดีมูบารัค ไดใ้ห้มีการ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง และสามารถมีผูส้มคัร
ได้มากกว่า ๑ คน จากเดิมท่ีก าหนดให้รัฐสภาเสนอช่ือผู ้สมัครได้เพียงคนเดียว ซ่ึงในการเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดีเม่ือวนัท่ี ๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานาธิบดีมูบารัค ก็ได้รับการเลือกตั้งกลบัเขา้มา
บริหารประเทศอีกสมยัหน่ึง (ธีระยทุธ หาสะอาด, ๒๕๕๓) 

 

ประชาธิปไตยแบบอยีปิต์อยีปิต์ 

ตั้งแต่ช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั้น ประเทศอียิปต์ต้องเผชิญกับการปฏิวติั
รัฐประหารถึงสองคร้ังสองครา โดยคร้ังแรกเม่ือราวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
เกิดปรากฎการณ์การปฏิวติัดอกมะลิ หรือท่ีเรียกว่าปรากฎการณ์ “อาหรับ สปริง” (วิกิพีเดียฯ, ๒๕๕๖ค)
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(องักฤษ: Arab Spring, อาหรับ: العربية  الثورات  al-Thawrāt al-ʻArabiyyah) ซ่ึงเป็นคล่ืนปฏิวติั การ
เดินขบวน การประทว้งและสงครามท่ีเกิดข้ึนในโลกอาหรับ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น
ตน้มา อาหรับสปริงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่คาดฝัน มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ท่ีไม่มีวี่แวววา่จะจบลง 
โดยเร่ิมจากเหตุการณ์เล็ก ๆ ท่ีเกิดในตูนิเซีย เม่ือวนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓ มุหมัมดั โบอะซิซิ เด็กหนุ่มชาว
ตูนิเซียไดเ้ผาตวัเองเพื่อประทว้ง ความคดโกงและความไม่เป็นธรรมท่ีเขาไดรั้บจากการกระท าของต ารวจ 

ซ่ึงในท่ีสุดไดน้ าไปสู่การลม้อ านาจของประธานาธิบดี ไซน์ อาบีดีน บิน อาลี ( علي به العابديه زيه ) 

และตอ้งล้ีภยัในประเทศซาอุดีอาระเบียในวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ (ชยัรัตน์ ศิริพธันะ, ม.ป.ป.)   
 ปรากฎการณ์การลุกฮือของมวลชนยงัไดข้ยายตวัไปสู่ประเทศอียิปต์ ลิเบีย และเยเมน และน าไปสู่

การโค่นลม้ผูน้ าไดส้ าเร็จอีก โดยการลงจากอ านาจของผูน้ าในแต่ละประเทศต่างก็มีความแตกต่างกนัออกไป 

กล่าวคือ อดีตประธานาธิบดีฮุสนี มูบารัค ของอียปิต ์ถูกกองทพัยดึอ านาจ พนัเอกมุอมัมาร กดัดาฟี ของลิเบีย
ตอ้งพ่ายแพใ้นสงครามกลางเมืองท่ีมีมหาอ านาจเขา้ไปแทรกแซงก่อนจะถูกสังหารในเวลาต่อมา และอดีต
ประธานาธิบดีอะลี อบัดุลลอฮ ์ซอและห์ ของเยเมน ถูกสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียกดดนัให้ถ่ายโอนอ านาจ
ให้รองประธานาธิบดีอบัดุรร็อบบุฮ์ มนัศูร ฮาดี และจดัตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกบัฝ่ายคา้น (อบู ยะมีนะฮ์, 
๒๕๕๖)  นอกจากนั้นยงัมีการก าเริบของพลเมืองข้ึนในประเทศบาห์เรน และซีเรีย การประทว้งใหญ่เกิดข้ึน
ในประเทศอลัจีเรีย อิรัก จอร์แดน คูเวต โมร็อกโก และซูดาน และการประทว้งเล็ก ๆ เกิดข้ึนในประเทศ
เลบานอน มอริเตเนีย โอมาน ซาอุดิอาระเบีย จิบูตี และเวสเทิร์นสะฮารา   การประทว้งในลกัษณะน้ีมีเทคนิค
ใชก้ารด้ือแพง่ร่วมกนักบัการรณรงคต่์อเน่ือง มีการนดัหยดุงาน การเดินขบวน การเดินแถว และการชุมนม มี
การใชโ้ซเชียลมีเดีย (Social media) ในการจดัระเบียบ การส่ือสารและสร้างความตระหนกั เม่ือตอ้งเผชิญ
กบัการปราบปรามและการตรวจพิจารณาหรือควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายของรัฐ  การเดินขบวน
อาหรับสปริงในหลายประเทศเผชิญกบัการใชก้ารปราบปรามอยา่งรุนแรงจากทางการ ซ่ึงก็มีการตอบโตจ้าก
กลุ่มผูชุ้มนุมประทว้งดว้ยความรุนแรงในบางกรณีเช่นกนั   

ปรากฎการณ์อาหรับสปริงเป็นเสมือนกบัปฏิกิริยาลูกโซ่ ท่ีเกิดข้ีนอยา่งไม่คาดฝัน และมีผลกระทบ
อยา่งต่อเน่ืองจนครอบคุมโลกมุสลิม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศกลุ่มอาหรับ ท่ีประชาชนของประเทศ
เหล่าน้ีถูกมองว่าอ่อนแอเกินกว่าท่ีจะไปต่อรองกับอ านาจรัฐไม่ว่าจะเป็นแบบรัฐเผด็จการหรือรัฐสม
บูรณาญาสิทธิราชก็ตาม และต่างมีความเช่ือวา่ ประชาธิปไตยไม่สามารถเติบโตในโลกอาหรับได ้ อาหรับ
สปริงจึงถูกมองว่าเป็นผลพวงของความกดดนัท่ีเกิดจากการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มคนผูมี้อ านาจ 

ความลม้เหลวในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของรัฐ หรือการขาดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานท่ีประชาชนพึงมี (ชยั
รัตน์ ศิริพธันะ, ม.ป.ป.)  จากเหตุการณ์อาหรับสปริง หรือการลุกฮือกนัข้ึนต่อตา้นเผด็จการของประเทศ
อาหรับ ท าให้มีความเช่ือวา่ ต่อไประบอบการปกครองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยของผูน้ าคนเดียวหรือกลุ่ม
เดียวจะตอ้งหายไป และประเทศต่าง ๆ คงจะกลายเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยกนัไปทัว่โลก แต่แลว้
ประเทศแรก ๆ ท่ีเป็นเสมือนตวัน าร่องของการปฏิวติัประชาธิปไตย เช่น ประเทศอียิปต ์กลบัตอ้งสะดุดลง
ไปจากการปฏิวติัรัฐประหารได ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99
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๘ 
 

ส่วนการปฏิวติัคร้ังท่ีสองของอียิปต์ ซ่ึงถือว่าเป็นกรณีการท ารัฐประหารคร้ังล่าสุดในโลก ใน
ทศวรรษน้ี (พระบาท นามเมือง, ๒๕๕๖) เกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีการโค่นล้ม ประธานาธิบดีมูบารัค อดีต
ประธานาธิบดี เม่ือกุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ซ่ึงน าไปสู่กระบวนการถ่ายโอนอ านาจและจดัการเลือกตั้งใหม่ และ
ในท่ีสุด โมฮมัเหม็ด มอร์ซี ผูส้มคัรจากพรรคการเมืองท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มภราดรภาพมุสลิม 
(Muslim Brotherhood (MB)) ก็ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ เม่ือวนัท่ี ๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๕ ดว้ยคะแนนเสียงกวา่ร้อยละ ๕๐ ซ่ึงท าใหช้าวอียปิตต่์างดีใจวา่ประเทศไดก้า้วเป็น “ประชาธิปไตย” 

แลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีท่ีประธานาธิบดีมอร์ซีเขา้มาบริหารประเทศ  
ช่วงแรกหลงัจากการเขา้รับต าแหน่งประธานาธิบดีอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

มอร์ซีได้สร้างความหวงัให้แก่ชาวอียิปต์ว่าจะเป็นผูน้ าความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนมาสู่ประเทศ ด้วยการ
ประกาศวา่ เขาจะเป็นประธานาธิบดีท่ีรับใช้ชาวอียิปตทุ์กกลุ่ม ทุกฝ่าย พร้อมกบัแสดงความจริงใจดว้ยการ
ลาออกจากการด ารงต าแหน่งประธานพรรค FJP และสัญญาวา่จะแต่งตั้งรองประธานาธิบดีจากชาวคริสต์ ๑ 

คน และสตรีอีก ๑ คน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ สิทธิของชนส่วนนอ้ยทางศาสนาและสิทธิสตรีจะไดรั้บการรับรอง
และมีปากมีเสียงในรัฐบาล แต่หลงัจากนั้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มอร์ซีไดอ้อกกฤษฎีกาให้สมาชิกสภา
ล่าง (ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรค FJP ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองเดิมของมอร์ซี) ให้
กลบัไปท าหน้าท่ีนิติบญัญติัตามเดิม ซ่ึงเป็นการทา้ทายอ านาจตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเคยตดัสินให้
สภาล่างถูกยบุไปแลว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และศาลรัฐธรรมนูญไดมี้ค าตดัสินวา่ มอร์ซีไม่มีอ านาจท่ี
จะแต่งตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีพน้สภาพไปแลว้เหล่าน้ีให้กลบัสู่ต าแหน่งได ้มอร์ซีจึงตอ้งจ ายอมถอย 
ก่อนท่ีจะรุกคืบใหม่ดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญท่ีมีสัดส่วนของผูแ้ทนจากกลุ่ม MB และ
กลุ่มมุสลิมเคร่งจารีตกลุ่มอ่ืน ๆ มากกว่าผูแ้ทนจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม ท าให้กลุ่มท่ีมีแนวคิดเสรีนิยม
ตดัสินใจบอยคอต (Boycott) การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีและกลายเป็นการเปิดโอกาสให้ MB สามารถ
ครอบง ากระบวนการยกร่างไดอ้ยา่งเต็มท่ี  มอร์ซียงัฉวยโอกาสเพิ่มอ านาจในรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราวให้
ตนเองมีอ านาจเหนือฝ่ายตุลาการ เพื่อปูทางให้พรรคพวกของตนสามารถรวบรัดเดินหนา้จดัท ารัฐธรรมนูญ
ถาวรได ้โดยมัน่ใจวา่จะไม่ตอ้งเผชิญอุปสรรคจากขบวนการตุลาการภิวตัน์เขา้แทรกแซงอีก ซ่ึงการกระท า
ดงักล่าวไดก้ลายเป็นชนวนท่ีท าให้ผูท่ี้แนวคิดสายเสรีนิยมไม่พอใจการบริหารประเทศแบบรวบอ านาจของ
มอร์ซี จนน าไปสู่การจดัการชุมนุมต่อตา้นรัฐบาลคร้ังใหญ่ท่ีสุดนบัตั้งแต่โค่นลม้มูบารัคและเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการจดัตั้ง National Salvation Front (NSF) ซ่ึงเป็นแนวร่วมของกลุ่มพลงัท่ีต่อตา้นอ านาจของมอร์ซี  

คร้ันเม่ือถึงเวลาการจดัให้มีการลงประชามติว่าจะรับรองหรือไม่รับรองร่างรัฐธรรมนูญถาวรฉบบัของกลุ่ม 
MB หรือของพรรค FJP คนเหล่าน้ีกลบัไม่ไดอ้อกมาแสดงพลงัของตนผา่นหีบบตัรลงประชามติ โดยมีผู ้
ออกไปลงประชามติเพียงร้อยละ 33 ท าให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวผา่นการรับรองเป็นผลส าเร็จ (อบู 
ยะมีนะฮ,์ ๒๕๕๖) 

นบัตั้งแต่มอร์ซีเขา้รับต าแหน่งประธานาธิบดีผา่นไป ชาวอียิปตจ์  านวนมากเร่ิมตระหนกัวา่ ชีวิตของ
ตนไม่ไดมี้อะไรดีข้ึน ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าท่ีมีมาตั้งแต่ช่วงก่อนการยึดอ านาจจากมูบารัคก็ยงัไม่ไดรั้บการ



๙ 
 

แก้ไข ขณะท่ีมอร์ซีก็ใช้อ านาจแต่งตั้งพรรคพวกเข้าสู่อ านาจทางการเมืองมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม
สัดส่วนของสมาชิก MB ในคณะรัฐมนตรี และแต่งตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดัต่าง ๆ มากข้ึน  ท าให้มีประชาชน
ออกมาต่อตา้นมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะถูกกล่าวหาวา่มีพฤติการณ์รวบอ านาจ และท าทุกอยา่งเพื่อกลุ่มภราดร
ภาพมุสลิมเป็นหลกั ไม่ได้ท าเพื่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างแทจ้ริง การแกปั้ญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศก็ลม้เหลว การแกไ้ขปัญหาปากทอ้งของประชาชนกลบัถูกละเลย เกิดภาวะขา้วยากหมากแพง โจร
ผูร้้ายชุกชุม บา้นเมืองไร้ความปลอดภยั รวมทั้งการมีการปกครองแบบเผด็จการ และเร่ิมพยายามจะน าเอา
หลักศาสนาเข้ามาใส่ไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยมีนโยบายท่ีจะท าให้ประเทศอียิปต์เป็น “รัฐอิสลาม” 

ประธานาธิบดีมอร์ซี ยงัไปมีความขดัแยง้กับสถาบนัหลัก ๆ อ่ืนอีก ไม่ว่าจะเป็น ศาลยุติธรรม ต ารวจ 
ส่ือมวลชน นกัวิชาการ ไปจนถึงพวกศิลปิน ท าให้กลุ่มคนเหล่าน้ีไปร่วมกบักลุ่ม “ทามาร็อด” (Tamarod) 

ซ่ึงเป็นกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย ฝ่ายเสรีนิยม และฝ่ายท่ีต้องการแยกศาสนจักรออกจากการเมือง 
(Secularism) และไดท้ าการก่อการประทว้งขบัไล่ใหป้ระธานาธิบดีมอร์ซี ลาออกและจดัการเลือกตั้งใหม่  
(บวร โทศรีแกว้, ๒๕๕๖)  

การรณรงคข์องกลุ่มคนท่ีเรียกวา่ Tamarod Campaign (Rebellion Campaign) เป็นการรวบรวม
รายช่ือประชาชนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการบริหารประเทศของมอร์ซี โดยเบ้ืองตน้ผูร้ณรงคต์อ้งการจะรวบรวม
รายช่ือให้ได้อย่างน้อย ๑๕ ล้านรายช่ือ เพื่อให้มากกว่า ๑๓ ล้านเสียงท่ีมอร์ซีได้รับตอนเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดี แต่ปรากฏวา่ประชาชนท่ีเคยเป็นกลุ่มพลงัเงียบไดอ้อกมาร่วมลงนามอยา่งลน้หลาม จนท าให้
สามารถรวบรวมรายช่ือไดม้ากถึง ๒๒ ลา้นรายช่ือ ก่อนจะจดัชุมนุมใหญ่เม่ือวนัท่ี ๓๐ มิถุนายนท่ีผา่นมา ซ่ึง
เป็นวนัครบรอบ ๑ ปีการเขา้รับต าแหน่งมอร์ซี โดยมี NSF เป็นหวัขบวนในการจดัการชุมนุมคร้ังน้ี 

นอกจากความไม่พอใจของประชาชนท่ีมีต่อมอร์ซีแลว้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมอร์ซีกบักองทพัซ่ึงเคย

เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาททางการเมืองมาโดยตลอด ก็มีปัญหากนัเป็นระยะ ๆ เช่นกนั  ตั้งแต่การบีบให้จอม

พลฏอนฏอวี ซ่ึงเป็นผูย้ึดอ านาจจากมูบารัคให้ตอ้งเกษียณอายุจากราชการเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มา

จนถึงการปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมการเจรจาเพื่อยุติความแตกแยกทางการเมืองกบั NSF ตามขอ้เสนอของรอง

จอมพลอบัดุลฟะตาห์อซัซีซี ผูบ้ญัชาการทหารและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมคนใหม่ ซ่ึงเม่ืออซัซีซี

เห็นวา่ Tamarod Campaign สามารถดึงประชาชนออกมาร่วมไดเ้ป็นจ านวนมาก จึงประกาศเม่ือวนัท่ี ๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ก าหนดเส้นตายให้มอร์ซีเร่งแก้ปัญหาเพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มคนท่ี

ต่อตา้นและสนบัสนุนใหเ้สร็จภายใน ๔๘ ชัว่โมง แต่ฝ่ายประธานาธิบดีมอร์ซีและกลุ่มภราดรภาพมุสลิม ยืน

กรานท่ีจะไม่ลาออกจนกว่าจะอยู่ครบวาระ ๔ ปี เพราะถือว่าตนเองได้อ านาจมาจากการเลือกตั้ งแบบ

ประชาธิปไตยท่ีเสรีและยุติธรรม ซ ้ ายงัว่าฝ่ายต่อตา้นเป็นตวัแทนของทุนนิยมสหรัฐอเมริกา และพวกขั้ว

อ านาจเก่าของอดีตประธานาธิบดีมูบารัคท่ีสูญเสียอ านาจและผลประโยชน์ จากท่าทีท่ีแข็งกร้าวของทั้งสอง

ฝ่าย ท าให้การประทว้งมีความรุนแรงและขยายตวัออกไปทัว่ประเทศ มีการละเมิดต่อสตรีผูป้ระทว้ง มีการ



๑๐ 
 

ปะทะกนัระหวา่งฝ่ายเจา้หนา้ท่ีของรัฐและของฝ่ายประชาชนผูส้นบัสนุนคนละขั้วการเมือง และมีการลอบ

สังหารผูน้ าการต่อตา้นรัฐบาล การปะทะกนัมีหนักข้ึนเร่ือย ๆ สถานการณ์ลุกลามบานปลาย เป็นความ

แตกแยกอยา่งรุนแรง เม่ือมอร์ซีไม่ยอมรับเส้นตายดงักล่าว อซัซีซีจึงตดัสินใจประกาศยึดอ านาจจากมอร์ซี 

เม่ือวนัท่ี ๓ กรกฎาคมหลงัครบก าหนดเส้นตาย และช้ีแจงต่อสาธารณชนถึงเหตุท่ีจ  าเป็นตอ้งตดัสินใจยึด

อ านาจวา่เป็นเพราะประธานาธิบดีมอร์ซีไม่ยอมฟังเสียงประชาชน และหากปล่อยให้มอร์ซีอยูใ่นต าแหน่ง

ต่อไป ก็อาจน าไปสู่การเผชิญหนา้อยา่งรุนแรงระหว่างกลุ่มผูส้นบัสนุนมอร์ซีกบั NSF ได ้(อบู ยะมีนะฮ์, 

๒๕๕๖) และมีการระงบัการใช้รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งแต่งตั้งนายอดัลี อลั-มานซูร์ ผูพ้ิพากษาหวัหน้าศาล

รัฐธรรมนูญสูงสุด เป็นประธานาธิบดีรักษาการ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ แมช้าวอียิปต์

บางส่วนจะยนิดีท่ีมอร์ซี ถูกโค่นลม้ แต่การเขา้มายดึอ านาจของกองทพัก็สร้างความวิตกให้ชาวอียิปตจ์  านวน

มาก และนานาชาติท่ีเชิดชูระบอบ “ประชาธิปไตย” รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนหลกัดา้น

การเงินให้กองทพัอียิปตม์าตลอด เพราะยงัคงเกิดเหตุการณ์ปะทะนองเลือดกนัอยา่งควบคุมไม่ได ้ระหวา่ง

ฝ่ายผูส้นับสนุนอดีตประธานาธิบดีมอร์ซี และฝ่ายทหารของรัฐบาลใหม่ หรือประชาชนท่ีสนับสนุน

ฝ่ายรัฐบาลใหม่ ความวุ่นวายยงัด ารงกนัต่อไป  ประชาคมโลกยงัไดเ้รียกร้องให้กองทพัอียิปต์คืนอ านาจ

ใหแ้ก่พลเรือนโดยเร็วท่ีสุด เพื่อใหส้ถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  

                                   

 

ภาพที ่๒ ภาพกลุ่มผูส้นบัสนุนประธานาธิบดี โมฮมัเหม็ด มอร์ซี 

ทีม่า : บวร โทศรีแกว้. (๒๕๕๖). อียปิตป์ฏิวติัรอบ 2 ระเบิดเวลาลูกใหม่.   
 



๑๑ 
 

เพราะกลวัวา่ กลุ่มภราดรภาพมุสลิม ซ่ึงในระยะหลงัถูกมองวา่เป็นมุสลิมสายกลาง จะเลิกศรัทธาระบบ

เลือกตั้ง และหนัไปยดึแนวทางการต่อสู้แบบ “ใตดิ้น” ท่ีมุ่งใชค้วามรุนแรง ตามลทัธิ “อ านาจตอ้งช่วงชิงมา

ดว้ยก าลงัเท่านั้น”  ทั้งน้ีเพราะขบวนการภราดรภาพมุสลิม มีก าลงัพลและอาวธุอยูไ่ม่นอ้ย โดยเฉพาะบริเวณ

ฐานท่ีมัน่ใหญ่ท่ีภูมิภาคไซนาย และยงัมีเครือข่ายแนวร่วมในหลายประเทศทั้งในโลกอาหรับและตะวนัออก

กลาง ซ่ึงหากกลุ่มภราดรภาพมุสลิมหนัไปยดึแนวทางความรุนแรงก็คงท าใหอี้ยปิตแ์ละภูมิภาคน้ีคงป่ันป่วน

วุน่วายไปอีกนานได ้ กรณีคลา้ยกนัเช่นน้ีเคยเกิดข้ึนในประเทศ “แอลจีเรีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เม่ือพรรค

อิสลามเคร่งศาสนา “เอฟไอเอส” ชนะการเลือกตั้งรอบแรกอยา่งถล่มทลาย แต่ต่อมา ประธานาธิบดีกลบั

ประกาศใหผ้ลการเลือกตั้งเป็นโมฆะและสั่งยบุรัฐสภาทั้งน้ีเพราะถูกกดดนัจากกองทพัซ่ึงมีนโยบายแยก

ศาสนาจากการเมือง  เม่ือเป็นอยา่งนั้น ขบวนการมุสลิมหวัรุนแรงจึงใชว้ธีิการก่อการร้ายและยทุธศาสตร์

กองโจรสู้กบัรัฐบาลและกองทพันานนบั ๑๐ ปี และมีผูเ้สียชีวติมากกวา่ ๒๕๐,๐๐๐ ศพ จนถึงบดัน้ีกองก าลงั

มุสลิมหวัรุนแรงท่ีเหลือเหล่าน้ีไดก้ลายสภาพไปเป็นนกัคา้ของเถ่ือน ขู่กรรโชกทรัพย ์ลกัพาตวัเหยือ่ไปเรียก

ค่าไถ่และฆ่าทิ้ง 

การท่ีกองทพัอียิปตท์  าการก่อการรัฐประหารยึดอ านาจจากกลุ่มภราดรภาพมุสลิม ยงัส่งผลกระทบ
ไปทัว่โลกอาหรับและตะวนัออกกลางดว้ย เพราะหลายประเทศ อาทิ เช่น ตูนิเซียและลิเบีย ท่ีผูน้ าเผด็จการ
ถูกโค่นลม้จากกระแส “อาหรับ สปริง” และส่งผลให้ฝ่ายมุสลิมเคร่งศาสนาไดข้ึ้นมาครองอ านาจแทนจาก
การเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกนักบัประเทศอียปิต ์ท าใหรั้ฐบาลในประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีเร่ิมหวาดระแวง
วา่จะมีชะตากรรมไปในทิศทางเดียวกนักบัประเทศอียปิต ์(บวร โทศรีแกว้, ๒๕๕๖) 



๑๒ 
 
 

 

ภาพที ่๓ วงจรประชาธิปไตยแบบอียปิตอี์ยปต ์

ทีม่า : อบู ยะมีนะฮ.์ (๒๕๕๖). โศกนาฏกรรมประชาธิปไตยในอียปิต ์: รัฐประหาร สูญเสีย ใคร 

                    รับผดิชอบ ?.  

 

สรุป  
ประชาธิปไตยแบบอียปิตอี์ยปิต ์เป็นบทเรียนส าคญัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่

มีการเลือกตั้งข้ึนเท่านั้น เพราะการเลือกตั้งก็สามารถเลือกเอา “เผด็จการ” เขา้มาได ้แถมเป็นเผด็จการท่ีห้าม
โตแ้ยง้ดว้ย หากยงัคิดเพียงวา่การเลือกตั้งเป็นท่ีมาอนัชอบธรรมสูงสุดท่ีใครจะละเมิดไม่ได ้หรือผูใ้ดก็ตามท่ี
ไดอ้  านาจมาจากการเลือกตั้ง ผูน้ั้น คือ ผูม้าปกครองแบบประชาธิปไตยโดยไม่ตอ้งเลือกวิธีการ เพราะวา่การ
เลือกตั้งนั้น หลายกรณีก็ไม่ใช่เป็น “เสียงขา้งมากท่ีสุดของสังคม” เช่น กรณีของมอร์ซีท่ีชนะไปราว ๆ ร้อย
ละ ๕๑ ของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ ๕๐ ลา้นคน แต่มีผูอ้อกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 
๒๖ ลา้นคน โดยเป็นผูท่ี้เลือกมอร์ซีประมาณ ๑๓.๒ ลา้นคน กบัผูท่ี้เลือกฝ่ายตรงขา้มกบัมอร์ซีประมาณ 
๑๒.๓ ลา้นคน ซ่ึงจากตวัเลขดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ผูท่ี้เลือกมอร์ซีมีจ านวนแค่ประมาณ ๑ ใน ๔ ของผูมี้สิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดเท่านั้น แต่ผลการเลือกตั้งคร้ังน้ีท าให้มอร์ซีสามารถน าไปใชอ้า้งถึงความชอบธรรมในการ
เป็นประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งของตนเองได้ (อบู ยะมีนะฮ์, ๒๕๕๖) ถึงแมว้่าในการปกครอง



๑๓ 
 

ประเทศนั้น จะตอ้งถือเสียงขา้งมากเป็นส าคญั แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่การมีเสียงขา้งมากนั้นจะ “ดี” หรือจะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีรับรองวา่การกระท าของฝ่ายเสียงขา้งมากจะท าอะไรไดทุ้กอยา่ง หรือการกระท าทุกอยา่งจะ
เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งเพียงเพราะวา่เป็นฝ่ายเสียงขา้งมาก  ฝ่ายท่ีมีเสียงขา้งนอ้ยก็ยงัคงมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบการ
กระท าต่าง ๆ ไดด้ว้ยเช่นกนั (พระบาท นามเมือง, ๒๕๕๖)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีเพลโตกล่าวเอาไวว้า่ “การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีไม่เหมาะสม เพราะเป็นการปกครองโดยผูป้กครองท่ีใชฝ้งูชน
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์แก่ตวัเองและพวกพอ้ง ซ่ึงไม่เหมาะกบัสภาพสังคมท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ ความรับผิดชอบ และยากจน” ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัอริสโตเติล ซ่ึงเป็นบิดาของวิชารัฐศาสตร์ 
ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการปกครองท่ีผูป้กครองใชอ้ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตวัและพรรคพวก ถือวา่เป็นรูปแบบ
การปกครองท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ ระบอบทรราชย ์ระบอบคณาธิปไตย และระบอบประชาธิปไตย  

บทเรียนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงจากประชาธิปไตยแบบอียิปตอี์ยิปต์ คือ การรัฐประหาร ซ่ึงก็ไม่ใช่

วิธีการแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยืน เหตุการณ์รัฐประหารในอียิปต์ดงักล่าวไปแลว้น้ี ถือว่าเป็นดา้นลบของ “อาหรับ

สปริง” (จรัญ มะลูลีม, ๒๕๕๖)  เพราะการรัฐประหารนั้นจะไปก่อให้เกิดสภาพความวุน่วายในระหวา่งท่ีมี

สูญญากาศทางกฎหมายหรือการใชอ้ านาจ และก็ไม่มีหลกัประกนัอะไรวา่คณะปฏิวติัจะไม่เป็นเผด็จการ การ

ยดึอ านาจในอียิปตถื์อวา่เป็นบทเรียนประชาธิปไตยท่ีส าคญัให้แก่ประเทศอ่ืน ๆ เป็นอยา่งดีวา่ กระบวนการ

ประชาธิปไตยมิได้ส้ินสุดลงแค่การหย่อนบตัรเลือกตั้ง แต่ยงัมีกระบวนการต่อเน่ืองท่ีตอ้งมีการตรวจสอบ

และถ่วงดุลอ านาจของผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจไปจากประชาชนใหเ้ขา้ไปบริหารประเทศดว้ย โดยหากพบวา่ผูท่ี้

ไดรั้บมอบอ านาจไดมี้การใช้อ านาจในทางมิชอบหรือมีแนวโน้มว่าจะลุแก่อ านาจจนเกินไป ประชาชนก็มี

สิทธิท่ีจะออกมาแสดงพลงัเพื่อทวงคืนอ านาจไดเ้ช่นกนั ขณะเดียวกนั ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจไปจากประชาชน

ก็ตอ้งพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบ โดยพึงตระหนกัไวว้่าวนัใดท่ีมีการบริหารงานผิดพลาด หรือมีการใชอ้ านาจ

ไปในทางมิชอบแล้ว ก็ย่อมท่ีจะหมดความชอบธรรมท่ีจะอยู่ในอ านาจ และหากเม่ือใดท่ีประชาชนไม่

สามารถถอดถอนอ านาจของผูมี้อ  านาจดว้ยกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยไดแ้ลว้ วิธีการท่ีไม่เป็น

ประชาธิปไตยก็อาจจะถูกน ามาใชเ้พื่อใหป้ระเทศเดินหนา้ต่อไปได ้ (อบู ยะมีนะฮ,์ ๒๕๕๖) 

ประชาธิปไตยแบบอียิปต์อียิปต์ จึงเป็นเคร่ืองสะทอ้นท่ีดีของปัญหาซ ้ าซากท่ีเก่ียวกบั ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบอา้งความชอบธรรมเพียงเพราะชนะการเลือกตั้งกบัผลร้ายของการเขา้มาแทรกแซงดว้ย

วธีิการรัฐประหาร ซ่ึงก็ไม่ไดส้ามารถแกไ้ขปัญหาน้ีให้จบลงไปไดโ้ดยง่าย  และเป็นบทเรียนให้ผูน้ าท่ีไดรั้บ

มอบอ านาจจากประชาชนว่าหากเจอสถานการณ์ท่ีท าให้ตนเองขาดความชอบธรรมจนประชาชนท่ีเป็นผู ้

มอบอ านาจให้มาบริหารประเทศนั้นออกมาต่อตา้นกนัทุกหย่อมหญา้แล้ว จะตอ้งตดัสินใจในการรักษา

ระบบไวด้ว้ยการยอมรับและวางมือออกไปเอง หรือจะด้ือแพ่งจนเกิดการแทรกแซงท่ีท าลายระบบและทุก

อยา่งลงไป 



    

ช่ือ – สกุล     นายสมศักดิ์ จังตระกุล  
หัวข้อวชิา     ประชาธิปไตยแบบอยีปิต์อยีปิต์   
ค าส าคัญ  :   ประชาธิปไตย/ อาหรับสปริง/ อยีปิต์              
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

บทความฉบบัน้ี มุ่งศึกษาถึง พฒันาการ และอุปสรรคของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียปิต ์ภายหลงัจากการเกิดปรากฎการณ์อาหรับสปริง 
(Arab Spring) โดยการใชข้อ้มูลทุติยภูมิมาประมวล วเิคราะห์ และน าเสนอ 

ผลการศึกษาพบว่า จากปรากฎการณ์อาหรับสปริง ท่ีเป็นการลุกฮือของประชาชนใน
ประเทศกลุ่มอาหรับท่ีไดรั้บความกดดนัจากการถูกกดข่ีเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มคนผูมี้อ านาจ ความ
ลม้เหลวในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของรัฐ หรือการขาดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานท่ีประชาชนพึงมี 
และน าไปสู่การโค่นลม้ผูน้ าไดเ้ป็นผลส าเร็จ ส าหรับในอียิปต์เม่ืออดีตประธานาธิบดีฮุสนี มูบารัค 
ถูกโค่นลงจากอ านาจ และไดมี้การจดัให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซ่ึงเช่ือว่าน่าจะเป็นการสร้าง
รากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาระบอบประชาธิปไตยอยา่งถาวรข้ึนในอียปิตไ์ด ้ 

แต่ระบอบประชาธิปไตยของอียิปต์ กลับเป็นบทเรียนส าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นว่า 
ประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่มีการเลือกตั้งข้ึนเพียงเท่านั้น ยงัตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจของผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจไปจากประชาชนดว้ย ซ่ึงหากมีการบริหารงานผดิพลาด หรือ
มีการใช้อ านาจไปในทางมิชอบ หรือเอ้ือประโยชน์แก่ตวัเองและพวกพอ้งแล้ว ก็ย่อมท่ีจะหมด
ความชอบธรรมท่ีจะอยู่ในอ านาจ และหากเม่ือใดท่ีประชาชนไม่สามารถถอดถอนอ านาจของผูมี้
อ  านาจดว้ยกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยไดแ้ลว้ วธีิการท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย คือ วิธีการ
รัฐประหาร ก็อาจจะถูกน ามาใช ้ซ่ึงจะเป็นการท าลายระบบและทุกอยา่งลงไป 
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