
หน่วย 1 พัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 ตอนที่  

1.1 พัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยยุคโบราณ  

 1.2 พัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

          1.3 พัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส  

 แนวคิด 

 1.ประชาธิปไตยยุคโบราณมีต้นก าเนิดที่นครรัฐเอเธนส์ ในช่วงประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาลภายใต้

เงื่อนไขและปัจจัยเฉพาะทั้งทางด้านพ้ืนที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ขนาดของพ้ืนที่หรือตัวนครรัฐและจ านวน

ประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในฐานะพลเมือง เส้นทางพัฒนาการประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์ผ่านการ

ปฏิรูปจากรัฐบุรุษและนักการเมือง ตั้งแต่โซลอน ไคร์ธีนีส์และเพอลีคลีส ทั้งในส่วนของกฎหมาย สถาบันทาง

การเมืองและแนวคิดเพ่ือเปิดโอกาสและเอ้ืออ านวยต่อพลเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง ท าหน้าที่ทั้งใน

ส่วนพลเมืองและผู้ปกครอง พัฒนาการปกครองโดยประชาชนได้รับความนิยมจากชาวโรมันในช่วงการปกครองด้วย

ระบอบสาธารณรัฐที่กินระยะเวลาในช่วง 700 ปีก่อนคริสตกาลมาถึงต้นคริสตวรรษที่หนึ่ง แนวคิดและระบอบ

สาธารณรัฐโรมันได้อิทธิพลความคิดมาจากงานของอริสโตเติลและโพลิบิอุส ในเรื่องรูปแบบการปกครองผสม และซิ

เซโรในฐานะนักปรัชญาการเมืองคนส าคัญของชาวโรมันที่ให้ความส าคัญกับส านึกความเป็นพลเมือง จิตวิญญาณ

สาธารณะและความรักในปิตุภูมิ ขณะเดียวกันโรมันก็ได้สร้างและพัฒนาสถาบันทางการเมืองภายใต้ระบอบ

สาธารณรัฐขึ้นมาได้แก่กงศุล วุฒิสภาและสภาประชาชน วางอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดในเรื่องท าให้อ านาจเกิดความ

สมดุล ซึ่งแนวคิดและสถาบันทางการเมืองของโรมันได้ส่งอิทธิพลต่อนักปรัชญาการเมืองและสถาบันทางการเมือง

ในยุคต่อมา  

 2.ประชาธิปไตยสมัยใหม่ของยุโรปมีพัฒนาการในช่วงศตวรรษที่สิบหก เป็นผลมาจากการขยายตัวทาง

การค้า เศรษฐกิจ การปฏิรูปทางศาสนาการลดบทบาทของศาสนจักร การเกิดขึ้นของแนวคิดปัจเจกบุคคลและ

ความเสื่อมถอยความนิยมในสถาบันและระบอบการปกครองแบบกษัตริย์ แนวคิดและรูปแบบประชาธิปไตย



2 
 

สมัยใหม่มีที่มาจากแนวคิดเสรีนิยม (liberalism) และนักปรัชญาการเมืองในสายสัญญาประชาคม (social 

contract theory) ที่ต้องการสถาปนาสังคมการเมืองใหม่ภายใต้การจ ากัดอ านาจผู้ปกครองหรือรัฐบาลให้เหลือ

น้อยที่สุด มีอ านาจปกครองเท่าที่มีความจ าเป็น และเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับสิทธิธรรมชาติที่ได้แก่ชีวิต 

เสรีภาพและทรัพย์สินส่วนตัว ท าให้ความชอบธรรมของรัฐบาลมีรากฐานมาจากความยินยอม (consent) ของ

ประชาชนที่จะถ่ายโอนอ านาจสูงสุด (delegate) ไปให้แก่รัฐบาลหรือบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทน ผ่าน

กระบวนการและสถาบันทางการเมืองภายใต้ประชาธิปไตยแบบตัวแทน  

 3.การปฏิวัติฝรั่งเศส 1789 คงความส าคัญในฐานะการล้มล้างระบอบโครงสร้างเก่า (ancient regime) ที่

ด าเนินอยู่อย่างยาวนานภายใต้สถานะ (status) ทางชนชั้นมาสู่ความเท่าเทียมและเสมอภาค การปฏิวัติฝรั่งเศสเป็น

การปลดปล่อยผู้คนจ านวนมากเข้าสู่พื้นที่ทางการเมือง ในรูปแบบของการเมืองมวลชน (mass politics) จัดตั้งเป็น

กลุ่ม องค์กร ขบวนการ สมาคมและสหภาพ ให้ความส าคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน รูปแบบ สถาบันและ

กระบวนการประชาธิปไตยภายหลังปฏิวัติฝรั่งเศส คือหลักการในเรื่องเสรีภาพ ความเท่าเทียม เคารพในศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ และเป็นระบอบการปกครองและแนวคิดที่แพร่ขยายออกไปตามดินแดนต่างๆทั่วโลก เป็น

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นของการสร้างความเป็นประชาธิปไตย (democratization) อย่างไรก็ตามความนิยม

ชมชอบในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั้น เกิดข้อบกพร่อง มีจุดอ่อนในตัวของมันเอง ท าให้เกิดความคิ ดใน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยแบบตัวแทนขึ้นมา (strong democracy) 

 

 วัตถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.อธิบายพัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยยุคโบราณได้ 

 2.อธิบายพัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้ 

 3.อธิบายพัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสได้  
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ตอนที่ 1.1 พัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยยุคโบราณ 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิดและวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเรื่อง 

1.1.1 บริบท การก าเนิดและแนวคิดประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์ 

1.1.2 บริบทและแนวคิดภายใต้สาธารณรัฐโรมัน 

แนวคิด 

 1.ระบอบประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์มีจุดก าเนิด ด าเนินการเปลี่ยนผ่านในลักษณะของการปฏิรูปจาก

โครงสร้าง แนวคิดและค่านิยมของสังคมการเมืองดั้งเดิม ผ่านพัฒนาการภายใต้กรอบแนวคิด การสร้างสถาบันและ

กระบวนการทางการเมือง ประชาธิปไตยเอเธนส์จึงสร้างขึ้นโดยความคิดของนักการเมืองและผู้ที่ได้รับการยกย่อง

เป็นรัฐบุรุษอย่างโซลอน ไคส์ธีนีสและเพอรีคลีส พร้อมกรอบแนวคิดในเรื่อง ‘isonomia’ คือความเท่าเทียมของ

พลเมืองต่อหน้ากฎหมาย และ ‘isegoria’ สิทธิความเท่าเทียมในการพูดโดยเฉพาะในที่ประชุมสภา ประชาธิปไตย

เอเธนส์ให้ก าเนิดสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญอย่างสภาประชาชน (Assembly/Ecclesia) ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

กับสภาห้าร้อย (Council/Boule) ในฐานะฝ่ายบริหาร และศาลประชาชน (Heliaia) อย่างไรก็ตามแนวคิดและ

รูปแบบประชาธิปไตยเอเธนส์อยู่ในลักษณะสิทธิและเสรีภาพของอภิชน (aristocrats freedom) ขณะที่เหตุการณ์

ทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเอเธนส์เป็นการมสลับกันไปมาระหว่างผู้น าที่มาจากการเลือกของ

พลเมืองกับทรราช ความเป็นประชาธิปไตยเอเธนส์ยังด าเนินอยู่ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยทางด้านของพ้ืนที่และ

จ านวนประชากร 

 2.พ้ืนฐานทางสังคมการเมืองของโรมันอยู่บนความขัดแย้งระหว่างชนชั้นสูง (patrician) กับชนชั้นล่างหรือ

พลเมือง (plebs) ขณะที่แนวคิดและระบอบสาธารณรัฐของโรมันได้รับอิทธิพลมาจากความคิดทางการเมืองของ

อริสโตเติลและโพลิบิอุส ในเรื่องระบอบการปกครองผสม (mixed regime/polity) ปูทางไปสู่พัฒนาการและ

ก าเนิดของสถาบันทางการเมืองตั้งแต่ผู้น าสูงสุดในต าแหน่งกงศุล (consul) สถาบันของกลุ่มชนชั้นน าภายใต้

วุฒิสภาและต าแหน่งวุฒิสมาชิก และสุดท้ายสถาบันทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับอ านาจของพลเมืองชาวโรมันอย่าง

สภาประชาชน (popular assembly/tribune) มีเป้าหมายเพ่ือสร้างสภาวะความสมดุลและตรวจสอบการใช้

อ านาจทางการเมือง เพ่ือไม่ให้เกิดการครอบง าและผูกขาดทางอ านาจ แนวคิดสาธารณรัฐยังให้ความส าคัญกับการ
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ปกครองด้วยกฎหมาย แนวคิดและระบอบสาธารณรัฐยังได้รับอิทธิพลและการสนับสนุนจากนักปรัชญาการเมือง

โรมันอย่างซิเซโร และการให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นที่มาของความ

รักในปิตุภูมิในช่วงต่อมา 

    

วัตถุประสงค์  

 เมื่อศึกษาตอนที่ 1.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายความหมายของบริบท การก าเนิดและแนวคิดประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์ได ้

           2.อธิบายบริบทและแนวคิดภายใต้สาธารณรัฐโรมันได ้
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ปฐมบท 

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องประชาธิปไตยโรเบิร์ต เอ ดาลห์ (Robert A. Dahl) เคยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยไว้อย่างน่าสนใจว่า แนวคิดหรือทฤษฏีประชาธิปไตยไม่ได้มีเพียงทฤษฏีเดียว แต่มีหลายทฤษฏี 

(there is no single theory of democracy-only theories)1 ทางด้านของนักรัฐศาสตร์เชื้อสายอิตาลีจอวานี่ 

ซาร์โตรี (Giovanni Sartori) ตั้งข้อสังเกตด้วยการพิจารณาดูจากอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีนักคิด นักเขียนและนัก

ทฤษฏีคนใดที่กล้าประกาศออกมาว่าตนเองเป็นเจ้าของความคิดประชาธิปไตยแต่เพียงผู้เดียวหรือหากมีความ

พยายามดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะได้รับการต่อต้านและถูกวิพากษ์จากทุกฝ่าย นับเป็นประเด็นที่มีความแตกต่างไปจาก

แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองอ่ืนๆอย่างเช่นเมื่อเรากล่าวถึงแนวคิดมาร์กซิสต์ ก็เชื่อมโยงกลับไปยังคาร์ล 

มาร์กกับเองเกล หรือแนวคิดอนาธิปัตย์ก็เชื่อมโยงกลับไปยังความคิดของไมเคิล บากูนิน (Michael Bakunin) 

หรือไม่ก็เป็นของปีเตอร์ โปรปร็อฟกิ้น (Peter Kropotkin) ในขณะที่แนวคิดประชาธิปไตยไม่เกิดการกล่าวอ้างใน

ลักษณะดังกล่าว ท าให้ประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยจึงไม่แตกต่างไปจากผู้คนที่สังกัดเป็นสมาชิกของระบอบ

การปกครอง คือด าเนินอยู่ในลักษณะที่มีความคลุมเครือและสับสนมาอย่างยาวนาน (confused democracy) 

และมีแนวโน้มน่าจะเป็นเช่นนี้อยู่อีกต่อไป เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในยุคสมัยที่ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มีความสับสน2 อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่ด ารงอยู่ในความรับรู้ของผู้คนส่วนใหญ่

ได้ปรากฎอยู่ในรูปของระบบการเมือง (political system) ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ประจักษ์ชัดผ่านสถาบันและ

กระบวนการทางการเมือง ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นประชาธิปไตยด ารงอยู่ในสถานะของการเป็นเป้าหมาย (political 

aspiration) เป็นอุดมคติและความใฝ่ฝันของสังคมการเมือง3 

ในส่วนพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยเองนับตั้งแต่จุดก าเนิด ณ นครรัฐเอเธนส์เมื่อประมาณ 400 

ปีก่อนคริสต์กาลมาจนถึงปัจจุบันทั้งแนวคิด สถาบันและกระบวนการภายใต้กรอบและหลักการประชาธิปไตยเป็น

สิ่งที่มีความขัดแย้ง มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลา (contested concept) ปรากฏการณ์ที่กล่าวมา

นั้นพิจารณาได้ว่าอาจเป็นธรรมชาติของแนวคิดประชาธิปไตยเอง ที่อาจมองได้ว่าแนวคิดใดก็ตามที่มีความเป็น

อมตะ มีความคลาสสิคได้รับความนิยม ตัวของมันเองย่อมมีคุณสมบัติดังกล่าวที่สามารถท าให้มันอยู่ยงคงกระพัน

                                                           
1Robert A. Dahl, A Preface to Democratic Theory, (Chicago: University of Chicago Press, 1965),p.1. 
2Giovani Sartori, The Theory of Democracy Revisited, (New Jersey: Chatham House Publishers, 1987) ,pp.3-7. 
3Michael Saward, Democracy (ed.) Volume I, (London: Routledge, 2007),pp.10-12.  
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มาได้ทั้งยังเป็นเรื่องของมนต์เสน่ห์อีกด้วย4 อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นระบอบการปกครองที่

สามารถน าแนวคิด ทฤษฏีและปรัชญามาสู่การปฏิบัติได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบอบการปกครองอ่ืน 

มิหน าซ้ ายังเป็นที่ยอมรับจากผู้คนทั่วโลกในฐานะของการเป็นระบอบการปกครองที่พยายามหาวิธีการเพ่ื อ

ตรวจสอบและจ ากัดขอบเขตการใช้อ านาจของผู้ปกครองได้ดีที่สุด5 

แนวคิดและระบอบประชาธิปไตยที่ด ารงอยู่ได้ข้ามยุคสมัย เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่มีความชัดเจนว่ามันเป็น

สิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง (intrinsic value) ตั้งแต่ค าอธิบายว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เมื่อ

น าไปเปรียบเทียบกับระบอบการปกครองอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตย ระบอบอภิชนาธิปไตยและระบอบ

ทรราชย์ สามารถเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนอ านาจภายใต้การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ได้ด าเนินไปอย่างสงบและสันติ (peaceful trasition of 

power) โดยปราศจากความรุนแรงและการนองเลือด ระบอบประชาธิปไตยยังให้อ านาจและทางเลือกกับผู้ใต้

ปกครองในการเลือกผู้น าซึ่งอธิบายถึงความชอบธรรมในเรื่องที่มาและการได้มาของอ านาจด้วย ในขณะเดียวกัน

ฝ่ายของผู้ที่ได้รับเลือกเองก็ต้องท าหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ทางด้านของโรเบิร์ต เอ ดาห์ล พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ประชาธิปไตยสามารถเป็นระบอบการปกครองที่ผู้คนส่วน

ใหญ่ให้การยอมรับ มาจากการประนีประนอมของหลักการความคิดที่มีความแตกต่างและอยู่ขั้วตรงกันข้าม 6 

ประชาธิปไตยยังเป็นวิถีทางในการแจกจ่ายอ านาจพร้อมผู้ที่ใช้อ านาจสามารถใช้อ านาจได้อย่างชอบธรรม (a way 

of allocating power and legitimating its use) ประชาธิปไตยยังให้ความสนใจกับค าพูดเพ่ือใช้โน้มน้าวชักจูง 

การใช้ทักษะในเชิงวาทศิลป์โดยปราศการการใช้ก าลังอ านาจและก าลังทรัพย์มาบีบบังคับ หากจะกล่าวในอีกนัย

หนึ่งนั้นประชาธิปไตยคือการกระจายอ านาจทางการเมืองผ่านการถกเถียงและการลงคะแนน (arguing and 

voting) โดยบุคคลที่จะเข้าร่วมในกระบวนการสนทนาและถกเถียงจะต้องทิ้งอาวุธ ทรัพย์สินและเรื่องของ

ยศฐาบรรดาศักดิ์ต่างๆเอาไว้นอกห้อง7 นักปรัชญาการเมือง นักวิชาการให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยในฐานะท่ี

มันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง (embodies intrinsic value) อย่างเช่นสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่า

เทียมและหลักการมนุษยนิยม8 เรื่องการมีส่วนร่วมช่วยสร้างการศึกษาทางการเมือง การสร้างพลเมืองที่มีความ

                                                           
4Bernard Crick, Democracy: a very short introduction, (Oxford: Oxford University Press, 2002) ,pp.1-6. 
5Paul Woodruff,  First Democracy. (Oxford: Oxford University Press, 2005),pp.5-6. 
6Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, (New Haven: Yale University Press, 1989 ,pp.15-17. 
7Michael Walzer, Spheres of Justice, (USA: Basic Books, 1983) ,pp.304-305. 
8มีนักวิชาการร่วมสมัยที่สนับสนุนอย่าง Robert A. Dahl,  Amartaya Sen 
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มั่นใจ9 และประชาธิปไตยในฐานะการสร้างรูปแบบของการติดตามควบคุมตรวจสอบ (monitoring democracy) 

ด าเนินอยู่ในลักษณะของการเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองให้กับกลุ่มทางการเมืองต่างๆเข้ามามีบทบาทในลักษณะของ

การตรวจสอบและคานอ านาจกันเอง10อีกทั้งอ านาจที่ด าเนินอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีความโปร่งใส

และมองเห็นได้ (transparency and visible power) ในลักษณะที่ต้องไม่มีอ านาจซ่อนเร้นแอบอยู่เบื้องหลังรวม

ไปถึงการมีมาตรการและวิธีการที่จะใช้ตรวจสอบผู้ปกครอง (Who guards the guards? Who controls the 

controllers?)11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9มีนักวิชาการร่วมสมัยที่สนับสนุนอย่าง Carole Pateman, Seyla Benhabib, Chantal Mouffe, Nancy Frazer 
10John Keane, The Life and Death of Democracy. (London: Pocket Books, 2009) ,p.xix. 
11Norberto Bobbio, The Future of Democracy. Translated by Roger Griffin. Edited by Richard Bellamy. (Cambridge: 

Polity Press, 1987) ,pp.26-33. 
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 ตอนที ่

1.1.1 บริบท การก าเนิดและแนวคิดประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์ 

เส้นทางปฏิรูปประชาธิปไตย จากโซลอน (Solon) ถึงเพอริคลีส (Pericles) 

 การศึกษารวมไปถึงการท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์และพัฒนาการความเป็นประชาธิปไตยของ

นครรัฐเอเธนส์ เป็นสิ่งทีไ่ด้รับการยอมรับจากนักคิดทางการเมือง นักวิชาการในยุคหลังว่าเป็นรูปแบบประชาธิปไตย

ทางตรง (direct democracy) มีความส าคัญในฐานะการเป็น ‘ต้นแบบ’ และแรงบันดาลใจให้แก่ประชาธิปไตยใน

ยุคต่อมา แต่ประเด็นดังกล่าวนี้นับว่ามีความซับซ้อนและความคลุมเครืออยู่พอสมควร12 ขณะเดียวกันการแสวงหา

ถึงที่มาในลักษณะต้นก าเนิดของความคิดในฐานะการเป็นต้นแบบประชาธิปไตย ภายใต้การตั้งค าถามถึงความ

เป็นมาของระบอบประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์ด าเนินอยู่ในลักษณะ การให้ความส าคัญกับเรื่องของ ‘การปฎิบัติ

น าทฤษฎี’ หรือให้ ‘ทฤษฎีน าการปฎิบัติ’ จะเห็นได้ว่าไม่แตกต่างไปจากการเผชิญหน้ากับค าถามในแบบอมตะ 

ที่ว่าระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดมาก่อนกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีอุปสรรคในด้านข้อจ ากัดของการศึกษาประชาธิปไตย

ยุคโบราณ (archaic period)13 ปรากฎมีหลักฐาน เอกสารไปจนถึงข้อมูลที่ให้ค้นคว้าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประชาธิปไตยในยุคคลาสสิค (classical period) ซ่ึงมีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษท่ีห้าและสี่ก่อนคริสต์กาล14  

                                                           
12บทความของไชยันต์ ไชยพร มีความน่าสนใจในแง่ของการน าเสนอประเด็นที่ถกเถียงกันถึงต้นก าเนิดของประชาธิปไตยนครรัฐ

เอเธนส์ว่า วิธีปฎิบัติที่เป็นประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นก่อนตัวทฤษฎี คือเป็นสิ่งมีมาก่อนหน้าแนวคิดแบบประชาธิปไตย (practice 

before theory) หรือเกิดขึ้นมาจากการมีทฤษฎี มีการสร้างกรอบความคิดบางอย่างที่น าไปสู่การปฎิบัติ (theory before pratice) 

(โปรดดู ไชยันต์ ไชยพร “บทความปรัชญาการเมืองว่าด้วย :ก าเนิดประชาธิปไตยเอเธนส์ :การเมืองในประวัติศาสตร์และ

ประวัติศาสตร์ในการเมือง” รัฐศาสตร์สาร, ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 1,2542 หน้า 150-156.) 

13ก าเนิดของรูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตย อาจย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งพันปีก่อนคริสตกาล ในชุมชมโบราณ หรือในกรณี

ของพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในรูปของประชาธิปไตยของชนเผ่า ( tribal democracy) หรือในรูปของชุมชน (community 

democrscy) ในกรณีของที่ประชุมของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนา โปรดดู John Keane, The Life and Death of Democracy, 

(London : Pocket Books, 2009),p.xv-xvii. 
14Josiah Ober and Charles Hedricks, ( Eds.)   Democratia : a Conservation on Democracies, Ancient and Modern, 

(Princeton : Princeton University Press, 1996) ,p.13. 
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 จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าน ามาสู่ข้อสรุปที่ว่า ยุคทองของประชาธิปไตยนคร

รัฐเอเธนส์ กินระยะเวลากว่าสองร้อยปีหรืออยู่ในราว 508 ถึง 322 ปีก่อนคริสต์กาล โดยเหตุการณ์ความเป็นมาทั้ง

ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้าและช่วงเข้าสู่ยุคทองของประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์ได้ปรากฎทั้งสิ่งที่เป็นแนวความคิด 

รูปแบบ หลักการ การปฎิบัติ กระบวนการทางการเมืองและการสร้างสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผลกระทบกับ

ความเป็นประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์เกิดขึ้นตามมามากมาย 15 นอกเหนือไปจากการสถาปนาสถาบัน 

กระบวนการทางการเมืองรวมไปถึงการตรากฎหมายใหม่ขึ้นมาใช้ เพ่ือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย

ของนครรัฐเอเธนส์ ยังมีประเด็นการน าเข้าตัวอักษรของเอเธนส์มาจากชาวโพนีเชียน (Phoenician alphabet) 

ช่วยให้เกิดตัวอักษรในการเขียน (alphabetic script) สร้างความสะดวกในทั้งในการเขียนและการอ่าน กระจาย

ออกสู่พลเมืองชาวเอเธนส์ในวงกว้าง ที่มีผลต่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความรู้และการ

เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง16 

ความเป็นประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์นั้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่อยู่ในรูปของพัฒนาการ

ภายใต้การปฏิรูปหลายครั้งหลายครา ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มพลังต่างๆในสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างคนชั้นสูงกับคนชั้นล่าง ระหว่างคนรวยกับคนยากจน17 ทางด้านเนื้อหาและรายละเอียดใน

ด้านรูปแบบการปกครองก่อนที่ไคส์ธีนีส (Cleisthenes) จะลงมือด าเนินงานการปฎิรูปทางการเมืองขนานใหญ่ให้กับ

นครรัฐเอเธนส์ในปี 507 ก่อนคริสต์กาล ประชาธิปไตยเอเธนส์เคยถูกโซลอน ด าเนินการปฎิรูปปูทางมาก่อน ใน

ระยะเวลาต่อมาจากหลักฐานของนักปราชญ์อย่างอริสโตเติล (Aristotle) ลงความเห็นว่าบุคคลผู้ริเริ่มท าให้นครรัฐ

เอเธนส์มีการปกครองแบบประชาธิปไตยคนแรกก็คือโซลอน ภายใต้บทบาทการปฎิรูปเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าให้กับ

ระบอบการปกครองที่เรียกว่า ‘ประชาธิปไตยดั้งเดิมหรือประชาธิปไตยของบรรพบุรุษของเอเธนส์’ (the ancient 

                                                           
15โปรดดูรายละเอียดเรื่องการปฎิรูปทางการเมืองนครรัฐเอเธนส์ช่วงระหว่างปี 636-404 ก่อนคริสต์กาลใน Mogens Herman 
Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes :Structure, Principle and Ideology. Translated by 
J.A. Crooks. (Oxford:Blackwell Publishers, 1991),.pp.29-54 และใน Simon Hornblower, Creation and Development 
of Democratic Institutions in Ancient Greece. In Democracy: The Unfinished Journey 508 BC to AD 1993. edited 
by John Dunn (Oxford: Oxford University Press, 2002).,pp.1-15. 

16โปรดดูรายละเอียใน Paul Cartledge, Democracy : A Life. (Oxford : Oxford University Press, 2016),p.20. 
17John Dunn, op.cit,p.32. 
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Athenian democracy or the Athenian democracy of our ancestors)18 อยู่ในลักษณะของการปฏิรูปที่

ค่อยๆดึงเอาอ านาจจากกลุ่มชนชั้นน ามากระจายสู่ประชาชน โดยภารกิจของโซลอนเริ่มต้นขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบในการคัดเลือกผู้น าสูงสุด19 (king or basileus) สู่การตั้งสถาบันทางการเมืองมีชื่อเรียกว่า ‘สภาสี่ร้อย’ 

(Council of Four Hundred) ต่อมาในช่วงปี 594-593 ก่อนคริสต์กาล โซลอนได้ก่อตั้ง ‘ศาลประชาชน’ (The 

Heliaia) เพ่ิมขึ้นมาอีกสถาบันหนึ่ง20  

นอกจากการสร้างสถาบันทางการเมืองขึ้นมาใหม่แล้ว รัฐบุรุษอย่างโซลอนยังได้ด าเนินการประมวล

กฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือใช้เป็นหลักในการปกครองและบริหารแผ่นดิน ติดตามมาด้วยผลงานการปฎิรูปทาง

เศรษฐกิจได้แก่การยกเลิกเรื่องของการประกันการชดใช้หนี้สินด้วยการเป็นทาส ให้เสรีภาพแก่บรรดาผู้ที่ตกเป็น

ทาส อันเนื่องมาจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงความพยายามที่จะปลดปล่อยบุคคลผู้ถูกขายไปเป็นทาส

ในต่างแดนและที่มีความส าคัญสุดก็คือเรื่องของการปฎิรูปที่ดิน ซึ่งในตัวรายละเอียดของการปฎิรูปที่ดิน โซลอนได้

ออกนโยบายปลดปล่อยพวกแรงงานมีชื่อเรียกว่า หนึ่งในหกจากพันธะของผลผลิตหนึ่งในหก โดยสืบเนื่องจากคน

จนต้องเป็นผู้อาศัยที่ดินของชนชั้นสูงในการท ามาหาเลี้ยงชีพ จ าต้องแบ่งผลผลิตเป็นจ านวนปีละหนึ่งในหกของ

ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดมาให้กับบรรดาชนชั้นสูงและเจ้าของที่ดิน แต่นโยบายใหม่อนุญาติให้พวกหนึ่งในหกสามารถ

ครอบครองที่ดินที่ตัวเองอาศัยท ากินโดยไม่ต้องมีข้อผูกพัน ขณะตัวที่ดินยังมีชนชั้นสูงเป็นเจ้าของอยู่ นอกจากนั้น

ความพยามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางชนชั้นของเอเธนส์ในลักษณะการเป็นรูปทรงปิรามิด ประกอบขึ้นด้วยคน

รวยจ านวนน้อยอยู่บนยอดกับคนจนจ านวนมากอยู่เป็นฐานให้เกิดความสมดุลมากขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

                                                           
18ไชยันต์ ไชยพร “บทความปรัชญาการเมืองว่าด้วย:ก าเนิดประชาธิปไตยเอเธนส์:การเมืองในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ใน

การเมือง” รัฐศาสตร์สาร, ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 1,2542 หน้า 150 
19รายละเอียดด้านโครงสร้างทางสังคมการเมืองของเอเธนส์ยุคโบราณก่อนการปฎิรูปของโซลอนหรือประมาณ 700 ปีก่อน
คริสตกาล ประกอบขึ้นด้วยบุคคลสามประเภท ได้แก่หัวหน้าเผ่าผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้น าสูงสุดของเผ่าต่างๆ (king or 
basileus) บุคคลประเภทต่อมาก็คือหัวหน้าเผ่าต่างๆและสามัญชน (demos) โดยที่นครรัฐเอเธนส์มีต าแหน่งผู้ปกครอง 
(magistrates or archai) ผ่านการคัดเลือกมาจาก ‘Eupatridai’ ที่มีความหมายถึงตระกูลอภิชน (aristocrat family) เป็นเจ้า
ที่ดินและท าหน้าที่เป็นผู้น าของเผ่า โดยผู้ปกครองและผู้น าทางการเมืองจะมาจากผู้น าเผ่าทั้งเก้าเผ่าของเอเธนส์  นอกจากนี้ยังมี
องค์กรทางการเมืองได้แก่องค์ประชุมทางการเมือง (political assembly) ประกอบขึ้นด้วยคณะกรรมการที่มาจากผู้น าจาก 48 
หน่วยการปกครองย่อยและสภาของผู้อาวุโส (council of the Aeropagus) มีหน้าที่หลักส าคัญในการให้ค าปรึกษาแก่กลุ่ม
ผู้ปกครองทั้งเก้า (โปรดดูรายละเอียดใน Hansans, 1991:27-28)   

20Sanford Lakoff, Democracy : History, Theory, Practice. (New York : Westview Press, 1996),p.40. 
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ดังกล่าว โซลอนได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า ‘metrioi’ อาจให้นิยามได้ว่าเป็นชนชั้นกลางมีความเป็นมาจากบุคคลผู้ถือ

ครองที่ดิน ซึ่งการมีคุณสมบัติดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งท าให้บุคคลผู้นั้นเข้ามาสู่ต าแหน่งสาธารณะ ได้มีอาชีพเป็นถึง

ทหารของกองทัพบก (hoplites)21 จนมีผลท าให้จ านวนทหารบกที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อปี 490 ก่อนคริสต์กาลมี

จ านวนมากกว่า 9,000 นาย  คิดเป็นจ านวนถึงหนึ่งในสามของพลเมืองชาวเอเธนส์22 

นโยบายดังกล่าวมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจทางการเมือง ค่อยๆถ่ายโอนจากเดิมซึ่ง

อยู่ในมือของชนชั้นสูงมาสู่กลุ่มคนรวยใหม่ รวมไปถึงเจ้าของที่ดินขนาดกลางและขนาดเล็ก 23การปฎิรูปทั้งทาง

การเมืองและเศรษฐกิจดังกล่าวของโซลอนได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ก าหนดให้สังคมเอเธนส์ ซึ่งอ านาจทางการเมือง 

การปกครองเคยอยู่ภายใต้กลุ่มอภิชน (aristocrats) มาเป็นการปกครองโดยคนรวย (the rule of wealth) ในช่วง

ระยะเวลาต่อมาคบเพลิงแห่งการปฎิรูประบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์  ถูกส่งผ่านมายังนักการเมืองและ

รัฐบุรุษอย่างไคส์ธีนีส โดยชื่อของไคส์ธีนิสเป็นบุคคลที่ เฮโรโดตัส (Herodotus) ขนานนามว่าเป็นบิดาแห่ง

ประชาธิปไตยเอเธนส์ (the father of Athenian democracy)24  ที่มีความหมายถึงความส าคัญในการดึงมวล

มหาชน (mass) เข้าสู่การเมือง ที่มีนัยส าคัญว่าแต่เดิมการเมืองเป็นกิจกรรมเฉพาะของบรรดาผู้น า ชนชั้นสูงและ

กลุ่มผู้สนับสนุนในแต่ละฝ่ายแต่ละพวกเท่านั้น ส่วนมวลมหาชนในสังคมการเมืองกลับถูกทิ้งให้อยู่อย่างโด่ดเดี่ยว ไม่

มีการเปิดช่องทางให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับศูนย์อ านาจทางการเมืองเลย ความเป็นจริงในทางปฎิบัติแล้ว

นัยความส าคัญของไคส์ธีนีสลงมือกระท า กลับอยู่ที่การปฎิรูปสถาบันทางการเมืองอย่าง ‘สภาประชาชน’ (The 

                                                           
21ในนครรัฐเอเธนส์โบราณทหารบกหรือทหารราบ (hoplites) เลือกมาจากบุคคลที่พอจะมีฐานะ เนื่องจากจะต้องมีอาวุธ
ครอบครองเอาไว้เป็นของตัวเอง ขณะที่ทหารเรือหรือฝีพาย (thetis) มีที่มาจากคนยากจน ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางกองทัพเห็นได้
ชัดเจนภายหลังจากเอเธนส์ได้รับชัยชนะต่อจักรวรรดิเปอร์เซีย ติดตามมาด้วยการจัดตั้งสหพันธ์ ‘Dellian League’ ขึ้นมาในปี 
478 ก่อนคริสต์กาล จนเรียกได้ว่าสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับกองทัพเรือของเอเธนส์ในการเป็นเจ้าทะเลอีเจียน (Aegean 
Sea) ซึ่งการผันอ านาจจากทางบกอยู่เดิมมาเป็นการเป็นมหาอ านาจในทางทะเลของเอเธนส์ ได้เป็นเง่ือนไขและตัวแปรส าคัญ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงดุลอ านาจของการเมืองภายใน โดยด าเนินอยู่ในลักษณะของการดึงมหาชน คนยากจนในสังคมให้เข้ามามี
ต าแหน่งหน้าที่ จนกลายมาเป็นฐานอ านาจให้กับผู้น าในระบอบประชาธิปไตยในระยะเวลาต่อมา  

22Josiah Ober, op.cit.,pp.14-15.  
23Mogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes : Structure, Principle and 

Ideology. Translated by J.A. Crooks, (Oxford : Oxford University Press, 1991),p30.  
24Herodotus, The Histories. Translated by A. Aubrey De Selincourt. Revised with Introductory matter and Notes 

By John Marincola. (Harmondsworth : Penguin Books, 1996) ,pp.128-133. 
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Athenian Assembly or Ecclesia) และ  ‘สภ าห้ า ร้ อ ย ’ (The Council of Five Hundred or Boule) จ าก

ของเดิมในชื่อสภาสี่ร้อยของโซลอน ภายหลังจากการปฎิรูปอนุญาตให้ชนชั้นล่างของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมือง จ านวนสมาชิกของสภาจะประกอบไปด้วยพลเมืองในฐานะตัวแทนมาจากหน่ วยการปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ 

จากเดิมทีค่วามเป็นสมาชิกภาพของสถาบันตกอยู่ภายใต้การครอบครอง และการชี้น าของเหล่าชนชั้นสูง คนร่ ารวย

ของนครรัฐเอเธนส์เท่านั้น25   

ขณะที่เหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะปฏิรูปโครงสร้างทางอ านาจได้ประสบผลส าเร็จนั้น ด้านของไคส์ธีนีสได้ด า

เนินการขับไล่ทรราชย์ฮิบไปอัส (Hippias) ไปได้ในปี 508 ก่อนคริสต์กาล หลังจากนั้นได้ลงมือแบ่งและขยาย

จ านวนเผ่าที่เคยมีอยู่เดิมสี่เผ่า ซึ่งผู้น าทั้งสี่เผ่านี้ที่ผ่านมาได้มีการต่อสู้แย่งชิงอ านาจทางการเมืองน าเอเธนส์ไปสู่การ

ปกครองในแบบทรราชย์มาตลอด จนไคส์ธีนีสได้จัดการเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดองค์กรทางประชากรเสียใหม่ 

(demographic organization) ด้วยการแบ่งออกมาเป็นสิบเผ่าพร้อมใช้ชื่อเรียกใหม่ว่า ‘deme’ ซึ่งเป็นหน่วย

ทางการปกครองที่มีความหมายใกล้เคียงกับเมืองหรือนครในยุคปัจจุบัน ที่ส าคัญการปูพ้ืนฐานไปสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยให้แก่นครรัฐเอเธนส์ ไคส์ธีนีสยังได้สร้างกระบวนการที่เรียกว่า ‘isonomia’ (iso=same, equal) มี

ความหมายถึงความเท่าเทียมต่อหน้ากฎหมาย (equality of law, balance of rule) ซึ่งเรื่องของความเท่าเทียม

ต่อหน้ากฎหมายเคยปรากฎในงานเขียนของนักประวัติศาสตร์อย่างเฮโรโดตัสมาก่อน มีความหมายคือ หนึ่ง การ

ต าแหน่งทางการต่างๆ มีทีม่าจากการจับสลาก (by lottery) ซ่ึงแต่เดิมเป็นเรื่องของชนชั้น ฐานะทางเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว สอง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตัวเอง โดยก่อนออกจาก

ต าแหน่งจะต้องพิสูจน์ให้สาธารณะชนยอมรับในผลงานที่ตัวเองด าเนินการมา และพร้อมที่จะถูกลงโทษหากพบว่า

ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง และเรื่องท่ีสามก็คือสภาประชาชน (city council) ต้องให้เสรีภาพทางการพูดแก่พลเมืองทุก

                                                           
25 ความพยายามทลายโครงสร้างทางการเมืองและสังคมแบบเก่า โดยจัดรูปแบบของการบริหารการปกครองเสียใหม่ผ่านการแบ่ง

หน่วยการปกครอง โดยแตกเผ่าสี่เผ่าที่มีอยู่เดิมออกเป็นสิบเผ่า ท าให้แต่เดิมที่มีหน่วยย่อยที่รองจากเผ่า (riding or trittyes) 3 เขต

เพิ่มขึ้นมากลายเป็น 39 เขต และจากเดิมที่มี 12 หมู่บ้าน (demes) ก็เพิ่มเป็น 139 หมู่บ้าน นั้นหมายถึงการแบ่งซอยปริมณฑล

ของหน่วยการปกครองออกเป็นหน่วยย่อยๆ และจากการปฎิรูปหน่วยท้องถิ่นเหล่านี้ต่อมากลายมาเป็นฐานของสถาบันการเมือง

ใหม่ที่ไคส์ธีนีสสถาปนาขึ้นมานั้นคือ ‘สภาห้าร้อย’ (The Council of Five Hundred or Boule) โดยยังมี ‘สภาประชาชน’ (The 

Athenian Assembly or Ecclesia) ที่ซึ่งเผ่าทั้งสิบเผ่าจะต้องส่งตัวแทนผ่านการจับสลากจากแต่ละเผ่าเป็นจ านวนเผ่าละ 50 คน

มาท าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาห้าร้อย มีอายุอยู่ในต าแหน่งคนละหนึ่งปี ส่วนทางสภาประชาชนนั้นใช้วิธีการจับสลากจากพลเมือง

ทั่วไปของเอเธนส์ 
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คน (isegora) พร้อมกับแนวคิดในเรื่อง ‘เสรีภาพของการพูดในสภา’ (freedom of speech or isegoria) ของ

พลเมืองชาวเอเธนส์ ทั้งสองหลักการนี้ได้กลายมาเป็นอุดมการณ์ส าคัญ มีส่วนผลักดันกระตุ้นให้พลเมืองมี

พฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะที่สอดคล้องกับสถาบันและโครงสร้างทางการเมืองที่อ านาจอิงอยู่กับพลเมือง

ส่วนใหญ่26  

การเกิดแนวคิดดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกุญแจอันส าคัญในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็น

ช่องทางของการใช้อ านาจทางการเมืองของพลเมืองชาวเอเธนส์ (political participation)  ด าเนินอยู่ภายใต้การ

อนุญาตให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกของสภามาพบปะสนทนา ด าเนินการอภิปรายทางการเมืองกันในสภา มีการตัดสินใจ

เป็นมติและนโยบายออกมา ส่วนฝ่ายผู้ที่เข้าร่วมก็ต้องเคารพมติที่ออกมา ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติอันส าคัญอย่างหนึ่ง

ของความเป็นประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนส์ (direct democracy)27 ขณะที่ผลงานการปฎิรูปทาง

การเมืองของไคส์ธีนีสมาปรากฎผลชัดเจนในสมัยของผู้น าชื่อเอฟีอัลตีส (Ephialtes) หรืออยู่ในช่วงระยะปี 462 

ก่อนคริสต์กาล ที่ได้ปิดฉากบทบาทอ านาจของสภาอาวุโส (the Aeropagus) โดยได้จัดสรรเปลี่ยนแปลงอ านาจที่

สภาอาวุโสเคยมีอยู่นั้นถูกแบ่งส่วนกระจายไปยังสถาบันทางการเมืองต่างๆที่ต่อมากลายเป็นสถาบันทางการเมือง

หลักของระบอบประชาธิปไตยเอเธนส์ คือ สภาประชาชน (the Assembly) สภาห้าร้อย (the Council) และศาล

ประชาชน (Heliaia)28 

  เอเธนส์กับพัฒนาการของสถาบัน รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง 

ประชาธิปไตยที่ถือก าเนิดขึ้น ณ นครรัฐเอเธนส์มาจากค าว่า ‘demokratia’ มีความหมายถึงการปกครอง

ตัวเองระหว่างพลเมืองชาวเอเธนส์ที่มีฐานะเท่าเทียมกัน แต่ความหมายของพลเมืองที่มีความเท่าเทียมกันนั้นเป็น

                                                           
26Herodotus.,op.cit,pp.124-125. 
27รูปแบบประชาธิปไตยทางตรงของเอเธนส์สะท้อนผ่านความเป็นพลเมืองของชาวเอเธนส์ ที่ผูกติดอยู่กับกิจกรรมการเข้ามาส่วน

ร่วมทางการเมืองและกิจการต่างๆของบ้านเมืองอย่างกระตือรือร้น (actively participation) ตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยตรง รวมไปถึงการจัดงานในลักษณะของการเฉลิมฉลองต่างๆ ที่นครรัฐได้จัดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาต่างๆของปี อาทิเทศกาลรื่น

เริงสังสรรค์ ขบวนพาเหรด งานบูชาเทพเจ้าและการแสดงละครโศกนาฎกรรม (โปรดดู Josiah Ober “Condition for Athenian 

Democracy” in The Making and Unmaking of Democracy: Lesson from History and World Politics, edited by 

Theodore K. Rabb & Ezra N. Suleiman. (New York: Routledge, 2003),.pp.11-12.   
28Sanford Lakoff, op.cit.pp.16-17. 
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ของเหล่าอภิชนที่มี เสรีภาพ (aristocrats freedom)29 กล่าวคือเป็นประชาธิปไตยเฉพาะของพ่อบ้าน 

(patriarchs)30 เป็นเสรีภาพที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความเท่าเทียมกันบนสถานะของความเป็นพลเมือง 

(freedom among equals) เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเอเธนส์จึงไม่ได้เป็นประชาธิปไตยในความหมายของการ

เป็นรูปแบบการปกครองที่ได้แจกจ่ายสิทธิ เสรีภาพและสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ให้แก่ผู้คนในสังคมอย่าง

ทั่วถึงเสมอหน้ากันเหมือนกับประชาธิปไตยสมัยใหม่ ตัวอย่างของการมี ‘isegoria’ ก็คือการมีสิทธิในการแสดงออก

ซึ่งค าพูด ซ่ึงเป็นความเท่าเทียมในการพูด (the right to speak, equality of speech) จึงเป็นเสรีภาพของเสรีชน 

โดยในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นศตวรรษที่ห้าก่อนคริสตกาล เป็นสิ่งที่ถูกน ามารวมเข้ากับสิ่งที่เรียกว่า ‘parrhesia’ ที่

มีความหมายถึงการพูดในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ( frankness, outspokeness) ด้านของผู้พูด

สามารถพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาปราศจากความกลัวหรือการถูกแก้แค้นเอาคืน ซึ่งบุคคลผู้สามารถพูดหรือ

แสดงออกทางค าพูดได้อย่างเสรีอย่างที่ตนเองต้องการนั้น จะต้องมีสถานะทางสังคมที่สูง  เป็นบุคคลที่มีคนเคารพ

นับถือ จึงไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะท าได้31  

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติประชาธิปไตยเอเธนส์ได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในสมัยของไคส์ธีนีส มาจาก

การลงมือปฎิรูปสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ‘สภาประชาชน’ (The Athenian Assembly or 

Ecclesia) กับ ‘สภาห้าร้อย’ (The Council of Five Hundred or Boule) ซึ่งภายหลังจากการปฎิรูปมีการ

อนุญาตให้ชนชั้นล่างของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ทางด้านจ านวนสมาชิกของสถาบันการเมืองต่างๆ

ประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีอายุเกินยี่สิบปี อยู่ในฐานะตัวแทนมาจากหน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจากเดิม

ความเป็นสมาชิกภาพของสถาบันเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้การครอบครองและการชี้น าของเหล่าชนชั้นสูง หรือคนที่มี

ฐานะร่ ารวยของนครรัฐเอเธนส์เท่านั้น โดยความพยายามทลายโครงสร้างทางการเมืองและสังคมแบบเก่า  ผ่าน

ทางการจัดรูปแบบของการบริหารการปกครองเสียใหม่ อีกทั้งผ่านการแบ่งหน่วยการปกครอง โดยการแตกเผ่าสี่

เผ่าที่มีอยู่เดิมออกมาเป็นสิบเผ่า ท าให้แต่เดิมที่มีหน่วยย่อยที่รองจากเผ่า (riding or trittyes) จ านวน 3 เขต

เพ่ิมขึ้นมากลายเป็น 39 เขต และจากเดิมที่มี 12 หมู่บ้าน (demes) ก็เพ่ิมเป็น 140 หมู่บ้าน นั้นหมายถึงการแบ่ง

ซอยปริมณฑลของหน่วยการปกครองออกเป็นหน่วยย่อยๆ และจากการปฎิรูปหน่วยท้องถิ่นเหล่านี้  ในระยะเวลา

                                                           
29โปรดดูความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยโบราณกับยุคใหม่ได้ใน Benjamin Constant, Political Writing. Edited by 
Biancamaria Fontana. (Cambridge: Cambridge University Press, 1988) 
30David Held, Model of Democracy. (Cambridge : Polity Press, 2006) ,p19.  
31บคุคลผู้ เป็นแบบอย่างของ ‘parrhesia’ ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัดีได้แก่โสเกรตีส 
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ต่อมาได้พัฒนากลายมาเป็นฐานของสถาบันการเมืองใหม่นั้นก็คือ ‘สภาประชาชน’ (The Athenian Assembly 

or Ecclesia) ซึ่งประกอบด้วยจ านวนสมาชิกหกพันคน ด าเนินงานโดยจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆอย่าง

น้อย 40 ครั้งต่อปีเพ่ือเสนอร่างกฎหมายส่งต่อให้กับ ‘สภาห้าร้อย’ (The Council of Five Hundred or Boule) 

ซึ่งท าหน้าที่ด้านการบริหารปกครองอยู่ในรูปของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวางระเบียบวาระการ

ประชุม (executive and steering committee) รวมไปถึงการตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆ ส่วนที่มาของสมาชิกมา

จากเผ่าทั้งสิบเผ่าจะต้องส่งตัวแทนที่มีอายุมากกว่าสามสิบปี ผ่านการจับสลากจากแต่ละเผ่าเป็นจ านวนเผ่าละ 50 

คนมาท าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาห้าร้อย มีอายุอยู่ ในต าแหน่งคนละหนึ่งปี นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการห้าสิบ 

(Committee of 50) ด ารงต าแหน่งหนึ่งเดือนและผู้น าสูงสุดในต าแหน่งประธานของคณะกรรมการ (President 

of Committee) ที่ด ารงต าแหน่งแค่เพียงวันเดียว โดยทั้งคณะกรรมการและประธานท าหน้าที่แนะน าและให้

ข้อเสนอแนะแก่ ‘สภาห้าร้อย’ ส่วนทางสภาประชาชนนั้นใช้วิธีการจับสลากจากพลเมืองทั่วไปของเอเธนส์ ส่วน

สถาบันทางการเมืองสุดท้ายอย่างศาล (courts) ประกอบขึ้นด้วยคณะลูกขุน (juries) จ านวน 501 คนมาจาก

พลเมืองที่มีอายุมากกว่าสามสิบปี32 

นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้วการปฎิรูปทางการเมืองของไคส์ธีนีส ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงปี 508-507 ก่อน

คริสต์กาล ยังได้ชูหลักการไปจนถึงแนวคิดในเรื่อง ‘ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย’ (equal before the law 

or isonomia) พร้อมกับแนวคิดในเรื่อง ‘เสรีภาพของการพูดในสภา’ (freedom of speech or isegoria) ของ

พลเมืองชาวเอเธนส์ ในส่วนของการให้ความส าคัญกับ ‘isonomy’ ต้องถือว่าเป็นหัวใจหลักของประชาธิปไตย

เอเธนส์ เนื่องจากความเสมอภาคจะเกิดขึ้นได้ภายใต้นครรัฐที่มีกฎหมายและสถาบันมารองรับความเท่าเทียมของ

พลเมืองเอเธนส์ในการเข้าร่วมกิจการสาธารณะ เพราะฉะนั้นความเสมอภาคในที่นี้จึงเป็นความเสมอภาคในแง่ของ

ความเป็นพลเมืองไม่ใช่ในฐานะปัจเจกชน (private person) และเป็นเสรีภาพที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทางการเมือง 

(political space) อย่างย่านตลาดและสภา โดยเป็นสถานที่อนุญาตให้ทุกคนได้มาพบปะกันในฐานะบุคคลผู้มี

ความเท่าเทียมกัน (peer) ซ่ึงมันจะไม่หยุดอยู่ที่ความเท่าเทียมเท่านั้นแต่จะชักน าผู้คนไปสู่เรื่องของมิตรภาพ ความ

เท่าเทียมเหมือนกับที่อริสโตเติลไดก้ล่าวไว้ในหนังสือ Nicomachean Ethics  

แนวคิดในเรื่อง ‘ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย’ และ ‘เสรีภาพของการพูดในสภา’ มีส่วนส าคัญใน

การผลักดันและกระตุ้นให้พลเมืองแสดงออกถึงพฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะที่มีความสอดคล้องไปกับสถาบัน

                                                           
32David Held, Ibid.pp.18-19. 
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และโครงสร้างทางการเมืองที่ให้อ านาจอิงอยู่กับพลเมืองส่วนใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังถือได้ว่าเป็นกุญแจอันส าคัญใน

การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง อีกทั้งเป็นช่องทางในการใช้อ านาจทางการเมืองของพลเมืองชาว

เอเธนส์ (political participation) ด าเนินอยู่ภายใต้การอนุญาตให้พลเมืองผู้เป็นสมาชิกของสภามาพบปะสนทนา 

ด าเนินการอภิปรายและถกเถียงประเด็นต่างๆทางการเมืองกันในสภา โดยมีการตัดสินใจเป็นมติและนโยบาย

ออกมา ส่วนฝ่ายผู้ที่เข้าร่วมก็ต้องเคารพมติที่ออกมา ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติอันส าคัญอย่างหนึ่งของความเป็น

ประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนส์ (direct democracy)33 ขณะทีผ่ลงานการปฎิรูปทางการเมืองของไคส์ธีนี

สมาปรากฎผลชัดเจนในสมัยของผู้น าชื่อเอฟีอัลตีส ซึ่งอยู่ในช่วงระยะปี 462 ก่อนคริสต์กาล ที่ได้ปิดฉากบทบาท

อ านาจของสภาอาวุโส (the Aeropagus) ที่มีมานาน ในลักษณะของการจัดสรรและเปลี่ยนแปลงอ านาจที่สภา

อาวุโสเคยมีอยู่นั้นได้ถูกแบ่งส่วนกระจายไปยังสถาบันทางการเมืองต่างๆ อาทิสภาประชาชน ( the Assembly) 

สภาห้าร้อย (the Council) และศาลประชาชน (Heliaia)34  

ขณะทีป่ระชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค อันเกิดมาจากการที่ผู้คน

ส่วนมากของสังคมมีธุระส่วนตัว หรือไม่ก็ต้องวุ่นวายอยู่กับเรื่องการท ามาหากินเลี้ยงปากท้องของตัวเองและ

ครอบครัว ขณะเดียวกันลมหายใจของประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์เอง ขึ้นอยู่กับการที่ต้องพ่ึงพาพ่ึงพิงคน

จ านวนมากเหล่านี้ในเรื่องของการเข้ามามีส่วนรวมทางการเมือง  ดังนั้นเพ่ือจะให้ชาวบ้านคนยากจนสามารถเข้ามา

มีส่วนรวมและมีบทบาททางการเมืองหรือท ากิจการบ้านเมืองโดยไม่ต้องเป็นห่วงและกังวลอยู่ กับเรื่องการท ามาหา

กินเลี้ยงปากท้องและอาชีพที่ตัวเองท าอยู่  ผู้น าในช่วงระยะเวลาต่อมาอย่างเพอรีคลีส  ท าหน้าที่อยู่ในช่วงระยะเวลาราว

ปี 430-429 ก่อนคริสต์กาล มองเห็นปัญญาและได้คิดหาหนทางแก้ปัญหาเพ่ือจะดึงมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมือง ด้วยวิธีการจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีต าแหน่งทางสาธารณะกับพลเมืองที่เข้าร่วม

                                                           
33รูปแบบประชาธิปไตยทางตรงของเอเธนส์สะท้อนผ่านคุณสมบัติความเป็นพลเมืองของชาวเอเธนส์ ที่ผูกติดอยู่กับกิจกรรมการเข้า
มาส่วนร่วมทางการเมืองและกิจการต่างๆของบ้านเมืองอย่างกระตือรือร้น (actively participation) ตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองโดยตรงรวมไปถึงการจัดงานในลักษณะของการเฉลิมฉลองต่างๆ ที่ทางนครรัฐได้จัดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาต่างๆของปี 
อาทิเทศกาลรื่นเริงสังสรรค์ ขบวนพาเหรด งานบูชาเทพเจ้ารวมไปถึงการจัดสังเวยสิ่งของต่างๆแก่เทพเจ้าและการแสดงละครโศก
นาฎกรรม (โปรดดู Josiah Ober “Condition for Athenian Democracy” in The Making and Unmaking of Democracy: 
Lesson from History and World Politics, edited by Theodore K. Rabb & Ezra N. Suleiman. (New York: Routledge, 
2003), pp.11-12.   

34John Dunn, op.cit, pp.31-40. David Held, op.cit, pp.16-20. 
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กิจกรรมทางการเมือง อันได้แก่การท าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภา35 ในลักษณะของการกินเงินเดือนประจ าในช่วง

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ อีกทั้งยังมีการวางข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ของการเป็นพลเมืองให้มีความรัดกุม

เข้มงวดขึ้น ดังมีรายละเอียดระบุก าหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งเป็นพลเมืองเอเธนส์ได้นั้น จะต้องเป็นบุตรอันชอบธรรมของ

บิดามารดาที่เป็นพลเมืองชาวเอเธนส์ ในขณะเดียวกันก็มีบทลงโทษพลเมืองชาวเอเธนส์ที่ไปแต่งงานกับคนต่างด้าว

อีกด้วย36   

นอกเหนือไปจากคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นพลเมืองที่มาพร้อมกับเสรีภาพภายใต้นครรัฐ ประกอบ

เข้ากับเงื่อนไขทางด้านเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในความเป็นพลเมือง รวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างกับ

สถาบันทางการเมืองของนครรัฐเอเธนส์ที่เป็นแกนกลางส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นมาแล้ว ยังคงมี

เงื่อนไขและปัจจัยทางด้านจ านวนประชากรและขนาดของพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดที่มีความส าคัญ

ดังต่อไปนี้37  

1. นครรัฐประกอบขึ้นด้วยจ านวนประชากรที่มีสถานะของความเป็นพลเมืองไม่เกินห้าหมื่นคน (นครรัฐ

เอเธนส์มีจ านวนพลเมืองประมาณสองถึงสามหมื่นคน) ขณะที่จ านวนประชากรรวมทั้งหมดมีอยู่ประมาณสองแสน

ถึงสามแสนคน ซึ่งหากพิจารณาดูในบทสนทนา The Laws  เพลโตได้มีการระบุตัวเลขของพลเมืองที่มีความ

เหมาะสม (optimal number) ของชุมชนการเมืองควรอยู่ที่จ านวน 5,040 คน ขณะที่จ านวนประชากรทั้งหมด

                                                           
35รูปแบบของการดึงมวลชนให้เข้ามาสู่วงจรและกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าประชุมสภาประชาชน (assembly) 
และศาล (law courts) ด้วยการจ่ายค่าจ้างตอบแทนจากทางการ (system of state-payment) ถูกด้านของอริสโตเติลกล่าวถึง
รายละเอียดในหนังสือ The Politics เล่มที่สี่ว่าด้วยรูปแบบของระบอบการปกครองที่ใช้ปฎิบัติกันอยู่จริง (actual constitutions) 
ซึ่งในบทดังกล่าวอริสโตเติลจัดแบ่งรูปแบบของประชาธิปไตยออกเป็นสี่รูปแบบ โดยรูปแบบสุดท้ายก็คือฝ่ายทางบ้านเมืองได้จ่าย
ค่าจ้างตอบแทนในแบบเงินเดือนเพื่อเอื้ออ านวยให้กับชาวบ้าน ซึ่งมีฐานะยากจนสามารถมีเวลาว่างมาเข้าร่วมกิจการงานของนคร
รัฐได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะมีการจ่ายเงินเดือนค้าจ้างให้กับคนยากจน เหล่าคนร่ ารวยมีฐานะรวมไปถึงกลุ่มชนช้ันสูงของ
เอเธนส์มักจะมีนิสัยขาดประชุมสภาประชาชนและการพิจารณาคดีของศาล จนมีการเสนอบทลงโทษด้วยการให้จ่ายเงินค่าปรับกับ
บุคคลผู้มีฐานะหรือชนช้ันสูงท่ีละเลยไม่ปฎิบัติตามหน้าที่ ก็คือการเข้าประชุมสภาและท าหน้าท่ีในศาล ต่อมาเมื่อการปฏิรูปท่ีได้เปิด
ช่องทางให้กับเหล่าคนยากจนเข้ามาท าหน้าที่ มีผลสืบเนื่องตามมาท าให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้ามาควบคุมอ านาจในสถาบันทาง
การเมืองอย่างสภาประชาชนและศาลได้ จนฝ่ายที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วยได้กล่าวหาว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้น ามาถึงความวุ่นวายให้
เกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยของเอเธนส์  
36โปรดดูรายละเอียดใน พิศาล มุกดารัศมี ‘ประชาธิปไตย’ ใน ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม (ปากเกร็ด  : 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2556)   
37John Dunn, op.cit, p.30-35. Robert A. Dahl, On Democracy, (New Haven : Yale University Press, 2000) ,pp.7-13. 
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ของนครรัฐเอเธนส์ที่รวมทั้งเขตก าแพงเมืองและบริเวณชนบท ได้ด าเนินการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จะมีตัวเลข

อยู่ประมาณ 200,000-300,000 คนต่อมาลูกศิษย์คนส าคัญของเพลโตอย่างอริสโตเติลกล่าวถึงจ านวนประชากรที่มี

ความเหมาะสมของนครรัฐไว้ว่า ไม่ควรมีจ านวนที่น้อยเกินไปจนไม่สามารถเป็นอิสระโดยตัวมันเองในทางเศรษฐกิจ

ได้ (self-sufficient) แต่ก็ไม่ควรมีจ านวนที่มากเกินจนสมาชิกไม่อาจรู้จักกัน38  

2. การเป็นนครรัฐซึ่งมีขนาดเล็กทั้งในด้านพ้ืนที่และจ านวนประชากรที่เป็นพลเมือง ( tightly knit 

communities) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีพัฒนามาจากความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระบบเครือญาติและชนเผ่า 

และสามารถด ารงสถานะเป็นหน่วยการปกครองที่มีความเป็นอิสระ (autarky/autonomous) ทั้งในทางการเมือง

และเศรษฐกิจ39  

3. นครรัฐเป็นพ้ืนที่ทางการเมืองที่เอ้ืออ านวยให้สมาชิกของชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีความรู้จัก

มักคุ้นกัน เหมือนกับที่รุสโซกล่าวชื่นชมประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ไว้ใน The Social Contract ว่าเป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แท้จริงเนื่องจากด ารงอยู่ในนครรัฐที่มีขนาดเล็ก ท าให้ผู้คนสามารถพบปะกันอย่างง่ายดาย

และเป็นสิ่งที่สร้างให้ประชาชนเองมีความรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี40 

4. นครรัฐต้องมีองค์ประกอบของพลเมืองผู้ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง (active citizen) อีกทั้งสามารถ

ปกครองตนเอง (self-goverment)  มีการแสดงออกทางการเมืองผ่านกระบวนการเข้ ามามีส่วนร่ วม 

(participation) ที่ด าเนินไปพร้อมๆกับกิจกรรมการพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนกันทางการเมือง (deliberation) ที่

ปรากฏอยู่ในรูปของประชาธิปไตยแบบสภาประชาชน (assembly democracy)41 

5. พ้ืนฐานของพลเมืองเอเธนส์เองเป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณสาธารณะ (public spirit) ให้คุณค่าและ

ความส าคัญกับการเข้าร่วมในงานพิธีเฉลิมฉลอง งานเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้น (festival) ตั้งแต่การบูชาเทพเจ้า การ

แข่งขันทางด้านศิลปะวิทยาการและกีฬาโอลิมปิค ถือเป็นการยึดเอาเวทีสาธารณะและพ้ืนที่อย่างตลาดมาใช้เป็นที่

                                                           
38Plato. The Laws translated by Trevor Saunders, ( Harmondsworth : Penguin Books, 1974) , 738, 742, 771. 
Aristotle. The Politics, translated by A. Sinclair, (Harmondsworth : Penguin Books, 1975), 292. 
39Moses I. Finley, Democracy Ancient and Modern, (London : Chatto and Windus, 1973), pp.29-35. 
40Jean Jacques Rousseau, The Social Contract.  (Harmondsworth: Penguin Books, 1968),pp.93-94.  
41David Held, op.cit ,p.14. 
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แข่งขันประชันและแสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปวิทยาการต่างๆ (agonistic culture)42 อีกทั้งยังเป็นการ

สะท้อนถึงคุณธรรมในความเป็นพลเมือง (civic virtues) จนมีนักวิชาการในยุคหลังเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ส่ง

เสียงดัง (noisy democracy)43 

 6. เนื่องจากการด ารงต าแหน่งสาธารณะหรือทางการเมืองอยู่ในลักษณะของการจับสลากหมุนเวียน

ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาท าหน้าที่ (rotation/by lot) ดังนั้นพลเมืองชาวเอเธนส์ด ารงสถานะเป็นได้ทั้งผู้ปกครองและผู้

ใต้ปกครอง (being rule and ruled)44   

ผลงานการปฎิรูปเพ่ือกรุยทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ของทั้งโซลอนและเพอรีคลีส  

ในระยะเวลาต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐบุรุษและนักการเมืองที่ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงโฉม

หน้าทางการเมือง ด้วยการถ่ายโอนอ านาจทางการเมืองจากเดิมที่เคยผูกขาดกันอยู่แต่ในแวดวงชนชั้นสูงและ

ครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวย ให้กระจายลงมาสู่พลเมืองชาวเอเธนส์ส่วนใหญ่45 ซึ่งภายหลังจากการเสียชีวิตของเพอรีคลีส 

พวกช่างฝีมือและผู้ใช้แรงงานในฐานะพลเมืองชั้นล่างของนครรัฐเอเธนส์ มีภูมิหลังในแบบไร้การศึกษาและการ

ฝึกอบรมทางด้านดนตรีและพละศึกษา แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลท าให้ชุมชนการเมืองเปิดโอกาสและมี

ช่องทางให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้ามารับต าแหน่งสาธารณะ จนถึงขั้นได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภา

ประชาชน ที่จะเป็นประเด็นส าคัญน ามาถึงการถูกหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของความล้มเหลว ความ

ไร้เสถียรภาพและความอ่อนแอที่ด ารงอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ในระยะเวลาต่อมา46 

ระบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ได้ด าเนินมาถึงจุดแห่งความรุ่งเรืองสูงสุดในยุคของเพอรีคลีส47 แต่

หลังจากนั้นเป็นต้นมาประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ได้เดินหน้าสู่ความเสื่อม อันมีสาเหตุส าคัญมาจากตัวผู้น าและ

                                                           
42Jacob Burckhardt, The Greeks and Greek Civilization. Translated by Sheila Stern. (New York: St. Martin’s Griffin, 
1998) ,pp.160-167. 
43Patrick Watson & Benjamin R. Barber, The Struggle for Democracy. (Toronto: Key Porter Books, 2000) ,p.37.  
44John Dunn, op.cit,pp.36-37. 
45Moses Finley, op.cit,p.76. 
46Jacob Burckhardt, op.cit.,p.192. 
47ทูซีดีดีส (Thucydides) นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกกล่าวช่ืนชมยกย่องคุณสมบัติความเป็นรัฐบุรุษของเพอรีคลีสและบรรยากาศ
ความเป็นประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์เอาไว้ในหนังสือ ‘History of the Peloponnesian War’ ในบท ‘Funeral Oration’ 
(2.37)    
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ผู้ปกครอง โดยมีภูมิหลังที่สามารถเขยิบฐานะตัวเองขึ้นมาจากการอาชีพพ่อค้า48 เป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือไม่ก็เป็น

เหล่านายทหารที่มีความสามารถในศิลปะการพูดชักจูงสมาชิกสภาให้เห็นคล้อยตาม แต่ในความเป็นจริงกลับไม่มี

ความรู้ที่แท้จริงในเรื่องการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมือง มิหน าซ้ ายังด าเนินการปกครองบ้านเมืองโดย

ไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญอย่างจริงจังกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะมัวแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วน

ตน จนกลายมาเป็นสาเหตุส าคัญน ามาถึงความขัดแย้งระหว่างชนชั้น (civil strife) สร้างให้เกิดความวุ่นวายทาง

การเมืองติดตามมา ขณะเดียวกันในเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นพลเมืองค่อยๆเสื่อมคุณค่าลง ได้ก่อก าเนิดความ

เป็นปัจเจกบุคคล ผู้มองเห็นแต่ผลประโยชน์ในแบบส่วนตัวและเฉพาะหน้า เริ่มจะปรากฎให้เห็นและมีการขยายตัว

ออกไปอย่างรวดเร็ว49โดยความเสื่อมสลาย ความผิดพลาดรวมไปถึงความบกพร่องและความล้มเหลวในการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์น่าจะเป็นตัวอย่างและบทเรียนที่ส าคัญให้กับผู้น าและประชาชนใน

รุ่นต่อๆมาได้ศึกษาและท าความเข้าใจ50 

                                                           
48เป็นประเด็นที่น่าสังเกตว่าผู้น าเอเธนส์ตั้งแต่ไคส์ธีนีส์มาจนถึงเพอริคลีส ล้วนแต่เป็นผู้น าและนักการเมืองที่มีภูมิหลังมาจากชน
ช้ันสูง ด้วยการเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ทั้งสิ้น แต่เมื่อพ้นสมัยของเพอรีคลีสซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดของความรุ่งโรจน์ในความเป็น
ประชาธิปไตยของเอเธนส์ไปแล้ว ตัวของผู้น า ผู้ปกครองในเวลาต่อมามักจะมาจากชนช้ันล่างของสังคมหรือถ้าจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจก็จะเป็นพวกท่ีการประกอบธุรกิจนั้นมีฐานอยู่บนการใช้แรงงานทาส ส่วนประเด็นในเรื่องอ านาจของผู้น าใหม่นี้ ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขในแบบท่ีว่า พวกเขาจะสามารถพูดจาหว่านล้อมสมาชิกในสภาประชาชนให้เกิดความรู้สกึ ความเห็นคล้อยตามเขาได้เพยีงไร 
โดยรายช่ือของผู้น าเหล่านี้ได้แก่คลีออน  (Kleon) เคยประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของโรงฟอกหนัง ส่วนทางไฮเปอร์โบโลส 
(Hyperbolos) เคยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตตะเกียงซึ่งกลายมาเป็นผู้น าเอเธนส์คนสุดท้ายที่ถูกลงโทษด้วยการเนรเทศ หรือทางด้าน
คลีโอโฟน (Kleophon) เคยมีอาชีพเป็นช่างท าพิณแต่ต่อมาถูกลงโทษและตัดสินให้ประหารชีวิตจากคดีการเมืองของสงครามเพโล
พอนนิส ซึ่งรายช่ือของผู้น าดังกล่าวเหล่านี้ต่างลงมือแก่งแย่งชิงอ านาจ ถือเป็นสภาพการณ์ที่เลวร้ายอย่างยิ่งส าหรับนครรัฐเอเธนส์
ในขณะที่ก าลังตกอยู่ในสภาวะของสงคราม ทางด้านของนักปรัชญาการเมืองอย่างเพลโตได้กล่าวเตือนเอาไว้โดยผ่านการอ้างถึงค า
กล่าวของเทพยากรณ์ (oracle) ท านายถึงความเสื่อมที่จะบังเกิดกับนครรัฐจะมาถึงเมื่อเผ่าพันธุ์สัมฤทธิ์และเหล็กก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้ปกครอง ซึ่งในทางการเมืองที่ปรากฎอยู่มีความหมายถึงการที่ผู้น า ผู้ ปกครองมีสังกัด มีความเป็นมาอยู่ในชนช้ันพ่อค้าและ
ช่างฝีมือดังท่ีได้อธิบายมาในข้างต้น (Plato. Republic, 2001: 415c-d) 

49Josiah Ober, op.cit,p.11. 
50ขณะที่มุมมองในด้านลบต่อประชาธิปไตยเอเธนส์ของเจมส์ เมดิสัน (James Madison) จากเอกสาร ‘The 
Federalist’ พิจารณาตัดสินว่ารูปแบบประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยบริสุทธิ์ (pure democracy) ของ
เอเธนส์เป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับนครรัฐซึ่งมีขนาดเล็กเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นระบอบการปกครองที่ต้องเจอกับ
อุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความวุ่นวาย ความไร้ระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการ
แข่งขัน ที่มักน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ มิหน าซ้ าการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางการเมือง
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กิจกรรม 1.1.1 

จงอธิบายถึงปัจจัยและเงื่อนไขของความเป็นประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์ 

แนวตอบกิจกรรม 1.1.1 

 นครรัฐประกอบขึ้นด้วยจ านวนประชากรที่มีสถานะของความเป็นพลเมืองไม่เกินห้าหมื่นคน นครรัฐเป็น

พ้ืนที่ทางการเมืองที่เอ้ืออ านวยให้สมาชิกของชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน นครรัฐต้องมีองค์ประกอบของ

                                                           

ตลอดจนการแสดงออกในที่สาธารณะเป็นไปในลักษณะขาดการครุ่นคิดไตร่ตรอง ขาดความละเอียดอ่อน โดยมี
ที่มาจากพลเมืองซึ่งมีอารมณ์ มีการตัดสินใจในลักษณะที่เร่งรีบและเร่าร้อน ขณะที่อเล็กซานเดอร์ ฮามิลตัน 
(Alexander Hamilton) แม้จะเป็นนักการเมืองที่มีความชื่นชอบประชาธิปไตยกรีกโบราณแต่ก็ได้กล่าวเตือนถึง
ปัญหาและจุดอ่อนของมันว่าเป็นสิ่งที่ด าเนินสลับกันไปมาระหว่างทรราชย์ของกลุ่มหนึ่งมาต่อต้านอีกกลุ่มหนึ่ ง 
(tyranny of citizens) หรือไม่เช่นนั้นประชาชนก็มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองและพวกใช้ค าพูดเพ่ือ
ชักจูงผู้คน (demagogues)  ในฝ่ายของนักวิชาการด้านคลาสสิคอย่างอาร์ลีน แซ็กซอนเฮาส์  (Arlene 
Saxonhouse) วิเคราะห์ให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้คนในยุคสมัยใหม่ต่อประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนส์ว่า เกิดขึ้นมา
จากการมองผ่านเลนส์ของนักสร้างภาพมายาคติ (mythmakers) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของนักประวัติศาสตร์ 
นักคิดทางการเมืองของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่สิบแปด อย่างเช่นทอม เพน (Tom Paine) เจมส์ 
เมดิสันและอเล็กซานเดอร์ ฮามิลตันมาจนถึงนักปรัชญาการเมืองฮานนาห์ อาเรนดท์  (Hannah Arendt) ใน
ศตวรรษที่สิบเก้า ผลงานของอาเรนดท์ด าเนินไปในลักษณะของความพยายามหยิบยืมเอาแนวคิดรูปแบบต่างๆ ที่
ปรากฏอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ความเป็นพลเมือง ที่เกิดขึ้นกับประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์  มาสลายแก้ปัญหา
ความเป็นปริมณฑลส่วนตัว ที่ผู้คนได้เกิดการแยกตัวออกจากสาธารณะหรือโลกทางการเมือง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและ
ด าเนินอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นสังคมการเมืองสมัยใหม่50ซึ่งประเด็นการตีความในลักษณะดังกล่าว ตัวผู้ศึกษา
เองต้องเกิดความตระหนักรับรู้อยู่เสมอว่าประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ เป็นสิ่งซึ่งได้เดินทางผ่านเวลามาสองพัน
กว่าปี  จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าต้องเกิดการปะทะรวมไปถึงการได้รับอิทธิพลไปจนถึงเกิดการผสมผสานเข้ากับแนวคิด
ต่างๆ ไม่ว่าแนวคิดทางคริสต์ศาสนา แนวคิดมนุษย์นิยม (humanism) ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) 
แนวคิดการปฎิรูปทางศาสนา (Reformation) และแนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติ (natural law) มาจนถึงแนวคิดเสรี
นิ ย ม  (liberalism) โ ป รดดู  Alexander Hamilton, Madison, J. & Jay, J. The Federalist. ed. T. Ball. ( Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003) ,pp.43-45. Arlene Saxonhouse,  Athenian Democracy : Modern Mythmakers 
and Ancient Theorists. (Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1996) ,pp.11-18.  
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พลเมืองผู้ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง (active citizen) การด ารงต าแหน่งสาธารณะหรือทางการเมืองอยู่ใน

ลักษณะของการจับสลากหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาท าหน้าที่ 

 

เรื่องที่ 1.1.2 บริบทและแนวคิดภายใต้สาธารณรัฐโรมัน  

ทางด้านนักคิดและนักการเมืองผู้ที่นิยมชื่นชอบรูปแบบมหาชนรัฐนับตั้งแต่ยุคโรมัน ได้มองเห็นจุดอ่อน

และข้อบกพร่องและมุมมืดของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ ถึงแม้ว่าจะได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยทางตรง แต่ในความเป็นจริงที่เกิดข้ึนแล้วประชาธิปไตยทางตรงของ

นครรัฐเอเธนส์ดูจะสร้างความวุ่นวาย น ามาถึงความไร้ระเบียบในทางการเมืองเลยไปจนถึงขั้นสงครามกลางเมือง 

ในแบบสภาวะอนาธิปัตย์อยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้สภาวะทางการเมืองของนครรัฐเอเธนส์มีการสลับกันไปมาระหว่าง

ความเป็นประชาธิปไตยกับทรราชย์ ปรากฏการณ์ทางการเมืองของนครรัฐเอเธนส์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเริ่ม

ที่จะถูกตั้งค าถาม51 ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะใช้เป็นแบบอย่าง มุมมองดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันที่สืบ

ต่อมาจากกรีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากมุมมองของรัฐบุรุษ นักการเมืองและนักปรัชญาการเมืองอย่างซิ

เซโร (Cicero) เขาได้มองย้อนไปยังประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ว่าเป็นเพียงการลงคะแนนเสียงของประชาชน 

(popular vote) เป็นเรื่องของความคิดเห็น (matter of opinion) ท าให้ประชาธิปไตยคือการปกครองของสามัญ

ชนส่วนใหญ่ที่มีจ านวนมากสามารถใช้รูปแบบของเสียงข้างมากมาปกครองหรือบังคับกับเสียงส่วนน้อย (mob 

rule/simple majoritarianism)52 ส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนส์มักตามมาด้วยความ

วุ่นวายทางการเมืองอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่มีความแตกต่างของสมาชิก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในสถาบันทาง

การเมืองที่ส าคัญอย่างสภาประชาชน (Assembly/Ecclesia) และสภาห้าร้อย (Council/Boule) รวมไปถึงสมาชิก

ของศาลลูกขุนที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งความล้มเหลวของประชาธิปไตยเอเธนส์ในช่วงต่อมาเป็นประเด็นที่เจมส์ 

เมดิสัน (James Madison) ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า  

                                                           
51ในความเป็นจริงแล้วประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์โดนตั้งค าถาม ถูกวิพากษ์จากฝ่ายนักปรัชญาการเมืองอย่า งโสเครตีสและ
เพลโต ซึ่งมีชีวิตอยู่ร่วมเหตุการณ์ 
52Nadia Urbinati. ‘Competing for Liberty : The Republican Critique of Democracy’ in American Political Science 

Review. Vol.106, No.3 August 2012.,pp.607-609. 
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‘พลเมืองชาวเอเธนส์นั้นไม่ได้เป็นเหมือนโสเครตีสทุกคนไป พลเมืองทุกคนที่เข้าประชุมสภายังคงลักษณะ

ความเป็นฝูงชนอยู่ (mob) ดังนั้นหากปราศจากตัวแทนที่จะเป็นหลักประกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการอภิปราย

และการถกเถียงที่ เกิดขึ้น พลเมืองอาจกลายมาเป็นมวลชน (mass) ใช้เพียงอารมณ์ (passion) ระบอบ

ประชาธิปไตยทางตรงของเอเธนส์จึงขาดสื่อกลาง (ตัวกลางซึ่งก็คือรูปแบบตัวแทนในเวลาต่อมา) ที่จะส่งผลท าให้

ความคิดเห็นและสติปัญญาของผู้เข้าร่วมสามารถก้าวพ้นการพิจารณาไตร่ตรองเพียงเรื่องเฉพาะหน้าและเฉพาะ

ด้าน หันไปสู่การพิจารณาที่เล็งเห็นและค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ’53   

ส าหรับรากศัพท์ของ ‘republic’ มาจากค าว่า ‘res publica’ ในภาษาลาตินหมายถึง ‘public affairs’ ที่

สื่อความหมายถึงกิจการสาธารณะ (public enterprise) หรือสิ่งสาธารณะ (public thing)54 ในฐานะเป็นทรัพย์สิน

ร่วมกันของพลเมืองชาวโรมัน อันได้แก่ศาสนสถาน ท่อส่งน้ า อ่างอาบน้ า จัตุรัส ถนน สนามกีฬา ก าแพงเมืองรวม

ไปถึงกฎหมาย เสรีภาพ สถาบันทางการเมือง ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัติที่มี

ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโรมัน ทั้งในแง่ของการใช้สอยในชีวิตประจ าวันในลักษณะของการมาท า

กิจกรรมร่วมกัน และความหมายในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง กลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความความส าคัญ 

ความสนใจจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ โดยในบริบทของปัจจุบันหมายความถึงสถานที่ พ้ืนที่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ที่มีประวัติศาสตร์บอกเล่าถึงการรวมตัวกันต่อสู้เพ่ือเรียกร้องเสรีภาพและอิสระภาพของประชาชน ประสบการณ์

ร่วมในการได้รับชัยชนะและความพ่ายแพ้ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นความทรงจ าร่วม (collective memory) ใน

ฐานะของสมาชิกของชุมชนการเมืองอยู่ในรูปของสิ่งก่อสร้าง อาทิจัตตุรัส ถนน อนุสาวรีย์ ตึกอาคารและพิพิธภัณฑ์ 

ซึ่งท าหนา้ที่ในการยึดโยงผู้คนในสังคมการเมืองเข้าด้วยกัน สร้างให้เกิดความสามัคคี มิตรภาพ ความหวัง ความฝัน

และความสามัคคี ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ ‘res publica’ ยังมีความหมายถึงสถานะของ

ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองชาวโรมันด้วยกันเองบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและความเสมอภาค อยู่ภายใต้

กฎระเบียบเดียวกัน ส่วนความหมายสุดท้าย ‘republic’ ได้จากการแปลมาเป็นภาษาอังกฤษ คือการมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน (commomwealth) ในลักษณะของการมีสิ่งซึ่งมีคุณค่า ความสนใจและความสุขร่วมกัน 

                                                           
53โ ป ร ด ดู  Alexander Hamilton, James Madison and John Jay. The Federalist Papers. Edited by Clinton Rossiter 

with an Introduction and Notes by Charles R. Kesler. (New York : Signet Classic, 2003) ในเอกสารหมายเลข No.55. 
54ส่งอิทธิพลถึงรุสโซซึ่งนิยามความหมายของระบอบมหาชนรัฐในลักษณะดังกล่าว แต่เพิ่มเติมว่าเป็นการปกครองโดยกฎหมาย 

(เป็นใหญ่) ท่ีมาจากเจตจ านงทั่วไป (general will) มีนัยถึงการเป็นรูปแบบการปกครองและรฐับาลที่มีความชอบธรรม (legitimate 

government) (โปรดดูรายละเอียดใน The Social Contract ใน book II chapter 6) 
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(common good, common concern)55 นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมอารมณ์ ความรู้สึกของผู้คนทั้งในด้าน

ของการสร้างความหวังและความกลัว56 

ก า ร น า เ ส น อ แ น ว คิ ด ใ น เ รื่ อ ง ม ห า ช น รั ฐ ผ่ า น ม า ท า ง ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ ผ ส ม  ( mixed 

government/constitution) ของนักปรัชญาการเมืองยุคกรีกโบราณในช่วง ‘Hellenistic’57 อย่างโพลีบิอุส 

(Polybius : 200-117 BC.) มีเป้าประสงค์อยู่ที่ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหารวมไปถึงการน าเสนอทางออกให้กับ

โจทย์ส าคัญทางด้านการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย เฮเสียด (Hesiod) เพลโตและอริสโตเติล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ความเสื่อมของระบอบการปกครอง เริ่มจากระบอบที่

ดีไปสู่ระบอบที่เลว จากผู้ปกครองที่ยุติธรรมไปสู่ทรราชย์ ไม่ว่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตยไปสู่ระบอบทรราชย์ 

ระบอบอภิชนาธิปไตยไปสู่ระบอบคณาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยไปสู่ระบอบอนาธิปไตยและการปกครอง

โดยมีฝูงชนเป็นใหญ่ ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ใหญ่ของนักปรัชญาการเมืองโบราณ เมื่อด าเนิน

มาถึงอริสโตเติลเขาได้พยายามน าเสนอรูปแบบการปกครองแบบผสม (mixed constitution) ภายใต้แนวคิดและ

รูปแบบที่รู้จักกันในชื่อ ‘polity’58  

ต่อมาโพลิบิอุส เขียนยกย่องจักรวรรดิโรมันกับการประสบความส าเร็จสูงสุดในด้านการพัฒนารูปแบบ

ทางการปกครองด้วยการน าส่วนที่ดีของระบอบราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตยและประชาธิปไตยมาใส่เอาไว้ในสถาบัน

และตัวบุคคล เพ่ือหลีกเลี่ยงวัฎจักรความเสื่อมของระบอบการปกครอง ตั้งแต่การมีต าแหน่งของกงศุล (consuls) 

                                                           
55Raymond Geuss, Public Goods, Private Goods. (Princeton: Princeton University Press, 2003) ,pp.36-37. ‘republic’ 

เมื่อเข้ามาสู่อังกฤษในประมาณช่วงกลางศตวรรษท่ี 17 ได้เปลี่ยนช่ือเรียกใหม่เป็น ‘commonwealth’  

56Maurizio Viroli, Republicanism.translated from the Italian by Antony Shugaar. ( New York:Hill and Wang, 2002) 

,pp.80-81. Maurizio Viroli เช่ือมโยงความหมายถึงความรักในปิตุภูมิ ที่มีรากฐานมาจากการบริการรับใช้ตอบแทนสาธารณะ 

(caritas reipublicae/charity toward the commonweal) มีความส าคัญในการเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงบุคคลเข้ากับผู้อื่นและชุมชน 

สร้างให้เกิดสมาชิกและมิตรภาพ 
57คือช่วงท่ีปรัชญากรีกผสมกบัปรัชญาตะวนัออก เร่ิมตัง้แตช่ยัชนะของจกัรพรรดิอเลก็ซานเดอร์ตอ่นครรัฐอิสระตา่งๆของกรีก 
58โปรดด ูพิศาล มกุดารัศมี อ้างแล้ว 2557  
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วุฒิสมาชิก (senate) และสภานิติบัญญัติหรือสภาประชาชน (popular comitia/assembly)59 ในทางปฎิบัตินั้น

โครงสร้าง สถาบันทางและต าแหน่งต่างๆทางการเมืองถูกออกแบบในลักษณะที่ทั้งกระจาย แบ่งสรรและแยกออก

จากกันท าให้เกิดการคานอ านาจและความมีดุลภาพตามมา โดยทางการบริหารการปกครองนั้นมีต าแหน่งผู้น า

สูงสุดสองคน (consul/magistrates) ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาประชาชน (assembly) ในส่วนของวุฒิสภา 

(senate) มาจากครอบครัวของเหล่าชนชั้นสูง โดยครอบครัวหรือตระกูลในฐานะเป็นกลุ่มทางการเมืองที่ทรง

อิทธิพลและอยู่ในต าแหน่งส าคัญๆมาเป็นระยะเวลายาวนาน ถือเป็นการสืบทอดและความต่อเนื่องในด้านของ

จารีตธรรมเนียมปฏิบัติ ขุนนางชาวโรมันถือเป็นต าแหน่งตลอดชีพไม่ต้องเลือกตั้งมีหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาแก่กงศุล

รวมไปถึงอภิปรายกันในสภาประชาชน ส่วนพลเมืองชาวโรมัน (plebian) ก็มีสภาประชาชน (popular 

assembly/tribune) ท าหน้าที่หลักในการเลือกบุคคลผู้มาท าหน้าที่ในต าแหน่งกงศุลและการลงคะแนนเสียงเพ่ือ

ออกกฎหมาย ท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชน60  

ชาวโรมันเป็นตัวอย่างที่มีความชาญฉลาด มีความคิดที่รอบครอบในเรื่องของการจัดสรรอ านาจให้กับกลุ่ม

และชนชั้นในสังคมการเมือง เห็นได้จากการใช้อ านาจในเชิงจารีตประเพณี ปรากฏอยู่ในลักษณะของการเชื่อ ฟัง

และปฏิบัติตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นธรรมเนียมที่ได้รับการสถาปนาก่อตั้งมาจากเหล่าบรรพบุรุษชนรุ่นก่อน ชาว

โรมันเรียกอ านาจประเภทนี้ว่า ‘auctoritas’ ที่ถูกน ามาใช้ในภาษาอังกฤษมีความหมายถึงผู้สร้าง ผู้ให้ก าเนิด ผู้

ริ เริ่ม (author/creator/progenitor) อ านาจในแบบ ‘auctoritas’ แสดงออกในเชิงของค าสั่งสอน การให้

ค าแนะน า ค าปรึกษา (teacher/instructor) เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีทั้งเรื่องของความรู้และประสบการณ์ จึงเป็น

สิ่งที่อยู่ในลักษณะของการค่อยๆสั่งสมกินระยะเวลายาวนานและมีความต่อเนื่อง จนเกิดเป็นบุคคลผู้มีวิจารณญาณ

สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์มาใคร่ครวญไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆได้อย่างรอบครอบ หรือในภาษากฎหมาย

และการปกครองสมัยใหม่นิยมเรียกว่าเป็นบุคคลผู้บรรลุและมีนิติภาวะ ความชอบธรรมและที่มาของการใช้อ านาจ

ในแบบ ‘auctoritas’ จึงตกเป็นของเหล่าชนชั้นสูง (patrician) ที่มาจากตระกูลหรือครอบครัวที่ทรงอิทธิพลและ

อ านาจที่สามารถส่งมอบและถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์ที่เก็บสั่งสมเอาไว้อย่างยาวนานได้ ส่วนผู้ใช้อ านาจ

                                                           
59Ibid.,pp.239. ขณ ะ ที่  Michael Hardt and Antonio Negri. Empire. ( Cambridge: Harvard University Press, 2000) 
,p.314. ในงานเขียนช้ินดังกล่าว Hardt กับ Negri เสนอรูปแบบ ‘empire’ ซึ่งเป็นรูปแบบของมหาชนรัฐ เป็นลักษณะของการ
กระจายอ านาจอธิปไตยที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ ได้ต้นแบบมาจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 

60Janet Coleman, History of Political Thought. A History of Political Thought: from Ancient Greece to Early 

Christianity. (Oxford:Blackwell Publishers, 2000) ,pp.235-236. 
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และสถาบันทางการเมืองที่รองรับการใช้อ านาจในแบบ ‘auctoritas’ คือเหล่าวุฒิสภาและสภาที่มีชื่อเรียกว่า 

‘comitia centuriata’  

ขณะที่อ านาจที่ชาวโรมันวางไว้ให้อยู่ในมือของคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือชนชั้นหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนมากได้แก่ชนชั้น

ล่าง (plebian) อ านาจของชนชั้นล่างซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป ไม่มีชื่อเสียง ความร่ ารวยมั่งคั่งและความรู้ที่ได้มาจาก

การศึกษาอบรมเลี้ยงดูเหมือนกับที่เหล่าชนชั้นสูงโรมันได้รับ ชนชั้นล่างจึงไม่อาจอ้างอิงกับอ านาจที่สืบทอดและ

ได้รับมาจากบรรพบุรุษในนามของจารีตประเพณีได้ ในแง่นี้อดีตไม่อาจมอบอ านาจให้กับชนชั้นล่างได้ พวกเขาจึง

ต้องหาและสร้างอ านาจขึ้นกับปัจจุบัน ในลักษณะของการอ านาจที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการมาประชุมรวมกลุ่มแล้ว

ท าข้อตกลงระหว่างกันขึ้นมา ที่อยู่ในรูปของกฎหมายที่มีการตราขึ้น ‘potestas’ มีความหมายถึงกฎหมายในแบบ

ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (law/stature) เป็นอ านาจที่ถูกก าหนดและต้องด าเนินตามลายลักษณ์อักษร ไม่

ยึดอยู่กับตัวบุคคลและธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างไปจาก ‘auctoritas’ มาจากการยึดถือปฏิบัติตามกันมาที่ไม่มี

บันทึกหรือระบุเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อ านาจในแบบ ‘potestas’ จึงมีที่มาได้แก่ผู้ร่าง ผู้เสนอ (legis-lators 

มีความหมายถึงผู้เสนอกฎหมาย (the proposer of law) จัดร่างขึ้นและออกโดยสถาบันทางการเมืองอย่างเช่น

สภาที่มีชื่อเรียกว่า ‘concilium plebis’61 

ในส่วนของชาวโรมันจัดเป็นชนชาติที่มีความชาญฉลาดในการเรียนรู้จากประสบการณ์และการกระท าของ

ชนชาติอ่ืน ชาวโรมันเรียนรู้ว่าจากรัฐบุรุษอย่างไลเคอร์กุส (Lycurgus) มีต านานที่สืบย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 

7 ก่อนคริสตกาล ในฐานะเป็นบุคคลผู้วางรากฐานทางการเมืองแก่นครรัฐสปาร์ต้าที่ประกอบด้วยผู้น าสูงสุดสองคน

ด ารงต าแหน่งในฐานะกษัตริย์ เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของการเป็นผู้น าด้วยการสืบทอดต าแหน่งหรือการ

สืบสายโลหิต (hereditary king) ซึ่งในทางปฏิบัติการมีผู้น าสองคนสามารถที่จะคานอ านาจระหว่างกันได้62 สถาบัน

ต่อมาเรียกว่า ‘Ephorate’ ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าคน เป็นต าแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้งจากสภาประชาชน 

(Apella/popular assembly) ที่เลือกมาจากสมาชิกของสภาผู้อาวุโสให้ด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี ส่วนสภาของ

ผู้อาวุโส (Gerosia/gerontocracy) มีสมาชิกประกอบด้วยผู้อาวุโสที่มาจากตระกูลและครอบครัวที่ร่ ารวยและทรง

อิทธิพลของนครรัฐสปาร์ต้าจ านวน 30 คน มีคุณสมบัติต้องเป็นเพศชายที่อายุเกิน 60 ปีด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต 

สถาบันทางการเมืองสุดท้ายก็คือสภาประชาชน (Apella/popular assembly) สมาชิกมาจากการเลือกตั้งของ

                                                           
61Michael Oakeshott, Lectures in the History of Political Thought. Edited by Terry Nardin and Luke O’ Sullivan. 
(Exeter : Imprint Academic, 2006) ,pp.224-234. 
62เนื่องจากนครรัฐสปาร์ต้ามีครอบครัวที่ทรงอิทธิพลอยู่สองครอบครัว ได้แก่ตระกูล ‘Agiad’ กับ ‘Eurypontid’ 



27 
 

พลเมืองเพศชายมีอายุเกิน 30 ปีแต่ต้องผ่านประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและใช้ชีวิตอยู่ในกองทัพหรือการรับใช้

ชุมชนการเมืองมาก่อน เราจึงสังเกตได้ว่ารูปแบบการปกครองแบบผสมของนครรัฐสปาร์ต้าถือเป็นระบอบการ

ปกครองที่วางอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงทางสังคมการเมือง สะท้อนถึงชุมชนการเมืองที่แบ่งแยกออกเป็นชนชั้น

ต่างๆที่ทรงอิทธิพลและด ารงอยู่มาอย่างยาวนาน แต่ผู้น าสปาร์ต้าก็สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผ่านการสร้าง

สถาบันทางการเมืองที่มีกระจายการถือครองอ านาจให้แก่ทุกชนชั้นและเป็นอ านาจที่สามารถตรวจสอบและคาน

อ านาจกันเองได้  

จากสมมติฐานที่ว่าระบอบการปกครองที่สร้างบนฐานของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่อาจด ารงคงอยู่ มี

เสถียรภาพได้ยาวนานและง่ายต่อการเสื่อมสลาย เป็นประเด็นที่น านักคิดทางการเมืองของโรมันไปสู่การสร้าง

รูปแบบสถาบันทางการเมืองในแบบผสม (mixed constitution) เพ่ือเป้าหมายในการสร้างสภาวะความสมดุล 

(state of equilibrium) บนหลักการของการพ่ึงพาซึ่ งกันและกันและตรวจสอบการปฏิบัติระหว่ างกัน 

(reciprocity and counteraction) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการครอบง าระหว่างสถาบันเกิดขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่นใน

กรณีของผู้น าสูงสุดก็ไม่กล้าที่จะใช้อ านาจไปในทางที่ตัวเองต้องการ โดยไม่ปรึกษาหารือกับกลุ่มพลังทางการเมือง

ต่างเพ่ือพิจารณาถึงผลประโยชน์ ความเป็นดีอยู่ดีของประชาชน เนื่องจากฝ่ายของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การใช้อ านาจด้วย ขณะที่ฝ่ายประชาชนก็ให้เกียรติแก่ผู้ปกครองรวมไปถึงฝ่ายของวุฒิสภาในฐานะที่ เป็น

ผู้ปกครอง63  

เมื่อตกมาถึงโรมัน รูปแบบการปกครองในแบบผสมที่ได้รับความนิยมในฐานะของการเป็นระบอบการ

ปกครองที่มีเสถียรภาพ แต่ตัวของระบอบการปกครองก็ได้ซ่อนความรุนแรงและการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เรื่องของการแย่งชิงประชาชน (populus) เพ่ือให้การสนับสนุนทั้งในต าแหน่งกงศุลและวุฒิสมาชิกที่มาจากการ

เลือกตั้ง รวมไปถึงสมาชิกของสภาประชาชน64 อย่างไรก็ตามยุคที่โรมปกครองด้วยระบอบมหาชนรัฐกล่าวได้ว่า คือ

ยุคที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวโรมันมากที่สุด แต่ก่อนที่จะสถาปนาระบอบมหาชนรัฐขึ้นมาได้นั้น ระบอบ

มหาชนรัฐเกิดขึ้นมาจาก ‘ความขัดแย้งของการจัดระเบียบ’ ที่เรียกว่า ‘conflicts of the orders’ ระหว่างชน

ชั้นสูง (patrician) กับประชาชน (plebeian) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของมหาชนรัฐคือการน าเสนอแนวคิดและ

การปฎิบัติด้วยการพยายามหาทางออกให้กับการถกเถียงกันในเรื่องของการจะมอบอ านาจทางการเมืองให้กับฝ่าย

                                                           
63Dick Howard, The Primacy of the Political. (New York: Columbia University Press, 2010) ,pp.104-105. 
64Margaret Canovan, The People. (Cambridge: Polity Press, 2005), pp.11-12. 
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ใดรับผิดชอบ และถือครองเอาไว้ระหว่างชนชั้นสูง ขุนนางกับราษฎรทั่วไป ปรากฏอยู่ในลักษณะของการช่วงชิง

ต าแหน่งผู้ปกครอง (magistrates) ประกอบด้วยต าแหน่งตั้งแต่ ‘censor, consuls, praetor, aedile’ และ 

‘quaestor’ ตลอดจนความพยายามในการควบคุมการใช้อ านาจในลักษณะตามอ าเภอใจของชนชั้นสู งต่อชีวิต 

แรงงานและทรัพย์สินของชนชั้นล่าง หากวิเคราะห์จากมุมมองของมาร์กซิสต์จะเห็นได้ว่าการเมืองของโรมันคือการ

ต่อสู้ทางชนชั้น ในขณะที่การต่อสู้กับอ านาจที่มีอยู่ในเชิงจารีตของชนชั้นสูง จากพลเมืองชาวโรมันจนสามารถ

เรียกร้องให้ฝ่ายวุฒิสภาออกมาเป็นประมวลกฎหมาย (twelve bronze tablets)65 เพ่ือเป็นหลักประกันใน

ขอบข่ายในการใช้อ านาจ นับเป็นการต่อสู้เพื่อสร้างหลักการในทางกฎหมาย (rule of law)  

ซิเซโรอธิบายถึงความได้เปรียบของระบอบการปกครองผสมในเรื่องของการสร้างเสถียรภาพ (stability) 

ให้เกิดกับรูปแบบที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มคนในสังคมการเมืองไว้โดยพิจารณาจากภูมิ

หลังและความรู้ไว้อย่างน่าสนใจว่า ‘รัฐควรจะมีเนื้อหาที่แสดงถึงความยอดเยี่ยมขององค์ราชา (regal supremacy) 

ในบางสิ่งก็ควรมอบหมายและจัดสรรไปยังสิทธิอ านาจของฝ่ายอภิชน และในบางกิจการควรจะสงวนไว้กับ

วิจารณญาณและความรู้สึกของมวลชน ระบอบการปกครองที่ได้กล่าวมานั้นมีข้อได้เปรียบในประการแรก คือให้

ความเท่าเทียมซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ ประการที่สองมีเสถียรภาพ ถึงแม้ว่าทั้งสามรูปแบบการปกครอง

ที่เป็นต้นแบบมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสื่อมถอย จากรูปแบบราชาธิปไตยไปสู่ทรราชย์ อภิชนาธิปไตยไปสู่

คณาธิปไตยและรูปแบบของฝูงชนที่ปราศจากระเบียบวินัยแทนที่ประชาธิปไตย ความเสื่อมถอยในลักษณะดังกล่าว

จะเกิดขึ้นได้น้อยลงกับระบอบการปกครองที่น าเอาส่วนที่ดีของแต่ละระบอบการปกครองมาผสมกัน ( judicious 

mixture) ยกเว้นแต่ฝ่ายนักการเมืองเองจะเป็นบุคคลที่ฉ้อฉลในแบบที่ไม่อาจจะแก้ไขกลับคืนได้เลย’66 

ในหนังสือ The Republic เล่มที่ 1 (45) ซิเซโรยกประเด็นปัญหาในเรื่องวัฎจักรการเปลี่ยนแปลงของ

ระบอบการปกครองตั้งแต่ยุคของเฮเสียด เพลโต อริสโตเติล มาจนถึงโพลิบิอุส ไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองที่ดี 

เกิดความยุติธรรมจากการปกครองของคนคนเดียว กลุ่มคนและผู้คนจ านวนมาก ก็หลีกหนีไม่พ้นไปจากความเสื่อม

และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบการปกครองที่ด้อยกว่า มีความเลวร้ายกว่า ส าหรับซิเซโร เป็นภาระหน้าที่ของทั้ง

ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองเองที่จะต้องให้ความระมัดระวังผสมผสานเพ่ือให้ได้สัดส่วน (carefully proportioned 

mixture) ซึ่งเป็นที่มาของการปกครองในแบบผสม (mixed government) ที่นอกจากจะก้าวพ้นวัฎจักรของความ

                                                           
65Brian S. Roper, The History of Democracy: A Marxist Interpretation. (London: Pluto Press, 2013), pp.45-46. 
66Cicero, op.cit.,pp.1.69. 
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เสื่อมและการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว การปกครองในแบบผสมสามารถป้องกันการเสื่อมถอยที่มีต้นเหตุส าคัญมาจาก

การที่พลเมืองไม่สนใจและให้ความส าคัญกับกิจกรรมต่างๆของชุมชน และเป็นมาตรการป้องกันการใช้อ านาจใน

ลักษณะของการเป็นเผด็จการของผู้ปกครองได้ด้วยหลักการแบ่งอ านาจ การคานอ านาจ โดยที่อ านาจเป็นสิ่งที่ต้อง

ถูกท าให้กระจายการถือครองออกไป มีผลท าให้ผู้ปกครองคนเดียว กลุ่มผู้ปกครองและการปกครองของคนจ านวน

มากไม่สามารถใช้อ านาจไปเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายและพรรคพวกของตัวเอง ท าให้อ านาจจึงถูกใช้ไปเพ่ือ

ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม67 อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของการคานอ านาจ (check and balance) ให้

เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มพลังอ านาจต่างๆของชุมชนการเมือง ซึ่งในกรณีของโรมันได้แก่ชนชั้นสู ง (patricians) กับฝ่าย

สามัญชน (plebs) 

ทางออกอันชาญฉลาดของชาวโรมันน าพวกเขาไปสู่การให้ก าเนิดระบอบการปกครองในแบบผสม (mixed 

government) สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากการสร้างสถาบัน องค์กรทางการเมืองต่างๆขึ้นมาของโรม เป็นสิ่งที่ได้

ก าหนดรูปแบบของการปกครอง (form of government) และมีความเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการแบ่งสรรอ านาจ

ในทางการเมืองที่จะให้ตกไปอยู่ในความรับผิดชอบหรือตกอยู่ในการครอบครองของฝ่ายหรือกลุ่มใดในสังคม

การเมือง (estates) เฉพาะอย่างยิ่งระหว่างชนชั้นสูง เหล่าขุนนางหรือกับราษฎรพลเมืองชาวโรมัน ขณะที่

กระบวนการแบ่งสรรอ านาจนั้นได้ด าเนินผ่านสถาบันทางการเมือง โดยพวกเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ มีฐานะทาง

เศรษฐกิจที่ดี เรียกว่าชนชั้นสูง (patricians) สังกัดอยู่ในชนชั้นผู้ปกครอง (principality) มีจ านวนประมาณ 10 

เปอร์เซ็นต์ของประชากรโรมันทั้งหมด พวกเหล่านี้มีฐานะเป็นพลเมืองเต็มข้ัน (full citizenship) สามารถเป็นข้ารัฐ

การได้ ส่งอิทธิพลท าให้ตัวแทนของคนกลุ่มนี้จ านวน 2 คนได้เข้าด ารงต าแหน่งใหญ่โต อันเป็นต าแหน่งการปกครอง

ที่สูงสุดของระบอบมหาชนรัฐ มีชื่อเรียกว่ากงสุล (consuls) ต่อมาสถาบันและองค์กรที่เรียกว่าวุฒิสภา (senate) 

ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 300 คน คัดเลือกมาจากชนชั้นอภิชน (aristocrats) ซึ่งเป็นครอบครัวหรือตระกูลที่

เก่าแก่และทรงอิทธิพลในทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ขณะที่สถาบันและองค์กรสุดท้ายมีชื่อเรียกว่าทรีบูน 

(tribunes) หรือสภาประชาชนมีจ านวนสมาชิกมาจากชนชั้นล่าง (plebs/plebians) แต่ก็เป็นพลเมืองชนชั้นล่างที่

                                                           
67Kurt Von Fritz, The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. (New York: Columbia University Press, 1954) 
,pp.306-307. 
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มีความรู้ทางกฎหมาย สามารถท าหน้าที่เป็นตัวแทนดูแลป้องกันชนชั้นล่างไม่ให้ตกเป็นผู้เสียเปรียบ เป็นเหยื่อของ

ข้อกฎหมายที่เคยลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรง68  

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งตั้ง

ต าแหน่งผู้ปกครอง (magisterial) ตลอดไปจนถึงกระบวนการในการออกกฎหมาย นับเป็นภาพของความสัมพันธ์ที่

ท าให้เราพอจะมองเห็นได้ว่าการแบ่งสรรอ านาจ ผ่านสถาบันและองค์กรทางการเมืองทั้งสามระหว่างชนชั้นสูงกับ

ชนชั้นล่างของชาวโรมันนั้น คือปรากฎการณ์บ่งบอกได้ถึงรูปแบบของการปกครองซึ่งได้มาจากการผสม69ระหว่าง

รูปแบบกษัตริย์ (monarchy) อภิชนาธิปไตย (aristocracy) และประชาธิปไตย (democracy) จนพัฒนากลายมา

เป็นรูปแบบของมหาชนรัฐที่อนุญาตและเปิดช่องทางให้กับผู้คนทุกหมู่เหล่าเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง 

(perfect commonwealth)70  

 กิจกรรม 1.1.2 

 จงบอกหลักการส าคัญของระบอบสาธารณรัฐมาพอสังเขป 

 แนวตอบกิจกรรม 1.1.2 

 แนวคิดในการปกครองระบอบสาธารณรัฐต้องการสร้างให้เกิดความสมดุลในการถือครองและใช้อ านาจ
ระหว่างกลุ่มและชนชั้นต่างๆในสังคมการเมืองของโรมัน การกระจายอ านาจและการถ่วงดุลระหว่างอ านาจต่างๆจึง
เป็นหัวใจส าคัญ 

  

 

 

                                                           
68สุริยา  รัตนกุล.  อารยธรรมตะวันตก : อารยธรรมโรมัน, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์, 2544) หน้า 21-
24. 

69ก่อนหน้านั้นนครรัฐสปาร์ตาเป็นตัวอย่างของระบอบการปกครองในแบบผสมของไลเคอร์กุส (Lycusgus) สามารถ
ด ารงเสถียรภาพอยู่ได้นานถึง 800 ปี 
70Niccolo Machiavelli, op.cit.,pp.108-101, 161. 
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ตอนที่ 1.2 พัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

 โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 หัวเรื่อง 

 1.2.1 เงื่อนไขและพัฒนาการทางความคิดของประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

 1.2.2 แนวคิดและหลักการของประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

 

 แนวคิด 

 1.แนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่เป็นพัฒนาการต่อเนื่องมาจากแนวคิดมนุษย์นิยมจากยุคฟ้ืนฟูศิลป

วิทยาการ และแนวคิดเจตจ านงเสรีของปัจเจกบุคคล ในยุคปฏิรูปทางศาสนา ส่งผลให้อิทธิพลของศาสนจักร ระบบ

ศักดินา ลัทธิเทวสิทธิ์ สถานภาพสูงต่ าภายใต้สถาบัน องค์กรในยุคกลางเสื่อมลงไป นักคิดทางการเมืองน าเสนอ

แนวคิดก าเนิด ที่มาของสังคมการเมือง (political society) ต้องมาจากความยินยอม (consent) ของผู้ใต้ปกครอง 

เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชน (civil government) ภายใต้กรอบความคิดสัญญาประชาคมท าให้รัฐบาลต้อง

รับผิดชอบต่อประชาชน ต่อมาแนวคิดสิทธิธรรมชาติในเรื่องสิทธิในชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาทรัพย์สินส่วน

บุคคล คือหลักประกันว่าบุคคลจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ถูกอ านาจ ใดๆมาละเมิด และแนวคิดเสรีนิยม 

(liberalism) เป็นการจ ากัดบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองหรือรัฐบาลให้ใช้อ านาจเท่าท่ีมีความจ าเป็น  

2.แนวคิดหลักของประชาธิปไตยสมัยใหม่กับการสร้างรัฐในแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย ( liberal 

democracy) และการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยแบบตัวแทน ( representative democracy) วางอยู่บน

กระบวนการ .มีผู้แทนราษฏรที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของพลเมือง มีการเลือกตั้งที่เสรีและมีความ

เป็นธรรมพร้อมกับการก าหนดช่วงระยะเวลาเอาไว้อย่างชัดเจน พลเมืองมีเสรีภาพในการแสดงออก พลเมืองมีสิทธิ

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ สิทธิของพลเมืองในการรวมตัวและพลเมืองที่บรรลุนิติภาวะสามารถมี

สิทธิในกระบวนการเลือกตั้ง (right to run and to vote) เป็นการใช้สิทธิและอ านาจอธิปไตยในฐานะพลเมือง 
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วัตถุประสงค์  

 เมื่ออ่านตอนท่ี 1.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.อธิบายถึงเงื่อนไขและพัฒนาการทางความคิดของประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้ 

 2.อธิบายแนวคิดและหลักการของประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้ 

 

 เรื่องท่ี 1.2.1 เงื่อนไขและพัฒนาการทางความคิดของประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

 การจัดแบ่งยุคต่างๆของประชาธิปไตยสามารถจัดตามช่วงระยะเวลาคือ ตั้งแต่ถือก าเนิดขึ้นมา ณ นครรัฐ

เอเธนส์ ต่อมารูปแบบของนครรัฐต่างๆที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี (city-state) ที่ตกอยู่ภายใต้แนวคิดมหาชน

รัฐ (republicanism) ในยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) และการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ ซึ่งเป็นผลมา

จากการปฏิวัติอเมริกา (ค.ศ.1776) กับการปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ.1789) ถือเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ

ของรัฐประชาชาติ (nation-state) ที่โอบอุ้มประชากรจ านวนมากและปกครองพ้ืนที่กว้างใหญ่ ท าให้ประชาธิปไตย

ในแบบตัวแทนได้ถือก าเนิดขึ้นมา (representative democracy) อย่างไรก็ตามหากศึกษางานเขียนในกลุ่มของ

นักปรัชญาการเมืองตั้งแต่จอห์น ล็อค, รุสโซ, เจมส์ เมดิสัน, เจเรมี เบนเธม, เจมส์ มิลล์และจอห์น สจ็วต มิลล์ 

ยังคงมีความรู้และความเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนส์

เท่านั้น71 

ประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่ได้ถือก าเนิดขึ้นในยุโรปเมื่อประมาณศตวรรษที่ 16-17 มาจากพ้ืนฐานความคิดที่

เรียกว่าสัญญาประชาคม (social contract theory) โดยกลุ่มนักปรัชญาการเมืองอย่างโทมัส ฮอบส์ (Thomas 

Hobbes) กับแนวคิดสภาวะธรรมชาติ (state of nature) ใช้เป็นเงื่อนไขอธิบายจุดก าเนิดทั้งสังคมการเมือง 

(political society) และรัฐบาลเพ่ือใช้อธิบายในเรื่องที่มาของสิทธิอ านาจ (authority) และความชอบธรรม 

(legitimacy) ในการปกครอง จะต้องมาจากประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองยินยอมพร้อมใจ ในลักษณะของรัฐบาล

ที่มาจากประชาชน (civil government) ซึ่งผลงานของฮอบส์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Leviathan มีความส าคัญ

ในฐานะการเปลี่ยนที่มาของระบอบการปกครองและผู้ปกครองจากที่เคยเกิดขึ้น มีการด ารงอยู่และท าหน้าที่ตาม
                                                           
71Michael Saward. ‘General Introduction’. In Democracy. edited by Michael Saward. (New York: Routledge, 2007) 
,pp.7-8. 
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ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีมาก่อนหน้าปัจเจกบุคคลได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ (artificial) ภายหลังจากการ

ที่มนุษย์ได้ก้าวข้ามมาสู่สังคมการเมือง72   

พัฒนาการในช่วงระยะเวลาต่อมาจอห์น ล็อค (John Locke) บรรยายถึงมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติ

เช่นเดียวกับฮอบส์ แต่มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า มีความเป็นอารยะกว่า ล็อคเลยมองว่าการเกิดขึ้นของสังคมการเมือง

และรัฐบาลต้องมาจากความยินยอมเท่านั้น (consent) การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญเกิดขึ้นมาจากนักปรัชญา

การเมืองอย่างเช่นจอห์น ล็อค ที่มาพร้อมกับข้อเสนอใหม่ในลักษณะต้องการลดบทบาทของรัฐบาลให้เหลือน้อย

ที่สุด ตั้งแต่ให้ความส าคัญกับการแยกอ านาจออกเป็นสองฝ่าย ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้

ปกครองในรัฐสมัยใหม่อยู่บนฐานของความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ต้องเชื่อมั่นและให้การเคารพในเสรีภาพ อิสระภาพ 

ความเป็นตัวของตัวเองและการใช้เหตุผล มุ่งให้รัฐบาลด ารงสถานะเป็นกรรมการ ผู้ประสานงานหรือเป็นแค่เพียง

ลูกจ้างของผู้ใต้ปกครอง จึงเป็นความจ าเป็นที่รัฐจะต้องมีบทบาทหน้าที่ให้น้อยที่สุด  

ต่อมาฌอง ช๊าค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) กล่าวถึงรัฐบาลหรือผู้ปกครองที่ต้องท าสัญญาและ

ข้อตกลง ในลักษณะของการเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ปกป้องในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ (natural right) ซึ่งถือกันว่า

เป็นสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนได้รับมาแต่ก าเนิด ในฐานะสิ่งที่ไม่สามารถละเมิดหรือพรากไปได้ ( inalienable rights) ซึ่ง

สิทธิดังกล่าวได้แก่สิทธิในชีวิต (life) เสรีภาพ (freedom) ทรัพย์สิน (property) และสิทธิในการแสวงหาความสุข 

(pursuit of happiness) เหมือนกับที่เบนจามิน กงส์ต๊ง (Benjamin Constant) นักทฤษฏีการเมืองชาวสวิสตั้ง

ข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่าเสรีภาพ (ปัจเจกบุคคล) สมัยใหม่เกิดขึ้นและมาจากการได้รับการปกป้องและประกัน

เสรีภาพผ่านทางรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง กฎหมายรวมไปถึงกระบวนการทางประชาธิปไตย73 ซึ่งใน

ประเด็นดังกล่าวทางด้านศาสตราจารย์ลีโอ สเตร้าส์ (Leo Strauss) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างในเรื่องสิทธิ

ธรรมชาติ (natural right) ระหว่างยุคโบราณกับสมัยใหม่ไว้อย่างน่าสนใจว่า สิทธิที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณเป็นสิ่งที่

ด าเนินอยู่ควบคู่ไปกับชีวิตของชุมชนการเมือง กล่าวคือหน้าที่และพันธะความผูกพันของความเป็นพลเมือง (civic 

duty and obligation) ถือเป็นสิทธิในเชิงบวกเพ่ือเข้ามามีชีวิตและบทบาทในทางการเมือง ขณะที่สมัยใหม่กลับ

มองว่าสิทธิธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีมาก่อนชุมชนการเมือง ดังนั้นรัฐหรือชุมชนการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดตามมาหรือเป็นถูก

                                                           
72Leo Strauss, Natural Right and History. (Chicago : The University of Chicago Press, 1953) ,pp.129-130. 
73Benjamin Constant, op.cit,pp.10-11. 
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สร้างมาภายหลัง ส่วนความชอบธรรมคือการมีภาระหน้าที่เป็นไปเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและชีวิตของ

ปัจเจกบุคคล ซึ่งถูกอธิบายไว้ในแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม74 

ในช่วงตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ียี่สิบเป็นต้นมาอิทธิพลของแนวคิดในเชิงประโยชน์นิยม (utilitarianism) ทั้งของ

เจเรมี เบ็นเธ็ม (Jeremy Bentham) และจอห์น สจ็วต มิลล์ (J.S. Mill) โดยเข้ามามีส่วนอยู่ในลักษณะของการปฎิ

เสธและวิพากษ์แนวคิดสัญญาประชาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิตามธรรมชาติ (right-based) ถูกพิจารณาว่าเป็น

แนวคิดที่มีความคลุมเครือและมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูงทั้งในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค มิลล์

น าเสนอแนวคิดในเรื่องการมีรัฐบาลในแบบตัวแทน (representative government) มีความเหมาะสมใช้กับการ

ปกครองบนพ้ืนที่ขยายใหญ่อย่างเช่นรัฐประชาชาติสมัยใหม่ที่มีทั้งจ านวนประชากรจ านวนมากและพ้ืนที่ในการ

ปกครองดูแลขยายใหญ่ 

 ทั้งเบ็นเธ็ม และมิลล์ จึงหันมาให้ความสนใจกับพ้ืนฐานในเรื่องท่ีเป็นรูปธรรมวัตถุ ในเรื่องของบทบาทและ

การท าหน้าที่ซึ่งสะท้อนถึงความชอบธรรมของรัฐบาล ได้แก่การตอบสนองต่อความสุข (pleasure) ความต้องการ

ในทางวัตถุ (utility) ลดและบรรเทาความทุกข์ยาก (pain) ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของผู้คนส่วนใหญ่ของ

สังคม (public goods) ในฐานะเป็นเป้าหมายของรัฐประกอบด้วยการจัดหาสิ่งของที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตขั้น

พ้ืนฐานหรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือการเตรียมพร้อมในเรื่องปัจจัยสี่ (provide subsistence) การสร้างความ

สมบูรณ์มั่งคั่งให้กับสังคมและประชาชน (produce abundance) ในฐานะรัฐบาลจะต้องมีการออกกฎหมาย การ

สร้างสถาบัน การออกนโยบายและแนวทางของการปฏิบัติที่เอ้ืออ านวยต่อความเท่าเทียม สร้างให้เกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชน ซึ่งก็คือการกระจายและจัดสรรทรัพยากรออกไปให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคกัน ( to favour 

equality) เพ่ือที่จะน ามาถึงความมั่นคงและความสงบสุขแก่สังคมการเมือง (to maintain security) อย่างไรก็ตาม

พ้ืนฐานแนวคิดในเชิงอรรถประโยชน์นิยม มีส่วนสร้างความขัดแย้งและความแตกต่างในการด าเนินนโยบายทาง

การเมือง เนื่องจากการนิยามความสุขและความต้องการของประชาชนนั้นมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่าง

หลากหลายกันออกไป อย่างเช่นความสุขของคนเมืองย่อมแตกต่างไปจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบท หรือความ

ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลระหว่างภาคเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม ซึ่งต่อมากลายเป็นประเด็นที่ทางด้าน

นักปรัชญาการเมืองคนส าคัญของศตวรรษที่ยี่สิบอย่างจอห์น รอลว์ (John Rawls) ตั้งข้อสังเกตถึงแนวคิดใน

เชิงอรรถประโยชน์นิยมที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงในเรื่องของแนวคิด แนวทางและเนื้อหาของการก าหนดนโยบาย

                                                           
74Leo Strauss, op.cit,pp.11-15. 
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ต่างๆของรัฐบาลที่ได้มุ่งเน้นไปยังเรื่องของการสร้างความมั่งคั่ง ตอบสนองในเรื่องปากท้องจนเพิกเฉยไม่ให้

ความส าคัญกับเรื่องของสิทธิ (right-based) ในลักษณะของการเอ้ือประโยชน์ให้กับคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นไปไป

ท าลาย ริดรอนและเกิดการละเมิดสิทธิของคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของนโยบายที่เน้นไปยังเรื่องของ

พัฒนาการและการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมและคนเมืองจนไปสร้างความ

เดือดร้อนให้กับภาคเกษตรกรรม ชุมชนและภาคชนบท ซึ่งเป็นสิ่งที่รอลว์พิจารณาว่าเป็นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อ

ระบอบการเมือง75 

อิทธิพลของปรัชญาการเมืองภายใต้แนวคิดความยุติธรรมและความชอบธรรม ( legitimacy) ของรัฐบาล

สมัยใหม่คือการใช้อ านาจในการปกครองให้น้อยที่สุด ในลักษณะของการที่รัฐบาลจะต้องวางตัวเป็นกลาง ท าหน้าที่

เป็นแค่เพียงกรรมการ (neutral state) เพราะฉะนั้นรัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยควรมีบทบาทหน้าที่ เข้า

มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้น้อยที่สุด (minimal state/nightwatchman) ที่เหลือควรปล่อย

ให้ปัจเจกบุคคลรวมไปถึงองค์กร สมาคม ชุมชนและสังคมได้ใช้สิทธิ เสรีภาพและวิจารณญาณแสวงหาสิ่งที่ตนเอง

ต้องการ76 เหมือนกับที่อดัม สมิธ (Adam Smith) ให้ความส าคัญกับปัจเจกชนกับเรื่องเศรษฐกิจ ด้วยการเสนอให้

รัฐแบบเสรีนิยม (liberal state) ท าหน้าที่ปกป้องเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ สร้างความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินส่วนตัว 

อนุญาตให้ปัจเจกชนแสวงหาประโยชน์โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  แนวคิดในการเชิดชูปัจเจกบุคคล

ปรากฏชัดเจนในงานของนักคิดเชิงเสรีนิยมสายเยอรมันอย่างวิลเฮม ฟอน ฮัมโบลด์ (Wilhelm von Humboldt) 

พิจารณาว่าบุคคลมีความสามารถพัฒนาตัวเขาเองได้ในลักษณะที่ “เป้าหมายสูงสุดในความดีของของมนุษย์ คือ

การจัดการตัวเขาเองและการพัฒนาตัวเอง” เมื่อตัวบุคคลมีความส าคัญเป็นอันดับแรก มีผลท าให้รัฐมีคุณค่าและ

บทบาทน้อยลง มีความชอบธรรมเข้ามาจัดการและยุ่งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนน้อยลง รัฐและผู้ปกครอง

จึงเป็นเพียงเครื่องมือที่จ าเป็นไว้ส าหรับการช่วยเหลือและสนับสนุน ขณะที่เหตุผลในการด ารงอยู่ของรัฐมีเพ่ือรักษา

                                                           
75John Rawls, A Theory of Justice. (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971) ,p.22. 
76เราสามารถมองเห็นความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับรัฐและผู้ปกครองภายใต้แนวคิดในเชิงจารีตแบบกรีก

โบราณที่ให้ความส าคัญกับเรื่องของผู้ปกครองที่มีคุณธรรม (virtue) เน้นในเรื่องของความดี (good) ซึ่งแนวคิดในเริ่องของความ

ยุติธรรมของระบอบการปกครองได้ผูกติดกับคุณลักษณะดังกล่าว ขณะที่แนวคิดในเรื่องของความชอบธรรมและความยุติธรรมของ

รัฐและผู้ปกครองสมัยใหม่เน้นไปยังเรื่องของปกป้องให้การคุ้มครองกับสิทธิ (rights) และเสรีภาพ (freedom) ของผู้ใต้ปกครอง 
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ความสงบสุขเรียบร้อยและความปลอดภัยของบ้านเมืองเท่านั้น77 ในทางการเมืองการแสดงถึงการที่ประชาชนมี

เสรีภาพพ้ืนฐาน (basic liberties) ก็คือสิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการด ารงต าแหน่ง เสรีภาพในการพูด

เพ่ือแสดงความคิดเห็น การแสดงออกถึงความคิด เสรีภาพในการชุมชนและการรวมกลุ่ม เสรีภาพของบุคคลที่จะไม่

ถูกกระท าในเชิงกดขี่ทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพ เสรีภาพจากการถูกจับกุม คุมขังโดยการใช้อ านาจอย่าง

อ าเภอใจ (arbitrary) และรวมไปถึงสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน 78จึงเป็นที่สังเกตได้ว่ารัฐในแบบเสรีนิยม

ประชาธิปไตยมีความพยายามสร้างจุดที่มีความลงตัวหรือสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้

ปกครองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก าลังกับสิทธิ (might and right) เรื่องของอ านาจกับกฎหมาย (power  

and law) และเรือ่งของสิทธิกับหน้าที่ (rights and duties)79  

กิจกรรม 1.2.1 

จงบอกหลักการที่ส าคัญของประชาธิปไตยสมัยใหม่มาสองหลักการ 

แนวตอบกิจกรรม 1.2.1  

ได้แก่หลักการสิทธิธรรมชาติและแนวคิดเสรีนิยม 

 

เรื่องท่ี 1.2.2 แนวคิดและหลักการของประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ควรปล่อยให้ประชาชน ผู้อยู่ใต้การปกครองท าหน้าที่จัดการดูแลกันเองให้

มากที่สุด อาจจะเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าสังคมการเมืองมีวุฒิภาวะ มีความสามารถและมีความสลับซับซ้อนเกินกว่า

ศักยภาพของรัฐบาลที่จะเข้าไปจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้ค าอธิบายความชอบธรรมของการปกครองที่ว่ารัฐบาลที่ดีที่สุด

คือรัฐบาลที่ปกครองน้อยที่สุด (that government is best which govern less.) ปรากฏอยู่ในฐานะของการเป็น

หลักการและกติกาหลักส าคัญในการสร้างบ้านแปลงเมืองและเป็นแนวคิดหลักของโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas 

Jefferson) และเจมส์ เมดิสัน ที่แนวคิดได้รับความนิยมและส่งผ่านมายัง เฮนรี่ เดวิด ทรอโร (Henry David 

Thoreau) หนึ่งในกลุ่มที่มีแนวคิดการต่อต้านอ านาจรัฐอย่างเป็นอารยะ (civil disobedience) ที่มีเป้าประสงค์

                                                           
77 โปรดดูรายละเอียดของแนวคิดประชาธิปไตยในเชิงมนุษยนิยม (humanism) ได้ในหนังสือ Wllhelm Von Humboldt. The 

Limits of State Action. ใน Chapter 1. Introduction 
78John Rawls. op.cit, p.111. 
79David Held. op.cit, p.59.  
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หลักก็คือการลดบทบาทและอ านาจที่ไม่ชอบธรรมและพึงประสงค์ของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังต้องมีความต้องการ

รัฐบาลในแบบปฏิบัติหน้าที่และบทบาทให้น้อยที่สุด (minimal state) จากฝั่งของนักปรัชญาการเมืองรวมสมัย

ผู้สนับสนุนแนวคิดอิสระนิยม (libertarianism) อย่างโรเบิร์ต โนซิคก์ (Robert Nozick)  ที่ต้องการให้รัฐบาลมี

สถานะเป็นเพียงยามเฝ้าบ้าน (nightwatchman) ท าให้ความชอบธรรมของรัฐบาลอยู่ในเรื่องการท าหน้าที่เฉพาะ 

ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปกป้องประชาชนจากการใช้ก าลัง การโจรกรรม การถูกหลอกลวง80รวมไป

ถึงการให้กฎหมายและสัญญาต่างๆมีผลบังคับใช้ รัฐบาลยังมีหน้าที่หลักในกิจการต่างประเทศ ศาลและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย ตัวรัฐบาลเองไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือด าเนินการแทรกแซงในเรื่องของการสร้างความยุติธรรม

ทางสังคมผ่านการจัดเก็บภาษี81  

ความพยายามในการควบคุมและจ ากัดการใช้อ านาจของผู้ปกครองนับเป็นหัวใจส าคัญของแนวคิดเสรีนิยม 

(Liberalism) โดยปรากฏอยู่ในเอกสาร ‘The Federalist’ ของเจมส์ เมดิสันในประเด็นการแบ่งแยกอ านาจ 

(divide) ในลักษณะของการใช้รูปแบบการคานอ านาจผ่านสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันนิติบัญญัติ บริหาร

และตุลาการ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการและพ้ืนฐานความคิดที่ว่า “ความทะเยอทะยานอยากจ าเป็นจะต้องถูกคัดค้าน

ด้วยความทะเยอทะยานอยากเช่นกัน”82นอกจากนี้ความพยายามในการคานอ านาจยังด าเนินผ่านการออกแบบ

รัฐธรรมนูญ (constitutional design and arrangement) เพ่ือให้อ านาจมีการกระจายตัว ไม่เกิดการกระจุกตัว

และรวมศูนย์ ดังจะเห็นได้จากเรื่องของการใช้อ านาจผ่านทางสถาบันการเมืองเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและคาน

อ านาจระหว่างกัน หรือกระบวนการในเรื่องของการตัดสินใจที่จะต้องผ่านความเห็นชอบของคนหลายๆคนแทนที่

จะเป็นคนใดคนหนึ่งเท่านั้น รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาที่จะนั่งอยู่ในต าแหน่งอีกทั้งจะต้อง

มีมาตรการในการตรวจสอบอ านาจ อาทิเช่นผ่านกระบวนการถอดถอน (recall) การลงประชามติ (referendum) 

ในอีกด้านหนึ่งการควบคุมและจ ากัดการใช้อ านาจของผู้ปกครองภายใต้แนวคิดเสรีนิยมสามารถกระท าผ่านการ

รวมตัวเพ่ือรวมกลุ่มในการที่จะคานอ านาจและสร้างอ านาจต่อรองรวมไปถึงเรียกร้องความเท่าเทียมในด้านต่างๆ 

อย่างเช่นกลุ่มสหภาพแรงงาน กลุ่มบุคคลที่เสียเปรียบในโครงสร้างความสัมพันธ์ของอ านาจ ไปจนถึงกลุ่มบุคคลที่

                                                           
80Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia. (New York: Basic Books, Inc, 1974) ,p.ix. 
81ดูรายละเอียดของแนวคิดนอซิกค์ ในประเด็นการจัดเก็บภาษไีด้ใน Michael Sandel, Justice : What’s the Right Thing to 
Do? (New York : Farrar, Straus And Giroux, 2010) ในบท 3 Do We Own Ourselves?/ Libertarianism.  
82 ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า ‘ambition will be made to counteract ambition.’ , Ian Shapiro, The State of Democratic 

Theory. (Princeton: Princeton University Press, 2003), pp.56-57. 
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ไม่ได้รับประโยชน์จากอ านาจรัฐมิหน าซ้ ายังถูกผลักดันไปอยู่ชายขอบของอ านาจ (marginal group) ซึ่งปัจจุบันเรา

เรียกการรวมตัวเพ่ือรวมกลุ่มของบุคคลดังกล่าวว่าการรวมเป็นกลุ่มก้อนของผู้ คนที่ไร้อ านาจ (collectivism of 

powerlessness)83  

ในส่วนกรอบแนวคิดหลักของประชาธิปไตยสมัยใหม่กับการสร้างรัฐในแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย (liberal 

democracy) และการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) มีพัฒนาการมาจาก

การก าเนิดแนวคิดในเรื่องขององค์อธิปัตย์ (sovereignty)84 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงปลาย

ศตวรรษท่ี 17 เรียกตัวเองว่า ‘The Levellers’  ที่เน้นในเรื่องแนวคิดประชาธิปไตยของปวงชน (idea of popular 

sovereignty) ด้วยการเรียกร้องการขยายสิทธิในการเลือกตั้ง (suffrage) ความเท่าเทียมต่อหน้ากฎหมาย 

(equality before the law) รวมถึงถึงเรื่องของการอดทนอดกลั้นต่อความเชื่อทางศาสนา ซึ่งแนวคิดของกลุ่ม 

‘The Levellers’  จะถูกน าใช้กับรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชน (representative government) ซึ่งด าเนิน

อยู่ภายใต้บริบทของรัฐประชาชาติ (nation-state)85  

พัฒนาการของรูปแบบและกระบวนการของประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้ถูกรวบรวมโดยนักรัฐศาสตร์โรเบิร์ต 

ดาห์ล มีรายละเอียดอธิบายถึงองค์ประกอบที่มีความส าคัญทั้งในด้านของการประเมินคุณค่าของความเป็น

ประชาธิปไตยสมัยใหม่และเพ่ือให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่ (evaluation of and for democracy) 

ภายใต้กรอบความคิดในแบบ ‘polyarchy’ ปรากฏอยู่ใน The International Encyclopedia of the Social 

and Behavioral Sciences ฉบับพิมพ์ 2001 หน้า 3405-3408 ประกอบด้วย 

                                                           
83Michael Walzer, Politics and Passion: Toward a More Egalitarian Liberalism. (New Haven: Yale University Press, 
2004) ,pp.21-25. 
 
84 นิยามขององค์อธิปัตย์อยู่ในบทที่ XIII ของหนังสือ The Leviathan ของโธมัส ฮอบบส์มีใจความส าคัญว่า ‘the sovereign is 

their representative, a multitude of men, are made One Person, when they are by one man, or one Person, 

Represented ส่วนหน้าที่ส าคัญขององค์อธิปัตย์คือ การคุ้มครองสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

ของทรัพย์สินเพื่อเป็นฐานให้เกิดการค้า อุตสาหกรรมตามมา  
85David Wootton. ‘The Levellers’ in Democracy : The Unfinished Journey 508 BC To AD 1993. Edited by John Dunn. 

(Oxford : Oxford University Press, 1997) ,pp.71-73. 
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 1.มีผู้แทนราษฏรที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของพลเมือง (elected representatives) โดย

การคัดเลือกผ่านมาทางสถาบันทางการเมืองตั้งแต่กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดันและพรรคการเมืองที่ท าหน้าที่เป็น

ตัวแทนของพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 2. มีการเลือกตั้งที่เสรีและมีความเป็นธรรมพร้อมกับการก าหนดช่วงระยะเวลาเอาไว้อย่างชัดเจน ( free, 

fair, and frequent elections) เพ่ือเป็นหลักประกันในการได้ผู้แทนที่มีความรู้ ความสามารถรวมไปถึงป้องกัน

การยึดอยู่กับต าแหน่ง อีกทั้งยังเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านและถ่ายโอนอ านาจให้เป็นไปอย่างสันติและมี

ความต่อเนื่อง (peaceful transition) 

 3.พลเมืองมีเสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) โดยมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานมารองรับ เพ่ือ

เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดทรราชย์หรือเผด็จการทางความคิด รวมไปถึงการที่ผู้คนในสังคมมีการแสดงออกที่

หลากหลายจะเป็นการพิสูจน์ว่าสังคมการเมืองมีระดับของความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความคิด 

(toleration) มากน้อยเพียงใด 

 4.พลเมืองมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ (access to alternative, independent 

sources of information) เป็นไปเพ่ือป้องกันการผูกขาดข้อมูล สร้างให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ทางการเมืองติดตามมา 

 5.สิทธิของพลเมืองในการรวมตัว (autonomous associations) ทั้งในรูปแบบของสมาคม กลุ่มและ

องค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐ สะท้อนความเป็นพหุสังคม (plural society) ที่อาจภายใต้การเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ประชาสังคม (civil society) ตลอดจนถึงการเมืองภาคประชาชน ทั้งนี้เป็นไปเพ่ือการตรวจสอบและคานอ านาจ

ของรัฐบาล (check and balance) 

6. พลเมืองที่บรรลุนิติภาวะสามารถมีสิทธิในกระบวนการเลือกตั้ง (right to run and to vote) เป็นการ

ใช้สิทธิและอ านาจอธิปไตยในฐานะพลเมือง 
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กิจกรรม 1.2.2 

จงอธิบายหลักการและกระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาพอสังเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 1.2.2  

มีผู้แทนราษฏรที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของพลเมือง มีการเลือกตั้งที่เสรีและมีความเป็น

ธรรมพร้อมกับการก าหนดช่วงระยะเวลาเอาไว้อย่างชัดเจนและพลเมืองมีเสรีภาพในการแสดงออก 
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ตอนที่ 1.3 พัฒนาการและแนวคิดประชาธิปไตยภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส  

 โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิดและวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 หัวเรื่อง 

 1.3.1 ก าเนิด หลักการและรูปแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย 

 1.3.2 ปัญหาและความล้มเหลวของเสรีนิยมประชาธิปไตย 

  

แนวคิด 

 1.แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย เริ่มก่อตัวนับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ผู้คนจ านวนมากเริ่มรู้จัก

และมีความพยายามรวมไปถึงความต้องการที่จะสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับสังคมการเมืองของ

ตัวเอง (democratizing)86สอดคล้องกับผลงานของนักรัฐศาสตร์แซมมวล ฮันธิงตัน (Samuel Huntington) ได้

อธิบายพัฒนาการของการสร้างความเป็นประชาธิปไตย (democratization) ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆของโลกด้วย

การแบ่งช่วงระยะเวลาออกเป็นสามช่วง โดยคลื่นยาวลูกแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี ค .ศ.1828 มีการเกิดขึ้นของสหภาพ

การค้า แรงงานและสตรี นับเป็นการแสดงถึงพัฒนาการในเรื่องสิทธิของความเป็นพลเมือง (citizenship is 

entitlement) จนพัฒนากลายมาเป็นรัฐสวัสดิการ เรื่องของการเก็บภาษีในปลายศตวรรษที่สิบเก้าต่อกับต้น

ศตวรรษท่ียี่สิบ กระแสคลื่นประชาธิปไตยลูกที่สองเริ่มข้ึนภายหลังจากฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะในสงครามโลก

ครั้งที่สอง รวมเข้ากับเรื่องการประกาศอิสระภาพของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษรวมกับอีก

หลายชาติในภูมิภาคลาตินอเมริกา ต่อมาในปี ค.ศ.1962 เกิดปรากฏการณ์การย้อนกลับของกระแสคลื่นที่สองของ

ประชาธิปไตย สาเหตุหลักส าคัญมาจากการที่ฝ่ายกองทัพได้เข้ามามีอิทธิพล ควบคุมและผูกขาดอ านาจทางการ

เมือง รวมไปถึงการถูกปกครองด้วยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่อยู่ในลักษณะเผด็จการทหารของกลุ่มประเทศ

อเมริกาใต้ ขณะที่การล้มล้างระบอบเผด็จการในโปรตุเกสเมื่อปี ค.ศ.1974 ตามติดมาด้วยสเปนและกรีก คือจุดเริ่ม

                                                           

86John Dunn, Setting the People Free. (London: Atlantic Books, 2005) ,p.17. 
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ของประชาธิปไตยกระแสคลื่นที่สามซึ่งได้ไหลเรื่อยมาจนถึงการล่มสลายของอดีตอาณาจักรโซเวียตรัสเซีย โดยก่อน

หน้าการล่มสลายของระบบเผด็จการในโปรตุเกส สถานการณ์ทั่วโลกมีประเทศที่มีความเป็นระบอบประชาธิปไตย

ปรากฏอยู่เพียงแค่ 45 ประเทศจากจ านวนทั้งหมด 151 ประเทศ 

 2.ปัญหาและความล้มเหลวของเสรีนิยมประชาธิปไตยเกิดมาจากการปฏิบัติตามหลักการเสรีภาพ ซึ่งมี

แนวโน้มมักจะเกิดทรราชของเสียงส่วนใหญ่ ทั้งในระดับสถาบันทางการเมืองและการเมืองที่ไม่เป็นทางการในรูป

ของมติมหาชน ความล้มเหลวที่ปรากฏในรูปประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในช่วงความตกต่ าทางเศรษฐกิจหลังจาก

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง น าไปสู่การเกิดขึ้นของระบอบเผด็จการอ านาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จและอุดมการณ์ฟาสต์ซิสต์

กระจายอยู่ในหลายประเทศของยุโรป นอกจากนี้ความอ่อนแอภายในตัวเองของรูปแบบ สถาบันและกระบวนการ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเอง ตั้งแต่การไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์และความต้องการที่แท้จริงของผู้ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งของนักการเมืองในฐานะตัวแทน ตัวพรรคการเมืองเองที่ถูกครอบง าจากอิทธิพลของรัฐและตลาด รวม

ไปถึงความเสื่อมศรัทธาความไว้วางใจกับระบอบการเมืองและนักการเมือง (distrust) 

 วัตถุประสงค์ 

 เมื่ออ่านตอนท่ี 1.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.อธิบายก าเนิด หลักการและรูปแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยได ้

 2.อธิบายปัญหาและความล้มเหลวของเสรีนิยมประชาธิปไตยได้ 

 

เรื่องที่ 1.3.1 ก าเนิด หลักการและรูปแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย 

กล่าวได้ว่ารัฐในแบบเสรีนิยม (liberal state) ได้ถือก าเนิดขึ้นมาจากการต่อสู้กับรัฐในแบบสมบูรณาญา

สิทธิราช87 (absolute state) และการเป็นอิสระจากฝ่ายศาสนจักร (Church) ผลลัพธ์ที่เกิดตามมาก็คือผู้ปกครอง

และผู้ใต้ปกครองด าเนินความสัมพันธ์ภายใต้หน้าที่และข้อผูกมัด (duty and obligation) พัฒนาการดังกล่าวส่งผล

                                                           
87ยุโรปในช่วงศตวรรษท่ีสิบห้าถึงสิบแปดมีระบอบการปกครองหลักแบ่งออกเป็นสองรูปแบบได้แก่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ใน

ฝรั่งเศส ปรัสเซีย ออสเตรีย สเปนและรัสเซีย ขณะที่อังกฤษกับฮอลแลนด์อยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญกับมหาชนรัฐ 
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ท าให้รูปแบบของรัฐสมัยใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้การปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่

จะต้องมาจัดรูปแบบกันใหม่ กล่าวคือความส าคัญ หน้าที่และความชอบธรรมในการปกครองของรัฐสมัยใหม่อยู่บน

รากฐานของกฎหมาย (law) ที่จะต้องคอยปกป้องคุ้มครองและดูแลสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของผู้ใต้ปกครอง

ไม่ให้ถูกละเมิดและถูกท าลาย ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติในอเมริกา ค .ศ. 1776 และในฝรั่งเศส ค.ศ.1789 

ถือเป็นจุดก าเนิดของการจ ากัดอ านาจและบทบาทรัฐ (limited state) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น หนึ่งการจ ากัดอ านาจ 

(power) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิ (right-based) ที่อ านาจของรัฐและผู้ปกครองถูกจ ากัดผ่านกลไกทาง

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองอย่างเช่นการเลือกตั้ง สองการจ ากัด

หน้าที่ (function) สร้างให้เป็นรัฐที่มีหน้าที่น้อยที่สุด (minimal state) โดยรัฐบาลมีบทบาทและสถานะเป็นแค่

เพียงยามดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น (nightwatchman) มีผลท าให้ผู้ใต้การปกครองเป็นอิสระ

จากการแทรกแซงของรัฐในเรื่องศาสนา เศรษฐกิจและมโนส านึก88  

อิทธิพลจากแนวความคิดของนักปรัชญาในช่วงยุคแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment Age) อย่างอดัม 

สมิธ ในเรื่องทางเศรษฐกิจที่ควรจะปล่อยให้มีการค้าแบบเสรี ( laisser-faire) รัฐบาลมีบทบาทเป็นเพียงแค่

กรรมการกลาง ท าหน้าที่คอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกและดูแลกฎระเบียบอยู่ห่างๆโดยไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือ

ท าการแทรกแซงและควบคุม ปล่อยให้สิ่งที่เรียกว่ากลไกการตลาด (market mechanism) และมือที่มองไม่เห็น 

(invisible hand) ปฎิบัติงานของมันไปในแบบอัตโนมัติที่จะส่งผลดีกลับคืนสู่สังคมเอง เป็นสิ่งที่สร้างให้เสรีนิยม

ประชาธิปไตยเป็นสามารถที่จะเกิดข้ึนภายใต้สังคมทุนนิยมการตลาด (capitalist market society) ผ่านสมมติฐาน

ในเรื่องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและการตลาดจนกลายมาเป็นแนวคิดที่ว่าตลาดสร้างมนุษย์ (Market maketh 

man.) จนเป็นหลักการสร้างให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน สร้างกรอบกติกาและระบบคุณธรรมข้ึนมา89  

นักปรัชญาการเมืองคนส าคัญอย่างอล็กซิส เดอ ท็อกเกอวิลล์ (Alexis de Tocqueville) เขียนชมเชย

เรื่องความส าเร็จของสหรัฐอเมริกาในการสร้างประชาธิปไตย โดยเริ่มต้นมาจากเงื่อนไขที่ส าคัญก็คือสังคมอเมริกา

เองมีการรวมกลุ่มอยู่ในลักษณะของความสมัครใจ (voluntary associations) เกิดข้ึนมาก่อนการปฏิวัติ ค.ศ.1776 

                                                           
88Norberto Bobbio,  Liberalism and Democracy. Translated by Martin Ryle and Kate Soper, (London : Verso, 2005) 
,pp.8-9. 
89ยุคแห่งการรู้แจ้งทางปัญญา (Enlightenment) ในศตวรรษที่สิบแปด เหล่านักปราชญ์ไม่ว่าจะเป็นมงเตชกิเออ Turgot, เฟอร์กูสัน

และสมิธ ต่างก็มีสมมติฐานเช่ือมั่นในเรื่องความเจริญก้าวหน้าของสังคมจะปรากฏเป็นเส้นตรง ( linear progress) ที่เริ่มต้นจาก

สังคมล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรมมาสู่พาณิชยกรรม 
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มาเป็นเวลานานเกือบร้อยปี สหรัฐอเมริกาจึงกลายมาเป็นแบบอย่างการให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่ม ( law of 

association) ซึ่งถือเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของประชาธิปไตย พ้ืนฐานดังกล่าวมีผลท าให้ชาวอเมริกันได้เกิดการ

เรียนรู้ในเรื่องของการปกครองตนเอง (self-government)  ผ่านการรวมกลุ่มตั้งแต่ระดับของหมู่บ้าน ท้องถิ่นและ

เมืองกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้น

หรือเนรมิตรขึ้นมาได้เพียงชั่วข้ามคืน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและปัจจัยของการเกิดประชาธิปไตยใน

สหรัฐอเมริกาต้องนับว่ามีความแตกต่างไปจากฝั่งของอังกฤษและฝรั่งเศส โดยที่ฝ่ายของอังกฤษผู้ปกครองหรือตัว

ของกษัตริย์ถูกจ ากัดและคานอ านาจจากกลุ่มขุนนางกับสภาผู้แทนราษฏรมาตั้งแต่ ค.ศ. 1215 จนพัฒนาเป็นจารีต

ที่ได้สร้างหลักการในเรื่องการจ ากัดบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลให้เหลือน้อยที่สุด (minimal state) รวมไปถึง

หลักการแบ่งแยกอ านาจ (separation of power) ขณะที่ทางด้านฝรั่งเศสเรื่องของอ านาจรัฐถึงแม้ว่าจะถูกโค่นล้ม

จากประชาชนในแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่การปฏิวัติ ค .ศ.1789 แต่อุปสรรคส าคัญภาคประชาชนและสังคมยังคงต้อง

ต่อสู้กับรูปแบบการรวมศูนย์อ านาจของรัฐในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อย่างไรก็ตามพลวัตของการต่อสู้ค่อยๆ

ปรากฏออกมาในรูปของหลักการกฎหมาย (legality) และแนวคิดในเชิงรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) จึง

ท าให้ประวัติศาสตร์การต่อสู้กับอ านาจรัฐของหลายประเทศในยุโรปภาคพ้ืนทวีปอยู่ในลักษณะจากบนลงล่าง (top 

down) อยู่ในลักษณะที่ค่อยๆจ ากัดและลดทอนอ านาจรัฐลง ซึ่งรูปแบบของพัฒนาการดังกล่าวส่งผลต่อการ

ขยายตัวและการเติบโตของกลุ่มทางสังคมการเมือง (voluntary associations) รวมไปถึงประชาสังคม (civil 

society) ของฝั่งยุโรปเกิดเป็นกระบวนการที่ช้ากว่าฝั่งสหรัฐอเมริกา90  

นับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ค .ศ. 1789 ผู้คนจ านวนมากเริ่มรู้จักและมีความพยายามรวมไปถึงความ

ต้องการที่จะสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับสังคมการเมืองของตัวเอง (democratizing)91สอดคล้องกับ

ผลงานของนักรัฐศาสตร์แซมมวล ฮันธิงตัน (Samuel Huntington) ได้อธิบายพัฒนาการของการสร้างความเป็น

ประชาธิปไตย (democratization) ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆของโลกด้วยการแบ่งช่วงระยะเวลาออกเป็นสามช่วง 

โดยคลื่นยาวลูกแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1828 มีการเกิดขึ้นของสหภาพการค้า แรงงานและสตรี นับเป็นการแสดงถึง

พัฒนาการในเรื่องสิทธิของความเป็นพลเมือง (citizenship is entitlement) จนพัฒนากลายมาเป็นรัฐสวัสดิการ 

                                                           
90งานเขียนที่น่าสนใจของนักทฤษฏีการเมืองสตรีชาวเยอรมันฮันนาห์ อาเรนด์ ใน On Revolution (2006) Harmondsworth : 
Penguin Books ได้ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงภูมิหลังทางสังคมการเมือง วัฒนธรรมของทั้งอเมริกาและฝรั่งเศสที่มีส่วนถึงสาเหตุ 
การเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติและผลลัพธ์รวมไปถึงอิทธิพลที่มีความแตกต่างกันของสองประเทศ 
91John Dunn, op.cit,p.17. 
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เรื่องของการเก็บภาษีในปลายศตวรรษที่สิบเก้าต่อกับต้นศตวรรษที่ยี่สิบ  มีสาเหตุมาจากการขยายสิทธิการ

ลงคะแนนให้แก่พลเมืองสหรัฐอเมริกา (democratic suffrage) ขณะที่ในฝั่งของยุโรปช่วงทศวรรษที่ 1870 หรือ

ภายหลังเหตุการณ์ ‘ปารีสคอมมูน’  (Paris Commune) ใน ค.ศ. 1871 สิ้นสุดลงได้มีการปลุกระดมมวลชนเกิดขึ้น

ปรากฏอยู่ในรูปของขบวนการแรงงาน พรรคมวลชนและสื่อมวลชน เป็นการสร้างให้เกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนที่

ของมวลชนเข้าสู่เวทีการเมือง ส่งผลท าให้ต้องมีการขยายสิทธิการลงคะแนนไปสู่พลเมืองชายทุกคน (universal 

male suffrage) ซึ่งต่อมาได้ขยายตัวไปสู่หลายๆประเทศในยุโรปตั้งแต่ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์และ

เดนมาร์ก ปรากฏการณ์มวลชนเคลื่อนเข้าสู่พ้ืนที่ทางการเมืองเกิดขึ้นเรื่อยมาจนถึงต้นทศวรรษที่ 1920 จนการขึ้น

สู่อ านาจของมุโสลินีในอิตาลีถือเป็นปฏิกิริยาการย้อนกลับกระแสคลื่นแรกของประชาธิปไตยในยุโรป ( first 

reverse wave)  

กระแสคลื่นประชาธิปไตยลูกที่สองเริ่มขึ้นภายหลังจากฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่

สอง รวมเข้ากับเรื่องการประกาศอิสระภาพของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษรวมกับอีกหลาย

ชาติในภูมิภาคลาตินอเมริกา ต่อมาในปี ค .ศ.1962 เกิดปรากฏการณ์การย้อนกลับของกระแสคลื่นที่สองของ

ประชาธิปไตย สาเหตุหลักส าคัญมาจากการที่ฝ่ายกองทัพได้เข้ามามีอิทธิพล ควบคุมและผูกขาดอ านาจทางการ

เมือง รวมไปถึงการถูกปกครองด้วยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่อยู่ในลักษณะเผด็จการทหารของกลุ่มประเทศ

อเมริกาใต้ ขณะที่การล้มล้างระบอบเผด็จการในโปรตุเกสเมื่อปี ค.ศ.1974 ตามติดมาด้วยสเปนและกรีก คือจุดเริ่ม

ของประชาธิปไตยกระแสคลื่นที่สามซึ่งได้ไหลเรื่อยมาจนถึงการล่มสลายของอดีตอาณาจักรโซเวียตรัสเซีย โดยก่อน

หน้าการล่มสลายของระบบเผด็จการในโปรตุเกส สถานการณ์ทั่วโลกมีประเทศที่มีความเป็นระบอบประชาธิปไตย

ปรากฏอยู่เพียงแค่ 45 ประเทศจากจ านวนทั้งหมด 151 ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทาง

อุตสาหกรรม ช่วงเวลาดังกล่าวประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคต่างๆตั้งแต่ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและยุโรป

ตะวันออกหากไม่มีการปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารหรือมีพรรคการเมืองเพียงแค่พรรคเดียวครอง

อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ก็จะเป็นการปกครองที่มีผู้น าในแบบเผด็จการ ต่อมาตัวเลขประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 56 ประเทศในช่วงปี 1980 และในปี ค.ศ. 1991 เพ่ิมจ านวนขึ้นเป็น 91 

ประเทศ และในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 มีตัวเลขสูงถึง 120 ประเทศซึ่งนับเป็นจ านวนมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์
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จากประเทศทั่วโลกโดยมีประชาธิปไตยที่รัฐบาลได้ผ่านการเลือกตั้ง92 อย่างไรก็ตามมีข้อที่น่าสังเกตว่าภายใต้ชัย

ชนะของแนวคิดเสรีนิยมและประชาธิปไตยนั้น แท้จริงแล้วกลับเป็นชัยชนะที่จ ากัดพ้ืนที่ โดยในโลกของชาวมุสลิม

รวมถึงในอีกหลายประเทศยังคงมีรัฐบาลในแบบเผด็จการปกครองอยู่93  

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง (second transformation) ของประชาธิปไตยเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่

สิบแปด94 ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมภายใต้กรอบของความเป็นนครรัฐหรือเมืองที่อยู่ในยุคกรีกโบราณและ

ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในเรื่องของจ านวนประชากร ขนาดของพ้ืนที่กับช่องทางกับกระบวนการ

ของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (popular and participation politics) แต่เมื่อสังคมการเมืองเริ่มมีความ

สลับซับซ้อน เกิดเป็นพัฒนาการภายใต้รูปแบบความเป็นรัฐสมัยใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งการมีประชากรจ านวนเพิ่มมาก

ขึ้น การปกครองพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในระดับประเทศขึ้น สร้างให้เกิดความตระหนักว่าแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตย

ทางตรงไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป ท าให้แนวคิดในเรื่องของตัวแทนจึงเริ่มเข้ามาท าหน้าที่แทน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา95 สังเกตได้จากประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้รับความนิยมจากผู้

ร่างรัฐธรรมนูญรวมไปถึงกลุ่มนักคิด นักเขียนทางการเมืองทั้งในฝรั่งเศสและอเมริกา มีบุคคลอย่างทอม เพน และ

จอห์น สจ็วต มิลล์ รวมไปถึงนักปรัชญาการเมืองก่อนหน้านั้นอย่างรูสโซมีความเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทนเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด96 อย่างไรก็ตามหากจะมองประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไปแนวคิดในเรื่อง

ตัวแทน ได้มีพัฒนาการมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคกลาง เริ่มต้นมาจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ที่ต้องการจะ

เรียกเก็บภาษีเพ่ิมจากเหล่าข้าราชบริพารและกลุ่มขุนนาง ท าให้ฝ่ายหลังไม่พอใจเลยเกิดการเรียกร้ องให้ต้องมี

ตัวแทนเพ่ือท าการเจรจา แต่ที่ปรากฏชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองและประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นในศตวรรษ

                                                           
92Eric Hobsbawn,  History of Civilization : The Age of Empire. (New York : Vintage Book, 1989) ,pp.84-88. Larry 

Diamond, The Spirit of Democracy. (New York : Holt Paperbacks, 2008) ,pp.41-44. Francis Fukuyama, The Origin of 

Political Order. (New York : Farrar, Strauss and Giroux, 2011) ,pp.3-6. 
93John Schwarzmantal, Ideology and Politics. (Los Angeles : SAGE, 2008) ,pp.49-50. 
94สงัเกตไดจ้ากความเขา้ใจในเร่ืองประชาธิปไตยของนกัปรัชญาการเมืองและนกัทฤษฏีการเมืองไม่วา่จะเป็นรูสโซ เบนเธม มิลล ์
ตอ็คเกอร์วลิล ์ลว้นแลว้แต่อยูภ่ายใตก้รอบความคิดประชาธิปไตยของกรีกโบราณทั้งส้ิน  
95Robert A. Dahl,  Democracy and Its Critics. (New Haven : Yale University Press, 1989) ,pp.20-26. Michael Saward,  

Democracy. (Cambridge : Polity Press, 2003) ,pp.63-64. 

96ซ่ึงนกัคิดทางการเมืองดงักล่าวยอมรับวา่ดว้ยเง่ือนไขขอ้จ ากดัในเร่ืองของพ้ืนท่ีขนาดใหญ่และจ านวนประชากรจ านวนมากเป็น
การยากท่ีจะใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางตรงได ้แต่ยงัมีความเช่ือมัน่วา่การมีส่วนร่วมของประชาชนทางตรงจะเกิดข้ึนได้
ในระดบัทอ้งถ่ิน 
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ที่ 17 ช่วงสงครามกลางเมืองในอังกฤษ (civil war) ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับรัฐสภากินระยะเวลา

ยาวนานถึงการปฏิวัติประชาธิปไตยครั้งใหญ่ของอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่ 1897 ท าให้การมีตัวแทนเป็น

สิ่งจ าเป็นส าหรับประชาธิปไตยสมัยใหม่ เหมือนกับที่นักปรัชญาการเมืองสตรีคนส าคัญของศตวรรษท่ียี่สิบฮานนาห์ 

อาเรนดท์กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ‘ไม่มีพ้ืนที่ว่างเพียงพอส าหรับพลเมืองทุกคน ประชาชนจะต้องปกครองตัวเอง

อย่างกระเหี้ยนกระหือโดยผ่านตัวแทนของเขา’98 ขณะที่ทางด้านของเจมส์ เมดิสัน กล่าวถึงคุณประโยชน์ของ

ตัวแทนว่าเป็นการท าให้ผู้น า ผู้ปกครองที่ชาญฉลาดสามารถกลั่นกรอง ด าเนินการคัดเลือกทัศนคติของประชาชนที่

จะน ามาซึ่งผลประโยชน์อันแท้จริงของประเทศ99 

ขณะที่นักวิชาการด้านประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 20 อย่างจอห์น คีน (John Keane) อธิบายถึงแนวคิด 

รูปแบบ สถาบันและกระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่สิบ

แปด ที่เป็นประจักษ์พยานของความเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซึ่งประกอบขึ้นด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร รวมไปถึงกฎหมายและระบบยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระเพ่ือเป็นหลักประกันและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทรมานและการจับกุมคุมขังโดยปราศจากการไต่สวน ที่

ได้พัฒนามาจากเอกสาร ‘Habeas Corpus Act’ ส่วนกระบวนการทางการเมืองเพ่ือที่จะจ ากัดและตรวจสอบ

อ านาจของทางฝ่ายผู้ปกครอง ประกอบขึ้นด้วยการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของฝ่ายนิติบัญญัติ การจ ากัด

วาระการด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดย มีรูปแบบการลงคะแนนเสียงลับ การลงประชามติ การเสนอชื่อเพ่ือ

ด าเนินการถอดถอน การให้มีการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ การมีองค์กรอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา 

(ombudsmen) ตลอดจนการด ารงอยู่ของกลุ่มประชาสังคม (civil society) รวมไปถึงประเด็นในเรื่องของการ

ปกป้องเสรีภาพของพลเมือง (civil liberties) ปรากฏผ่านสิทธิของการชุมนุมในที่สาธารณะและเสรีภาพของ

สื่อมวลชน100  

นักวิชาการทางด้านทฤษฏีร่มประชาธิปไตย (democratic theory) อย่างซี บี แม็คเฟอร์สัน (C.B. 

Macpherson) โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) และเดวิด เฮลด์ (David Held) อธิบายพัฒนาการของ

                                                           
97Hanna Pitkin, ‘Representation and Democracy’ in Democracy. Edited by Michael Saward. (London : Routledge, 

2007) ,pp.333-335.  
98Hannah Arendt, Crises of the Republic. (New York : Viking Press, 1972), p.238. 

99Alexander Hamilton, Madison. J. & Jay. J,  The Federalist. Edited by Terence Ball. (Cambridge : Cambridge 

University Press, 2003) ,pp.43-45.  
100John Keane, op.cit,pp.xviii-xix. 
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แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย โดยสามารถจัดการแบ่งออกมาเป็นสี่ยุค ได้แก่หนึ่งประชาธิปไตยในเชิงปกป้อง

คุ้มครอง (protective democracy) มีนักคิดอย่าง อย่างเบ็นเธ็มและมิลล์ เป็นสดมภ์หลัก โดยตั้งอยู่บนสมมติฐาน

ที่ว่าประชาธิปไตยด ารงอยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือกลไกเพ่ือไว้คอยจ ากัดและคานอ านาจของผู้ปกครองหรือฝ่ายของ

รัฐบาลไม่ให้ใช้อ านาจตามอ าเภอใจกับผู้ใต้ปกครอง ซึ่งนับเป็นเสรีนิยมในแบบคลาสสิค (classical liberal) ที่มีการ

มุ่งเน้นไปยังเป้าหมายของรัฐบาลในแบบตัวแทนและความรับผิดชอบ มีขึ้นเพ่ือป้องกันประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 

(private interest) ให้รัฐบาลด ารงความเป็นกลางตลอดไปจนถึงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด  

นับเป็นการจ ากัดอ านาจของรัฐหรือผู้ปกครองให้เหลือน้อยที่สุดหรือให้มีได้เท่าที่มีความจ าเป็น101  อย่างไรก็ตาม

แนวคิดดังกล่าวถูกโจมตีจากแนวคิดมาร์กซิสต์ว่าในความเป็นจริงแล้วรัฐไม่สามารถด ารงตัวเป็นกลาง ในฐานะเป็น

กรรมการได้ รัฐมีธรรมชาติที่เอนเอียงเข้าข้างชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งในสังคม หรือพูดง่ายๆก็คือรัฐตกเป็นเครื่องมือทาง

ชนชั้น 

รูปแบบที่สองคือประชาธิปไตยในเชิงพัฒนา (development democracy) มีเป้าหมายก็คือการแก้ไข

ความสุดโตงของประชาธิปไตยเชิงปกป้องคุ้มครอง ที่ให้ความส าคัญเน้นไปยังเรื่องความเป็นส่วนตัวของปัจเจก

บุคคลโดยปฏิเสธไม่ให้ความสนใจชุมชนและสังคม แนวคิดประชาธิปไตยในเชิงพัฒนาได้รับอิทธิพลมาจาก J.S.Mill 

มุ่งให้ความสนใจกับการพัฒนาของปัจเจกชน (individual development) ด้วยการมีรัฐบาลประชาธิปไตยที่

ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นสิ่งที่ถูกมิลล์มองว่าสามารถสร้าง ให้เกิดการพัฒนา

ตัวตนทางศีลธรรม (moral self-development) ท าให้ฝ่ายรัฐมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะเข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการละเมิดเสรีภาพของบุคคลภายใต้หลักการท าร้ายผู้อ่ืน (harm principles) อย่างเช่นในเรื่องของการ

ตีพิมพ์หนังสือโป้ ส าหรับมิลล์ให้ความส าคัญกับเสรีภาพในฐานะที่มันเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคล เช่นการ

มีเสรีภาพทางความคิด อิสระภาพเพ่ือให้มนุษย์ได้คิดในเชิงเหตุผล ส่วนประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกป้องจาก

ภายนอกไม่ให้เกิดรัฐบาลเผด็จการ ประกอบขึ้นด้วยหลักนิติรัฐ มีการเน้นในเรื่องเสรีภาพของรัฐกับของบุคคลต้อง

ไปด้วยกัน (free state) แนวคิดเรื่องความเสมอภาค (equalitarianism) ปรากฏชัดเจนในการลงคะแนนเสียง 

(one man, one vote) กับรัฐบาลมีหน้าที่สร้างความเป็นพลเมืองผ่านการกระตุ้น การส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้า

มามีส่วนร่วม มีบทบาททางการเมือง (public duty) 102 รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยในฐานะที่

                                                           
101Ian Mackenzie, Politics : Key Concepts in Philosophy. (London : Continuum, 2009) ,p.110. 
102ถือไดว้่าเป็นความขดัแยง้กนัเองของระบอบประชาธิปไตยระหว่างมุมมองเสรีนิยม (liberal) เน้นในเร่ืองปัจเจกบุคคลและ
มหาชนรัฐ (republic) เนน้สร้างความเป็นสมาชิกของชุมชนการเมือง (community) 
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มันเป็นวิถีทางที่จะสร้างให้มนุษย์เจริญเติบโต เกิดพัฒนาทางความคิด การหล่อหลอมจิตวิญญาณ สติปัญญาและ

คุณธรรม ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความคิดของนักปรัชญาการเมืองอย่างท็อกเกอร์วิลล์ ก็องต๊ง เลียวนาร์ด ฮอบเฮาส์

(Leonard Hobhouse) จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) และว็ดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) และรูปแบบสุดท้าย

ได้แก่ประชาธิปไตยในเชิงพหุนิยมเพ่ือสร้างดุลภาพในกลุ่มชนชั้นน า (Elitist-Pluralistic-Equilibrium Democracy

) คือแนวคิดที่ยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยชนชั้นผู้น า แต่ชนชั้นผู้น าจะต้องผ่านกระบวนเลือกตั้ง 

ซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างชนชั้นผู้น าด้วยกันเอง เพ่ือจะน าไปสู่ความมีสมดุลแห่งอ านาจให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

ก็เกิดข้อวิพากษ์ว่าเป็นรูปแบบที่ขาดแง่มุมจริยธรรมและไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชน รูปแบบนี้ถูกน าเสนอโดยชุมปีเตอร์ และถูกน ามาพัฒนาต่อจากนักรัฐศาสตร์อย่างดาห์ล103 

ส่วนรูปแบบที่สี่คือประชาธิปไตยในแบบการมีส่วนร่วม (participatory democracy) ที่น าเสนอโดยแม็คเฟอร์สัน 

เองภายหลังปี ค.ศ.1968 เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของประชาธิปไตยในแบบที่สาม  

  

 กิจกรรม 1.3.1 

 จงอธิบายความหมายของความเป็นคลื่นลูกต่างๆของประชาธิปไตย 

 แนวตอบกิจกรรม 1.3.1 

 มีความหมายต้องการอธิบายถึงก าเนิด พัฒนาการ การได้รับความนิยม การเกิดปัญหาและความล้มเหลว

ของรูปแบบและแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยนับตั้งแต่หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสมาจนถึงเหตุการณ์การล่มสลายของ

สหภาพโซเวียตรัสเซียในปลายช่วงทศวรรษ 80  

เร่ืองที่ 1.3.2 ปัญหาและความล้มเหลวของเสรีนิยมประชาธิปไตย 

กล่าวโดยทั่วไปภาพลักษณ์ของประชาธิปไตยสมัยใหม่ก็ไม่แตกต่างไปจากประชาธิปไตยในสมัยโบราณ

เท่าใดนัก สังเกตได้จากการที่แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยยังคงถูกตั้งค าถาม เกิดข้อสงสัยจากนักคิดผู้เป็นเจ้าของ

แนวคิดเอง เหมือนกับที่เพลโตเคยวิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมที่จะน าไปสู่

                                                           
103C. B. Macpherson,  The Life and Time of Liberal Democracy. (Oxford : Oxford University Press, 1997) ,pp.3-10. 

David Held,  Models of Democracy. (Cambridge : Polity Press, 2006) ,pp.56-77. 
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ระบอบทรราชย์และสภาพสังคมในแบบอนาธิปไตย ได้สอดคล้องกับทัศนคติของท็อกเกอร์วิลล์ต่อเรื่องการเกิด

ทรราชย์ของเสียงข้างมาก แม้แต่ด้านของจอห์น สจ็วต มิลล์เองยังยอมรับว่าประชาธิปไตยในแบบตัวแทนน่าจะ

เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากมีพัฒนาการทางด้านศิลปะวิทยาการ ฝ่ายประชาชนเองมีการศึกษาดี 

นอกจากนี้เขายังเสนอในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองน่าที่จะจ ากัดอยู่เพียงกลุ่มบุคคลที่มีทรัพย์สินและมีการ

เสียภาษี ซึ่งต่อมาเสรีนิยมประชาธิปไตยถูกตั้งค าถาม ถูกวิพากษ์จากแนวคิดในเชิงอนุรักษ์นิยมและสังคมนิยม ผ่าน

งานเขียนของเฮเกล คาร์ล มาร์กซ์, เอ็ดมันด์ เบิร์ก, โจเชฟ เดอ เมสตร์, ฟรีดิช นีทเช่อและไมเคิล โอกซ็อต104  โดย

ข้อโจมตีที่มาจากฝ่ายสังคมนิยมได้ด าเนินการวิพากษ์รัฐบาลในแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยไม่สามารถท าหน้าที่

อย่างเป็นกลาง อยู่ในฐานะกรรมการอย่างที่มักกล่าวอ้างได้  ในความเป็นจริงหรือในทางปฏิบัติที่ปรากฏออกมา 

รัฐบาลมีความโน้มเอียงที่จะเข้าข้างชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งในสังคมอยู่ตลอดมา ซึ่งมักจะออกมาว่าเป็นกลุ่มชนชั้นสูง 

กลุ่มนายทุนและธุรกิจโดยด าเนินการปกครองในลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ขูดรีดเอาส่วนเกินจากชน

ชั้นแรงงานหรือผู้คนส่วนใหญ่ของสังคม105 ส่วนมุมมองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมุ่งไปยังประเด็นที่ประชาธิปไตย

สมัยใหม่ได้ก่อเกิดรูปแบบของความเป็นปัจเจกบุคคลในด้านลบหรือเป็นการใช้เสรีภาพในเชิงลบ (negative 

freedom) ที่เรียกว่าปัจเจกบุคคลเอกเทศ (private  individual) เป็นบุคคลผู้ที่สาละวนยุ่งเกี่ยวอยู่กับการแสวงหา

และรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ครอบครัวและพรรคพวกหรือไม่ก็ด ารงตนแยกอยู่อย่างอิสระ (atomistic) โดย

ไม่ให้ความสนใจ ท าตัวเพิกเฉย ไม่ให้ความร่วมมือกับกิจการสาธารณะและตัดขาดจากชีวิตของชุมชนการเมือง 

(community) ถือเป็นมนุษย์ประเภทที่ไม่ให้ความส าคัญ ให้ความสนใจใยดีกับกฏระเบียบหรือแบบแผนใดๆของ

ชุมชนการเมือง (anomie/normlessness)106 นอกจากนี้การวิพากษ์การเมืองในแบบประชาธิปไตย (democratic 

politics) มีที่มาจากปัญหาการเมืองของกลุ่มมวลชน (mass politics) ที่ได้เข้าสู่ปริมณฑลและเวทีของการเมืองจน

สามารถกลายมาเป็นตัวแสดงหลักส าคัญในทางการเมือง โดยที่มวลชนเหล่านี้มาจากพ้ืนฐานความยากจน ไร้

การศึกษา ปราศจากระเบียบวินัย มีพฤติกรรมและวิจารณญาณการตัดสินใจที่ค่อนข้างไร้เหตุผล ท าให้มีแนวโน้ม

จะถูกปลุกปั่นและใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองได้ตลอดเวลา  

                                                           
104John Gray,  Enlightenment’s Wake. (London : Routledge, 1995) ,pp.78-79. 
105David Held, op. cit.,pp.96-97. 
106จากการศึกษาของ Oretega y Gasset, Karl Mannheim, Karl Friedrich, Karl Jaspers, Eric Fromme, Hannah Arendt 

ในเรื่องปรากฏการณ์มวลชน (mass man) ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดเป็นสิ่งที่ได้น ายุโรปไปสู่สังคมในแบบมวลชน (mass 

society) ที่ด าเนินอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่จะเป็นรากฐานอันส าคัญน าไปสู่การเกิดขึ้นของระบอบการปกครองในแบบ

เผด็จการอ านาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ (totalitarianism) ในระยะเวลาต่อมา  
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ปัญหาในเรื่องความเป็นตัวแทน 

 ปัญหาที่เกิดมาจากพ้ืนฐานทางด้านปรัชญาแนวคิดและเรื่องของหลักการรวมไปถึงค าอธิบายต่างๆที่มี

ความเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย เป็นที่ยอมรับกันว่ามีลักษณะเต็มไปด้วยแนวคิดและหลักการที่มีความเป็น

นามธรรมเลือนลอย (highly abstract) เป็นค าอธิบายที่มีความคลุมเครือ (ambiguous) และมีความเลื่อนไหลสูง 

(elusive) อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดการโต้แย้ง (controversary) ตามมาได้อย่างไม่มีสิ้นสุด ตัวอย่างเช่นค าว่า

ประชาชนนั้นมีขอบข่ายครอบคลุมบุคคลกลุ่มใดบ้าง ( inclusive) และในขณะเดียวกันได้กีดกันบุคคลกลุ่มใด 

ประเภทใดออกไป (exclusive) (อย่างเช่นผู้อพยพ ผู้ก่อการร้ายถูกนับรวมว่าเป็นประชาชนหรือไม่) ติดตามมาด้วย

ค าถามในเชิงคุณค่าว่า แท้ท่ีจริงแล้วประชาชนสามารถท าหน้าที่ผู้ปกครองได้หรือไม่ หรือหากได้ท าแล้วสามารถท า

หน้าที่ได้ดีหรือไม ่

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประชาธิปไตยเองอย่างเช่นในเรื่องของความเป็นตัวแทน ที่นับตั้งแต่การ

เริ่มต้นของความเป็นตัวแทน ได้มีความพยายามในการสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับระบบตัวแทน 

(democratizing the representative system) แต่ผลกลับปรากฏออกมาว่าความเป็นตัวแทนได้เข้ามาแทนที่ 

อยู่ในลักษณะการเข้ามาครอบง าประชาธิปไตยแทนที่จะท าหน้าที่เป็นแค่เพียงฝ่ายสนับสนุน อย่างไรก็ตาม

ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของความเป็นตัวแทนเป็นสิ่งที่มีให้เห็นกันเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการ

ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการและการท าหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง เรื่องของการที่ตัวบุคคลที่เป็น

ผู้แทนเองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเฉพาะของกลุ่มธุรกิจ ข้าราชการและพรรคการเมือง  และในเรื่องของความเป็น

ผู้แทนมีการผูกขาดอยู่แต่ในมือของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เรียกว่าเป็นอภิสิทธิ์ของกลุ่มบุคคล ไปจนถึงการท าหน้าที่เป็น

เพียงตัวแทนของตัวเองเท่านั้นเหมือนกับที่ฮานนาห์ อาเรนดท์ท านายไว้ว่ารัฐบาลในแบบตัวแทนได้กลายมาเป็น

รัฐบาลคณาธิปไตย (oligarchy government) 

 ทางด้านนักรัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสปีแอร์ โรซังวาลง (Pierre Rosanvalon) และรัสเซล ฮาร์ดีน (Russell 

Hardin) วิเคราะห์ถึงปัญหาประชาธิปไตยแบบตัวแทนให้ความส าคัญไปในเรื่องความเชื่อใจของพลเมือง ( trust) 

โดยมีการศึกษาปรากฏการณ์ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาของกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาการของประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง 

ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดนและสหราชอาณาจักร มีผลปรากฏออกมาในลักษณะที่ประชาชนได้สะท้อนถึง

การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวรัฐบาล นักการเมืองและบุคลากรทางการเมือง ผ่านความเฉื่อยเนือยทางการเมือง 

(civic apathy) การละเว้นไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (electoral abstention) การไม่ให้ความสนใจต่อสถาบัน

ทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ นอกจากเรื่อง
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ของการขาดความเชื่อใจแล้วประชาธิปไตยในประเทศที่พัฒนาแล้วยังต้องประสบกับปัญหาทางด้านของความชอบ

ธรรม ( legitimacy)  ที่สร้างให้ เกิดกลไกการตรวจสอบ (mechanism of oversight)  ในเรื่องความเป็น

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (democracy of oversight) ซึ่งออกมาในรูปของสถาบันที่ไม่เป็นทางการและมองไม่

เห็น ไปถึงการสนับสนุนกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบใหม่ (new social movement) ประการที่

สองคือการสร้างสถาบันหรือองค์กรอิสระขึ้นมาเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและควบคุม ( independent institution) 

ฝ่ายนักการเมืองและรัฐบาล107 นอกจากนี้ปัญหาส าคัญที่แนวคิดประชาธิปไตยในปัจจุบันต้องเจอก็คือค าถามและ

ข้อสงสัยในเรื่องของการท าหน้าที่ของการเป็นตัวแทนที่แท้จริงให้แก่ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับนักการเมือง

หรือพรรคการเมืองต่างๆนั้นได้หรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงนักการเมืองและพรรคการเมืองอาจเป็นเพียงแค่ตัวแทน

ของกลุ่มผลประโยชน์เท่านั้น  

ปัญหาอันเนื่องมาจากประชาธิปไตยในแบบตัวแทนท าได้เพียงแค่น าเสนอและเป็นตัวแทนให้กับคณะและ
บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติมันไม่สามารถสะท้อนหรือท าหน้าที่ให้กับคนจ านวนมากในสังคมการเมืองได้
อย่างทั่วถึง หรือแม้กระทั่งตัวของพรรคการเมืองที่กล่าวอ้างว่าสามารถท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนจนถึงกระบวนการ
เลือกตั้งที่พยายามน าเสนอรูปแบบในการคัดเลือกนักการเมืองเพ่ือจะเป็นตัวแทนที่ แท้จริงของประชาชน แต่ใน
ความเป็นจริงที่มีการรับทราบกันอยู่สถาบันและกระบวนการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงกลไกและเครื่องมือในทาง
อุดมการณ์ที่สร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มชนชั้นน าในสังคมการเมือง (circulation of elites)108 นอกจากนี้
ภายหลังจากความพยายามในการสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับระบบตัวแทน (democratizing the 
representative system) ผลปรากฏว่าความเป็นตัวแทนเป็นสิ่งที่ได้เข้ามาแทนที่ เข้ามาครอบง าประชาธิปไตย
แทนที่จะท าหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือและฝ่ายสนับสนุน จนน ามาสู่ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องของความเป็นตัวแทนที่
สามารถพบเห็นได้เป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ลงคะแนนเสียงเลือก
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นตัวแทนที่แท้จริงได้อันเนื่องมาจากความรู้และ
เรื่องของจริยธรรม ปัญหาความเป็นตัวแทนยังมาจากการที่ผู้แทนเองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มการเมือง นัก
ธุรกิจ ข้าราชการ กองทัพและพรรคการเมือง อีกทั้งความเป็นผู้แทนเกิดการผูกขาดหมุนเวียนกันอยู่ในมือของกลุ่ม
บุคคล ครอบครัวและพรรคพวกไปจนถึงการท าหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนผลประโยชน์ของตัวเองและคนใกล้ชิด

                                                           
107Pierre Rosanvallan, Democracy Past and Future. Edited by Samuel Moyn.(New York : Columbia University Press, 

2006) ,pp.236-255. Russell Hardin,  Trust. (Cambridge : Polity Press, 2006) ,pp.156-178. 
108Robert A. Dahl, op.cit,pp.2-3. Saward, op.cit.,pp.63-64. 
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เท่านั้น109 ซึ่งปัญหาในเรื่องความเป็นตัวแทนข้างต้นท าให้ในทางปฏิบัติแล้วความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ใน
ลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมการเมืองนั้นไม่มีอยู่จริง เป็นแต่เพียงประชาธิปไตย
แอบแฝง (disguised democracy) หรือปรากฏอยู่ภายใต้เสื้อคลุมของประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้กลับเป็นรัฐบาล
แบบคณาธิปไตย (oligarchy government)110 ด้านเบ็นจามิน บาร์เบอร์ (Benjamin Barber) วิพากษ์เสรีนิยม
ประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยในแบบตัวแทนอยู่ในลักษณะของ ‘thin democracy’ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานสิทธิของ
ปัจเจกบุคคลจนละเลยและมองข้ามในเรื่องของบทบาท คุณธรรมและความรับผิดชอบของความเป็นพลเมือง  
(citizenship virtue) ที่จะน าไปสู่เรื่องของการมีส่วนร่วม (participation)  ความสามารถในการปกครองตนเอง 
การให้ความส าคัญกับเรื่องสาธารณะ (public goods or civic virtue) เป็นคุณสมบัติของความเป็น ‘strong 
democracy’ ที่จะใช้ถ่วงดุลกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลและความเฉื่อยเนือยทางการเมือง  

 

ปัญหาประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภา 

แม้จะยอมรับกันว่าประวัติศาสตร์ของการเมืองและรัฐประชาชาติในศตวรรษที่ยี่สิบ คือชัยชนะที่ยังไม่

เด็ดขาดของระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่นักปรัชญาการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างคาร์ล สมิตซ์ ตั้งข้อสังเกตต่อ

เรื่องของกระบวนการและกติกาต่างๆของระบอบประชาธิปไตยที่ด าเนินอยู่ภายใต้รูปแบบรัฐสภานิยม 

(parliamentarianism) ไว้อย่างน่าสนใจและน่ารับฟังว่า ประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภาโดยเมื่อพิจารณาจาก

รูปแบบภายนอกแล้ว จะเห็นได้ว่าให้ความส าคัญกับการเปิดกว้าง (openness) เรื่องของการพูดคุยเจรจา (talk) 

และการสนทนา (discussion) แต่ในทางปฏิบัติและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันกลับกลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจ

ภายในประตูที่ปิดเอาไว้ (decision behind closed doors) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแทนของพรรคการเมือง

และกลุ่มผู้น าทางการเมืองเพียงไม่กี่คน ที่ไม่เหมือนกับค าโฆษณาที่มีมาก่อนหน้า นอกจากนี้กระบวนการของการ

เปิดกว้างทางความคิดและการพูด สร้างปัญหาภายในตัวของมันเอง คือเมื่อด าเนินอยู่ในระดับที่มากเกินจนท าให้ไม่

สามารถลงไปสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจหรือมีการสรุปผลออกมา เพ่ือจะตัดสินชี้ขาดลงไปในปัญหาต่างๆ (Yes-No) 

และน าไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอนสุดท้าย ภายใต้กระบวนการทางรัฐสภาบ่อยครั้งที่เราพบว่าแม้แต่บุคคลผู้ท าหน้าที่

                                                           
109Pitkin, op.cit,pp.333-335. ปฏิกิริยาความไม่พอใจในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ของ

ประเทศไทยแสดงผ่านการเสนอแนวคิดการเมืองใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีตัวแทนผ่านการแต่งตั้งและเลือกตั้งในสัดส่วน 70:30 

ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงที่ผ่านมา 
110Jacques Ranciere, Hatred of Democracy. Translated by Steve Corcoran. (London : Verso, 2006) ,pp.70-78. 
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เป็นผู้น าเองก็ไม่มีอ านาจเด็ดขาดที่จะมาตัดสินชี้ขาด ท าให้ในท้ายที่สุดก็ต้องมาลงเอยในลักษณะของการ

ประนีประนอม (compromise) อยู่ในลักษณะของการถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน111  

จากประเด็นที่เป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภา ถูกทางนักวิชาการฝรั่งเศสปีแอร์ อังเดร 

ทาเคฟ (Pierre-Andre Taquieff) อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า ประชาธิปไตยคือระบอบการเมืองมีลักษณะที่

ค่อนข้างจะหยุดอยู่กับที่ เนื่องจากมีธรรมชาติซึ่งยุ่งวุ่นวายอยู่กับการสนทนา (discussion for the sake of 

discussion) คือมุ่งไปในเรื่องของการใช้ค าพูดเสียมากกว่าการลงมือกระท า อีกทั้งยังสนใจอยู่กับการสนทนา

มากกว่าการลงมือตัดสินใจ112 จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการเมืองของแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยที่ด าเนินอยู่ภายใต้

สถาบันที่เป็นทางการ (formal institution) อย่างเช่นรัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง ศาลและองค์กรอิสระ 

ส่งผลให้การเมืองที่ตั้งอยู่บนฐานประชาธิปไตยในแบบตัวแทนกลายมาเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ (expert) ผู้ช านาญ

เฉพาะด้าน (specialist) หรือแม้แต่นักวิชาการทางด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ไปจนถึงนักเทคนิคในทางเศรษฐกิจ

และการเมือง (technocrat) โดยในความเป็นจริงแล้วพัฒนาการของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเรื่องทางการเมืองควร

จะเป็นเรื่องของทุกคน (amateur) เหมือนอย่างที่โธมัส ฮอบบส์เคยตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาในเรื่องอ านาจของการ

ตัดสินใจ การลงมติ การบังคับใช้กฎหมายยังอยู่ในมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการ

อภิปราย การถกเถียง การแสดงออกทางความคิดที่ดูเสมือนว่าได้ยึดหลักการของความเท่าเทียมกันของแต่ล ะ

บุคคล แต่สิ่งดังกล่าวเป็นเพียงประชาธิปไตยในช่วงเริ่มต้นและไม่สามารถคงความเป็นประชาธิปไตยไปได้ตลอด

กระบวนการ ท าให้ในที่สุดแล้วประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องอภิสิทธิ์ของนักวาทศิลป์ไป ( aristocracy of 

orators)113  

นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของช่องว่างระหว่างแนวคิด  กรอบทฤษฏี ค าพูดในเชิงวาทศิลป์ 
(rhetorical) กับการน าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเกิดเป็นกรณีของการที่ผู้ปกครองมีการอ้างและ
                                                           
111Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy. Translated by Ellen Kennelly. (Cambridge : MIT Press, 1994) 
,pp.37-39.  
112Taquieff, Pierre Andre, ‘The Traditionalist Paradigm-Horror of Modernity and Antiliberalism:Nietzsche in 
Reactionary Rhetoric’ in Why We are not Nietzscheans. Edited by Luc Ferry and Alain Renaut, translated by 
Robert de Loaiza. (Chicago:The University of Chicago Press, 1997) ,pp.21-29. 
113Thomas Hobbes, The Elements of Law Natural and Politics. Part 1, Human Nature, Part 2, De Corpore 
Politico. Edited with an introduction and noted by J.C.A. Gaskin. (Oxford: Oxford University Press, 1999) 
,pp.10-11. 
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หยิบยกแนวคิดรวมไปถึงสาระของความเป็นประชาธิปไตย ที่น าไปสู่การบิดเบือนในเรื่องของแนวคิด (abuse) เพ่ือ
หวังผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ในทางการเมืองของตัวเอง มองเห็นได้จากตัวอย่างในหลายประเทศที่มีการ
เลือกตั้ง มีรัฐธรรมนูญ รัฐสภา มีพรรคการเมืองแต่กลับปกครองประเทศในลักษณะของเผด็จการไม่สนใจฟังเสียง
เรียกร้องของประชาชน114จากตัวอย่างในประวัติศาสตร์สมัยใหม่มีผู้น าประเทศจ านวนหนึ่งใช้ประชาธิปไตยเรียก
ระบอบการปกครองที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย อย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีนัสเชอร์ (Nasser) ของอียิปต์เคยใช้
ค าว่า ‘Presidential Democracy’ อดีตประธานาธิบดีซูการ์โน (Sukarno) ของอินโดนีเซียได้ใช้ค าว่า ‘Guided 

Democracy’ หรือเผด็จการอย่างนายพลฟรังโก (Franco) ของสเปนใช้ค าว่า ‘Organic Democracy’ และกรณี
ล่าสุดระบอบอ านาจนิยมผา่นการเลือกตั้ง (electoral authoritarian) ท่ีใชเ้รียกประธานาธิบดีฮิวโก ซาเวซ (Hugo 
Chavez) ของเวเนซูเอลา ถึงแมว้่าจะได้รับเลือกอย่างท่วมทน้จากประชาชนแต่ก็ไม่มีความสามารถแก้ปัญหา
อาชญากรรมและเร่ืองคอรัปชัน่ท่ีเร้ือรังของประเทศได้115  

 

ปัญหาความแตกแยกและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 

ปัญหาในเรื่องของการที่ผู้คนในสังคมและผู้น ามีการแบ่งเป็นกลุ่ม ( faction) สร้างให้เกิดความแตกแยก

และความขัดแย้งตามมาด้วยสงครามการเมืองบ่อยครั้ง นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่มีระบอบประชาธิปไตย 

ขณะที่สมัยใหม่ถูกทางด้านของเจมส์ เมดิสัน กล่าวไว้ใน ‘The Federalist Papers’ ฉบับที่สิบ ในเรื่องความรุนแรง

ที่เกิดจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นกลุ่มทางการเมือง ซึ่งเป็นธรรมชาติและกลายมาเป็นจุดอ่อนส าหรับรัฐบาลที่มี

ที่มาจากประชาชน (popular government) แน่นอนว่าการแบ่งฝ่าย การจับกันเป็นกลุ่มทางการเมืองน ามาสู่

ความไร้เสถียรภาพ ความอยุติธรรมและความวุ่นวายและเป็นอันตรายต่อเสรีภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามการ

แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ ยกเว้นแต่เราจะยอมที่จะขจัดเสรีภาพ ในความเป็น

จริงแล้วการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองเป็นสิ่งที่แฝงเร้นในลักษณะของการ  ‘หว่านอยู่ในธรรมชาติของผู้คน’ 

(sown in the nature of man) อยู่ในความสามารถอันหลากหลายที่มนุษย์มี เรื่องของความแตกต่างในการถือ

                                                           
114ดังนั้นรูปแบบและกระบวนการรวมไปถึงสถาบันต่างๆตั้งแต่การเลือกตั้ง พรรคการเมือง รัฐสภาและรัฐธรรมนูญอาจถูกหยิบยก

และใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญ

นั้นเป็นเพียงเง่ือนไขที่จ าเป็น (necessary conditions) แต่ไม่อาจเป็นเง่ือนไขที่เพียงพอ (sufficient conditions) ของความเป็น

ประชาธิปไตยได้ 
115Fukuyama, op.cit,pp.356-357. 
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ครองทรัพย์สิน มันยังเป็นผลมาจากการที่สังคมเกิดความแตกต่างในเรื่องผลประโยชน์ และท่ีร้ายแรงที่สุดน่าจะเป็น

เรื่องของความไม่เท่าเทียมในการแบ่งและกระจายการถือครองทรัพย์สินระหว่างคนมีกับคนไม่มี116  

ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ยี่สิบถูกตั้งค าถามและวิพากษ์จากหลายฝ่าย ซึ่งหนึ่งในการวิพากษ์ท่ีน่าสนใจมา

จากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์เชื้อสายออสเตรียนอเมริกัน โจเซฟ ชุมปีเตอร์ ได้รับความนิยมจน

กลายมาเป็น ‘Schumpeterian democracy’ ส่วนมุมมองที่ชุมปีเตอร์มีต่อประชาธิปไตยมันคือระบบและ

กระบวนการที่กลุ่มชนชั้นน าทางการเมือง (elites) ที่รวมไปถึงสถาบันทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง คัดเลือก

และส่งนักการเมืองลงสมัครแข่งขันเพ่ือให้ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชน ซึ่งการเลือกตั้งนั้นที่เกิดขึ้นไม่เรียกได้ว่า

เป็นสิ่งที่ไม่แตกต่างไปจากการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงลูกค้าหรือผู้บริโภคในทางเศรษฐกิจ (economic competition) 

ฝ่ายของพรรคการเมืองกับนักการเมืองเปรียบเสมือนบริษัทหรือพ่อค้าผู้ประกอบการ  ที่พยายามแสวงหาผลก าไร

จากการเสนอขายสินค้า ขณะที่การน าเสนอนโยบายเมื่อเป็นรัฐบาลก็คือการสัญญาว่าจะให้บริการและสินค้า

ทางการเมือง (political good and service) ส่วนทางฝั่งของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งอยู่ในฐานะของผู้บริโภคต้องการ

ลงคะแนนหรือซื้อสินค้าที่ตนเองมีความพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด (rational choice)117 ท าให้ผลงานของชุม

ปีเตอร์เปรียบเสมือนการลอกคราบมายาคติดั้งเดิมของประชาธิปไตย (classical myth) คือการกล่าวอ้างว่าเป็น

ระบอบการปกครองที่ค านึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ประชาธิปไตยก็คือการแข่งขันกันเพ่ือการเป็นผู้น าทางการเมือง การต่อสู้กันเพ่ือจะให้ได้มาของคะแนนเสียงจาก

ประชาชนที่วนเวียนและผลัดเปลี่ยนกันอยู่ในกลุ่มของชนชั้นน าเท่านั้น  

อย่างไรก็ตามเป็นประเด็นที่น่าตั้งข้องสังเกตว่าภายหลัง ค .ศ. 1975 แนวโน้มในเรื่องของการเปลี่ยนผ่าน

จากรัฐบาลในระบอบเผด็จการอ านาจนิยม (authoritarian regime) ไปสู่รูปแบบประชาธิปไตยดูเหมือนว่าจะเพ่ิม

จ านวนขึ้น แต่หากพิจารณาลงลึกไปในเนื้อหาความจริงแล้ว เป็นสิ่งที่น ามาวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเพียงแค่รูปแบบ

ประชาธิปไตยที่ไม่ได้เกิดควบคู่ไปกับพ้ืนฐานแนวคิดในเชิงเสรีนิยม เป็นเหตุการณ์ที่ได้ปรากฏอยู่ในกลุ่มประเทศ

อดีตอาณานิคมสหภาพโซเวียตรัสเซีย ในโลกมุสลิม กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและในกลุ่มประเทศก าลัง

พัฒนาอีกหลายๆประเทศ118 โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือการมีรัฐบาลและการเลือกตั้งอย่างเสรี มีผู้น ามาจากพลเรือน

                                                           
116John Dunn, Setting the People Free.  (London : Atlantic Books, 2005) ,p.76. 
117Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy. (New York : Harper Perennial, 1976) ,pp.270-283.  
118Plattner, M.C,  From Liberalism to Liberal Democracy. eds. Larry Diamond and Marc F. Plattner. (Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press, 2001) ,p.78. 
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แต่กลับไม่ให้ความส าคัญกับหลักนิติรัฐ (rule of law) สนใจเรื่องของการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล การเคารพสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุ่ม การละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนแนวคิดของ

การอยู่ร่วมกันในแบบมีความอดทนอดกลั้น (toleration) ของผู้คนในสังคม ปรากฏการณ์ในลักษณะดังกล่าวจึงถูก

นักวิชาการด้านประชาธิปไตยเรียกว่า เป็นการปกครองที่อยู่ในสภาพของความเป็นประชาธิปไตยที่ปราศจ าก

รากฐานและหลักการเสรีนิยม ( illiberal democracy)119ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ความรักใน

เสรีภาพมักด าเนินควบคู่ไปกับความรักในสันติภาพ โดยมีข้อมูลการศึกษาในเชิงประจักษ์สรุปว่า ประเทศที่เป็น

ประชาธิปไตยมักจะไม่ท าสงครามระหว่างกัน120 นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังเกิดควบคู่ไปกับพัฒนาการการขยายตัว

และความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ อีกท้ังยังช่วยลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมในทางเศรษฐกิจ121  

 ประชาธิปไตยกับการเดินทางท่ีไม่ (มีวัน) สิ้นสุด  

ปัญหาที่เกิดควบคู่กับประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกเริ่มในเรื่องเผด็จการของเสียงส่วนใหญ่ มาจนถึงกลไก
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็มีปัญหาในตัวของมันเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีการพัฒนากลไกตรวจสอบต่างๆนานา 
ทั้งในรูปของสถาบันและกระบวนการ นับเป็นการปรับตัวและพลวัตของประชาธิปไตยจนสร้างให้ประชาธิปไตยเป็น
ระบอบการปกครองที่คงอยู่และยังคงได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วโลก122 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแนวคิดและ
ระบอบประชาธิปไตยสอดคล้องกับนักวิชาการทางด้านประชาธิปไตย จอห์น ดัน (John Dunn) กล่าวถึง
ประชาธิปไตยว่า เป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด (unfinished journey) ประชาธิปไตยท่ีได้ออกไปสู่โลกกว้าง (global 
democracy) และประชาธิปไตยกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในระดับนานาชาติ (global force) อย่างไรก็
ตามข้อสังเกตของนักปรัชญาที่สนับสนุนแนวคิดในเชิงสัมพัทธ์นิยม ( relativism) อย่างริชาร์ด รอร์ตี้ (Richard 
Rorty) ยอมรับว่าประชาธิปไตยในแบบตัวแทนสมัยใหม่เป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะ (peculiarity) กล่าวคือเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นและด าเนินอยู่ได้ดีในวัฒนธรรมแบบแอตแลนติคเหนือ (North Atlantic) ซึ่งมีความหมายว่ารอร์ตี้  มี

                                                           
119Fareed Zakaria,  The Future of Democracy. (New York : W.W. Norton & Company, 2003) ,pp.90-99. 
120 มีผลงานของ Michael Mandelbaum ในหัวขอ้ Democratic Peace ยกตวัอย่างการศึกษาของ Bruce M. Russet. Grasping the 
Democratic Peace. Spencer Weart. Never at War: Why Democracies Will not Fight one another. แ ล ะ  James Lee Ray. 
Democracy and International Conflict.  
121Adam Przeworski. What Makes Democracies Endure? Journal of Democracy. Volume 7, 1 (January  
1996.,pp.40-43. 
122Pierre Rosanvallan, Counter-Democracy: politics in the age of distrust. Translated by Arthur Goldhammer. 
(New York: Cambridge University Press, 2008) ,pp.57-60. 
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ความคิดในเชิงปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่มันมีความเป็นสากลและน ามาสู่ข้อสรุปที่ว่าระบอบ
ประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นและด าเนินอยู่ได้ดีเฉพาะพ้ืนที่ ภูมิภาคและกับประชากรบางกลุ่มเท่านั้น 123 (Keane, 
2009:843)  

แนวคิดและกระบวนการประชาธิปไตยยังขึ้นอยู่กับรูปแบบกับความเป็นจริง เป็นประเด็นที่นักทฤษฏีทาง
การเมืองอย่างนอร์แบร์โต บ็อบบิโอ (Norberto Bobbio) วิเคราะห์ถึงอนาคตของระบอบประชาธิปไตยไว้อย่าง
น่าสนใจว่า  ขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่างเรื่องของการไม่สามารถบรรลุอุดมคติและการด ารงรักษาไว้ซึ่งหลักการกับ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยประชาธิปไตยซึ่งอ้างว่าเป็นการปกครองของประชาชน อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจ
การปกครองต้องมาจากและได้รับฉันทานุมัติจากประชาชน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีแนวโน้มปรากฏออกมาในลักษณะ
ของความเป็นอนาธิปไตยและเป็นเพียงการปกครองโดยกลุ่มหรือคณะบุคคล (oligarchic rule) รวมไปถึง
ปรากฏการณ์ทรราชย์ของเสียงส่วนใหญ่ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับข้อเสนอของนักสังคมวิทยาอย่าง เกตาโน มอสกา 
(Gaetano Mosca) กับวิลเฟรโด ปาเรโต (Vilfredo Pareto) ที่มองระบอบการเมืองและการปกครองเป็นเพียง
เรื่องของกลุ่มผู้น าทางการเมือง (elites group) ส่งผลให้ระบอบการเมืองที่อ้างตัวเองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย 
แต่ความเป็นจริงไม่ต่างไปจากระบอบคณาธิปไตยและเผด็จการ ซึ่งต่อมาโจเซฟ ชุมปีเตอร์ วิเคราะห์ประชาธิปไตย
ว่าเป็นเพียงเรื่องการแข่งขันกันของกลุ่มผู้น า (competitive elites) ขณะที่แม็คเฟอร์สัน นักทฤษฏีประชาธิปไตย
ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่าระบอบประชาธิปไตยที่มันสามารถด ารงอยู่ได้ มาจากพ้ืนฐานของการที่สังคมเกิด
ความสมดุลระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ (equilibrium)124 

เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 เป็นต้นมากระแสและความเคลื่อนไหวที่ออกมาในลักษณะ
ของการปฎิเสธการเมืองแบบทางการ รวมไปถึงสถาบันการเมืองที่เป็นทางการ ( formal institution) น าไปสู่
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movements) ประกอบด้วยขบวนการปกป้องสิทธิของกลุ่มคนด้อยโอกาส 
อาทิคนผิวสี (black people) กลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะชนกลุ่มน้อย (ethnic as minority group) ที่ออกมาในเชิง
การต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน (human rights) ไปจนถึงการรณรงค์เรื่องสิทธิสัตว์ (animal rights)  กลุ่ม
เด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ คนสูงอายุ กลุ่มแรงงาน กลุ่มทางด้านสื่อสารมวลชน กลุ่มบุคคนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ เช่นเกย์ เลสเบี้ยน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยาและกลุ่มโรคเอดส์ ไปจนถึงกลุ่ม
ลัทธิทางศาสนาและความเชื่อของนิกายต่างๆ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ในอดีตไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาล และผู้คน
ในสังคมมากนัก โดยที่กระบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ ยวข้องและเชื่อมโยงกับแนวคิดและ
ระบอบประชาธิปไตยท้ังสิ้นซึ่งด าเนินอยู่ในลักษณะที่ว่า  

                                                           
123John Keane, op.cit,p.843. 

124Norberto Bobbio, The Future of Democracy. Translated by Roger Griffin. Edited by Richard  
Bellamy. (Cambridge: Polity Press, 1987) ,pp.26-33. 
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1. สังคมสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลายในทางวัฒนธรรม (multi-cultural society) 
รวมไปถึงเรื่องของเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งแน่นอนว่ามีวัฒธรรมบางรูปแบบที่โด่ดเด่นด ารงตนอยู่ในลักษณะของการ
เป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก (inclusiveness) กีดกันวัฒธรรมที่เป็นกระแสรองลงไป (exclusiveness)  ปรากฎการณ์
ดังกล่าวน ามาซึ่งการเกิดรูปแบบทางการเมืองใหม่ที่เรียกว่าการเมืองแห่งอัตลักษณ์ (politics of identity) และ
การเมืองของความแตกต่าง (politics of differences) หมายถึงการแสดงออกในพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มคนชาย
ขอบของสังคมการเมือง (marginal group) โดยการปรากฎตัวของกลุ่มคนที่ไร้สรรพเสียงในทางสังคมการเมือง 
(politics of presence) เป็นการต่อสู้เรียกร้องเพ่ือน าไปสู่การรับรู้ (politics of recognition)   

2. การอุบัติขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาสังคม (civil 
society) สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัว (active citizen) มีบทบาทในเชิงรุก เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความหลากหลายทางความคิด (diversity) คือสังคมที่เปิดกว้าง มีใจกว้างยอมรับความแตกต่าง 
(toleration) ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ  

3. ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ปัญหาพลังงาน ปัญหาสิทธิมนุษยชน
และปัญหาการก่อการร้ายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกินกว่าความสามารถของรัฐประชาชาติจะเข้ามาจัดการได้ 
ท าให้เกิดการเรียกร้อง ‘global democracy’ ตลอดจนการสนับสนุนแนวคิดในเชิงจักรทัศน์ (cosmopolitanism) 
ได้เข้ามาอุดช่องโหวของประชาธิปไตยท่ียึดโยงอยู่กับเรื่องของอ านาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของรัฐประชาชาติ 

3. การอุบัติขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) และประชาสังคม (civil 
society) ได้เป็นบททดสอบอันส าคัญที่จะดูว่าสังคมการเมืองนั้น มีระดับของความใจกว้าง ความอดทนในการ
ยอมรับความแตกต่างและการด ารงอยู่ของความเป็นอ่ืนๆ (the otherness)125 ทั้งในระดับของรัฐบาลหรือตัวผู้น า
เองไปจนถึงประชาชนที่ด ารงอยู่ในฐานะของพลเมืองว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขได้หรือไม่ (unity 
in diversity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของนักรัฐศาสตร์ชงตาล มูฟ (Chantal Mouffe) ให้ความส าคัญกับ
ประชาธิปไตยในเชิงปรึกษาหารือ (deliberative democracy) ด าเนินควบคู่ไปกับสภาวะพหุนิยมที่อนุญาตให้มี
การประชันแข่งขันกัน (agonistic pluralism) โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานไม่มองผู้ อ่ืนในฐานะศัตรูที่ต้องท าลายแต่
เอาชนะเพ่ือแสดงความสามารถที่เหนือกว่า เป็นการแข่งขันประชันกันเน้นการถกเถียงในเชิงเหตุผลเป็นการเปลี่ยน
ผ่านความคิดของผู้คนและการรวมกลุ่ม (reflexive arguments)      

4. การน าเสนอแนวคิดที่พยายามสร้างความสมบูรณ์ไปพร้อมกับการแก้ไขจุดอ่อนให้กับประชาธิปไตย 
ได้แก่การเกิดขึ้นของประชาธิปไตยแบบเข้มแข็ง (strong democracy) ที่เน้นไปยังเรื่องของความสามารถในการ
ปกครองตัวเอง (self-government) ประชาธิปไตยแบบรวมกลุ่ม (associative democracy) ประชาธิปไตยเชิง

                                                           
125 ประกอบข้ึนดว้ยกลุ่มชน ความเช่ือและแนวคิด อาทิกลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มศาสนา กลุ่มอนุรักษนิ์ยม  
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ครุ่นคิดปรึกษาหารือ (deliberative democracy)  ประชาธิปไตยในเชิ งการมีส่วนร่วม (participatory 
democracy) และประชาธิปไตยในเชิงตรวจสอบดูแล (supervisory democracy) ผ่านการสร้างสถาบันและกลุ่ม
ทางการเมืองทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิองค์กรอิสระ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)   

  5. กรอบแนวคิดในเรื่องธรรมรัฐ (good governance) เป็นความพยายามที่จะหามาตรการและช่องทาง
ในการตรวจสอบและควบคุมอ านาจเพ่ือสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง ผ่านการ
ปฎิบัติงานที่ต้องยึดหลักการความโปร่งใส (transparency) มีความรับผิดชอบ (responsibility) สามารถตรวจสอบ
ได้ (accountability)   

 

ประชาธิปไตย : เมื่อมองไปข้างหน้า   

บทสนทนาในลักษณะของการตั้งค าถามรวมไปถึงประเด็นของการโต้แย้งที่เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและ
หลักการของประชาธิปไตยที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นมาจากฝ่ายที่พิจารณาว่าประชาธิปไตยยังเป็นระบอบการ
ปกครองที่มีความจ าเป็น ในลักษณะที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ เนื่องจากระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์นิยม ความเท่า
เทียม การให้ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชนไปจนถึงการตอบสนองมิติในด้านความ
ยุติธรรม ขณะที่ฝ่ายต่อต้านระบอบประชาธิปไตยก็ยังมีให้เห็นอยู่ โดยมีการวิพากษ์และโจมตีระบอบประชาธิปไตย
โดยชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อด้อยของประชาธิปไตยเหมือนกับที่นักปรัชญาการเมืองตั้งแต่เพลโต อริสโตเติลมา
จนถึงมิลล์และท็อกเกอร์วิลได้เคยกระท าไว้ ส่วนทัศนคติอีกกลุ่มหนึ่ง126 ที่มีต่อประชาธิปไตยด าเนินอยู่ในลักษณะ
ของการให้โอกาสกับระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ต้องมีการพิจารณาด้วยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของหลักการ 
กฏเกณฑ์ กติกา เรื่องของสถาบันและกระบวนการต่างๆของระบอบประชาธิปไตยเองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เป็น
การอุดช่องโหว่และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากระบอบประชาธิปไตยให้เหลือน้อยที่สุด 

แนวคิดของประชาธิปไตยยังได้รับความสนใจจากฝั่งของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่างอมาตยา เซน  
(Amartaya Sen) กล่าวสรรเสริญประชาธิปไตยในฐานะคุณค่าสากล (universal value) และเพ่ือสนับสนุน
สมมติฐานดังกล่าว เซนได้ยกตัวอย่างศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงระยะเวลาที่มีเหตุการณ์ส าคัญๆเกิดขึ้นมากมาย โดยที่
มีความส าคัญๆและส่งผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมากก็คือมนุษยชาติต้องเผชิญหน้ากับสงครามโลกถึงสองครั้ง ผู้คน
ในยุโรปและอเมริกาต้องประสบกับสภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงปี ค .ศ.1929 (Great Depression) 
ติดตามมาด้วยการอุบัติขึ้นของแนวคิด อุดมการ กระบวนการและระบอบการเมืองในแบบฟาสต์ซิสต์ (Fascism) 

                                                           
126กลุ่มแนวคิดร่มประชาธิปไตย (democratic theory) 
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และนาซี (Nazism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดนาซีได้สร้างระบอบเผด็จการอ านาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ  อย่างไรก็
ตามท่ามกลางความมืดของศตวรรษที่ยี่สิบ ยังมีแสงสว่างฉายส่องมาให้กับมนุษยชาติ  ซึ่ งก็คือการก้าวขึ้นมาของ
ระบอบประชาธิปไตย จนกลายเป็นระบอบการปกครองที่พึงประสงค์ของประชาชนในหลายประเทศที่ได้กระจาย
ตัวอยู่ในหลายทวีป (global democracy) ตั้งแต่เอเซีย ยุโรป อัฟริกาไปจนถึงลาตินอเมริกา จนท าให้ประชาธิปไตย
กลายมาเป็นพลังในระดับโลก (global force)127  

เป็นที่ชัดเจนว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบต่อเนื่องกับต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ประชาธิปไตยกลายมาเป็น
ระบอบการปกครองที่ผู้คนเกือบทั่วโลกให้การยอมรับ ถึงแม้ว่าเส้นทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศต่างๆต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค ความยากล าบากนานับประการ ตั้งแต่ความแตกต่างในเรื่องพ้ืนฐาน
ของรูปแบบทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมทางการเมือง พัฒนาการทางการเมืองและสถาบันทาง
การเมือง ขณะที่ผู้คนจ านวนมากที่ออกมาเรียกร้องต่อสู้เพ่ือให้ได้มาถึงประชาธิปไตย ต้องโดนผู้คุมอ านาจ
ปราบปราม ถูกใช้ก าลังเข้าสยบ แต่พวกเขาก็ยินดีเสี่ยงถึงขั้นสละเลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือเรียกร้องและต่อสู้เพ่ือให้
ได้มาถึงความเป็นประชาธิปไตย128 หากพิจารณาในแง่นี้ประชาธิปไตยจึงไม่เป็นเพียงแค่เป้าหมายทางการเมืองที่
ผู้คนในแต่ละประเทศ แต่ละสังคมต้องการบรรลุถึง แต่มันได้ยกระดับไปอยู่ในสถานะของการเป็น อุดมการณ์ทาง
การเมือง ท าหน้าที่หลอมรวมจิตวิญญาณและความคิดของผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พิจารณาในแง่มุม
ดังกล่าวประชาธิปไตยได้ขึ้นมาอยู่ในระนาบเดียวกับอุดมการในทางศาสนาและความเป็นชาติไปแล้ว ขณะที่ Sen 
ได้ท าการแบ่งความส าคัญของประชาธิปไตยในฐานะของความเป็นคุณค่าสากลออกมาสามรูปแบบ คือหนึ่งใน
ลักษณะที่มีความส าคัญอยู่ในตัวของมันเอง ( intrinsic importance) ได้แก่เรื่องของการที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองและมีเสรีภาพในชีวิต ร่างกายรวมไปถึงทรัพย์สิน สองเป็นความส าคัญในเชิงเครื่องมือ 
(instrumental importance) คือการที่ประชาธิปไตยได้มีกลไก กระบวนการและช่องทางที่ประชาชนสามารถใช้
เป็นเครื่องมือเพ่ือท าการถ่วงดุลอ านาจ ซึ่งนับเป็นการควบคุมตรวจสอบให้ฝ่ายรัฐบาลมีความรับผิดชอบและ
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท าหน้าที่ได้ และสามความส าคัญในเรื่องบทบาทประชาธิปไตยในเชิงสร้างสรรค์ 
(constructive role) ได้แก่การที่ประชาชนถูกปลูกฝังให้เกิดส านึก มีความตระหนักรับรู้รวมไปถึงให้ความส าคัญ

                                                           
127John Keane, op.cit,p.xxiii. 
128อยา่งไรก็ตามประชาธิปไตยอาจน าไปสู่ความรุนแรงจนถึงขั้นเกิดสงครามกลางเมืองได ้ดัง่กรณีของความขดัแยง้ระหวา่งชาติ
พนัธ์ุท่ีเกิดข้ึนในอินเดียและอีกหลายประเทศในทวปีอฟัริกา โปรดดูรายละเอียดในเร่ืองประชาธิปไตยกบัความรุนแรงไดจ้ากงาน
ของ John Keane ‘Violence and Democracy’ ในบท Introduction 
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กับเรื่องของคุณค่าและเกิดความเข้าใจในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพทั้งในด้านบวกและลบ และหน้าที่ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาตนเองและเพ่ือนร่วมสังคมการเมือง129  

นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของลักษณะ วิธีการรวมไปถึงรูปแบบการศึกษาและการท าความเข้าใจ
ประชาธิปไตยนั้น เป็นประเด็นที่มีความสลับซับซ้อนสร้างปัญหาและความยากล าบากให้กับผู้ศึกษาพอสมควร เป็น
ประเด็นที่นักรัฐศาสตร์อย่างชาร์ล ทิลลี (Charles Tilly) สรุปถึงการศึกษาประชาธิปไตยว่า สามารถด าเนินการได้
สามลักษณะคือ หนึ่งในฐานะของการเป็นระบอบการเมือง (constitutional approach) คือการศึกษาวิเคราะห์ไป
ถึงตัวระบอบต่างๆ ตั้งแต่ระบอบราชาธิปไตย ระบอบอภิชนาธิปไตยและระบอบมหาชนรัฐ ต่อมาเป็นการศึกษาใน
เชิงระบบการปกครอง (system approach) ได้แก่ระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ระบบประธานาธิบดี ระบบ
รัฐสภา และสุดท้ายคือการศึกษาโดยพิจารณาความเป็นเนื้อหาสาระ (substantive approach) โดยพิจารณาดู
จากระบอบการเมืองการปกครองนั้นว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญกับเรื่องของสวัสดิการ มีการ
คุ้มครองและเคารพสิทธิ สร้างความปลอดภัย ความเท่าเทียมและความยุติธรรมของผู้คนในสังคมมากน้อย
เพียงใด130 

กิจกรรม 1.3.2 

จงอธิบายปัญหาเสรีนิยมประชาธิปไตย 

แนวตอบกิจกรรม 1.3.2  

ปัญหาความแตกแยกและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาการท าหน้าที่ตัวแทนและปัญหาการขาด

ความศรัทธาและไม่ไว้ใจการเมืองและนักการเมือง 

 

 

 

 

                                                           

129Amartaya Sen, ‘Democracy as Universal Values’ in The Global Divergence of Democracies. edited by Larry 
Diamond and Marc F. Plattner. (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001) ,pp.10-12. 
 
130 Charles Tilly, Democracy. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) ,p.7. 
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