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ประกอบด้วยแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและการเลือกตั้ง และประเด็นที่ปัญหาคือปัญหาเรื่องการให้
ความส าคัญกับความเสมอภาคโดยละเลยความเป็นธรรม และปัญหามุมมองของการเป็นผู้แทนทางการเมืองที่
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โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 
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2.1.1 พัฒนาการของความคิดเรื่องความเป็นพลเมือง 

2.1.2 แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับความเป็นพลเมือง 
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แนวคิด 
1. ความเป็นพลเมืองเริ่มต้นที่การมีสิทธิทางการเมือง การได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และการเป็นสมาชิก

ของหน่วยทางการเมืองการปกครองในสมัยกรีกโบราณในนครเอเธนส์ ในสมัยยุคกลางในอังกฤษ ความเป็น
พลเมืองได้ลดทอนลงเหลือเพียงแต่การได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและการเป็นสมาชิกทางการเมือง 95 

ในขณะที่ต่อมาภายหลังการปฏิวัติสหรัฐอเมริกา ความเป็นพลเมืองทั้งสามลักษณะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะทั้งสามข้ึนกับมิติทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 

2. แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับความเป็นพลเมืองประกอบด้วยแนวคิดเรื่องสิทธิพลเมือง และพันธะทางการเมือง โดย
สิทธิพลเมืองประกอบด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ พันธะทางการเมืองคือหน้าที่
ที่พลเมืองกระท าต่อพลเมือง หน้าที่ระหว่างผู้ใช้อ านาจรัฐและพลเมือง โดยอยู่บนเหตุผลที่ท าให้เกิดการปฏิบัติ100 

ไม่ใช่การใช้ก าลังบังคับ 
3. ปัญหาความเป็นพลเมืองสามารถจ าแนกได้เป็นสองประการคือ ปัญหาในการสร้างความเป็นพลเมือง และ

ปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นพลเมือง โดยปัญหาการสร้างความเป็นพลเมืองเกิดข้ึนเมื่อสร้างความเป็น
พลเมืองในความหมายของคนดีซึ่งประสบความส าเร็จได้ยาก และปัญหารการละเมิดสิทธิความเป็นพลเมือง
เกิดข้ึนได้ในสองระดับคือระดับทั่วไปและระดับมูลฐาน โดยระดับท่ัวไปเกิดข้ึนจากการละเมิดสิทธิของพลเมือง105 

ด้วยกันหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในขณะที่ระดับมูลฐานเกิดข้ึนเมื่อมีความพยายามในการท าให้ข้อตกลงที่
เกิดข้ึนเป็นรัฐนั้นสิ้นสุดลง 

 

วัตถุประสงค ์
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1. อธิบายพัฒนาการความคิดเรื่องความเป็นพลเมืองได้ 
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เร่ืองท่ี 2.1.1 115 

พัฒนาการของความคิดเร่ืองความเป็นพลเมือง 

 ค าว่าความเป็นพลเมืองนี้มาจากค าภาษาอังกฤษที่ว่า Citizenship ความเป็นพลเมืองเป็นค านามที่แสดงถึง
ความคิดท่ีเป็นนามธรรมของพลเมือง โดยค าว่าพลเมืองนี้ถูกบัญญัติข้ึนจากค าว่า Citizen ในภาษาอังกฤษ เพ่ือที่จะท า
ความเข้าใจพัฒนาการทางความคิดของความเป็นพลเมือง ในเรื่องแรกนี้จะเริ่มต้นที่การศึกษาความหมายของพลเมือง 
แล้วจึงเข้าสู่การศึกษาเรื่องพัฒนาการความคิดของความเป็นพลเมืองต่อไป และเพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนระหว่าง120 

ความเป็นพลเมืองและ Citizenship ขอให้ในตลอดหน่วยนี้ยึดว่าให้ใช้ค าว่าพลเมืองตามความหมายของตะวันตกเป็น
หลัก อันเนื่องจากค าดังกล่าวเป็นค าที่ถูกยืมและพัฒนามาจากบริบททางสังคมการเมืองตะวันตก 

ความหมายของความเป็นพลเมือง 
 พลเมืองก็เป็นเช่นเดียวกับค าศัพท์ทางการเมืองไทยเป็นจ านวนมากเป็นค าที่บัญญัติจากค าในภาษาตะวันตก 
โดยมาจากค าภาษาอังกฤษว่า Citizen และเม่ือศึกษาถึงพลเมืองในแง่ของมโนทัศน์ (Concept) เราจึงเรียกว่า ความ125 

เป็นพลเมือง (Citizenship) เมื่อค าๆนี้ถูกน ามาใช้ในทางการเมืองก็ประสบกับการให้ความหมายที่หลากหลายแตกต่าง
กันทั้งความหมายที่ใช้ทั่วไปและความหมายทางวิชาการ รวมทั้งความหมายที่ต่างกันระหว่างความหมายของตะวันตก
และความหมายของไทย โดยในส่วนนี้จะเริ่มจากการศึกษาความเป็นพลเมืองจากค าว่า พลเมือง สู่ ความเป็นพลเมือง 
และจากการศึกษาจากต้นก าเนิดตะวันตกและสู่ไทยตามล าดับ 

ความเป็นพลเมืองจากตะวันตก 130 

 ค าว่า Citizen มีรากศัพท์มาจากค าว่า Civitas ในภาษากรีก หากยึดตามวิลเลี่ยม สมิธ (William Smith) 
ผู้แต่งพจนานุกรมกรีกและโรมันโบราณที่มีชื่อเสียงได้ให้ความหมายค าว่า Citivas โดยแปลได้ดังนี้ “อริสโตเติลนิยาม
พลเมืองคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและตัดสินคดี”1 การเป็น Civitas หรือพลเมืองนี้ไม่จ าเป็นต้องพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยเพราะส าหรับชาวกรีกแล้วพลเมืองสปาร์ตา (Sparta) ที่ปกครองแบบคณาธิปไตยก็เป็นพลเมือง
เหมือนกันตามรูปแบบการปกครองของนครตน เช่นเดียวพลเมืองเอเธนส์ (Athens) ที่ปกครองแบบประชาธิปไตย2 135 

ความหมายของค าว่า Civitas ในภาษาละตินมีความหมายที่ต่างออกไปคือ “องค์รวมของพลเมืองทั้งหมดของรัฐใดรัฐ
หนึ่งที่อ้างถึงนั้น”3 จะเห็นได้ว่าความหมายของ Civitas ที่หมายถึงพลเมืองในฐานะแต่ละบุคคลค่อยๆเคลื่อนมาเป็น
พลเมืองในฐานะองค์รวมทั้งหมดของรัฐนั้นๆ ความหมายในแบบที่สองในภาษาละตินนี้เองจะเห็นได้ในเรื่องที่ 2.1.2 

                                                 
1 William Smith and Charles Anthon, A School Dictionary of Greek and Roman Antiquities (New 

York: Harper & Brothers, 1857), 82, แปลโดยผู้เขยีน. 
2 Smith and Anthon, 83. 
3 Smith and Anthon, 83. 
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ต่อไป 
 พจนานุกรมภาษาตะวันตกได้ให้ความหมายของ Citizen ไว้ว่า “ผู้อยู่ใต้บังคับที่ถูกรับรองด้วยกฏหมาย หรือผู้140 

ที่ถือสัญชาติที่ได้รับรองโดยกฎหมายของรัฐหรือเครือจักรภพ ไม่ว่าจะเป็นโดยก าเนิดหรือได้ด้วยการให้สัญชาติ
ภายหลัง เช่น พลเมืองของบริเตน, ผู้ที่อาศัยอยู่เมืองหรือนคร เช่น พลเมืองดีแห่งเอดินบะระ”4 หรือในความหมายของ
พจนานุกรมคอลลินส์์ (Collins) ที่ว่า “1. คนที่เป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งคือคนที่ได้รับการยอมรับด้วย
กฎหมายของประเทศนั้น 2. พลเมืองของเมืองหรือนครคือคนที่อาศัยอยู่ในที่นั้น”5 จะเห็นได้ว่าความหมายตาม
พจนานุกรมภาษาอังกฤษท้ังสองฉบับมีความหมายที่คล้ายคลึงกันคือในความหมายแรก พลเมืองจะต้องมีสถานะที่145 

ได้รับการรองรับทางกฎหมายจากประเทศนั้น ซึ่งพจนานุกรมออกฟอร์ดได้ให้ค าอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ว่าจะมาโดย
ก าเนิดหรือไม่ โดยความหมายที่สองท่ีหมายถึงพลเมืองคือผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองไม่ได้สัมพันธ์กับสถานะทางกฎหมายของ
คนผู้นั้น 
 ความหมายของพลเมืองในปัจจุบัน นักวิชาการตะวันตกได้ให้ความหมายของความเป็นพลเมืองไว้หลากหลาย 
ดังจะเห็นได้จาก ริชาร์ด เบลามี่ (Richard Bellamy) ได้ให้ความหมายของความเป็นพลเมืองไว้ว่า “ความเป็นพลเมือง150 

ตามจารีตแล้วชี้ถึงชุดของปฏิบัติการทางการเมืองที่เก่ียวข้องสิทธิสาธารณะบางรูปแบบ และหน้าที่ที่สัมพันธ์กับชุมชน
ทางการเมืองที่เก่ียวข้องนั้น”6 หรือนิยามของโรเจอร์ สครูตัน (Roger Scruton) ในพจนานุกรมความคิดทางการเมือง
ของพาลเกรฟ แมคมิแลน (Palgrave Macmillan) ได้ให้ความหมายของความเป็นพลเมืองไว้ว่า “เงื่อนไขของการเป็น
พลเมืองที่แท้จริงซึ่งก็คือบุคคลผู้ที่เป็นสมาชิกท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อฟังกฎหมาย และมีส านึกที่ได้รับการพัฒนาใน
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และการเป็นผู้ที่ควรได้รับความไว้วางใจที่จะด ารงต าแหน่งสาธารณะ”7 หรือการจ าแนก155 

ลักษณะสามประการของความเป็นพลเมืองของจีน แอล โคเฮน (Jean L. Cohen) ที่ว่า 
ในงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับหลักการเรื่องความเป็นพลเมือง เราสามารถจ าแนกองค์ประกอบที่ชัดเจน 3 
ประการคือ: ประการแรก ความเป็นพลเมืองในฐานะของหลักการทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย
ที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการไตร่ตรองและตัดสินใจทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันในฐานะ
องค์ประกอบทางการเมือง ประการที่สอง ความเป็นพลเมืองในฐานะของสถานะของบุคคลทางกฎหมาย160 

ที่คลอบคลุมถึงความสามารถที่ส าคัญทั้งหมดที่บุคคลตามกฎหมายพึงมีในฟ้องร้องและอ้างสิทธิที่จะ

                                                 
4 Catherine Soanes and Angus Stevenson, eds., Oxford Dictionary of English, 2nd ed., rev (Oxford  ; 

New York: Oxford University Press, 2005), 315, แปลโดยผู้เเขยีน. 
5 John Sinclair, ed., Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners, 3. ed (Glasgow: 

HarperCollins, 2001), 261, แปลโดยผู้เขยีน. 
6 Richard Bellamy, Citizenship: A Very Short Introduction, Very Short Introductions (Oxford  ; New 

York: Oxford University Press, 2008), 21, แปลโดยผู้เขยีน. 
7 Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3rd ed (Basingstoke 

[England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2007), 96. 
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ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ และประการที่สาม ความเป็นพลเมืองคือรูปแบบของความเป็นสมาชิกที่มี
ลักษณะเฉพาะและสร้างความผูกพันพ้ืนฐานร่วมกัน สร้างสถานะทางสังคมและเป็นแกนที่ใช้ระบุตัว
บุคคล สร้างความเหนียวแน่น คุณธรรมเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน8 

จากนิยามทั้งสามข้อของโคเฮนข้างต้นจะพบว่าความเป็นพลเมืองมีความเกี่ยวข้องในสามเรื่อง ในประการแรกความ165 

เป็นพลเมืองคือผู้ที่มีสิทธิทางการเมืองที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะ ประการที่สอง 
พลเมืองคือผู้ที่รัฐให้ความคุ้มครองตามกฎหมายในรูปของสิทธิตามกฎหมาย ประการสุดท้ายความเป็นพลเมือง
หมายถึงความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวที่มีความรู้สึกร่วมกันในฐานะสมาชิกขององค์การทางการเมือง 
 ที เฮช มาร์แชล (T.H. Marshall) นักวิชาการตะวันตกผู้มีชื่อเสียงในการศึกษาความคิดเรื่องการเป็นพลเมือง
ก าหนดองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองในสามด้าน คือด้านพลเมือง การเมือง และสังคม9 โดยในด้านพลเมืองนั้น170 

กินความถึง “เสรีภาพ---อิสรภาพของบุคคล เสรีภาพในการพูด ความคิดและศรัทธา สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
และการท าข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม”10 ในขณะที่ในด้านการเมืองคือ “สิทธิที่จะมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการแสดงออกถึงอ านาจทางการเมือง เช่นในฐานะสมาชิกท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือในแง่การเป็นผู้เลือกผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง”11 และในด้านทางสังคมหมายถึง “สิทธิในบางส่วน
ของสวัสดิการทางเศรษฐกิจและความปลอดภัย หรือสิทธิที่จะได้รับและส่งมอบมรดกทางสังคม ที่จะมีชีวิตอยู่ในฐานะ175 

ของผู้มีอารยะที่สอดคล้องกับมาตรฐานในสังคมนั้นๆ”12 

ความเป็นพลเมืองในภาษาไทย 

 พลเมืองในภาษาไทยในความหมายที่ใช้กันทั่วไปตามพจนานุกรมจะเห็นได้จาก พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของพลเมืองไว้ว่า “[พนละ-] น. ประชาชน, ราษฎร, ชาวประเทศ”13 
หรือในพจนานุกรมของมติชนที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า “น. ประชาชน, พลังของเมือง”14 หรือพจนานุกรมของบริษัทซี180 

                                                 
8 Jean L. Cohen, “Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the Demos,” 

International Sociology 14, no. 3 (September 1999): 248, https://doi.org/10.1177/0268580999014003002. 
9 T.H. Marshall, Citizenship and Social Class and Other Essays (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1950), 10. 
10 Marshall, 10, แปลโดยผู้เขียน. 
11 Marshall, 11, แปลโดยผู้เขียน. 
12 Marshall, 11, แปลโดยผู้เขียน. 
13 ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑติยสถาน, 2556), 817. 
14 บริษัทมติชน, พจนานุกรม ฉบับมติชน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547), 612. 
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เอ็ดยูเคชั่นที่ให้ความหมายไว้ว่า “น. ประชาชน, ราษฎร”15 จะเห็นได้ว่าความหมายตามพจนานุกรมของไทยนั้น 
พลเมืองมีความหมายเท่ากับค าว่าประชาชนเหมือนกันทั้งสามฉบับ โดยในพจนานุกรมมติชนได้ให้ความหมายว่า
พลเมืองคือพลังของเมืองเพิ่์มเติมข้ึนมา ความหมายลักษณะนี้ท าให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าหากเป็นผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมือง
ก็คงจะไม่ใช่พลังของเมือง และอาจจะถามได้ต่อไปได้อีกว่าแล้วพลังของเมืองที่ว่านี้คือพลังของใครเพ่ือไปท าสิ่งใด 
 นอกจากความหมายตามพจนานุกรม พลเมืองยังถูกใช้ในเอกสารของทางราชการในความหมายที่ใกล้เคียงกัน185 

กับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังจะเห็นได้จากในเอกสารของส านักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรได้ให้
ความหมายของราษฎร ประชาชน พลเมือง ตามพจนานุกรม ฉบับ อ. เปลื้อง ณ นครดังนี้ โดย ราษฎร หมายถึง 
“ชาวเมือง ไม่ใช่เจ้า เป็นสามัญชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในรัฐ ให้นัยเชิง ‘ผู้ถูกปกครอง’”16 ประชาชน หมายถึง “คนของ
ประเทศ  บุคคลที่ถือสัญชาติและได้รับสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้ความหมายนัยเชิง 
‘การมีสิทธิ’”17 และพลเมืองหมายถึง “ก าลังของเมือง หรือก าลังของประเทศ”18 เป็นที่น่าสังเกตว่าเอกสารของ190 

ส านักงานเลขาผู้แทนราษฎรได้จ าแนกความแตกต่างระหว่างพลเมือง ประชาชนและราษฎรไว้เป็นล าดับขั้นโดยให้ค่า
แก่การเป็นพลเมืองสูงที่สุดในแง่ของสิ่งที่ควรจะบรรลุถึง ประชาชนรองลงมา และราษฎรมีค่าต่ าที่สุด19 หรอื
ความหมายตามเอกสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้ความหมายว่า “คนที่เป็นก าลังหรือเป็นอ านาจ
ของประเทศ หรือเป็นก าลังของบ้านเมือง ทั้งในทางเศรษฐกิจ การทหาร และอ านาจต่อรองกับประเทศอ่ืน”20 
 จะเห็นได้ว่าความหมายของพลเมืองของพจนานุกรมไทยและต่างประเทศรวมทั้งในเอกสารของทางราชการ195 

ประกอบด้วยความหมายใน 4 ลักษณะกล่าวคือ 
 ความหมายแรก พลเมืองมีความหมายถึงประชาชนทั่วไปซึ่งปรากฏในพจนานุกรมราชบัณฑิตและบริษัทซีเอ็ด 
ซึ่งความหมายในลักษณะนี้พลเมืองไม่ได้มีความหมายที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบ โดยไม่มีนัยถึงการเป็นที่น่าปรารถนา
หรือไม่ที่จะเป็นในมุมมองของรัฐนั้น 
 ความหมายประการที่สอง พลเมืองหมายถึงพลังของเมือง ความหมายในลักษณะมีลักษณะที่เป็นบวกมากกว่า200 

ความหมายประการแรกอันเนื่องจากว่า ยิ่งพลังของเมืองมีมากเท่าไร ยิ่งท าให้รัฐหรือประเทศนั้นเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น 
 ความหมายประการที่สามและสี่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพจนานุกรมของไทยกับ
ต่างประเทศกล่าวคือความหมายของ Citizen ที่ถูกถอดศัพท์ว่าเป็นพลเมืองในภาษาไทยที่ปรากฏในพจนานุกรมออก
                                                 

15 บริษัทซีเอ็ดยเูคชั่น, พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ (กรงุเทพฯ: บริษัท, 2552), 752. 
16 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สิทธิ เสรภีาพ และหน้าท่ีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556), 12. 
17 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 12. 
18 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 12. 
19 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 13. 
20 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คู่มือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง, 2558), 12. 
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ฟอร์ดและคอลลินนั้น ความหมายประการที่สามที่ Citizen หมายถึงบุคคลที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายในรัฐ การ
รับรองจากรัฐตามกฎหมายนั้นไม่ได้ปรากฏในพจนานุกรมหรือเอกสารของไทยแต่อย่างใด 205 

 ความหมายประการที่สี่ที่ Citizen หมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือนครนั้น ความหมายที่ใกล้เคียงท่ีสุด
ระหว่างพลเมืองกับ Citizen คือผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือนครแต่ความหมายดังกล่าวก็ไม่ได้กินความถึงประชาชนทั่วไป 
รวมถึงการปราศจากนัยของการเป็นผู้ที่ถูกรับรองด้วยกฎหมายตามความหมายตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษด้วย 
 จากความหมายทั้งสี่ประการนี้พลเมืองและ Citizen อาจจ าแนกนัยของความหมายได้สองกลุ่ม กลุ่มแรก
ความหมายที่มีนัยเป็นกลาง จากความหมายของประชาชน คนในเมือง หรือคนในบังคับของรัฐตามกฎหมายโดยมี210 

ระดับความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันจากประชาชนที่กินครอบคลุมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐมากที่สุด ในขณะที่ผู้อาศัยใน
เมืองหรือคนในเมือง และคนในบังคับของรัฐแคบลงมา และกลุ่มที่สองนัยความหมายที่เป็นบวกจากความหมายของ
ก าลังของเมืองที่มีลักษณะเป็นบวกท่ีหากพลังของเมืองยิ่งมีมากยิ่งท าให้รัฐเข้มแข็ง 
 ความหมายของความเป็นพลเมืองที่ปรากฏในเอกสารภาษาไทยนั้น มีความหมายที่เก่ียวข้องกับพลเมืองใน
ความหมายของพลังของเมืองหรือพลังของประเทศ และมีความหมายในทางท่ีเป็นบวกอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือมีการ215 

ยืนยันถึงส านึกการเป็นพลเมืองที่สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศ ยิ่งในคนรัฐมีส านึกความเป็นพลเมืองเท่าไรยิ่งท าให้
ประเทศมีการพัฒนามากเท่านั้น นอกเหนือจากการพัฒนาประเทศ ส านึกความเป็นพลเมืองจะสัมพันธ์กับการเป็น
ประชาธิปไตยอีกด้วย21 ดังจะเห็นได้จากการผูกความเป็นพลเมืองดีเข้ากับการเป็นประชาธิปไตยท่ี ผู้เป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยจะมีลักษณะ 6 ประการดังต่อไปนี้ 

1. มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้ 220 

2. ความเห็นคนเท่าเทียมกัน 

3. การยอมรับความแตกต่าง 

4. การเคารพสิทธิผู้อ่ืน 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

6. ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม22 225 

การให้ลักษณะของพลเมืองที่สัมพันธ์กับระบอบประชาธิปไตยยังจะเห็นได้จากเอกสารของส านักงานคณะกรรมการ

                                                 
21 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สิทธิ เสรภีาพ และหน้าท่ีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, 14; 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คู่มือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย, 12. 
22 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, 14–17. 
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เลือกตั้งที่ให้ลักษณะของความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยไว้ 3 ประการคือ 
1. เคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์ 

2. เคารพ สิทธิ เสรีภาพและกฎหมาย กติกาของสังคมเป็นธรรม 

3. รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม23 230 

ธเนศ เจริญเมืองได้ให้ลักษณะของความเป็นพลเมืองได้ 4 ประการคือ 
1. พลเมืองคือสมาชิกของชุมชนการเมืองหรือรัฐ 

2. การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ 

3. พลเมืองจะต้องมีความปรารถนาที่จะเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ 

4. การเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์จะต้องรู้จักท่ีจะเป็นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง24 235 

จะเห็นได้ว่าลักษณะความเป็นพลเมือง 2 แบบแรกของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ลักษณะที่
เป็นนามธรรมและมีคุณค่าท่ีพึงปรารถนาให้เป็นส าหรับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การมีอิสรภาพ การให้ความส าคัญกับความ
เท่าเทียมของมนุษย์ การยอมรับความแตกต่าง การเคารพสิทธิผู้อื่น การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเข้าใจ
ระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม ในกรณีของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลักษณะ 5 ประการแรกเป็น240 

ลักษณะที่ดีของมนุษย์ที่ควรจะเป็นโดยไม่จ าเป็นจะต้องผูกติดกับระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ลักษณะประการ
สุดท้ายที่เชื่อมโยง 5 ลักษณะแรกเข้ากับระบอบประชาธิปไตย ในกรณีของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ลักษณะทั้ง 3 ประการ ไม่ว่าจะเป็น การเคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพ สิทธิ เสรีภาพและกฎหมาย กติกา
ของสังคม รวมถึงการรับผิดชอบต่อตนเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแต่ทั้ง
สามลักษณะนั้นไม่ได้เชื่อมโยงต่อระบอบประชาธิปไตยโดยตรง ผู้ที่มีลักษณะแบบนี้ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในระบอบ245 

ประชาธิปไตยเท่านั้น กล่าวคือหากเรายอมรับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย พลเมืองต้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการสาธารณะ ล าพังการเคารพสิทธิ กติกา หรือการรับผิดชอบต่อตนเองยังไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าผู้ที่มี
ลักษณะที่ว่านี้มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะหรือไม่ 
 นิยามของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความใกล้เคียงกับนิยามของธเนศวร์ ในแง่ท่ีว่าค าอธิบาย
ลักษณะของธเนศวร์ ให้ความส าคัญกับการเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมืองหรือรัฐ การมีส่วนร่วมในกิจการ250 

                                                 
23 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คู่มือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย, 12–13. 
24 ธเนศวร์ เจรญิเมือง, แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2548), 4–6. 
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สาธารณะ การพัฒนาความเป็นพลเมืองให้สมบูรณ์ รวมถึงการรู้จักที่จะปกครองและถูกปกครอง ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามี
ความสัมพันธ์กับการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพลเมืองจะมีลักษณะตามที่ธเนศวร์เสนอก็
อาจจะเกิดข้ึนกับระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็ได้ เช่น ในกรณีของการปกครองแบบมหาชนรัฐในกรีก
โบราณหรือในสาธารณรัฐโรมันโบราณที่พลเมืองถูกจ ากัดให้เฉพาะสมาชิกของนครบางประเภท บางสถานะและการถือ
ครองทรัพย์สิน แต่พลเมืองที่มีจ านวนน้อยเหล่านี้มีสถานะเป็นทั้งสมาชิกของรัฐหรือนคร มีส่วนร่วมในการบริหาร255 

กิจการสาธารณะ และเรียนรู้ที่จะปกครองและถูกปกครอง 
 จะพบได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบนิยามของความเป็นพลเมืองของนักวิชาการตะวันตกและไทย นิยามที่โคเฮนให้นั้น
กว้างขวางและครอบคลุมนิยามของทั้งเบลามี่ สครูตัน ธเนศวร์ และบางส่วนของมาร์แชล ดังจะเห็นได้จากนิยามของ
ความเป็นพลเมืองของทั้งเบลามี่ และสคูรตันที่สามารถจัดอยู่ในนิยามประการที่หนึ่ง ผู้ที่มีสิทธิทางการเมือง และ
ประการที่สอง ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมาย ทั้งยังครอบคลุมถึงนิยามพลเมืองในแบบของไทยที่ส านักงาน260 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และธเนศวร์เสนอจากประเด็นเรื่องสิทธิทางการเมือง และการได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ด้วยเหตุนี้เนื้อหาในหน่วยนี้จะใช้นิยามตามที่โคเฮนเสนอ 
 นิยามทั้งสามที่โคเฮนเสนอยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของความคิดเรื่องความเป็นพลเมืองว่ามีความแตกต่าง
กันไปตามมิติทางประวัติศาสตร์กล่าวคือ ในบางช่วงเวลาพลเมืองของหน่วยทางการเมืองอาจมีความเป็นพลเมืองทั้ง
สามประการ หรือในบางครั้งอาจจะมีเพียงแค่สองประการ ดังจะเห็นได้จากในกรณีของพลเมืองเอเธนส์ (Athens) 265 

เอเธนส์ในฐานะของหน่วยทางการปกครองที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นที่แรกในโลก ในราวห้าร้อยปีก่อน
คริสต์กาล ตั้งอยู่พื้นที่ที่เป็นประเทศกรีซในปัจจุบันในคาบสมุทรอัตติกะ (Attica หรือ Attika) พลเมืองเอเธนส์จะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องเป็นเพศชาย อายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป แล้วมีถ่ินพ านักในเอเธนส์ที่สามารถตรวจสอบได้ และมี
บิดามารดาเป็นชาวเอเธนส์25 ในเงื่อนไขลักษณะนี้ ผู้หญิง เด็กท่ีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีแม้จะเป็นชาวเอเธนส์แต่ไม่ได้เป็น
พลเมืองเอเธนส์ ชาวต่างชาติและทาสย่อมไม่ได้เป็นแม้แต่ชาวเอเธนส์จึงไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงการเป็นพลเมืองเอเธนส์ 270 

 พลเมืองเอเธนส์มีสิทธิที่จะ “เข้าร่วมพิธีกรรม การบวงสรวง งานเทศกาล ปราศรัยและลงมติในที่สมัชชา
ประชาชน เป็นลูกขุนในศาล ออกเสียง จับฉลากและได้รับโอกาสในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองของนคร ได้รับสิทธิ
คุ้มครองตามกฏหมาย ถือครองที่ดินในแคว้นอัตติกะ (Attika) ได้รับเงินชดเชยเมื่อรับใช้นครในฐานะทหารครบ
ระยะเวลา”26 และต้องมีความรับผิดชอบในการรับใช้นครด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย จ่ายภาษี เป็นทหาร รวมทั้ง
จัดหาอาวุธระหว่างระยะเวลาที่เป็นทหารนั้น27 275 

 จะเห็นได้ว่าพลเมืองเอเธนส์นั้นมีความเป็นพลเมืองครอบคลุมทั้งสามความหมายคือทั้งมีสิทธิทางการเมือง 

                                                 
25 Philip Brook Manville, Origins of Citizenship in Ancient Athens (Princeton University Press, 2014), 

8, http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3030882. 
26 Manville, 9. 
27 Manville, 9–10. 
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การได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และการเป็นสมาชิกร่วมกันในฐานะการเป็นชาวเอเธนส์ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นชาว
เอเธนส์จะเป็นพลเมืองกล่าวคือ ผู้หญิงและเด็กถึงแม้จะเป็นชาวเอเธนส์แต่ไม่ได้เป็นพลเมืองเอเธนส์ ในหน่วยทาง
การเมือง และมิติทางประวัติศาสตร์ที่ต่างออกไปความเป็นพลเมืองก็อาจจะแตกต่างกัน ความแตกต่างเกิดขึ้นได้ทั้งใน
ลักษณะประการแรกของผู้ที่มีสิทธิทางการเมืองที่จะครอบคลุมใครบ้าง อายุเท่าใด หรือเพศใด หรือความแตกต่างที่การ280 

ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายว่าจะกินความถึงประเด็นใดบ้าง การได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอาจจะเกิดขึ้น
พร้อมๆกับการมีสิทธิทางการเมืองหรือไม่ก็ได้ แต่การมีสิทธิทางการเมืองจะเกิดข้ึนพร้อมกับการได้รับความคุ้มครอง
ทางกฎหมายเสมอ 
 ตัวอย่างของความเป็นพลเมืองที่แตกต่างกันมิติทางประวัติศาสตร์ สามารถเห็นได้จากในกรณีของการที่เสรีชน
ได้รับการคุ้มครองตามจากมหากฎบัตร (Magna Carta) ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจ าคุกต้องเป็นไปตามกฎหมาย28 การ285 

คุ้มครองในทรัพย์สินหลังจากเสียชีวิตที่ต้องส่งมอบไปยังญาติที่ใกล้ชิด29 ซึ่งแสดงถึงการคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน
ของเสรีชนในอังกฤษในขณะนั้น ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ (John, ค.ศ. 1199-1216) ต้องการยุติ
สงครามกับเหล่าขุนนางในอาณาจักรพระองค์ จึงทรงประนีประนอมในการท าสัญญาระหว่างกันระหว่างตัวพระองค์
เองกับเหล่าขุนนางที่ต่อต้านพระองค์ เสรีชนในขณะคือชาวนาที่มีท่ีดินของตัวเอง และผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในเมืองซึ่ง
ปราศจากสิทธิทางการเมืองในยุคกลาง หรือจะเห็นได้จากตัวแบบของมาร์แชลที่แสดงพัฒนาการของความเป็นพลเมือง290 

ของอังกฤษที่เริ่มต้นจากสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ในคริสต์วรรษที่ 18 ไปสู่สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ใน
คริสต์วรรษที่ 19 และสิทธิทางสังคมในคริสต์วรรษที่ 20 ตามล าดับ30 
 ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองในทั้งสามด้านสามารถดูได้จากข้อความในรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกาท่ีกล่าวไว้อย่างชัดเจนในบทแก้ไขเพ่ิมเติม ในมาตรา 14 ข้อ 1และ 2 ที่ว่า 

1. บุคคลทุกคนที่เกิดหรือได้รับสัญชาติ และข้ึนต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาคือพลเมืองของ295 

สหรัฐอเมริกา และป็นของรัฐที่พวกเขาอาศัยอยู่ ไม่มีมลรัฐอื่นใดที่จะออกหรือบังคับใช้กฎหมายที่จะ
ลิดรอนสิทธิหรือการคุ้มครองทางกฎหมายของพลเมืองของสหรัฐอเมริกา และมลรัฐใดไม่สามารถที่จะริบ
เอาชีวิต เสรีภาพ ทรัพย์สินโดยปราศจากกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิเสธที่จะให้บุคคลใดได้รับการ
พิจารณาอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย 

2. ผู้แทนราษฎรจะต้องถูกตั้งขึ้นมาจากรัฐต่างๆตามจ านวนที่เป็นสัดส่วนโดยค านวณจากจ านวนของ300 

ประชากรทั้งหมดที่อยู่ในรัฐนั้น โดยไม่นับรวมชาวอินเดียนส์ที่ไม่จ่ายภาษี เมื่อใดที่สิทธิในการเลือกของผู้
เลือกตั้งในการเลือกประธานาธิบดี รองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ผู้แทนในสภาคองเกรส ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ทางการศาลของมลรัฐ หรือสมาชิกของสภานิติบัญญัติของมลรัฐนั้นถูกปฏิเสธต่อชายผู้

                                                 
28 The Magna Carta, chapter 39. 
29 The Magna Carta, chapter 27. 
30 Marshall, Citizenship and Social Class and Other Essays, 14–26. 
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อาศัยอยู่ในมลรัฐนั้น ที่อายุยี่สิบเอ็ดปี และเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการรอนสิทธิ จะ
กระท ามิได้ ยกเว้นแต่เขาผู้นั้นมีส่วนร่วมในการกบฎหรืออาชญากรรม พ้ืนฐานการเป็นผู้แทนจะต้องถูก305 

ทอนเข้าเป็นสัดส่วนของพลเมืองที่เป็นชายที่อายุยี่สิบเอ็ดกับพลเมืองทั้งหมดที่เป็นชายที่อายุยี่สิบเอ็ด
ของมลรัฐนั้น31 

บทบัญญัติดังกล่าวได้แสดงถึงความเป็นพลเมืองทั้งสามด้านอย่างชัดเจนกล่าวคือ ข้อที่ 2 ได้ระบุถึงสิทธิทางการเมือง
จากสิทธิในการเลือกผู้แทนราษฎร หรือผู้บริหารทั้งในระดับมลรัฐและระดับประเทศ และข้อที่ 1 ที่กล่าวถึงการ
คุ้มครองทางกฎหมายต่อชีวิต ทรัพย์สิน เสรีภาพ และการด าเนินคดีอย่างเท่าเทียม รวมถึงการเป็นสมาชิกร่วมกันใน310 

ฐานะการเป็นพลเมืองอเมริกันอีกด้วย 
 กรณีของประเทศไทย แม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ที่เกิดจากการรัฐประหารยังต้องมีการยืนยัน
ถึงสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายของประชาชนไทย ดังจะเห็นได้จากในมาตรา4 ที่ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการ
คุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตาม315 

พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”32 ถึงแม้แต่ปราศจากสิทธิ
การเมืองตามรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรัฐประหาร ประชาชนไทยกลับมีลักษณะการเป็นพลเมืองในลักษณะที่สองและ
สาม จากการได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและการมีลักษณะเป็นสมาชิกของหน่วยทางการเมืองการปกครอง
เดียวกันคือรัฐไทย 
 เราอาจกล่าวได้ว่าความเป็นพลเมืองมีความแตกต่างกันตามแต่ละรูปแบบการปกครองของแต่ละสังคม แต่320 

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากความเป็นพลเมืองในรัฐหรือสังคมการเมือง
อ่ืน กล่าวคือความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีสิทธิทางการเมืองด้วยเสมอ และการมีสิทธิทางการเมือง
จะครอบคลุมถึงการได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และการมีความเป็นสมาชิกของรัฐหรือสังคมการเมืองนั้น ตัวอย่าง
ในอดีตอาจจะเห็นได้จากพลเมืองของเอเธนส์ หรือสหรัฐอเมริกา หรือในกรณีของพลเมืองไทยในรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ
ในการเลือกตั้ง ในทางตรงกันข้าม ความเป็นพลเมืองในระบอบท่ีไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้ว พลเมืองของรัฐนั้นต้องได้รับ325 

การคุ้มครองทางกฎหมาย และมีความเป็นสมาชิกร่วมกัน เช่น อังกฤษในยุคกลางหรือประเทศไทยภายหลังพ.ศ. 2557 
และก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 พลเมืองในรัฐดังกล่าวก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีลักษณะของ
การเป็นสมาชิกของหน่วยทางการเมืองการปกครองร่วมกัน เช่นการเป็นคนอังกฤษหรือการเป็นชาวไทย 
 เราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั้งสามโดยอาศัยแผนภาพดังต่อไปนี้ 

                                                 
31 U.S. Constitution, amend. 14, แปลโดยผู้เขยีน. 
32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557, มาตรา 4. 
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ภาพที่ 2.1 แสดงความความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั้งสามของความเป็นพลเมือง 

เราจะพบว่าหากพลเมืองใดมีสิทธิทางการเมืองก็จะครอบคลุมลักษณะในสองประการที่เหลือของความเป็นพลเมืองไป330 

ด้วยกล่าวคือจะมีทั้งการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและการเป็นสมาชิก 
 ในเรื่องต่อไปจะกล่าวถึงแนวคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นพลเมืองคือแนวคิดเรื่องสิทธิทางการเมือง และหน้าที่
ทางการเมือง 

กิจกรรม 2.1.1 
 จงอธิบายลักษณสามประการของความเป็นพลเมืองตามนิยามของโคเฮน 335 

แนวตอบกิจกรรม 2.1.1 

 ความเป็นพลเมืองตามนิยามของโคเฮนประกอบด้วย 
1. การมีสิทธิทางการเมือง 
2. การได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 
3. การเป็นสมาชิกของหน่วยทางการเมืองการปกครอง 340 
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เร่ืองท่ี 2.1.2 
แนวคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นพลเมือง 

 จากเรื่องที่ 2.1.1 ที่กล่าวถึงพัฒนาการทางความคิดของความเป็นพลเมืองจะพบว่า หนึ่งในลักษณะของความ
เป็นพลเมืองของโคเฮนคือการมีสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญที่สุดส าหรับการเป็นพลเมืองในระบอบ345 

ประชาธิปไตย กล่าวคือหากปรากศจากสิทธิทางการเมือง ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นพลเมืองแต่ก็มีสถานภาพเหมือนคน
อยู่ใต้บังคับ (Subjects) ของรัฐหรือประเทศนั้น กล่าวคืออาจจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และมีสิทธิบางประการ
ในทางเศรษฐกิจ การพูด หรือการนับถือศาสนาแต่ปราศจากความสามารถในการก าหนดผู้ปกครองของตนและแสดง
เจตจ านงของตนในการปกครอง แต่ล าพังสิทธิทางการเมืองไม่ได้ท าให้หน่วยทางการเมืองที่พลเมืองนั้นสังกัดสามารถมี
เสถียรภาพมั่นคง เพราะการที่พลเมืองคนอ่ืนๆสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข พลเมืองเหล่านั้นต้องมีหน้าที่350 

ระหว่างกันเพ่ือให้พลเมืองทุกคนอยู่ร่วมกันได้ หน้าที่เหล่านี้เองที่เรียกว่าพันธะทางการเมือง 

สิทธิพลเมอืง 
 แนวคิดความคิดเรื่องสิทธิพลเมือง (Citizen Right) เป็นแนวคิดท่ีสามารถถอยหลังกลับไปได้อย่างน้อยในถึง
ความคิดของนักคิดสกุลสัญญาประชาคม (Contractarianism) ประเด็นที่ส าคัญประเด็นหนึ่งของนักคิดสกุลนี้คือการ
เปลี่ยนจากสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) ให้กลายเป็นสิทธิพลเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสัมพันธ์กับการ355 

เปลี่ยนมนุษย์ในสภาพธรรมชาติมาเป็นมนุษย์ที่อยู่ภายใต้หน่วยทางการเมืองการปกครองหรือที่นักคิดสกุลนี้เรียกว่า 
สังคมการเมือง (Political Society) 
 การแปรสภาพดังกล่าวและการก าเนิดสิทธิพลเมืองจะเห็นได้จากโธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes, ค.ศ. 
1588-1679) นักคิดคนส าคัญของนักคิดในสกุลสัญญาประชาคม ฮอบส์ได้จ าแนกความความแตกต่างระหว่างสิทธิและ
กฎ โดยสิทธิต่างกับกฎตรงที่สิทธินั้นยอมให้เกิดการกระท าในขณะที่กฎนั้นคือข้อจ ากัดที่ไม่ให้กระท า ซึ่งอาจจะ360 

เทียบเคียงสิทธิเข้ากับเสรีภาพ (liberty) และกฎเข้ากับพันธะหน้าที่ (obligation)33 ฮอบส์ได้ให้ภาพสิทธิของมนุษย์ใน
สภาพธรรมชาติไว้ว่า 

สภาวะของมนุษย์อย่างที่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้วคือเงื่อนไขที่เป็นสงครามระหว่างทุกคนต่อทุกคน สภาวะ
ดังกล่าวมนุษย์เป็นนายเหนือตนเองด้วยเหตุผลของตน ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ผู้นั้นจะใช้ได้ในอันที่จะเกิด
ประโยชน์แก่ตนในการรักษาไว้ซึ่งชีวิตต่อเหล่าศัตรูของมนุษย์ผู้นั้น ด้วยสภาพดังกล่าวมนุษย์จึงมีสิทธิใน365 

ทุกสรรพสิ่ง แม้แต่เหนือชีวิตผู้อื่น และด้วยเหตุนี้ตราบเท่าที่สิทธิทางธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่มีต่อ
สรรพสิ่งด ารงอยู่ จะมีไม่มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะเฉลียวฉลาดเพียงใด หรือ

                                                 
33 Thomas Hobbes and W. G. Pogson Smith, Hobbes’s Leviathan (Oxford: Clarendon Press, 1965), 

99. 
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เข้มแข็งแค่ไหน34 

จะเห็นได้ว่าสภาพธรรมชาติดังกล่าวนี้ มนุษย์ทุกคนต่างมีสิทธิตามธรรมชาติของตนอย่างสมบูรณ์ ในความหมายของ
ความสามารถที่จะกระท าสิ่งใดก็ได้ ความสามารถดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจริงตามความเห็นของฮอบส์กลับกลายเป็นว่าเกิด370 

สภาวะที่เป็นสงครามระหว่างทุกคนกระท าต่อทุกคน ไม่มีความมั่นคงในชีวิต ไม่ว่าคนนั้นจะฉลาดหรือเข้มแข็งเพียงใด 
ทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะพลั้งเผลอ คนฉลาดหรือเข้มแข็งก็ต้องการการพักผ่อน หลับนอน คนโง่หรืออ่อนแออาจรวมตัว
กันเพ่ือที่จะขจัดผู้ที่เข้มแข็งหรือฉลาดกว่าก่อนเพ่ือเอาชีวิตรอด 

 ตามแนวคิดของฮอบส์ การมีสิทธิในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ในแง่ศักยภาพกลายเป็นการไม่มีสิทธิในทางปฏิบัติ 
เพราะความสามารถท่ีจะกระท าอะไรก็ได้แม้แต่เหนือชีวิตผู้อื่นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะท าให้เกิดข้ึนได้จริง เพราะ375 

ทุกคนก็จะท าอย่างเดียวกัน ด้วยเหตุนี้สิทธิตามธรรมชาติที่มีก็ไม่สามารถใช้ได้ ทั้งยังเกิดภาวะสงครามระหว่างทุกคน
กับทุกคน นี้จึงเป็นที่มาของข้อเสนอฮอบส์ที่ว่ามนุษย์ควรรวมตัวกันผ่านข้อตกลงมาอยู่ภายใต้สังคมการเมืองที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นที่ฮอบส์เรียกว่าจักรภพ (Commonwealth)35 ดังจะเห็นได้จาก 

วิธีการเดียวที่จะได้มาซึ่งอ านาจร่วมกันนี้ อ านาจที่จะสามารถป้องกันสมาชิกทั้งหลายในเครือจักรภพจาก
การรุกรานจากชาวต่างชาติ หรือจากการท าร้ายซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกด้วยกันเอง และรักษาความ380 

ปลอดภัยในชีวิต ในทรัพย์สินจากแรงงานท้ังในการแปรรูปวัตถุดิบหรือในการเกษตร เพ่ือที่จะท าให้
สมาชิกท้ังหลายสามารถรักษาตัวเองและมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขคือการมอบอ านาจและก าลังทั้งหมดให้แก่
บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคล โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนี้จะท าให้เจตจ านงและเสียงของเหล่าสมาชิก
ทั้งหมดเหลือเพียงเจตจ านงเดียว...โดยประกาศว่าฉันรับรองและสละสิทธิในการจัดการชีวิตของตนให้กับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวในเงื่อนไขท่ีเธอก็สละสิทธิของตัวเธอต่อบุคคลนั้น และรับรองการกระท า385 

ของบุคคลผู้นั้นเช่นกัน เมื่อการประกาศนี้สิ้นสุดลง มหาชนทั้งหลายรวมกันกลายเป็นบุคคลเดียวหรือที่
เรียกว่าจักรภพหรือในละติน civitas หรือที่เรียกในยุคสมัยนี้ว่าเลอไวอาธานอันยิ่งใหญ่36 

เป็นที่น่าสังเกตว่าจักรภพที่ฮอบส์กล่าวถึงนี้มาจากค าว่า civitas ซึ่งมีความหมายถึงองค์รวมของพลเมือง การเกิดขึ้น
ของสังคมการเมืองหรือเลอไวอาธานของฮอบส์อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าคือการเปลี่ยนสภาพจากมนุษย์ผู้เสรีที่อยู่ใน
สภาพธรรมชาติ “ผู้ที่โดดเดี่ยว อับจน ชั่วร้าย ป่าเถื่อนและอายุสั้น”37 มาเป็นพลเมืองที่ได้รับความคุ้มครองในชีวิตและ390 

ทรัพย์สินเป็นการเปลี่ยนสภาพจากสิทธิทางธรรมชาติมาเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองจากสังคมการเมืองที่ถูกจัดตั้งขึ้น 

                                                 
34 Hobbes and Smith, 99–100, แปลโดยผู้เขยีน. 
35 Hobbes and Smith, 128. 
36 Hobbes and Smith, 131–32, เน้นโดยต้นฉบับ, แปลโดยผู้เขียน. 
37 Hobbes and Smith, 97, แปลโดยผู้เขยีน. 
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แต่สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองไม่ใช่สิทธิทางการเมือง สิทธิทางการเมืองตามแนวคิดของฮอบส์เกิดข้ึนเมื่อมนุษย์ผู้เสรี
ประกาศตัวในการสละสิทธิตามธรรมชาติเพ่ือเข้ามาอยู่ในสังคมการเมือง สิทธิในการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มา
คุ้มครองสิทธินี้เองที่เป็นสิทธิทางการเมือง เพียงแต่ตามแนวคิดของฮอบส์สิทธิทางการเมืองก็สิ้นสุดลงพร้อมกับการ
เกิดข้ึนของสังคมการเมือง เพราะมนุษย์ผู้เสรีเหล่านี้ไม่สามารถเลือกผู้ปกครองของตนได้อีก เท่ากับพลเมืองในแบบ395 

ของฮอบส์นั้นเป็นพลเมืองในลักษณะที่สอง คือการได้รับการคุ้มตามกฎหมายและ ลักษณะที่สามคือการเป็นสมาชิก
ของสังคมการเมืองตามแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองของโคเฮน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าสิทธิพลเมืองของฮอบส์นั้นไม่
นับรวมสิทธิทางการเมืองเข้าไว้ด้วย 

 การเกิดขึ้นของการได้รับสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐยังสามารถเห็นได้จากนักคิดสกุลสัญญาประชาคมที่
มีชื่อเสียงอย่างจอห์น ล็อก (John Locke, ค.ศ.1632-1704) ที่ว่า 400 

มนุษย์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วโดยธรรมชาตินั้นอิสระ เสมอภาค และนายเหนือตัวเอง ไม่มีผู้ใดสามารถท่ี
จะเอาสถานะของความอิสระ เสมอภาคและนายเหนือตนเองของมนุษย์ผู้นั้นออกไปและน าไปขึ้นกับ
อ านาจทางการเมืองของผู้อ่ืนได้ได้โดยปราศจากความยินยอม วิธีการเดียวที่จะดึงเอาอิสรภาพตาม
ธรรมชาติของบุคคลไปจากบุคคลผู้นั้น และน าเข้าไปยังพันธะของประชาสังคมคือการเห็นพ้องต้องกันกับ
มนุษย์ผู้อื่นเข้าไปยังชุมชนเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและชีวิตที่สงบสุขท่ีจะอาศัยร่วมกับผู้อ่ืน และการ405 

ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินของตนเองจากผู้อ่ืน38 

จะเห็นได้ว่าสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามแนวคิดของล็อกมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของฮอบส์
กล่าวคือการคุ้มครองในทรัพย์สินแต่สิ่งที่แตกต่างคือจุดมุ่งหมายของรัฐนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสภาพที่น่าสะพรึงกลัวใน
แบบของฮอบส์แต่เป็นเพราะความไม่สะดวก รัฐเกิดข้ึนมาเพ่ืออ านวยความสะดวก เนื่องจากทางเลือกของสมาชิกของ
รัฐไม่ได้เหมือนกับฮอบส์ที่เป็นทางเลือกระหว่างสภาพธรรมชาติกับรัฐ หรือสภาพสงครามกับการมีระเบียบ ส าหรับล็410 

อกแล้วสิทธิการเมืองไม่ได้สิ้นสุดลงไปเมื่อเกิดรัฐขึ้นดังจะเห็นได้จากพลเมืองในแบบของล็อกนั้นยังมีสิทธิที่จะเลือก
รัฐบาลใหม่เมื่อรัฐบาลสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ปกครองใช้อ านาจในทางที่ผิดในการแทรกแซง
เปลี่ยนแปลงผู้ออกกฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ของตน39 หรือผู้ปกครองน ารัฐเข้าสู่การยึดครองของต่างชาติ หรือจะล้ม
ล้างการปกครองของรัฐบาลที่ไม่คุ้มครองสิทธิที่เป็นพ้ืนฐานของการเกิดขึ้นของสังคมการเมืองนั้น40 

 ด้วยเหตุนี้ เราอาจกล่าวได้ว่าสิทธิทางการเมืองในความหมายของสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองนั้นยังคง415 

                                                 
38 John Locke, “Second Treatise of Government,” in Second Treatise of Government  ; and a Letter 

Concerning Toleration, ed. Mark Goldie (Oxford: Oxford University Press, 2016), chap. viii, 95, เน้นโดยต้นฉบับ, แปลโดย
ผู้เขียน. 

39 Locke, chap. xix, 212-216. 
40 Locke, chap. xix, 221-222. 
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อยู่ตามแนวคิดของล็อก ถึงแม้ว่าจะเกิดสังคมการเมืองแล้ว สิทธิพลเมืองของล็อกจึงกินความทั้งสิทธิที่ได้รับการ
คุ้มครองจากสังคมการเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 ตัวอย่างความแตกต่างของสิทธิที่ได้รับการรองรับในสังคมการเมืองสามารถเห็นได้อีกจากในรัฐธรรมนูญดังจะ
เห็นได้จากในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองทั้งสิทธิในหลากหลายประเภท ในหมวดที่ 
3 เช่น ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการประกอบ420 

อาชีพ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่าสิทธิต่างๆ
เหล่านี้ครอบคลุมสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ และสิทธิทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการชุมนุมและสมาคม สิทธิ
ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุค าว่าสิทธิทางการเมืองขึ้นมาโดยตรง 

 จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของสิทธิตามรัฐธรรมนูณ พุทธศักราช 2560 ได้ครอบคลุมสิทธิทางสังคมตามนิยามความ425 

เป็นพลเมืองของมาร์แชลอีกด้วยกล่าวคือ การคุ้มครองในการให้บริการสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งรัฐ ความแตกต่าง
ของสิทธิพลเมืองตามแนวคิดของความแบบสัญญาประชาคมและตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ได้แสดงให้เห็น
องค์ประกอบของสิทธิพลเมืองที่มีความแตกต่างกันตามช่วงเวลา บริบททางสังคม และมิติทางประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้
เราสามารถสรุปสิทธิพลเมืองได้ว่าสิทธิพลเมืองประกอบด้วยสิทธิในสามประเภทคือ 

1. สิทธิที่ถูกคุ้มครองจากสังคมการเมืองและรัฐ โดยเนื้อหาของสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองนั้นมีความแตกต่างกันไปตาม430 

มิติทางประวัติศาสตร์และข้อตกลงที่น าไปสู่การจัดตั้งรัฐ 

2. สิทธิทางการเมืองที่เกี่ยวการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในแง่ผู้เลือกตั้งและในแง่ของผู้ด ารงต าแหน่ง 

3. สิทธิทางสังคมในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของรัฐไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา หรือบริการสาธารณสุข 

ประเภทของสิทธิของพลเมืองอาจจะมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทั้งเนื้อหาและประเภทดังท่ีได้แสดงให้เห็นแล้วข้างต้น 

พันธะทางการเมือง 435 

 พันธะทางการเมือง (Political Obligation) นั้นหมายถึงหน้าที่ทางการเมืองที่มีระหว่างกันในฐานะสมาชิก
ของหน่วยทางปกครองเดียวกัน พันธะดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ได้ทั้งจากผู้ปกครองต่อผู้ใต้ปกครอง ผู้ใต้ปกครองต่อ
ผู้ปกครอง และระหว่างสมาชิกของรัฐด้วยกัน41 แต่พันธะทางการเมืองนี้จะวางอยู่บนเหตุผลที่ท าให้พันธะดังกล่าวนั้น
เป็นสิ่งที่ต้องกระท าทางศีลธรรม ไม่ใช่สิ่งที่ถูกบังคับให้กระท า 
 เหตุผลที่เป็นที่มาของพันธะทางการเมืองมีได้หลายรูปแบบตัวอย่างของพันธะทางการเมืองที่เก่าแก่ท่ีสุดอาจ440 

ย้อนกลับไปได้ถึงงานเขียนของเพลโต (Plato, ค.ศ. ก่อนค.ศ. 428/427– 348/347) หนึ่งในนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด

                                                 
41 Thomas Hill Green, Lectures on the Principles of Political Obligation (Kitchener, Ontario: Batoche 

Books, 1999), 5. 
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ตลอดกาล และเป็นผู้ที่เขียนงานเขียนทางปรัชญาการเมืองออกเป็นคนแรกในโลกตะวันตก ในเรื่องไครโต (Crito) ที่
เกี่ยวข้องกับการยอมรับค าตัดสินของศาลของโสเกรตีส (Socrates, ก่อนค.ศ. 470-399) ผู้เป็นอาจารย์และสหายของ
เพลโต และยังถือกับว่าเป็นนักปรัชญาการเมืองคนแรก โสเกรตีสถูกกล่าวหาโดยศาลของนครเอเธนส์ที่ปกครองแบบ
ประชาธิปไตยว่าท าให้เด็กหนุ่มในนครนั้นเสียคนและนับถือเทพเจ้าที่นครไม่รองรับ42 ซึ่งในท่ีสุดคณะลูกขุนที่ถูก445 

คัดเลือกด้วยการจับฉลากนั้นตัดสินโดยเสียงข้างมากว่าโสเกรตีสมีความผิดจริง และโดนประหารชีวิต 
 ความเป็นบ้านเกิดเมืองนอน (Patriotic) ในการให้เหตุผลของโสเกรตีสที่ยอมรับค าตัดสินที่ตนถูกประหารชีวิต 
ทั้งท่ีเพ่ือนของตนเสนอให้หลบหนีจากที่คุมขังก่อนที่จะเกิดการประหารนั้นสามารถเห็นได้จากข้อความในบทสนทนา
ที่โสเกรตีสอธิบายถึงเหตุผลที่จะไม่หนีต่อไครโตที่ว่า 

ถ้าเช่นนั้น ถ้ากฎหมายจะตอบว่า “โสเกรตีส นี่คือข้อตกลงที่ท่านได้ท ากับเราหรือ ท่านได้ตกลงว่าจะท า450 

ตามค าตัดสินของรัฐไม่ใช่หรือ?” ถ้าข้าพเจ้าแสดงความประหลาดใจกับค าพูดนี้ กฎหมายก็จะถามต่อไป
ว่า “อย่าประหลาดใจในสิ่งที่เราพูดเลย โสเกรตีส แค่จงตอบมาเพราะท่านชอบใช้วิธีตั้งค าถามและตอบ 
จงตอบเราว่าท่านเห็นว่าเราและรัฐผิดตรงไหน ท่านจึงพยายามที่จะท าลายเรา? ไม่ใช่เพราะเราดอกหรือ 
ที่บิดาท่านได้ให้ก าเนิดท่านดอกหรือ ไม่ใช่เพราะอาศัยเราดอกหรือ ที่บิดาท่านได้แต่งงานกับมารดาจน
เกิดท่าน จงบอกเรามาว่า ท่านเห็นว่ากฎหมายสมรสผิดที่ตรงไหน?”43 455 

และ 
ท่านควรชักจูงประเทศให้เห็นด้วยกับท่าน หรือไม่ก็ท าตามที่ประเทศมีค าสั่ง จะให้ทนทุกข์ทรมานก็ต้อง
ทนทุกข์ทรมานตามค าสั่งโดยนิ่งเงียบ จะสั่งให้ถูกเฆี่ยน ถูกจ าคุกหรือให้ไปสงครามเพ่ีอจะได้รับบาดเจ็บ
หรือถูกฆ่า ก็ต้องท าตามเจตนารมณ์ของประเทศนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง ท่านจะต้องไม่ยอมแพ้ล่าถอยหรือละ
ทิ้งหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นในสงครามหรือในศาล หรือที่ไหนๆ ท่านต้องท าตามที่ประเทศสั่ง หรือก็ต้องชักจูง460 

ให้รัฐเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริง จะใช้ก าลังต่อต่อต้านบิดาหรือมารดายังไม่ถูกต้อง แล้วจะ
ไปใช้ก าลังต่อต้านประเทศของท่านจะยิ่งมิแล้วใหญ่หรือ?44 

เหตุผลที่โสเกรตีสอาศัยกฎหมายมาน าเสนอความคิดของตนในการท าตามพันธะทางการเมืองคือการท าตามข้อตกลง 
เราอาจตั้งค าถามได้ว่ามีใครเคยท าข้อตกลงกับรัฐหรือหน่วยทางการเมืองที่ตนสังกัดเพ่ือเป็นพลเมืองหรือ?45 เป็นที่

                                                 
42 Plato, “Apology,” in Five Dialogues, trans. G. M. A. Grube, 2nd ed. (Indianapolis, IN: Hackett, 2002), 

24b-24c. 
43 เพลโต, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น: บทวิเคราะห์โสเกรตีส, แปลโดย สมบัติ จันทรวงศ์ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการ

ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร,์ 2524), 328. 
44 เพลโต, 329. 
45 อาจจะมีบ้างในกรณีของการสาบานตนเข้าเป็นพลเมือง เช่นการสาบานตนเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
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แน่นอนว่าคนเป็นจ านวนมากแทบไม่ได้มีใครท าข้อตกลงกับรัฐหรือหน่วยการปกครองที่ตนอาศัยอยู่ แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ได้465 

ในรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเมือง ไม่ใช่ทาสที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาได้รับผลประโยชน์เป็นจ านวนมากจากการอาศัยอยู่ใน
รัฐนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับความคุ้มครองหรือความปลอดภัย การยอมรับผลประโยชน์ที่ได้จากรัฐก็เท่ากับ
การยอมรับข้อตกลงการเป็นสมาชิกของรัฐโดยปริยาย (Tacit Agreement) เมื่อได้รับผลประโยชน์จ านวนมากมายและ
หลากหลาย การปฏิบัติตามหน้าที่ที่มาจากข้อตกลงนั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งเพลโตโดยผ่านโสเกรตีสยังได้
อธิบายอีกว่าหน้าที่นอกจากจะท าตามค าสั่งไม่ว่าค าสั่งนั้นจะชอบด้วยเหตุผลหรือไม่ ท าให้ผู้ปฏิบัติตามอยู่ในสภาวะ470 

อะไร คู่สัญญายังจะต้องพยายามชักจูงให้รัฐหรือหน่วยทางการเมืองการปกครองนั้นท าสิ่งที่ถูกต้องตามสิ่งที่ตนคิดด้วย 
 พันธะทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเป็นคู่สัญญายังสามารถเห็นได้อีกจากนักคิดสกุลสัญญาประชาคมดังที่ได้
แสดงให้เห็นไปเรื่องในเรื่องที่ 2.1.1 ที่รัฐหรือสังคมการเมืองเกิดข้ึนจากข้อตกลง พลเมืองที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ก็มี
พันธะที่จะต้องท าตามข้อตกลงดังกล่าว ค าถามท่ีตามมาคือข้อตกลงที่ท าให้เกิดสังคมการเมืองนั้นเป็นข้อตกลงจริง 
(Actual Agreement) หรือเป็นข้อตกลงโดยปริยาย (Tacit Agreement) ซึ่งค าตอบก็สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่า 475 

นอกจากบางคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่จัดตั้งรัฐขึ้นใหม่จริงตามประวัติศาสตร์แล้ว ข้อตกลงทั้งหมดที่พลเมืองกระท าต่อกัน 
และกระท าต่อผู้ปกครองในรัฐย่อมเป็นข้อตกลงโดยปริยายทั้งสิ้น นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่จัดตั้งรัฐใหม่ ไม่ใช่ทุกคนที่จะ
สามารถกระท าสัญญาต่อกันให้เกิดรัฐหรือสังคมการเมืองได้ มีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จัดท าข้อตกลงดังกล่าว ดังจะ
เห็นได้จากผู้ที่ท าการตกลงให้เกิดสหรัฐอเมริกาตามผู้ที่ลงนามในประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีเพียงแค่ห้าสิบ
หกคน จะเห็นได้ว่าข้อตกลงแบบปริยายวางอยู่บนพ้ืนฐานที่คู่สัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเมืองต้องมีโอกาสที่จะเลือก480 

อยู่หรือไม่อยู่ในรัฐก็ได้ และต้องได้รับผลประโยชน์จากการเป็นพลเมืองในรัฐหรือสังคมการเมืองนั้น จึงมีพันธะที่จะต้อง
ท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือรัฐหรือสังคมการเมืองหรือหน่วยทางการเมืองการปกครองนั้นเป็นการตอบแทน ความต่าง
ระหว่างพันธะทางการเมืองของฮอบส์และล็อกอยู่ตรงที่ว่า พันธะของฮอบส์นั้นเป็นสิ่งที่พลเมืองต้องกระท าตลอดไปไม่
สามารถเปลี่ยนผันยกเลิกได้ เพราะนั่นจะเท่ากับการกลับไปยังสภาวะสงคราม ในขณะที่ล็อกนั้นพลเมืองยังมีสิทธิที่จะ
ยกเลิกพันธะทางการเมืองด้วยการใช้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหากผู้ปกครองไม่ท าตามข้อตกลงที่485 

น าไปสู่พันธะนั้น 
 นักคิดคนส าคัญในแนวคิดพันธะทางการเมืองคืออิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant, ค.ศ. 1724-1804) นัก
ปรัชญาชาวเยอรมันท่ีมีชื่อเสียงในด้านอภิปรัชญา จริยศาสตร์ การเกิดขึ้นของรัฐตามแบบของคานท์เกิดขึ้นเพราะ
เหตุผลของมนุษย์ ดังนั้นไม่ได้เกิดข้ึนเพราะความสมัครใจ การปฏิเสธพันธะเท่ากับการปฏิเสธความมีเหตุผลของตนเอง 
ดังจะเห็นได้จากเมื่อคานท์อธิบายถึงการเกิดข้ึนของรัฐหรือที่เรียกว่าสิทธิสาธารณะ (Public Right) ที่ตรงข้ามกับสิทธิ490 

ส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติว่า “เมื่อคุณไม่สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงการมีชีวิตอยู่ร่วมกับเพ่ือนบ้านทั้งหลาย 
คุณควรออกจากสภาพธรรมชาติ”46 ประโยคลักษณะดังกล่าวเหมือนการอธิบายข้อความตามแบบวิเคราะห์ (Analytic) 
                                                 

ออสเตรเลีย 
46 Immanuel Kant, “The Metaphysics of Morals,” in Practical Philosophy, trans. Mary J. Gregor, The 

Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant (Cambridge  ; New York: Cambridge University Press, 1996), 451, 



ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  วนัส ปิยะกุลชัยเดช 

23 

เหมือนข้อความที่ว่าพ่อต้องเป็นผู้ชาย แม่ต้องเป็นผู้หญิง หากการด ารงอยู่ของไม่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น กล่าวคือมนุษย์จ าเป็นต้องมีพ่อ แม่ ที่ท าให้เกิดขึ้นมา และโดยล าพังครอบครัว ขนาดเล็กของมนุษย์ก็ไม่สามารถ
ท าให้ครอบครัวของมนุษย์ผู้นั้นด ารงอยู่ได้ ด้วยเหตุนี้ความเป็นมนุษย์จึงจ าเป็นที่ต้องมีสังคมเพ่ือมีชีวิตรอด การด ารง495 

อยู่ในสภาพธรรมชาติที่ปราศจากผู้อื่นจึงเป็นสภาพที่แปลกปลอมจากตัวมนุษย์ผู้นั้น และหน่วยทางสังคมเหล่านี้เมื่อ
ขยายตัวต่อไปย่อมกลายเป็นรัฐหรือหน่วยทางการเมืองการปกครองที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
 คานท์ถึงกับกล่าวว่าการสงสัยถึงอ านาจของผู้ปกครองเป็นสิ่งที่ต้องลงโทษ หน้าที่ของพลเมืองคือการท าตาม
ค าสั่งของผู้ปกครองที่ว่า “ประชาชนไม่ควรที่จะตั้งค าถามไม่ว่าจะได้ด้วยจุดมุ่งหมายทางปฏิบัติต่อจุดก าเนิดของ
อ านาจหน้าที่สูงสุดที่มีต่อผู้ใต้ปกครอง ซึ่งก็คือผู้ใต้ปกครองไม่ควรที่ให้เหตุผลอย่างเจตนาคลุมเครือต่อที่มาของอ านาจ500 

หน้าที่”47 หน้าที่ของผู้ใต้ปกครองต่อผู้ปกครองต่อรัฐที่ตนสังกัดนั้นคือการเชื่อฟัง หากไม่เห็นด้วยต่อผู้ปกครองนั้นควรที่
จะร้องเรียน (Complain) ไม่ใช่ต่อต้าน และ “หากผู้ใต้ปกครองใคร่ครวญถึงที่มาอันเป็นที่สุดของอ านาจหน้าที่ท่ี
ปกครอง และต้องการที่จะต่อต้านอ านาจหน้าที่ เขาต้องถูกลงโทษ ขจัดออกไป หรือเนรเทศ”48 
 จะเห็นได้ว่าตามความคิดแบบคานท์นั้นหน้าที่หรือพันธะทางการเมืองมีแค่ประการเดียวคือเชื่อฟังต่อ
ผู้ปกครอง ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะอยู่ใต้รูปแบบใด ไม่สามารถท่ีจะเลือกกระท าสิ่งอ่ืนได้ พ้ืนฐานของพันธะทางการเมืองนี้505 

มาจากเหตุผลของตัวมนุษย์เองที่ไม่สามารถท่ีจะอยู่ได้โดยล าพัง เหตุผลลักษณะนี้เองที่แตกต่างกับนักคิดสกุลสัญญา
ประชาคมท่ีการเชื่อฟังผู้ปกครองนั้นมาจากข้อตกลงและผลประโยชน์จากข้อตกลง ความแตกต่างของรูปแบบการ
ปกครองจะท าหน้าที่ที่จะเชื่อฟังของผู้ที่อยู่ในรัฐนั้นแตกต่างกันออกไป ผู้ใต้ปกครองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิย่อมมี
พันธะที่จะเชื่อฟังแตกต่างจะพลเมืองที่อาศัยอยู่ในรัฐที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 จากตัวอย่างแนวคิดของพันธะทางการเมืองที่น าเสนอจากเพลโต ฮอบส์ ล็อก และคานท์จะพบว่า ความ510 

แตกต่างระหว่างนักคิดท้ังสี่วางอยู่บนพื้นฐานของการให้เหตุผลที่น าไปสู่พันธะทางการเมืองที่แตกต่างกัน และ
รายละเอียดของพันธะที่แตกต่างกันตามหน่วยทางการเมืองการปกครองของนักคิดเหล่านั้นซึ่งแตกต่างกันตามชั่วเวลา
ทางประวัติศาสตร์ แต่พ้ืนฐานที่มีร่วมกันเป็นส่วนใหญ่คือการท าตามสัญญา อันเนื่องจากการได้ผลประโยชน์จากสัญญา
นั้น ยกเว้นกรณีของคานท์ที่ไม่ใช่เรื่องสัญญาและผลประโยชน์แต่เป็นเหตุผล และด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว (Reason 
Alone) ที่ท าให้เกิดพันธะทางการเมือง 515 

กิจกรรม 2.1.2 

 จงอธิบายที่มาของพันธะทางการเมืองตามแนวคิดสัญญาประชาคม 
 

                                                 

เน้นโดยต้นฉบับ, แปลโดยผู้เขียน. 
47 Kant, 461, แปลโดยผู้เขียน. 
48 Kant, 462, แปลโดยผู้เขียน. 
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แนวตอบกิจกรรม 2.1.2 
 พันธะทางการเมืองตามแนวคิดสัญญาประชาคมเกิดขึ้นจากการท าตามข้อตกลงของพลเมืองที่มีต่อสัญญาใน520 

การก่อตั้งสังคมการเมืองหรือรัฐ โดยพันธะทางการเมืองมีความแตกต่างกันระหว่างฮอบส์ และล็อกคือ ส าหรับล็อก 
พลเมืองนอกจากจะเชื่อฟังผู้ปกครองแล้ว พลเมืองยังสามารถที่จะมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเมื่อ
ผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ใช้ในการก่อตั้งรัฐ 

 



ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  วนัส ปิยะกุลชัยเดช 

25 

เร่ืองท่ี 2.1.3 525 

กรณีศึกษาปัญหาความเป็นพลเมือง 

 ปัญหาความเป็นพลเมืองนั้นสามารถจ าแนกได้ในเป็น 2 ประเด็นเป็นหลัก คือปัญหาในการสร้างความเป็น
พลเมือง และปัญหาการละเมิดสิทธิพลเมือง 

ปัญหาในการสร้างความเปน็พลเมือง 
 ปัญหาในการสร้างความเป็นพลเมืองเป็นปัญหาที่สัมพันธ์ระหว่างความคิดเรื่องการเป็นพลเมืองกับการปฏิบัติ530 

ในการสร้างความเป็นพลเมือง ดังที่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองเป็นสิ่งที่ถูกน าเข้ามาใน
สังคมไทยจากแนวคิดตะวันตก ค าแปลของค าว่า Citizen และพลเมือง ก็มีความหมายที่ไม่ตรงกันเสียทีเดียวกล่าวคือ
ในขณะที่พลเมืองตามความหมายในพจนานุกรมนั้นกินความถึง พลังของเมือง ประชาชน ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง ในขณะ
ที่ Citizen กินความถึงผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย และเมื่อน าเอาแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองจากแนวคิดของนัก
คิดตะวันตกเข้ามาผสมยิ่งท าให้เกิดความเข้าใจที่สลับซับซ้อนกันตัวอย่างเช่น 535 

 พลเมืองมีความหมายที่เป็นกลาง (neutral) ในความหมายที่ไม่ใช่สิ่งที่พึงหรือไม่พึงปรารถนา หรือมี
ความหมายที่เป็นทางบวก (positive) ในความหมายของสิ่งที่พึงปรารถนา เราจะพบว่าในการใช้ค าว่าพลเมืองที่ปรากฏ
ในงานเขียนของไทยนั้น ไม่ว่าจะเป็นของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งหรือส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นั้น จะพบว่าการเป็นพลเมืองมีความหมายค่อนไปทางบวก และมีความหมายผูกเข้ากับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย หรือแม้แต่ในนักวิชาการไทยอย่างธเนศวร์ เจริญเมืองก็ใช่ในความหมายที่ค่อนไปทางบวกเช่นกัน ในทาง540 

ตรงกันข้าม ความหมายของความเป็นพลเมืองตามแนวคิดตะวันตกมีความหมายค่อนข้างไปทางที่เป็นกลาง 
 หากยึดตามแนวคิดความเป็นพลเมืองแบบตะวันตกตามแนวคิดของโคเฮน สิทธิพลเมืองนั้นมีความแตกต่างกัน
ไปตามรัฐซึ่งสิทธิพลเมืองจะมีสิทธิทางการเมืองหรือไม่ก็ได้ ทั้งการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและการมีความเป็น
สมาชิกร่วมกันก็มีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบความสัมพันธ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ทางอ านาจในรัฐนั้นๆ 
ประเด็นในการต่อสู้ทางการเมืองภายในรัฐจึงไม่ใช่การท าให้เกิดความเป็นพลเมืองแล้วจะท าให้เกิดความเป็น545 

ประชาธิปไตย แต่เป็นตรงกันข้ามคือการท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางอ านาจแบบประชาธิปไตย แล้วความเป็นพลเมือง
ในแบบประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้น เพราะสิทธิพลเมือง การคุ้มครองโดยรัฐ และการเป็นสมาชิกร่วมกันแม้แต่ในรัฐที่
ปกครองแบบเผด็จการก็สามารถมีได้ และตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือความเป็นพลเมืองภายในรัฐไทยภายใต้การปกครอง
ของคณะรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่แสดงออกมาในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 การตั้งต้นโดยก าหนดให้การสร้างความเป็นพลเมืองตามท่ีปรากฏใน550 

งานเขียนของส านักคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นการด าเนินการที่
ผิดล าดับขั้นตอนน าผลมาเป็นจุดเริ่มต้น 
 นอกจากนี้ การเป็นพลเมืองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีในตัวมันเอง การใช้ความหมายของพลเมืองในทางบวกนั้นท าให้มี
ความหมายสับสนกับการเป็นคนดี ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในกรณีคือกรณีของโสเกรตีส ความตายของโสเกรตีสมาจาก
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การท าในสิ่งที่ขัดแย้งกับธรรมเนียมของนคร เช่นการน าเข้าเทพจากนอกที่นครไม่ยอมรับหรือการตั้งค าถามหรือสงสัย555 

เกี่ยวกับความเห็นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงคนในนครเข้าไว้ด้วยกัน ท าให้คนหนุ่มสาวที่เป็นพลเมืองนั้นเสียคน หรืออีกนัย
หนึ่งคือกลายเป็นพลเมืองที่ไม่ภักดีต่อนคร ตัวอย่างของปัญหาลักษณะนี้สามารถพิจารณาได้จาก ลักษณะของผู้เป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มี 6 ประการคือ “1. มีอิสรภาพและ
พ่ึงตนเองได้ 2. ความเห็นคนเท่าเทียมกัน 3. การยอมรับความแตกต่าง 4. การเคารพสิทธิผู้อื่น 5. ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 6. ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม”49 การพ่ึงตนเองได้ การยอมรับความแตกต่าง ความ560 

รับผิดชอบต่อสังคมนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะที่ดีของมนุษย์หรือคนที่ดี ในขณะที่ลักษณะอีกสองประการคือ 
ความเห็นคนเท่าเทียมกัน การเคารพสิทธิผู้อื่น การเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม นั้นอาจจะเป็น
ลักษณะของบุคคลที่เอ้ือที่จะท าให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยม่ันคง หรือในกรณีของลักษณะพลเมือง (ไม่ใช่
พลเมืองดี) ตามเอกสารของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่ว่า “1. เคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์ 2. เคารพ สิทธิ 
เสรีภาพและกฎหมาย กติกาของสังคมเป็นธรรม 3. รับผดิชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม”50 การเคารพศักดิ์ศรีความ565 

เป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และกฎหมาย กติกาของสังคม หรือการรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมนั้นเป็นลักษณะ
ทางศีลธรรมที่ดีของคนดีซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นพลเมืองที่ดี เพราะคนดีในลักษณะนี้สามารถที่จะเป็นพลเมืองดีได้ในทุก
สังคมการเมืองที่มีเนื้อหาของพลเมืองที่แตกต่างกัน การรณรงค์ให้คนเป็นคนดีนั้นเป็นกระบวนการที่เป็นไปได้ยาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับการรณรงค์ให้คนท าตามกฎหมาย หรือท าตามข้อตกลงที่น ามาสู่การจัดตั้งรัฐนั้นซึ่งนับว่าเป็นไปได้ง่าย
กว่ามาก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการสร้างคนให้ภักดีต่อรัฐง่ายกว่าการท าให้คนเป็นคนดีเป็นอย่างมาก 570 

ปัญหาการสิทธขิองพลเมือง 
 ปัญหาประการที่สองคือปัญหาการใช้อ านาจของรัฐในการละเมิดสิทธิของพลเมือง ปัญหานี้อาจกล่าวได้ใน 2 
ระดับ กล่าวคือการละเมิดในระดับทั่วไปและการละเมิดเชิงมูลฐาน 
 ในการละเมิดระดับทั่วไปเกิดขึ้นได้ในสองกรณีคือการกระท าด้วยกันระหว่างพลเมืองกับพลเมือง และการ
กระท าระหว่างผู้ใช้อ านาจรัฐต่อพลเมือง ทั้งสองกรณีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปในโลกไม่มีรัฐหรือสังคมการเมืองใดที่575 

ปราศจากการละเมิดสิทธิของพลเมือง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพลเมืองด้วยกันเองหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อพลเมือง 
หากรัฐใดมีการควบคุมทางสังคมที่เข้มแข็ง และการมีกลไกของกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพในกรณีของ
พลเมืองต่อพลเมือง อาจจะท าให้การละเมิดสิทธิระหว่างกันของพลเมืองลดทอนลงได้แม้จะไม่สามารถขจัดออกไปได้
ทั้งหมด ส่วนในกรณีของการละเมิดสิทธิของพลเมืองที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เช่นกันที่เกิดขึ้นในทุกหนทุกแห่งที่
มีอ านาจรัฐ เพียงแต่ขอบเขตและการกระจายตัวจะขึ้นกับกลไกในการควบคุมอ านาจรัฐนั้น หากมีการถ่วงดุลที่เพียงพอ580 

ในหน่วยงานของรัฐในระดับปฏิบัติการ หรือการถ่วงดุลอ านาจในทางการเมืองอาจจะท าให้การละเมิดสิทธิพลเมืองโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นลดทอนลงได้ ตัวอย่างของกลไกท่ีใช้ควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฃ่น ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิ
                                                 

49 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, 14–17. 
50 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คู่มือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย, 12–13. 
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มนุษยชน เป็นต้น 
 เราสามารถเหน็ตัวอย่างคดีปกครองที่เกิดขึ้นจากฟ้องร้องของประชาชนทั่วไปต่อหน่วยงานของรัฐและระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเองในปีพุทธศักราช 2561 ดังนี้ 585 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนคดีปกครองของศาลปกครอง ในปีพุทธศักราช 2561 

พ.ศ.2561 

กระทรวง จ านวนคดี 

กระทรวงมหาดไทย 1,873 

กระทรวงศึกษาธิการ 1,018 

กระทรวงคมนาคม 680 

หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ/ส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานฯ 452 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 353 

กระทรวงการคลัง 306 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 255 

กระทรวงสาธารณสุข 212 

กระทรวงพลังงาน 131 

กระทรวงพาณิชย์ 110 

รวม 5,390 

ที่มา: http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/03statministry.html 
เราจะเห็นได้ว่าการฟ้องร้องคดีไปยังศาลปกครองต่อหน่วยงานของรัฐไม่ได้หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจ
ในทางท่ีมิชอบต่อพลเมืองแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงพลเมืองมีช่องทางในการควบคุมการใช้อ านาจในทางที่มิ
ชอบต่อหน่วยงานของรัฐ คดีท้ังหมดนี้ยังถึงคดีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจในทางท่ีถูกต้องแต่ยังถูกฟ้องร้องอีกด้วย 
กลไกของรัฐอย่างศาลปกครอง และคณะกรรมสิทธิมนุษยชนจึงท าหน้าที่ในการสร้างเสถียรภาพให้แก่การปกครองของ590 

รัฐ เนื่องจากท าให้พลเมืองมีทางออกโดยไม่ต้องใช้ก าลังของตนเองในแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิของตน ในทางตรงกัน
ข้ามการปราศจากกลไกท่ีเพียงพอที่จะป้องปรามและเยียวยาการละเมิดสิทธิพลเมืองของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะท าให้
การละเมิดสิทธิพลเมืองเกิดขึ้นอย่างท่ัวไปซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาเสถียรภาพของรัฐเอง หากพลเมืองแก้ปัญหาการละเมิด
ด้วยการใช้ก าลังของตนเอง 
 การละเมิดในระดับมูลฐานจะเกิดข้ึนในสองลักษณะ ลักษณะแรก คือเมื่อพลเมืองบางกลุ่มมุ่งสถาปนารัฐใหม่ 595 

หรือต้องการแยกตัวจากรัฐเดิมด้วยการใช้วิธีรุนแรง และ ลักษณะที่สองเกิดขึ้นเมื่อมีการท ารัฐประหารต่อรัฐเดิมและท า
ให้สิทธิพลเมืองในบางด้านสิ้นสุดลง 
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 การละเมิดสิทธิพลเมืองในระดับมูลฐานในลักษณะแรกจะเกิดข้ึนเมื่อมีความต้องการของพลเมืองบางกลุ่มไม่
ต้องการเป็นพลเมืองของรัฐเดิมอีกต่อไป โดยต้องการที่จะเป็นพลเมืองของรัฐใหม่หรือแยกตัวจากรัฐเดิม หากการ
แยกตัวเกิดขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางการเมืองปรกติ เช่นการรณรงค์การท าประชามติ การละเมิดสิทธิพลเมืองจะไม่600 

เกิดข้ึน หากท้ังผู้ต้องการแยกหรือสร้างรัฐใหม่ และผู้ไม่ต้องการแยกหรืออยากสังกัดรัฐเดิมยอมรับผลของประชามตินั้น 
ในทางตรงกันข้ามหากวิธีการในการแยกหรือสร้างรัฐใหม่ อาศัยวิธีการโดยการใช้ความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พลเมืองคนอ่ืนเพื่อที่จะเป็นการสร้างเงื่อนไขต่อการสร้างหรือแบ่งแยกรัฐ การกระท าดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ
พลเมืองของผู้อื่นอย่างรุนแรงบนพื้นฐานที่ว่า มีแต่ตนที่เป็นพลเมือง(ของรัฐใหม่)ในขณะที่ผู้อ่ืนไม่ใช่สิ่งใดท้ังสิ้นเป็นแต่
เพียงเครื่องมือ (ถูกฆ่าหรือถูกท าลายทรัพย์สิน) เพ่ือให้รัฐเดิมขาดเสถียรภาพและตนจะสามารถอาศัยโอกาสดังกล่าว605 

เพ่ือที่จะสร้างรัฐใหม่บนการท าลายรัฐเดิม 
 ในลักษณะที่สองการละเมิดสิทธิพลเมืองเกิดเมื่อมีการท ารัฐประหาร การท ารัฐประหารท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาที่จะท าให้เกิดพันธะทางการเมือง สิทธิทางการเมืองของพลเมืองก็จะสิ้นสุดลงทันทีหากรัฐประหาร
นั้นประสบความส าเร็จ และคณะรัฐประหารสามารถสร้างการยอมรับจากคนในรัฐและสร้างสัญญาโดยปริยายใหม่ที่จะ
ท าให้คนในรัฐเปลี่ยนสภาพจากคนในสังกัดมาเป็นพลเมืองตามสัญญาโดยปริยายใหม่ โดยเนื้อหาของสัญญาก็จะ610 

เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคณะรัฐประหาร การรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มกระท า
การล้มเลิกสัญญานั้นด้วยก าลังโดยปราศจากความยินยอมของคู่สัญญาอ่ืน ด้วยการกระท าลักษณะนี้การรัฐประหาร
ย่อมเป็นการละเมิดสัญญาในการจัดตั้งรัฐ ยกเว้นในกรณีเดียวคือการอาศัยสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองในแบบของล็อกซึ่งก็ต้องยืนยันว่าผู้ใช้อ านาจรัฐเดิมในฐานะคู่สัญญาได้ละเมิดสัญญาที่ท าให้เกิดรัฐขึ้นจึงน ามา
สู่สิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง นอกจากนี้คณะรัฐประหารต้องท าให้การรัฐประหารของตนเกิดสัญญา615 

โดยปริยายเพื่อที่จะท าให้เกิดภาวะคู่สัญญาเกิดขึ้นมาใหม่จึงจะท าให้การรัฐประหารนั้นมีความชอบธรรมเกิดขึ้น 
 การละเมิดในระดับมูลฐานอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงได้หากตัวสังคมการเม่์องสามารถสร้างความรู้สึกร่วมกัน
ในการเป็นสมาชิกของรัฐหรือสังคมการเมืองนั้นๆ กระบวนการการสร้างส านึกร่วมกันนี้อาจจะใช้อุดมการณ์เป็น
เครื่องมือในการสร้าง เนื้อหาของอุดมการณ์จะขึ้นกับมิติทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางอ านาจ และโครงสร้าง
ของชาติพันธ์์ในสังคมการเมืองนั้นๆ ว่าจะใช้อุดมการณ์แบบใดที่จะประสบความส าเร็จ ความเข้มแข็งของอุดมการณ์ใน620 

การสร้างส านึกความเป็นพลเมืองร่วมกันจะสามารถท าให้สัญญาโดยปริยายในการจัดตั้งรัฐที่เป็นอยู่ด ารงต่อไป 
 เราสามารถสรุปปัญหาความเป็นพลเมืองได้ดังนี้ ปัญหาความเป็นพลเมืองสามารถมีสองลักษณะ ลักษณะ
ประการแรกปัญหาในการสร้างความเป็นพลเมือง โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีความสับสนระหว่างความหมายของ
คนดีกับพลเมืองดี และมุ่งสร้างพลเมืองดีในความหมายของคนดีซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นได้ยากท่ีจะบรรลุถึง ปัญหาลักษณะที่
สอง ปัญหาในสิทธิพลเมืองซึ่งสามารถเกิดข้ึนได้ในระดับทั่วไปที่มีการละเมิดสิทธิพลเมืองทั้งจากพลเมืองด้วยกันหรือ625 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการมีกลไกควบคุมและถ่วงดุลที่เหมาะสม ในระดับมูลฐานเกิดขึ้นเมื่อมีความ
พยายามที่จะแยกตัวหรือจัดตั้งรัฐใหม่ หรือการรัฐประหาร 
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กิจกรรม 2.1.3 
 จงอธิบายปัญหาความเป็นพลเมืองในเรื่องของการสร้างความเป็นพลเมือง 
 630 

แนวตอบกิจกรรม 2.1.3 
 ปัญหาการสร้างความเป็นพลเมืองคือการก าหนดเป้าหมายในการสร้างพลเมืองในความหมายของคนดี ซึ่ง
เป็นไปได้ยากท่ีประสบความส าเร็จ ซึ่งแตกต่างจากการสร้างความเป็นพลเมืองในความหมายของผู้ที่ภักดีต่อรัฐซึ่ง
สามารถประสบผลส าเร็จได้ง่ายกว่ามาก 

 635 



ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  วนัส ปิยะกุลชัยเดช 

30 

ตอนที่ 2.2 
การเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.2 

หัวเรื่อง 
2.2.1 พัฒนาการของความคิดเรื่องการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 640 

2.2.2 แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

2.2.3 กรณีศึกษาปัญหาการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

แนวคิด 
1. การเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถจ าแนกได้เป็นสองแนวคิดใหญ่โดย เริ่มต้นจากแนวคิด645 

การเป็นผู้แทนทางการเมืองแบบตัวแทน ส่วนแนวคิดการเป็นผู้แทนทางการเมืองแบบได้รับมอบหมายเกิดขึ้นภายหลัง 
โดยการเป็นผู้แทนทางการเมืองแบบตัวแทนนั้นจะต้องกระท าการตามความต้องการของผู้เลือกตนข้ึนมา ในทาง
ตรงกันข้ามผู้แทนทางการเมืองแบบได้รับมอบหมายสามารถกระท าการสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผู้เลือกตนข้ึนมาได้ 
ตราบเท่าที่การกระท านั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
2. แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับการเป็นผู้แทนทางการเมืองประกอบด้วย แนวคิดเรื่องความเสมอภาค และแนวคิดเรื่องการ650 

เลือกตั้ง แนวคิดท้ังสองมีความเชื่อมโยงกัน โดยความเสมอภาคระหว่างกันของพลเมืองท าให้ผู้แทนทางการเมืองที่
เกิดข้ึนจากการเลือกตั้งมีความชอบธรรม จากการเป็นผู้แทนของปวงชนในรัฐหรือสังคมการเมืองนั้น 
3. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้แทนทางการเมืองประกอบด้วย ปัญหาเรื่องความเสมอภาค และปัญหาเรื่องการ
เลือกตั้ง ปัญหาเรื่องความเสมอภาคเกิดขึ้นเมื่อความเสมอภาคท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคู่สัญญาในการก่อตั้งรัฐไม่
พัฒนาไปสู่การสร้างรัฐที่เป็นธรรมที่จะท าให้พลเมืองทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ปัญหาเรื่องการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน655 

ประเทศไทยเกิดความขัดแย้งระหว่างแนวคิดการเป็นตัวแทนแบบได้รับมอบหมายที่ขัดแย้งกับแนวการปฏิบัติของ
ผู้แทนราษฎรที่เป็นอยู่ที่ปฏิบัติตามแนวคิดผู้แทนแบบตัวแทน 
 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 660 

1. อธิบายพัฒนาการทางความคิดของการเป็นผู้แทนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและจ าแนกความ
แตกต่างของทั้งสองแนวคิดได้ 
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2. อธิบายแนวคิดท่ีสัมพันธ์กับการเป็นผู้แทนทางการเมืองได้ 
3. อธิบายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้แทนทางการเมืองได้ 
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เร่ืองท่ี 2.2.1 665 

พัฒนาการของความคิดเร่ืองการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 ความคิดเรื่องการเป็นผู้แทนทางการเมืองมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตย 
กล่าวคือในระยะต้นของการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครทั้งหลายในกรีกโบราณนั้น เนื่องจาก
เงื่อนไขการเป็นพลเมืองที่จ ากัดจ านวนการเป็นพลเมือง พลเมืองที่มีจ านวนน้อยนี้จึงสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการใช้
อ านาจทางการเมืองได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็น การออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายหรือการตัดสินคดีดังท่ีได้กล่าวไป670 

แล้วในกรณีของนครเอเธนส์ในเรื่องท่ี 2.1.1 พลเมืองสามมรถใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยตรงจึงถูกจ ากัดที่หน่วย
ทางการปกครองที่มีขนาดเล็ก แต่ในกรณีท่ีต่างออกไปในหน่วยการปกครองอ่ืนที่ไม่ใช่เอเธนส์ เมื่อจ านวนประชากรทวี
มากขึ้น และพ้ืนที่ของรัฐกว้างใหญ่ข้ึน พลเมืองก็จะมีมากข้ึนตามไปด้วย ความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนภายในชุมชน
การเมืองหรือในรัฐนั้นได้ท าให้การที่ทุกคนจะเข้ามาใช้อ านาจอธิปไตยได้โดยตรงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ล าบากยิ่งข้ึน 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเป็นผู้แทน 675 

 การเป็นผู้แทนทางการเมืองที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจนในการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายสามารถเห็นได้จากการ
เกิดข้ึนของวุฒิสภา (Senate) และทรีบูน (Tribune) ในสมัยสาธารณรัฐโรมัน พลเมืองโรมันในสมัยสาธารณรัฐนั้น มีอยู่
สองประเภทคือพาทรีเชียน (Patrician) และเพลเบียน (Plebian) ความต่างของพลเมืองทั้งสองประเภทอยู่ที่เพลเบียน
อยู่ในฐานะสามัญชนไม่สามารถท่ีจะมีสิทธิในการเลือกวุฒิสภา (Senate) ได้เหมือนกับพวกพาทรีเชียน ซ้ าในระยะแรก
ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่พวกพาทรีเชียนออกผ่านวุฒิสภา51 วุฒิสภาในสมัยโรมันเกิดข้ึนจากการเลือกตั้งจากผู้680 

อาวุโสที่อยู่ในกลุ่มพาทรีเชียนนั้นที่อยู่ในเผ่า (Race) ของผู้ที่เป็นพาทรีเซียนนั้นโดยเผ่าของคนที่เป็นพาทรีเซียนก็
ขยายตัวตามการขยายตัวของสาธารณรัฐโรมันที่ขยายจาก 1 เผ่าเป็น 2 และ 3 ในที่สุด เช่นเดียวกับจ านวนวุฒิสภาที่
เป็นผู้อาวุโสของเผ่าก็ขยายจาก 100 เป็น 200 และ 300 ตามล าดับ52 พวกพาทีเซียนอาจเรียกว่าเป็นพวกเจ้าที่ดินผู้มี
อันจะกิน และเป็นสมาชิกของเผ่าที่ร่วมก่อตั้งโรมัน และพวกพาทรีเชียนนี้หากก าเนิดจากครอบครัวพาทรีเขียนก็จะเป็น
พาทรีเชียนต่อไปไม่ว่าจะเป็นมีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร53 ในขณะที่พวกเพลเบียนคือผู้มีที่ดินผืนเล็ก ช่างฝีมือและ685 

ชาวโรมันที่เหลือที่ไม่ใช่พาทีเซียน54 การเป็นผู้อาวุโสของเผ่าที่ถูกเลือกมาจากสมาชิกของเผ่าตนมาเป็นวุฒิสมาชิกยังมี
ลักษณะของการเป็นผู้แทนไม่ชัดเจนเท่าทรีบูนซึ่งเกิดข้ึนจากการประชุมโดยทั่วไป (General Assembly) ของคนที่เป็น
เพลเบียน ทรีบูนเกิดขึ้นเมื่อพวกเพลเบียนก่อจราจลต่อต้านการปกครองของพวกพาทรีเซียน ท าให้เกิดการ
ประนีประนอมระหว่างพวกเพลเบียนและพาทรีเซียนขึ้น โดยการสร้างสถาบันทางการปกครองใหม่ท่ีเรียกว่าทรีบูนเพ่ือ

                                                 
51 Smith and Anthon, A School Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 252. 
52 Smith and Anthon, 284–85. 
53 Smith and Anthon, 243. 
54 Smith and Anthon, 252. 
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เป็นผู้คุ้มครองพวกเพลเบียนจากการออกและใช้กฎหมายในทางท่ีผิดของเจ้าหน้าที่ของพวกพาทรีเชียน55 และมีแต่690 

พวกเพลเบียนเท่านั้นที่จะเป็นทรีบูนได้56 
 การคัดเลือกจากท่ีประชุมทั่วไปจากสมาชิกท่ีหลากหลายของพวกเพลเบียนนี้เองที่ท าให้การเป็นผู้แทนของ
เพลเบียนในฐานะทรีบูนมีความแตกต่างจากการเลือกจากผู้อาวุโสที่อยู่ในเผ่าและเลือกจากเผ่าของตนเหมือนในกรณี
ของวุฒิสภาโรมัน การเป็นผู้แทนในประวัติศาสตร์ยังสามารถแสดงให้เห็นได้อีกในสมัยกลางของยุโรป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศอังกฤษที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาโดยให้มีตัวแทนของพลเมืองในความหมายของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเข้า695 

ร่วมประชุมด้วย57 
 เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ การเป็นผู้แทนค่อยๆเปลี่ยนจากการเป็นผู้แทนที่เป็นตัวแทนของเมืองมาเป็นผู้แทนที่เป็น
ตัวแทนของทั้งเมืองและชนบท ซึ่งท าให้กลายเป็นตัวแทนตามพ้ืนที่เลือกตั้ง (electoral district) ตัวอย่างของการเป็น
ผู้แทนตามพ้ืนที่สามารถสังเกตได้จากการเป็นผู้แทนราษฎรของประเทศไทยที่หากแยกตามจังหวัดหรือหน่วยการ
ปกครองแล้ว อาจจะมีเขตเลือกตั้งได้หลายเขตซึ่งในหนึ่งเขตเลือกตั้งอาจจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นเมืองและชนบท 700 

และต่อมาได้เกิดพัฒนาการของผู้แทนฯในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งเขตใดเขตหนึ่ง แต่เป็น
ตัวแทนของทั้งประเทศ ผู้แทนราษฎรในรูปแบบนี้เรียกว่า ผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางการ
เมืองไทยที่เกิดข้ึนตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
 อาจกล่าวได้ว่าการเป็นผู้แทนทางการเมืองต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ การเลือกผู้แทนฯต้องเกิดในที่ชุมนุมทั่วไป 
และผู้ที่เลือกผู้แทนฯต้องมีที่มาที่หลากหลายไม่ได้มาจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น705 

ผู้แทนฯที่จะท าหน้าที่ในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับพลเมืองหรือสมาชิกอ่ืนของรัฐนั้นๆ พัฒนาการของผู้แทนนี้
เองที่ท าให้เกิดแนวคิดท่ีแตกต่างกันในเรื่องการเป็นผู้แทนดังที่จะได้เห็นต่อไป 

สองแนวคิดเรื่องการเป็นผูแ้ทน 
 การเป็นผู้แทนทางการเมืองนั้น อาจจะเป็นตัวแทนได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเป็นผู้แทนของเผ่าของ
ตนในสภาซีเนตหรือวุฒิสภาในสาธารณรัฐโรมัน หรือการเป็นผู้แทนของเมืองของตนในการเป็นผู้แทนในการประชุม710 

รัฐสภาอังกฤษในสมัยกลาง แต่ความแตกต่างในรูปแบบของความคิดการเป็นผู้แทนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนใน
ความคิดเรื่องการเป็นผู้แทนแบบตัวแทน (delegation) หรือการเป็นผู้แทนแบบได้รับมอบหมาย (trustee) 
 ความคิดเรื่องการเป็นผู้แทนแบบตัวแทนเห็นได้จากงานเขียนของเจมส์ เมดิสัน (James Madison, ค.ศ. 
1751-1836) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง และเป็นประธานาธิบดีคนที่ 4 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในเอกสารหมายเลข 10 
ของเดอะเฟเดอรับลิสท์ เปเปอร์ (The Federalist Paper) ที่มีชื่อเสียง โดยเมดิสันให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า715 

                                                 
55 Smith and Anthon, 328. 
56 Smith and Anthon, 329. 
57 David Carpenter, The Struggle for Mastery: Britain 1066-1284, The Penguin History of Britain 3 

(London New York Camberwell, Victoria: Penguin Books, 2004), 377. 
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จะท าอย่างไรให้ผู้แทนทางการเมืองรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่เลือกตนขึ้นมา และขจัดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ดัง
จะเห็นได้จากข้อความที่ว่า “โดยการขยายจ านวนผู้เลือกตั้งที่มากพอ คุณจะท าให้ผู้แทนราษฎรมีความเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัวลดลง และพร้อมกันนั้นยังท าให้ผู้แทนราษฎรเหล่านั้นเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ของชาติอย่างไม่มากหรือน้อยเกินไป”58 สมมติฐานของเมดิสันคือผู้แทนทางการเมืองก็เหมือน
มนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่จะมีแนวโน้มจะใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิด หากจ านวนของผู้แทนฯนั้นมีจ านวนน้อยและขนาด720 

ของประเทศนั้นเล็ก ผู้แทนฯเมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าระหว่างการท าตามเจตจ านงของผู้เลือกตั้งของตนกับการใช้
อ านาจในทางที่ผิดแล้ว การใช้อ านาจในทางที่ผิดจะให้ผลประโยชน์สูงกว่า ผู้แทนฯก็จะไม่ลังเลที่จะใช้อ านาจในทางที่
ผิดเพื่อผลประโยชน์ของตน และยิ่งเม่ือผู้แทนฯเหล่านั้นรวมตัวกันและใช้อ านาจในทางที่ผิดเพ่ือผลประโยชน์ของ
ตนเอง พลเมืองผู้เลือกตั้งก็มีโอกาสสูงที่จะประสบกับการใช้อ านาจในทางที่ผิดของเหล่าผู้แทนฯในรัฐที่เล็ก ในทาง
ตรงกันข้ามหากรัฐมีขนาดใหญ่เพียงพอ และผู้แทนฯมีจ านวนมากเพียงพอ โอกาสที่จะเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน 725 

และแตกออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ความเป็นได้ที่จะท าการตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ของผู้เลือกตั้งของตนก็ลดลง
จากการที่จะแต่ละกลุ่มจะต่อสู้ ต่อรอง และถ่วงดุลซึ่งกันและกันเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆของผู้แทนฯ ทั้งตัว
พลเมืองผู้เลือกตั้งยังสามารถขยับขยายเปลี่ยนที่ได้หากผู้แทนฯในพ้ืนที่ของตนใช้อ านาจในทางท่ีผิด 
 แนวคิดความเป็นผู้แทนแบบที่สองสามารถเห็นได้จากความคิดของเอ็ดมันด์ เบิร์ก (Edmund Burke, ค.ศ. 
1729-1797) นักปรัชญาการเมืองผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ถูกขนามว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวคิดอนุรักษ์นิยม และเป็นผู้730 

ชื่อเสียงจากการวิพากวิจารณ์การปฏิวัติฝรั่งเศส เบิร์กมีมุมมองต่อผู้แทนฯที่แตกต่างออกไปจากเมดิสัน ผู้แทนฯตาม
แนวคิดของเบิร์กหรือผู้ที่ได้รับอ านาจมอบหมายจากผู้ที่เลือกตั้งของตน (constituent) แต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่
เลือกตั้งตนขึ้นมา แต่รับผิดชอบต่อท้ังประเทศดังจะเห็นได้จากปาฐกถาท่ีเบิร์กมีต่อผู้เลือกตั้งแห่งเมืองบริสตอล 
(Bristol) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1774 ที่ว่า 

รัฐสภาไม่ใช่ที่ประชุมของเหล่าทูตซึ่งมีประโยชน์ที่ขัดแย้งและแตกต่างกัน และทูตเหล่านี้จะต้องรักษาไว้735 

ในฐานะซึ่งผลประโยชน์ของประเทศตนในฐานะตัวแทนและต่อสู้กันเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์นั้น แต่
รัฐสภาเป็นที่ประชุมที่ไตร่ตรองถึงผลประโยชน์ของชาติทั้งหมดโดยปราศจากผลประโยชน์เฉพาะตัวของ
ท้องถิ่นใด ทั้งปราศจากอคติเฉพาะตัวที่จะชี้น า นอกจากความดีโดยทั่วไปที่เกิดข้ึนจากเหตุผลทั่วไปของผู้
ที่มีเหตุผลทั้งหมด แน่ละ คุณเลือกตัวแทน แต่เมื่อคุณเลือกเขา เขาผู้นั้นก็ไม่ใช่สมาชิกของบริสตอล แต่
เป็นสมาชิกของรัฐสภา59 740 

                                                 
58 James Madison and James Madison, “No. 10,” in The Federalist, ed. George W. Carey et al., Gideon 

ed (Indianapolis: Liberty Fund, 2001), 47, แปลโดยผูเ้ขียน. 
59 Edmund Burke, “Speech To The Electors Of Bristol,” in Select Works of Edmund Burke: A New 

Imprint of the Payne Edition, ed. Francis Canavan and Edward John Payne (Indianapolis: Liberty Fund, 1999), 11–
12. 
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ความคิดของเบิร์กมีลักษณะตรงกันข้ามกับเมดิสันกล่าวคือ ส าหรับเมดิสันแล้ว ประเด็นหลักคือจะท าอย่างไรให้ผู้แทนฯ
ไม่ทรยศต่อผู้เลือกตั้งในเขตของตน การสนับสนุนใหม่มีจ านวนผู้แทนฯที่มากพอ และพ้ืนที่ที่กว้างขวางนั้นก็เพ่ือเหนี่ยว
ผู้แทนฯไม่ให้กระท าการที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์และความต้องการของผู้ที่เลือกผู้แทนทางการเมืองนั้นขึ้นมา 
ความคิดของเบิร์กกลับเปิดโอกาสให้ผู้แทนฯนั้นสามารถกระท าการตรงกันข้ามกับความต้องการของผู้ที่เลือกตนข้ึนมา
จากการไตร่ตรองด้วยเหตุผลถึงผลประโยชน์ของชาติ 745 

 การตีความผู้แทนฯในฐานะของผู้แทนฯของพลเมืองทั้งประเทศซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะผู้ที่เลือกผู้แทนฯผู้นั้นขึ้นมา
ยังสามารถเห็นได้จากในงานเขียนของพงษ์เพ็ญ ศกุนตาภัยที่ได้ชี้ให้เห็นว่าในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1791 ได้
ก าหนดให้ “ผู้แทนตามจังหวัดต่างๆ ถือว่าเป็นผู้แทนของชาติโดยทั้งหมด”60 และมีผลดังต่อไปนี้คือ “ 

1. การกระท าการแทนนี้ท าให้ผู้แทนมีอ านาจในการตัดสินใจในนามของชาติอย่างอิสระ กิจกรรมของ
ผู้แทนไม่จ าเป็นต้องได้รับการรับรองจากประชาชนอีก 750 

2. ผู้ได้รับการเลือกไม่ต้องแถลงการกระท าที่ตนได้กระท าลงไป ตามทฤษฎีการกระท าแทนนั้น การ
เลือกตั้งไม่ใช่เป็นการมอบอ านาจแต่เป็นวิธีหนึ่งในการแต่งตั้งผู้ปกครอง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในเรื่องการใช้อ านาจต่อผู้ที่ได้เลือกตั้งตน (ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย)61 

สิ่งที่น่าสนใจคือผู้แทนฯตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส คริสต์ศักราช 1791 กลับมีรูปแบบใกล้เคียงกับแนวคิดการเป็นผู้แทนฯ
แบบได้รับมอบหมายของเบิร์ก ด้วยการกระท าแทนส่วนรวมของผู้แทนฯท าให้ผู้แทนฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่เลือกตน755 

ขึ้นมาให้มีต าแหน่งทางการเมือง และความคิดในลักษณะเดียวกันนี้ยังปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
ที่ก าหนดว่าผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย62 ดงัจะเห็นได้จากในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 
และ 2560 ได้มีข้อความที่กล่าวถึงบทบาทของผู้แทนราษฎรไว้ดังนี้ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อม
เป็นผู้แทนปวงชน ชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง าใดๆ และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่ง 760 

ผลประโยชน์”63  จะเห็นได้ว่าหากพิจารณาจากข้อความในบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะสอดคล้องกับ

                                                 
60 พงษ์เพ็ญ ศกุนตาภยั, หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2520), 

72. 
61 พงษ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, 72. 
62 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489, ส่วนท่ี 5, มาตรา 36; รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2492, ส่วนท่ี 4, มาตรา 101; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534, ส่วนท่ี 4, มาตรา 123; รัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, ส่วนท่ี 5, มาตรา 149. 

63 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, ส่วนท่ี 4, มาตรา 122; รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560, ส่วนท่ี 4, มาตรา 114. 



ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  วนัส ปิยะกุลชัยเดช 

36 

แนวความคิดเรื่องการเป็นผู้แทนแบบผู้ได้รับอ านาจมอบหมายฯ เพราะผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นผู้แทนฯของเขตเลือกตั้ง
ตน แต่เป็นผู้แทนฯของปวงชนชาวไทยทั้งหมด อย่างไรก็ตามด้วยระบบเลือกตั้งที่มาจากการแบ่งพ้ืนที่การปกครองท า
ให้ ผู้แทนฯต้องรักษาฐานเสียงของตน จึงต้องรับผิดชอบหรือให้ความส าคัญกับผู้ที่เลือกตนขึ้นมารับต าแหน่ง ด้วยเหตุนี้
ท าให้สิ่งที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญกับพฤติกรรมของผู้แทนฯของสภาผู้แทนราษฎรไทยในการรักษาต าแหน่งของตนมี765 

ความขัดแย้งกันซึ่งจะกล่าวต่อไปในเรื่องที่ 2.2.3 
 เราอาจท าความเข้าใจแนวคิดเรื่องความเป็นตัวแทนของเมดิสันกับเบิร์กโดยอาศัยประเด็นเรื่องการตีความ
ผลประโยชน์ของผู้เลือกตั้งกับผลประโยชน์ของชาติดังต่อไปนี้ 
 หากพิจารณาโดยผิวเผินแล้ว ผู้แทนฯตามแนวคิดแบบตัวแทนต้องปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เลือกตนเข้ามาด ารงเสมอ แต่อย่างไรก็ถึงแม้ว่าผู้แทนฯจะต้องพยายามตอบสนองให้สอดคล้องต่อผลประโยชน์ของผู้770 

เลือกตนขึ้นมาให้มากที่สุด แต่เนื่องจากผลประโยชน์ของผู้เลือกตั้งผู้แทนฯนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ถึงแม้ว่า
ผู้แทนฯหากเชื่อตามความคิดแบบผู้แทนแบบตัวแทนจะพยายามที่จะกระท าตนเป็นปากเป็นเสียงต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ที่เลือกตนขึ้นมานั้น ก็ยังจ าเป็นต้องตีความผลประโยชน์ที่หลากหลายให้เป็นสิ่งที่ตัวผู้แทนฯนั้นเข้าใจได้เพ่ือท าการ
แทนผลประโยชน์ การตีความเพ่ือท าการแทนนี้เองก็จะอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้แทนฯนั้นอาจจะเข้าใจผลประโยชน์ของผู้ที่
เลือกตนขึ้นมาผิด และมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ที่เลือกตนขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เนื่องจากข้อจ ากัด775 

ของตัวมนุษย์ในการตีความนั้น แต่ทั้งนี้หากผู้ที่เลือกผู้แทนนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้แทนฯแสดงต่อขัดแย้งต่อผลประโยชน์
ของตัวผู้ที่เลือก ผู้แทนฯตามแนวคิดแบบตัวแทนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เลือก
ตนขึ้นมา ในทางตรงกันข้ามตามแนวคิดของผู้แทนแบบได้รับมอบหมายแบบของเบิร์กแล้วการตีความเป็นเรื่องปรกติ
และถึงแม้จะตีความผลประโยชน์และมีพฤติกรรมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ที่เลือกตนขึ้นมานั้น ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้
และสามารถที่ยอมรับได้ ตราบเท่าที่การกระท าของผู้แทนฯผู้นั้นกระท าการสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติที่780 

เกิดข้ึนจากการขบคิดใคร่ครวญของรัฐสภาอย่างมีเหตุผล 
 ตัวอย่างเช่น การสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณู หากมีการพิจารณากฎหมายในการสร้างหลักเกณฑ์
เพ่ือที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณู และผู้เลือกตั้งในเขตที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณูพบว่าหาก
พิจารณาตามร่างกฎหมายดังกล่าว โรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณูมีความเป็นไปได้ที่จะต้องถูกสร้างในเขตเลือกตั้งของ
ตน และผู้เลือกตั้งเหล่านี้ไม่ปรารถนาที่จะให้มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณูในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ผู้แทนฯตามแนวคิด785 

แบบตัวแทนต้องพยายามคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวจนถึงที่สุด ในทางตรงกันข้ามหากเชื่อตามผู้แทนแบบได้รับ
มอบหมายแล้ว หากผู้แทนฯผู้นั้นไตร่ตรองด้วยเหตุผลและเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการผ่านร่างกฎหมายที่มีข้อก าหนด
และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณูจะเกิดผลประโยชน์โดยรวมต่อชาติมากกว่า ถึงแม้จะมี
โอกาสที่จะเกิดการสร้างโรงงานไฟฟ้ารูปแบบนั้น และผู้เลือกตั้งที่เลือกตนขึ้นมาแสดงตัวคัดค้าน ผู้แทนฯนั้นต้อง
สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว ในแง่นี้ผู้แทนฯแบบได้รับมอบหมายมีโอกาสที่จะปฏิบัติตัวทรยศต่อความคาดหวังของผู้790 

เลือกตั้งของตนได้ 
 เราอาจสรุปความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของการเป็นผู้แทนฯแบบตัวแทนและการเป็นผู้แทนฯแบบได้รับ
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มอบหมายได้ดังนี้ ผู้แทนฯแบบตัวแทนจะท าหน้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลือกตั้งตนอย่างเคร่งครัด และ
จะต้องไม่จงใจกระท าการที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของผู้ที่เลือกตนขึ้นมา ในทางตรงกันข้ามผู้แทนฯแบบได้รับ
มอบหมาย ผู้แทนฯแบบนี้สามารถท่ีจะเลือกกระท าให้สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ที่เลือกตนข้ึนมาได้795 

ตราบเท่าที่การตัดสินใจเลือกนั้นมีเหตุผลว่าต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติที่มาจากการตีความอย่างมีเหตุผล 
เพ่ือความดีงามที่ยิ่งใหญ่ของชาติหรือรัฐนั้น 

กิจกรรม 2.2.1 

 แนวคิดผู้แทนฯแบบใดที่ท าให้ผู้แทนฯสามารถเลือกที่จะทรยศต่อผู้เลือกตั้งของตนได้โดยไม่ผิดจริยธรรม 
 800 

แนวตอบกิจกรรม 2.2.1 

 แนวคิดผู้แทนฯแบบได้รับมอบหมาย 
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เร่ืองท่ี 2.2.2 
แนวคิดที่สัมพันธ์กับการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 805 

 แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับการเป็นผู้แทนประกอบด้วยแนวคิดเรื่องความเสมอภาคทางการเมือง และแนวคิดเรื่อง
การเลือกตั้ง แนวคิดเรื่องการเสมอภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสมอภาคกันระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง 
รวมถึงระหว่างผู้ถูกปกครองกับผู้ถูกปกครองท าให้เกิดการเป็นผู้แทนทางการเมือง ในขณะที่การเลือกตั้งนั้นคือการ
แสดงออกของเจตจ านงของผู้เลือกที่ต้องการเลือกผู้แทนทางการเมืองของตนเข้าไปท าหน้าที่ทางการเมือง 

ความเสมอภาคทางการเมอืง 810 

 ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม64เป็นค าที่มีพลังทางการเมือง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นค าที่มีความก ากวม
เพ่ือท าให้เห็นภาพของความหมายของความเสมอภาคทางการเมืองจะน าเสนอความหมายดังกล่าว และข้อถกเถียงท่ี
สัมพันธ์กับการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 ความเสมอภาคนั้นอาจจะมีที่มาท่ีหลากหลายทั้งจากในงานเขียนทางศาสนา หรือในงานเขียนทางปรัชญา 
ความคิดเรื่องความเท่าเทียม ความเชื่อพ้ืนฐานที่สุดอาจย้อนหลังกลับไปยังแนวคิดแบบยิว คริสเตียน อิสลามท่ียืนยันถึง815 

ว่ามนุษย์นั้นเสมอภาคกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า65 ความเท่าเทียมกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่
มนุษย์มีร่วมกันในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างหรือกล่าวอีกนัยเท่าเทียมกันในธรรมชาติของการเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง ความเท่าเทียม
ตามศาสนานี้มีมาก่อนการเกิดขึ้นของรัฐและสังคม 

 ในงานเขียนทางปรัชญาแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมนั้นอาจจะพบได้จากข้อความของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John 
Stuart Mill, ค.ศ. 1806-1873) นักปรัชญาการเมืองในแนวคิดประโยชน์นิยมที่สรุปหลักการของเจเรมี่ เบนแธม 820 

(Jeremy Bentham, ค.ศ. 1748-1832) ผู้ก่อตั้งแนวคิดประโยชน์นิยมที่ว่า “ทุกคนถูกนับเป็นหนึ่งคน และไม่มีใครถูก
นับเกินกว่าหนึ่งคน”66 ข้อความนี้แม้จะมีความชัดเจนว่าทุกคนมีค่าเท่ากันคือเท่ากับเป็นหนึ่งคน ไม่มีคนไหนมีค่า
เท่ากับสองคน แต่ปัญหาคือท าไมทุกคนจึงควรนับเป็นหนึ่งคน หากเรายอมรับว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งสิ่งที่
เกิดข้ึนโดยสังคม ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากพันธุกรรม เช่น 
ความสูง พละก าลัง หรือสิ่งที่เกิดข้ึนจากความตั้งใจฝึกฝน เช่น ความรอบรู้และสติปัญญา และความเป็นคนที่มีความ825 

รับผิดชอบทางศีลธรรม ข้อความของมิลล์นับคนเท่าเทียมกันบนพื้นฐานที่ว่า “ทุกคนพึงได้มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่

                                                 
64 ในที่น้ีขอใช้ค าว่า ความเสมอภาค กับ ความเท่าเทียม ในความหมายที่แทนที่กันได้ 
65 ซึ่งแตกต่างกันความคิดในศาสนาพุทธ ฮินดูซึ่งมนุษย์ความแตกต่างกันตามกรรมที่ท าไว้ในชาติก่อน ความเท่าเทียม

กันถ้ามีคงอยู่ที่ทุกคนเท่าเทียมกันในกฎธรรมชาติทีเ่ป็นพื้นฐานท่ีสุด เช่น ความเจ็บป่วย และความตายเป็นสิ่งท่ีหลีกเลีย่งไม่พ้น 
66 John Stuart Mill, “Utilitarianism,” in Essays on Ethics, Religion and Society, ed. John M Robson 

(Toronto: University of Toronto Press, 1969), 257, แปลโดยผู้เขียน. 
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เท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่จุดมุ่งหมายที่ยอมรับของสังคมก าหนดให้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม”67 ข้อความดังกล่าวกล่าวถึงสิทธิ
ที่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และยังกล่าวถึงข้อจ ากัดที่จะท าให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ด้วยคือจุดมุ่งหมายของสังคม ความเท่าเทียมนั้นเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดรัฐและสังคมข้ึนเท่านั้น การอ้างถึงสิทธิย่อมต้องอ้าง
ถึงผู้ที่จะท าหน้าที่ในการค้ าประกันสิทธิซึ่งเท่ากับว่าก าลังอ้างอิงถึงหน่วยงานที่ค้ าประกันสิทธินั่นคือรัฐ และสิทธิที่จะ830 

ถูกค้ าประกันให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมคือสิทธิพลเมืองที่ได้กล่าวถึงในตอนที่แล้ว แต่ค าถามที่สามารถถามต่อไปได้
ว่าท าไมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทางกฎหมายจึงเกิดข้ึน 

 ค าตอบตามแนวคิดสัญญาประชาคมก็จะตอบว่าเนื่องจากมนุษย์ทั้งหลายที่ท าสัญญาร่วมกันถึงแม้ว่าจะเป็น
สัญญาโดยปริยายก็ต้องถูกปฏิบัติเหมือนกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสอง ารปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเกิดข้ึนเพราะการเป็น
คู่สัญญา เนื่องจากพลเมืองทุกคนที่เข้ามาอยู่ในรัฐอยู่ในฐานะคู่สัญญาดังนั้นรัฐนั้นก็ต้องท าตามสัญญา เพียงแต่เนื้อหา835 

ของสัญญาอาจมีความแตกต่างกันออกไป ตามเนื้อหาที่ตกลงกัน 

 ไอเซอาห์ เบอร์ลิน (Isaiah Berlin, ค.ศ. 1909-1997) นักทฤษฎีการเมืองร่วมสมัยผู้มีชื่อเสียงในแนวคิดเสรี
นิยม ได้น าเสนอค าตอบของความเท่าเทียมกันว่าวางอยู่บนจุดมุ่งหมายของความเป็นธรรม กล่าวคือความเท่าเทียมนั้น
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (fairness)68 กล่าวคือหากปราศจากความเป็นธรรมในสังคม ความเท่า
เทียมกันก็จะปราศจากความหมาย ตัวอย่างเช่นหากเรายืนยันความเท่าเทียมกันในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิใน840 

ทรัพย์สินแต่พลเมืองในสังคมส่วนใหญ่ปราศจากทรัพย์สินให้พิทักษ์สิทธิ ความเท่าเทียมกันในการพิทักษ์สิทธิก็จะกลับ
กลายเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมให้ด าเนินต่อไป กลายเป็นว่าเราอาศัยความเท่าเทียมในเรื่องนึงเพ่ือสร้างความไม่
เท่าเทียมในอีกด้านหนึ่ง ความเสมอภาคจึงเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากกว่าที่จะเป็นจุดมุ่งหมายเสีย
เอง สิ่งที่พลเมืองในสังคมต้องตัดสินใจร่วมกันคือสิ่งใดบ้างที่จะต้องรักษาไว้และสิ่งที่ใดบ้างที่จะต้องบรรลุถึงเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมนั้น ประเด็นปัญหาเรื่องความเสมอภาคและความเป็นธรรมจะได้เห็นต่อไปในเรื่องท่ี 2.2.3 กรณีศึกษา845 

การเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย 

 จะเห็นได้ว่าความเสมอภาคเป็นพื้นฐานให้คนในสังคมสามารถกลายเป็นพลเมืองจากการเป็นคู่สัญญาระหว่าง
กันและเป็นคู่สัญญาระหว่างตนเองกับหน่วยทางการเมืองหรือการปกครองที่ก่อตั้งขึ้น ผ่านสัญญาโดยปริยาย ความ
เสมอภาคจึงมีเกิดขึ้นตั้งแต่การก่อตั้งรัฐ รวมไปถึงการด าเนินการของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย หรือให้บริการ
สาธารณะที่จะต้องกระท าต่อพลเมืองอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงความเสมอภาคยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่850 

เป้าหมายที่ท าให้ความเสมอภาคนั้นด ารงต่อไปได้โดยไม่กลายเป็นปัญหาเสียเอง กล่าวคือหากคนในสังคมยอมรับคือ
ความเป็นธรรมทางสังคม ที่จะท าให้คนที่มีความแตกต่างกันทางฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ความเฉลียวฉลาด สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมยังชี้ถึงปัญหาที่อยู่ในความเสมอภาคทางการเมืองที่มีรอยแยกระหว่าง
                                                 

67 Mill, 258, แปลโดยผู้เขียน. 
68 Isaiah Berlin, “Equality,” in Concepts and Categories: Philosophical Essays, ed. Henry Hardy, 

Pimlico 341 (London: Pimlico, 1999), 96–97. 
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โลกทางความคิดที่ทุกคนเสมอภาคกันกับโลกทางที่เป็นจริงที่มนุษย์มีความแตกต่างกัน และความแตกต่างกันนี้เองที่
หากด าเนินต่อไปอย่างไม่มีทิศทางจะน าไปสู่ความปัญหาความไม่เป็นธรรมดังที่เบอร์ลินได้ชี้ไว้ 855 

การเลอืกตั้ง 
 การเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ท าให้พลเมืองในสมัยปัจจุบันสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในเงื่อนไขท่ีการเข้า
ร่วมทางตรงเหมือนในสมัยกรีกหรือโรมันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป อันเนื่องจากพ้ืนที่ของรัฐที่กว้างใหญ่ไพศาล จ านวน
พลเมืองที่มีเป็นจ านวนมาก พลเมืองไม่สามารถออกกฎหมายด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้การเลือกตั้งจึงเกิดข้ึน ในส่วนนี้จะ
กล่าวถึงการเลือกตั้งในแง่ของแนวคิด ส่วนรายละเอียดของกระบวนการการเลือกตั้ง และรูปแบบต่างๆของการเลือกตั้ง860 

นั้น นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเพ่ิมเติมได้จากชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมือง 

 ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเป้าหมายของการเลือกตั้งและวิธีการที่จะท าให้กา
เลือกตั้งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายของการเลือกตั้งคือการสร้างผู้แทนทางการเมือง ปัญหาที่
ตามมาคือผู้แทนทางการเมืองนี้ควรมีลักษณะอย่างไร เมดิสันได้ตอบค าถามนี้โดยให้ลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่
ควรจะเกิดจากการเลือกตั้งไว้ว่า 865 

จุดมุ่งหมายของรัฐธรรรมนูญทางการเมืองทั้งหมดคือหรือควรที่จะเป็นในอันดับแรกคือการได้มาซึ่ง
ผู้ปกครองที่มีความเฉลียวฉลาดในการใคร่ครวญ และมุ่งที่จะบรรลุคุณธรรมที่สูงที่สุดคือผลประโยชน์
ส่วนรวมของสังคม และในอันดับต่อมาคือมีวิธีการที่จะท าให้ผู้ปกครองเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งคุณธรรมที่ว่า
ตราบเท่าที่พวกเขายังได้รับความไว้วางใจของสาธารณะชน69 

ส าหรับเมดิสันผู้เสนอแนวคิดผู้แทนทางการเมืองแบบตัวแทนแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในฐานะผู้ปกครองที่มา870 

จากการเลือกตั้งนี้จึงเป็นเครื่องมือชั้นดีที่เฉลียวฉลาดและท าตามความต้องการของผู้ที่เลือกตั้งของตน ในแนวคิดแบบนี้
ผู้ปกครองจึงกลายเป็นผู้รับใช้พลเมือง 

 เมื่อเป็นเช่นนี้การเลือกตั้งควรจะมีลักษณะอย่างไรที่จะท าให้ได้ผู้รับใช้พลเมืองที่มีความสามารถ ส าหรับนัก
รัฐศาสตร์แล้วการเลือกตั้งควรมีลักษณะ 4 ประการดังนี้คือ ประการแรก มีการแข่งขัน ประการที่สอง การเลือกตั้งต้อง
เกิดเป็นครั้งเป็นคราว สาม การเลือกตั้งต้องครอบคลุมพลเมืองเพียงพอที่จะท าให้การเลือกตั้งนั้นมีความชอบธรรม 875 

และประการสุดท้าย ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นต้องมีระยะเวลาสิ้นสุด70 กระบวนการการเลือกตั้งที่มีการแข่งขัน
เท่านั้นที่จะท าให้ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้ที่จะสามารถมีคุณสมบัติและตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าจากตัวเลือกที่

                                                 
69 James Madison, “No. 57,” in The Federalist, ed. George W. Carey and James McClellan, Gideon 

ed (Indianapolis: Liberty Fund, 2001), 295. 
70 George Okiror, Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability (Kampala: 

Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011), 19. 
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มี หากปราศจากทางเลือกย่อมไม่ใช่การแข่งขัน ประการที่สองและสี่นั้น มีไว้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้แทนทาง
การเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ม่ันคงถาวร ผู้ด ารงต าแหน่งหากไม่ปฏิบัติตามความต้องการของผู้เลือกตั้งย่อมสูญเสียการด ารง
ต าแหน่งในครั้งต่อไป ทั้งวาระในการด ารงต าแหน่งที่มีวันสิ้นสุด ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปก็จะสามารถท าให้ผู้แทน880 

ทางการเมืองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กลายเป็นต าแหน่งตลอดชีพที่เป็นอิสระจากผู้เลือกตน
ขึ้นมา ประการที่สาม การที่ครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เพียงพอนั้นจะท าให้ผู้แทนฯมีความชอบธรรมในการด ารง
ต าแหน่งกล่าวคือหากเงื่อนไขในการมีสิทธิเลือกจ ากัดจนเกินไปและท าให้พลเมืองส่วนใหญ่ปราศจากสิทธิทางการเมือง 
ผู้ที่ถูกเลือกข้ึนจากคนส่วนน้อยก็ไม่สามารถเรียกแทนตนว่าเป็นผู้แทนทางการเมืองของปวงชนได้ 

 ความเสมอภาคและการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันและท าให้การเป็นผู้แทนทางการเมือง ตลอดจนรัฐหรือ885 

สังคมการเมืองนั้นมีความชอบธรรมในแง่ที่มาตามไปด้วย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วการครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
เพียงพอจะท าให้ผู้แทนฯมีความชอบธรรมจากการเป็นผู้แทนประชากรส่วนใหญ่และท าให้ผู้แทนทางการเมืองดังกล่าว
เป็นผู้แทนของปวงชน ไม่ใช่ผู้แทนของกลุ่มคนบางส่วน เมื่อผู้แทนทางการเมืองเหล่านี้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้ง
ทางการบริหาร หรือนิติบัญญัติก็จะท าให้กระบวนการบริหารหรือนิติบัญญัติที่เกิดขึ้นมีท่ีมาจากเจตนารมณ์ของปวงชน 
(ในความหมายของพลเมืองส่วนใหญ่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง) 890 

 พร้อมกันนี้การเลือกตั้งยังมีส่วนท าให้พลเมืองมีความเชื่อมโยงกับสังคมการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ ท าให้ตนมี
ความรู้สึกว่าตนมีอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นไปทางการเมืองของรัฐหรือสังคมการเมืองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องล้ม
ล้างรัฐเดิมและสร้างรัฐใหม่ขึ้น ความรู้สึกเชื่อมโยงยังก่อให้เกิดผล 2 ประการคือ ประการแรก การท าให้พลเมืองนั้นมี
ความรู้สึกว่าตนเข้มแข็งอันเนื่องจากความสามารถท่ีตนจะมีส่วนในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ประการที่สอง รัฐหรือสังคมการเมืองนั้นก็จะมีเสถียรภาพอันเนื่องจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งรู้ถึง895 

กติกาและกฎระเบียบในการเปลี่ยนแปลงท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางท่ีคาดเดาได้ และเป็นไปอย่างสันติวิธี 

 ในเรื่องต่อไปจะกล่าวกรณีศึกษาปัญหาการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยจะอธิบายผ่าน
แนวคิดเรื่องความเสมอภาคและการเลือกตั้งที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องนี้ 

กิจกรรม 2.2.2 
 จงอธิบายลักษณะ 4 ประการที่การเลือกตั้งควรจะมี 900 

 

แนวตอบกิจกรรม 2.2.2 
 การเลือกตั้งควรมีลักษณะ 4 ประการดังต่อไปนี้ 
1. มีการแข่งขัน 
2. การเลือกตั้งต้องเกิดเป็นครั้งเป็นคราว 905 

3. การเลือกตั้งต้องครอบคลุมพลเมืองเพียงพอที่จะท าให้การเลือกตั้งนั้นมีความชอบธรรม 
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4. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นต้องมีระยะเวลาสิ้นสุด 
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เร่ืองท่ี 2.2.3 
กรณีศึกษาปัญหาการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 910 

 กรณีศึกษาปัญหาการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สามารถแบ่งได้เป็นสองประเด็นใหญ่
คือ ประการแรก ปัญหาความเสมอภาคความแตกต่างกันระหว่างความเสมอภาคในโลกทางความคิดกับความเสมอภาค
ในโลกที่เป็นจริง และประการที่สอง ปัญหาที่มาจากแนวคิดการเลือกตั้งในเรื่องเมื่อรัฐธรรมนูญกับแนวปฏิบัติทางการ
เมืองมีแนวคิดเรื่องการเป็นผู้แทนทางการเมืองที่แตกต่างกัน ดังจะแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้ 

ปัญหาความเสมอภาคแตกต่างกันระหว่างความเสมอภาคในโลกทางความคิดกับโลกทีเ่ป็นจริง 915 

 จากที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องที่ 2.2.2 แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับการเป็นผู้แทนทางการเมือง ในส่วนที่ว่าด้วยความ
เสมอภาค ความเสมอภาคเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นที่ท าให้เกิดสัญญาในการก่อตั้งรัฐ หากคู่สัญญาไม่มีความเสมอภาค สัญญา
ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสัญญาที่เกิดจากการบังคับของผู้ที่มีอ านาจมากกว่าต่อผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า ไม่ได้เกิดจากความสมัคร
ใจ ความคิดดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงความเสมอภาคที่มนุษย์ทุกคนมีร่วมกัน แต่ปัญหาที่ตามมาคือท าไมมนุษย์ถึงมี
ความเสมอภาคร่วมกัน ค าตอบของนักคิดตามแนวคิดพันธสัญญาล้วนเห็นว่าเป็นเพราะมนุษย์นั้นมีเหตุผล มนุษย์ใช้920 

เหตุผลไตร่ตรองแล้วจึงออกจากสภาพธรรมชาติมาเป็นรัฐดังที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่ 2.1.2 ค าถามที่ตามมาคือมนุษย์
ผู้ใดที่มีเหตุผล มนุษย์ทุกคนมีเหตุผลหรือเฉพาะมนุษย์บางคนท่ีมีเหตุผล ประเด็นนี้เองที่เป็นประเด็นส าคัญท่ีน ามาสู่
ความแตกต่างระหว่างความเสมอภาคในโลกทางความคิดกับโลกที่เป็นจริง กล่าวคือมนุษย์ในโลกที่เป็นจริงนั้นไม่ได้มี
และใช้เหตุผลกันได้ทุกคน ถ้าเป็นเช่นนั้นการอาศัยเหตุผลเป็นพื้นฐานของความเสมอภาคนั้นมีเหตุผลที่เพียงพอหรือไม่ 
 จอห์น รอลส์ (John Rawls, ค.ศ. 1921-2002) นักปรัชญาการเมืองร่วมสมัยผู้ท าให้ปรัชญาการเมืองกลับมามี925 

ความส าคัญอีก หลังจากกระแสความนิยมในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบง าสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เริ่มคลายก าลังลง 
ได้เสนอปัญหาดังกล่าวโดยเรียกว่า ปัญหาจุดเริ่มต้น (Original Position) รอลส์อธิบายว่าแนวคิดของนักคิดสกุลพันธ
สัญญานั้นเริ่มต้นที่กระบวนการเดียวกันคือสร้างจุดเริ่มต้นที่ทุกคนจะใช้เหตุผลไตร่ตรองได้ร่วมกัน โดยไม่ต้องสนใจ
ความแตกต่างทั้งเรื่อง เพศ สถานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ และการไตร่ตรองนี้น ามาสู่ข้อสรุปที่ทุกคนในฐานะผู้
ร่วมไตร่ตรองมากลายสภาพมาเป็นคู่สัญญานั้นยอมรับร่วมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทุกคนสร้างจินตนาการร่วมกันถึง930 

จุดเริ่มต้นที่ทุกคนมีจุดร่วมกันจากการใช้เหตุผลที่ข้อตกลงที่เกิดข้ึนนั้นจะดีต่อคู่สัญญาทุกคนไม่ว่าจะมีความแตกต่าง
กันอย่างไร และด้วยเหตุนี้จุดเริ่มต้นนี้จึงไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นจริง (Actual) จากสถานการณ์จริง แต่ต้องเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนในฐานะสถานการณ์สมมติ (Hypothetical Situation)71 เพราะด้วยสถานการณ์สมมติเท่านั้นที่ท าให้มนุษย์ที่
แตกต่างกันสามารถท่ีจะเท่าเทียมกันได้โดยขจัดความแตกต่างกันที่เกิดข้ึนในโลกที่เป็นจริงออกไป โดยจินตนาการถึง
ข้อตกลงที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด ฐานะแบบใด ก็สามารถยอมรับได้ 935 

                                                 
71 John Rawls, A Theory of Justice, Rev. ed (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University 

Press, 1999), 11. 
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 จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของสัญญานั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนเท่าเทียมกันจากการอยู่ในสถานการณ์สมมติ
ร่วมกัน เพ่ือร่วมกันก่อตั้งรัฐจากสัญญานั้น แต่เมื่อรัฐเกิดขึ้นแล้ว มนุษย์ที่ไตร่ตรองสัญญาดังกล่าวก็ต้องเผชิญกับปัญหา
ที่ความแตกต่างระหว่างกันระหว่างบุคคลนั้นด ารงอยู่ ทั้งเพ่ือให้การด าเนินการในโลกที่เป็นจริงด าเนินต่อไปได้ รัฐหรือ
สังคมการเมืองใดๆย่อมต้องก าหนดเงื่อนไขเพ่ือให้พลเมืองเหล่านั้นสามารถใช้สิทธิพลเมืองได้ เช่น การก าหนดอายุ 
หรือเงื่อนไขอ่ืน (เช่น การศึกษา การถือครองทรัพย์สิน หรือในอดีตในเอเธนส์ หรือเพศชาย ในอดีตในสหรัฐอเมริกา) 940 

การก าหนดดังกล่าวย่อมขัดแย้งกับการเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกันในความคิดเรื่องจุดเริ่มต้น และหากรัฐหรือสังคม
การเมืองนั้นๆ มีการควบคุมจัดการไม่ดีเพียงพอ ความแตกต่างระหว่างพลเมืองย่อมมีความแตกต่างเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จน
ในที่สุด เมื่อมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีอ านาจมากกว่าบุคคลที่เหลือแล้ว การเคารพต่อสัญญาก็เป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นอีก 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้นั้นย่อมยึดกุมอ านาจรัฐตั้งต้นเป็นนายเหนือคนที่เหลือทั้งหมด และรัฐหรือสังคมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยย่อมสิ้นสุดลง 945 

 ปัญหาความแตกต่างระหว่างความเสมอภาคในลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็นปัญหาของความขัดแย้งระหว่างโลก
ทางความคิดในสถานการณ์สมมติที่ท าให้เกิดสัญญาโดยปริยายกับโลกที่เป็นจริงที่ท าให้สัญญาโดยปริยาย ด าเนินต่อไป
ได้ อย่างไรก็ตามความเสมอภาคในโลกทางความคิดนั้นไม่ได้หมายถึงความเสมอภาคในทุกประเด็น แต่หมายถึงความ
เสมอภาคกันในการใช้เหตุผลไตร่ตรองได้ ด้วยเหตุนี้ความไม่เสมอภาคในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้
แต่ต้องมุ่งท าให้พลเมืองในโลกแห่งความเป็นจริงมีความเสมอภาคในส่วนที่สัมพันธ์กับโลกทางความคิด คือท าให้950 

พลเมืองเป็นผู้มีเหตุผลสามารถไตร่ตรอง และเป็นนายเหนือตนเองได้ เมื่อเป็นเช่นนี้สถานะของคู่สัญญาจึงจะด ารง
ต่อไปได้ รัฐหรือสังคมการเมืองใดๆจึงมีหน้าที่สร้างความเสมอภาคเพ่ือรักษาสถานะของคู่สัญญานั้น แต่จ ากัดเพียงการ
สร้างความเสมอภาคในด้านความสามารถในการไตร่ตรองใช้เหตุผลของมนุษย์ผู้เป็นคู่สัญญา โดยไม่จ าเป็นต้องไป
แทรกแซงไปสร้างความเสมอภาคด้านอ่ืน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามแต่ละบริบทของสังคมการเมืองและรัฐ เช่น 
หน้าที่การเป็นทหารที่มีความแตกต่างกันระหว่างคู่ท่ีต่าง เช่น เพศชาย หญิง หรือสถานะที่ต่าง เช่น บรรพชิต คฤหัสถ์ 955 

เป็นต้น 
 เราอาจกล่าวได้ว่าความเสมอภาคในรัฐหรือสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยเริ่มต้นที่ความเสมอภาค และ
ต้องควบคุมความไม่เสมอภาคให้ไม่สามารถคุกคามจนในที่สุดแล้วจะท าลายความเป็นคู่สัญญาพ้ืนฐานลง ความคิดเรื่อง
ความเป็นธรรมของเบอร์ลิน หรือแนวคิดเรื่องการกระจายอย่างเป็นธรรม (Distributive Justice) ของรอลส์ที่ล าเอียง
เข้าผู้ที่อ่อนแอกว่า72จึงเข้ามาอุดช่องโหว่ที่ว่านี้ หากจะมีการล าเอียงดังกล่าวก็ย่อมต้องมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเสริมสร้าง960 

ให้บุคคลผู้นั้นมีที่ยืนในฐานะคู่สัญญาที่เสมอภาคกัน และรักษาไว้ซึ่งรัฐหรือสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ปัญหาความแตกต่างกันในแนวคิดการเป็นตัวแทนในรัฐธรรมนูญและแนวปฏิบัตใินการเลือกตั้ง 
 จากที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องที่ 2.2.1 ที่กล่าวถึงสองแนวคิดเรื่องการเป็นผู้แทนทางการเมืองนั้น ปัญหาที่
เกิดข้ึนคือเมื่อสองแนวคิดนี้ถูกน ามาใช้ในทางปฏิบัติจึงเกิดปัญหาสองประการดังต่อไปนี้ ปัญหาแรกคือปัญหาของการ
                                                 

72 Rawls, 13. 
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เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย และปัญหาประการที่สอง ปัญหาของการติดต่อสื่อสารระหว่างกันระหว่าง965 

ผู้แทนราษฎรและผู้เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
 ปัญหาการเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยนั้น จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย ปัญหาที่ตามมาคือการเป็นผู้แทนของปวงชนชาว
ไทยนี้ หมายถึงการเป็นผู้แทนราษฎรของคนทั้งประเทศหรือเป็นผู้แทนราษฎรเฉพาะของเขตเลือกตั้งตน หากเป็น
ผู้แทนราษฎรของคนท้ังประเทศก็เท่ากับว่าตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่พุทธศักราช 2489 เป็นต้นมาแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐาน970 

ของความเป็นผู้แทนราษฎรมาจากแนวคิดเรื่องความเป็นผู้แทนฯแบบได้รับมอบหมายที่ผู้แทนฯเป็นผู้แทนของทั้ง
ประเทศไม่ได้เป็นแต่เพียงผู้แทนฯในเขตเลือกตั้งของผู้เลือก ในทางตรงกันข้ามผู้แทนราษฎรหากต้องการที่จะรักษาไว้
ซึ่งคะแนนเสียงของตนก็จ าเป็นที่จะต้องมีการลงพ้ืนที่เลือกตั้งเพ่ือพบปะกับพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการ รวมถึงประสานให้ความต้องการเหล่านั้นบรรลุผลเท่าท่ีเป็นไปได้เพ่ือรักษาฐานคะแนน
เสียงเพ่ือกลับมาด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งเท่ากับว่าส านึกของผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครผู้แทนราษฎรมีมุมมองต่อ975 

การเป็นผู้แทนทางการเมืองแบบการเป็นตัวแทน หากรัฐไทยและพลเมืองไทยปรารถนาที่จะท าให้ผู้แทนราษฎรเป็น
ผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยตามแนวคิดของผู้แทนทางการเมืองแบบได้รับมอบหมายแล้ว วิธีการที่เป็นไปได้มาก
ที่สุดคือการก าหนดให้ผู้แทนราษฎรทั้งหมดเลือกตั้งโดยอาศัยประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้แทนทางการเมืองในลักษณะนี้
จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์และความต้องการที่แตกต่างหลากหลายในเขตเลือกตั้งที่ขนาดเล็กกว่าในแต่ละ
จังหวัด ตามการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแบบเดิม แต่สิ่งที่ต้องตระหนักคือผู้แทนราษฎรในลักษณะนี้จะไม่ใช่980 

ช่องทางที่พลเมืองตามพ้ืนที่จะแสดงออกถึงความต้องการหรือเจตจ านงมายังรัฐสภาอีกต่อไป แต่เป็นผู้แทนราษฎรของ
ทั้งประเทศ 
 ในปัญหาประการที่สอง การสื่อสารระหว่างกันระหว่างผู้แทนราษฎรและผู้เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง การเป็น
ผู้แทนฯแบบตัวแทนจะสามารถเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างตัวผู้แทนฯแบบ
ตัวแทนกับผู้ที่เลือกตนขึ้น ซึ่งยิ่งท าให้ความขัดแย้งกันระหว่างสองแนวคิดในการเป็นผู้แทนทางการเมืองยิ่งทวีความ985 

ซับซ้อนไปอีก กล่าวคือเพ่ือให้เลือกผู้แทนราษฎรแบบตัวแทนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดเขตเลือกตั้งเพ่ือให้
การเลือกตั้งมีความเป็นไปได้ แต่เนื่องจากจ านวนประชากรมีจ านวนมาก ท าให้ขนาดของเขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่ขึ้น
ตามไปด้วย การที่ผู้แทนแบบตัวแทนจะสามารถท าตามความต้องการและผลประโยชน์ของผู้เลือกตั้ง เงื่อนไขท่ีจะต้องมี
คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างผู้เลือกตั้งกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น หากเขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่และผู้เลือกตั้งเป็น
จ านวนมาก ผู้แทนทางการเมืองจะสามารถเข้าใจถึงผลประโยชน์และความต้องการของผู้เลือกตั้งได้อย่างยากล าบากยิ่ง 990 

นอกจากนี้การที่จะต้องแสดงออกถึงความต้องการของผู้เลือกตั้งนั้นก็เรียกร้องให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการ
ติดต่อที่เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมถึงการมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองและอ านาจหน้าที่ที่ผู้แทนทางการ
เมืองของตนสามารถด าเนินการ ให้บรรลุถึงได้ การมีช่องทาง ติดต่อสม่ าเสมอ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเรียกร้องหรือ
แสดงออกถึงความต้องการเรียกร้องให้ผู้เลือกตั้งเหล่านี้เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นไม่ใช่พลเมืองที่เฉื่อยชาที่คอยรับผล
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นไปได้ยากยิ่งในเขตเลือกตั้งที่ใหญ่และจ านวนผู้เลือกตั้งที่995 
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เป็นจ านวนมากในกรณีของผู้แทนราษฎร อาจจะเป็นไปได้มากกว่าในกรณีของผู้แทนทางการเมืองระดับท้องถิ่นเช่น
การเป็นสมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 กรณีศึกษาในเรื่องผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วยกรณีของความเสมอภาคทาง
การเมือง และการเลือกตั้ง ในกรณีของความเสมอภาคทางการเมือง ความเสมอภาคทางการเมืองเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นที่
จะท าให้เกิดพลเมือง จากการที่คนที่ร่วมกันก่อตั้งรัฐต้องมีความเสมอภาคกันแต่ความเสมอภาคต้องมุ่งไปสู่ความเป็น1000 

ธรรมที่อยู่ภายในรัฐหรือสังคมการเมืองนั้น การมุ่งสู่ความเป็นธรรมอาจเริ่มต้นจากการที่ผู้แทนทางการเมืองให้บริการ
สาธารณะต่างกันตามความแตกต่างกันของพลเมือง ไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้พลเมืองสามารถบรรลุความต้องการ
ของตนได้ด้วยตนเอง 
 ในกรณีของการเลือกตั้ง ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกับแนวปฏิบัติใน
การเลือกตั้ง ตั้งแต่พุทธศักราช 2492 เป็นต้นมาโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เกิดขึ้นภายหลังการยึดอ านาจที่ก าหนดให้1005 

ผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยมีความขัดแย้งกับการปฏิบัติของตัวแทนผู้แทนราษฎรเองที่ต้อง
รับผิดชอบต่อเขตเลือกตั้งของตนเพื่อที่ตนจะได้รับการเลือกตั้งหรือรักษาไว้ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวไว้ได้ ทั้งเขตเลือกตั้งที่
ใหญ่ยิ่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งท าให้โอกาสที่ผู้แทนราษฎรจะท าหน้าที่เป็นผู้แทนทางการเมืองแบบตัวแทนก็เป็นไปได้ยากยิ่งข้ึน 
วิธีทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้คือการเปลี่ยนให้ผู้แทนราษฎรกลายเป็นผู้แทนทางการเมืองของทั้งประเทศโดยจัดการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด และให้ความส าคัญกับผู้แทนทางการเมืองในระดับท้องถิ่นที่จะสามารถใกล้ชิดกับ1010 

พลเมืองประจ าท้องถิ่นนั้น และสามารถตอบสนองกับความต้องการและผลประโยชน์ของพลเมืองในพ้ืนที่ได้ดีกว่า 

กิจกรรม 2.2.3 
 แนวทางในการแก้ไขให้ผู้แทนทางการเมืองในระดับผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยนั้นสามารถ
กระท าได้อย่างไร 
 1015 

แนวตอบกิจกรรม 2.2.3 

 สามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยนการเลือกตั้งจากการเลือกตามเขตเลือกตั้งไปเป็นการเลือกตั้งโดยอาศัยบัญชีโดยใช้
ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 
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ตอนที่ 2.3 1020 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองและการเป็นผู้แทนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.3 

หัวเรื่อง 
2.3.1 ความเป็นพลเมืองต่อการเป็นผู้แทนทางการเมือง 

2.3.2 การเป็นผู้แทนทางการเมืองต่อความเป็นพลเมือง 1025 

 

แนวคิด 
1. ความเป็นพลเมืองมีความสัมพันธ์ในแง่เป็นสาเหตุของการเป็นผู้แทนทางการเมืองก็ต่อเมื่อ สิทธิพลเมืองมีสิทธิทาง
การเมืองเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย 
2. การเป็นผู้แทนทางการเมืองมีความสัมพันธ์ในแง่เป็นผลลัพธ์ของความเป็นพลเมือง แต่การเป็นผู้แทนทางการเมือง1030 

สามารถส่งผลสะท้อนกลับ ให้ความเป็นพลเมืองเข้มแข็งข้ึน หากผู้แทนทางการเมืองใช้อ านาจได้สอดคล้องกับความ
ต้องการและผลประโยชน์ของผู้เลือก และผลประโยชน์ของสังคม และความเป็นพลเมืองอ่อนแอลง หากผู้แทนทางการ
เมืองใช้อ านาจไม่สอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์ของผู้เลือก และผลประโยชน์ของสังคม 
 

วัตถุประสงค ์1035 

เมื่อศึกษาตอนที่ 2.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองที่มีผลต่อการเป็นผู้แทนทางการเมืองได้ 
2. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้แทนทางการเมืองที่มีผลความเป็นพลเมืองที่มีผลต่อได้ 
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เร่ืองท่ี 2.3.1 1040 

ความเป็นพลเมืองต่อการเป็นผู้แทนทางการเมือง 

 ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองต่อการเป็นผู้แทนทางการเมืองในแง่ที่ความเป็น
พลเมืองมีผลท าให้การเป็นผู้แทนทางการเมืองนั้นสามารถเป็นไปได้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขท่ีความเป็นพลเมืองมี
ผลต่อการเกิดขึ้นของผู้แทนทางการเมือง 
 จากที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ 2.1 ความเป็นพลเมืองสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบขึ้นกับรูปแบบของการ1045 

ปกครอง รวมถึงข้อตกลงโดยปริยายที่ท าให้ความสัมพันธ์ทางอ านาจในสังคมนั้นๆ ด ารงอยู่ สิทธิพลเมืองอาจจะมีสิทธิ
ทางการเมืองหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ และการปะทะกันระหว่างอ านาจต่างๆในสังคมในขณะนั้น 
แต่การเป็นผู้แทนทางการเมืองนั้นมีความแตกต่างกันออกไป หากในรัฐหรือสังคมใดที่สิทธิพลเมืองในสังคมนั้นๆไม่
ครอบคลุมถึงสิทธิทางการเมือง ความเป็นพลเมืองในสังคมนั้นๆย่อมไม่สามารถท าให้เกิดการเป็นผู้แทนทางการเมืองได้ 
กล่าวคือเพราะพลเมืองในสังคมนั้นได้รับสิทธิพลเมืองในแง่ของการได้รับการคุ้มครองจากรัฐในด้านต่างๆเท่านั้น การ1050 

แสดงเจตจ านงของพลเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผ่านวิธีเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดในกรณีนี้คือพลเมืองในประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายแต่ปราศจากสิทธิทางการเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวของรัฐหรือสังคมการเมืองที่จะท าให้พลเมืองที่ปราศจากสิทธิทาง
การเมืองมีสิทธิทางการเมืองนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยปริยายที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ทางอ านาจในรัฐซึ่ง1055 

เท่ากับเป็นการสร้างรัฐใหม่ กระบวนการนี้อาจจะริเริ่มได้จากท้ังตัวพลเมืองเองและตัวผู้มีอ านาจปกครองในขณะนั้น 
 ในทางตรงกันข้ามหากสิทธิพลเมืองครอบคลุมถึงสิทธิทางการเมืองด้วยแล้ว ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่า
พลเมืองเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองเกิดขึ้น โดยความสัมพันธ์นี้แสดงออกในสองลักษณะใน
ลักษณะแรก การเลือกผู้แทนทางการเมืองผ่านกระบวนการเลือกตั้ง และในลักษณะที่สองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เลือกตั้งและลักษณะของผู้แทนทางการเมือง 1060 

 ในลักษณะประการแรกกล่าวคือสิทธิทางการเมืองท าให้พลเมืองสามารถเลือกผู้แทนทางการเมืองของตนเข้า
ไปใช้อ านาจทางการเมืองแทนตนได้ โดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้งทั้งในระดับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนๆ ดังที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2517 ที่ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิออกเสียงแสดง
ประชามติ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ”73 และในรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่1065 

ก าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไว้ดังนี้ “(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ
อย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ”74 เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว

                                                 
73 รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517, มาตรา 29. 
74 รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 50. 



ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  วนัส ปิยะกุลชัยเดช 

49 

ก าหนดหน้าที่ให้ปวงชนชาวไทยไปใช้สิทธิ หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เป็นนับ
ถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็มีข้อความในลักษณะเดียวกันที่ว่า 

บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 1070 

บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ75 

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับได้ก าหนดให้ปวงชนชาวไทยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งของพลเมืองของรัฐไทยนั้นมี1075 

หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การก าหนดให้มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเท่ากับเป็นการท าลายความแตกต่างระหว่างสิทธิกับหน้าที่
กล่าวคือสิทธิในความหมายของสิ่งที่สามารถเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับความประสงค์ของผู้มีสิทธินั้นกับหน้าที่
ที่ต้องกระท ามิเช่นนั้นแล้วจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย จึงเกิดลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เมื่อมีการก าหนดหน้าที่ให้ไปใช้สิทธิ 
 ในลักษณะประการที่สองความเป็นพลเมืองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเป็นตัวแทนทางการเมือง1080 

ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญกล่าวคือ พลเมืองอาจสามารถท่ีจะผลักดันให้มีการแก้ไขรูปแบบของการเป็นตัวแทนทาง
การเมืองทั้งในเรื่องวิธีเลือกตั้ง การก าหนดเขตเลือกตั้งผ่านผู้แทนทางการเมืองของตนที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ และความยากง่าย
ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเป็นส าคัญซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละฉบับ แต่ลักษณะ
ประการที่สองของความเป็นพลเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเป็นตัวแทนทางการเมืองนี้เป็นสิ่งที่1085 

เกิดข้ึนค่อนข้างได้ยากในทางการเมืองไทย เนื่องจากแทบไม่ปรากฏพลเมืองจะเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การเป็นตัวแทนด้วยตนเองโดยไม่ได้เกิดจากการน าของนักการเมืองผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 การเป็นพลเมืองมีผลต่อการเป็นตัวแทนทางการเมืองในเงื่อนไขเดียวคือในกรณีท่ีสิทธิพลเมืองต้องมี
ส่วนประกอบของสิทธิทางการเมืองประกอบด้วย โดยการมีสิทธิทางการเมืองจะท าให้พลเมืองสามารถเลือกตั้งผู้แทน
ทางการเมืองของตนได้ และแม้แต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผู้แทนทางการเมืองของตนผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หาก1090 

ปราศจากสิทธิทางการเมืองในสิทธิพลเมืองแล้ว ความเป็นพลเมืองย่อมไม่สามารถส่งผลต่อการเป็นตัวแทนทาง
การเมืองได้แม้แต่น้อย ดังที่เห็นอย่างชัดเจนในกรณีของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

                                                 
75 รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 68. 
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กิจกรรม 2.3.1 
 เงื่อนไขใดที่จะท าให้ความเป็นพลเมืองมีผลต่อการเป็นผู้แทนทางการเมือง 1095 

 

แนวตอบกิจกรรม 2.3.1 
 ความเป็นพลเมืองจะมีผลต่อการเป็นผู้แทนทางการเมืองก็ต่อเมื่อองค์ประกอบของสิทธิพลเมืองของพลเมืองมี
สิทธิทางการเมืองรวมอยู่ด้วย 

 1100 
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เร่ืองท่ี 2.3.2 
การเป็นผู้แทนทางการเมืองต่อความเป็นพลเมือง 

 ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้แทนทางการเมืองมีผลต่อการเป็นพลเมือง โดยการเป็น
ผู้แทนทางการเมืองที่มีผลต่อความเป็นพลเมืองนั้น มีใน 2 ลักษณะคือลักษณะประการแรก การท าให้ความเป็นพลเมือง
นั้นเข้มแข็งขึ้นแต่ไม่ได้มีผลต่อการท าให้เกิดหรือคงไว้ซึ่งความเป็นพลเมือง และลักษณะประการที่สองการเป็นผู้แทน1105 

ทางการเมืองมีผลโดยอ้อมต่อการท าให้ความเป็นพลเมืองนั้นอ่อนแอลงหรือแม้แต่สิ้นสุดลง 
 การเป็นผู้แทนทางการเมืองที่เกิดข้ึนจากสิทธิทางการเมืองของพลเมืองนั้น หากผู้แทนทางการเมืองใช้อ านาจ
ทางการเมืองที่ได้รับเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เลือกตั้ง และหากแนวคิดของเมดิสันเป็นจริงกล่าวคือถึงแม้ว่า
ผู้แทนทางการเมืองจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลือกตั้งของตนเป็นหลักแต่การเจรจาต่อรองกันที่เกิดข้ึนใน
รัฐสภาจะท าให้รัฐหรือประเทศได้ประโยชน์โดยรวมในท่ีสุด หากสมมติฐานนี้เป็นจริง พลเมืองย่อมมีความรู้สึกว่าการ1110 

เลือกผู้แทนทางการเมืองของตนนั้นมีคุณค่า มีความหมาย และท าให้พลเมืองดังกล่าวรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐ
หรือสังคมทางการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ด้วย พลเมืองเหล่านั้นย่อมที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อไปเพราะได้รับ ได้
เห็นผลลัพธ์แง่บวกจากการกระท าของตนและผู้แทนทางการเมืองของตน ซึ่งจะยิ่งท าให้ความเป็นพลเมืองมีความ
เข้มแข็งขึ้นท้ังในแง่ของการเป็นผู้ใช้สิทธิทางการเมืองและการเป็นสมาชิกทางการเมืองของรัฐหรือสังคมการเมืองนั้นๆ 
ผลพลอยได้ของกระบวนการดังกล่าวคือตัวรัฐหรือสังคมการเมืองก็จะมีเสถียรภาพ สัญญาโดยปริยายที่ใช้ในการก่อตั้ง1115 

รัฐก็ได้รับการรับรองต่อไป ซึ่งเท่ากับการได้รับความภักดีจากสมาชิกและลดความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญหน้ากับการล้ม
ล้างรัฐเพ่ือก่อตั้งรัฐใหม่ แต่การเป็นผู้แทนทางการเมืองไม่สามารถท่ีจะท าให้เกิดความเป็นพลเมืองได้เนื่องจากความ
เป็นพลเมืองเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเป็นผู้แทนทางการเมืองขึ้นมาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเป็นผู้แทนทางการเมือง
มีผลสะท้อนกลับต่อการเป็นพลเมืองแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุ 
 ในผลประการที่สอง จะเป็นสิ่งที่ตรงกับข้ามกับผลประการแรก กล่าวคือหากผู้แทนทางการเมืองที่เกิดข้ึนจาก1120 

การเลือกตั้งของพลเมืองใช้อ านาจในทางที่ผิดดังที่ได้พบโดยทั่วไป และส่งผลกระทบต่อตัวพลเมืองผู้เลือกผู้แทน
ทางการเมืองเหล่านั้นขึ้นมาโดยปราศจากกลไลการตรวจสอบและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเหล่านั้น หรือ
มีกลไกแต่กลไกดังกล่าวไม่สามารถท างานได้เป็นปรกติซึ่งเท่ากับเป็นการปล่อยให้การใช้อ านาจในทางที่ผิดนั้นด าเนิน
ต่อไป พลเมืองผู้ใช้สิทธิทางการเมืองในการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเหล่านั้นย่อมเผชิญกับปัญหาที่ว่าตนเอง
ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกระบวนการทางการเมือง ตนเพียงแต่เป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเป็นไทแต่1125 

เพียงช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นและเป็นทาสหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง76 กระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้
ความเป็นพลเมืองอ่อนแอลงทั้งในแง่ของการใช้สิทธิทางการเมืองและลดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐหรือสังคม
การเมืองนั้นซึ่งเท่ากับลดความรู้สึกในการเป็นสมาชิกของรัฐหรือสังคมการเมืองนั้นลงไป นอกจากนี้หากกระบวนการ

                                                 
76 โปรดดู Jean-Jacques Rousseau, “The Social Contract,” in Discourse on Political Economy  ; and, 

the Social Contract, trans. Christopher Betts (Oxford; New York: Oxford University Press, 1999), bk. 3, chapter 15. 



ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  วนัส ปิยะกุลชัยเดช 

52 

ดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องยาวนาน เสถียรภาพของรัฐหรือสังคมการเมืองนั้นก็จะเผชิญหน้ากับการขาดเสถียรภาพ 
และเปิดโอกาสให้อ านาจอื่นๆในรัฐสามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการล้มล้างรัฐและสถาปนารัฐขึ้นมาใหม่ จากการที่1130 

พลเมืองผู้เป็นสมาชิกของรัฐนั้นลดทอนการสนับสนุนและรู้สึกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้แทนทางการเมืองและความเป็นพลเมืองสามารถสรุปได้ดังนี้ การเป็นผู้แทน
ทางการเมืองไม่ได้มีผลต่อการสร้างความเป็นพลเมืองแต่มีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งหรืออ่อนแอต่อความเป็น
พลเมือง โดยขึ้นอยู่กับการใช้อ านาจทางการเมืองของผู้แทนทางการเมืองนั้นว่าใช้ได้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้
เลือกตั้งและผลประโยชน์ร่วมกันของพลเมืองอ่ืนในสังคมหรือไม่ หากใช้ได้อย่างสอดคล้องก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้1135 

ความเป็นพลเมืองเข้มแข็งขึ้น ในทางตรงกันข้ามให้การใช้อ านาจเป็นไปอย่างไม่สอดคล้องและท าอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน และสังคมการเมืองและรัฐปราศจากกลไก (หรือกลไกมีแต่ไม่สามารถท างานได้) ที่ถ่วงดุล ควบคุม และถอด
ถอนผู้แทนทางการเมืองนั้น ย่อมท าให้ความเป็นพลเมืองอ่อนแอ และอาจเปิดโอกาสให้มีการล้มล้างรัฐได้จากกลุ่มทาง
สังคมอ่ืนที่มีอ านาจทางวัตถุที่จะกระท าได้ซึ่งย่อมท าให้ความเป็นพลเมืองตามข้อตกลงปริยายเดิมสิ้นสุดลงไป 
 เราอาจะเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองและการเป็นผู้แทนทางการเมืองได้ดังนี้ 1140 

ภาพที่ 2.3 แสดงความความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองและการเป็นผู้แทนทางการเมือง 
จากภาพที่ 2.3 ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองและการเป็นผู้แทนทางการเมืองไว้ดังนี้ พลเมืองที่สิทธิ
พลเมืองมีสิทธิทางการเมืองเป็นส่วนประกอบจะสามารถท่ีจะเลือกผู้แทนทางการเมือง ซึ่งเท่ากับว่าความเป็นพลเมือง
ท าให้เกิดการเป็นผู้แทนทางการเมือง ในกรณีของการเป็นผู้แทนทางการเมืองอาจส่งผลให้ความเป็นพลเมืองอ่อนแอ
หรือเข้มแข็งขึ้นก็ขึ้นกับผู้แทนทางการเมืองใช้อ านาจอย่างไรต่อสังคมทางการเมืองที่พลเมืองผู้นั้นอาศัยอยู่ 
 1145 
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กิจกรรม 2.3.2 
 การเป็นผู้แทนทางการเมืองสามารถสร้างความเป็นพลเมืองหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.3.2 
 การเป็นผู้แทนทางการเมืองไม่สามารถสร้างความเป็นพลเมืองได้ เพราะการเป็นผู้แทนทางการเมืองเป็นผลมา1150 

จากความเป็นพลเมืองในกรณีที่พลเมืองมีสิทธิทางการเมือง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

1. พลเมืองที่มีสิทธิทางการเมืองเกิดข้ึนในที่ใดเป็นครั้ง
แรกในโลก 

1. สปาร์ตา 
2. เอเธนส์ 
3. เมการา 
4. คอรินท์ 
5. ธีปส์ 

6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเลือกตั้งที่ควรจะเป็น 
1. มีการแข่งขัน 
2. การเลือกตั้งต้องเกิดเป็นครั้งเป็นคราว 
3. การเลือกตั้งต้องได้รับการรับรองจากต่างชาติ 
4. การเลือกตั้งต้องครอบคลุมพลเมืองเพียงพอที่จะ

ท าให้การเลือกตั้งนั้นมีความชอบธรรม 
5. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นต้องมีระยะเวลา

สิ้นสุด 

2. นักคิดตะวันตกท่านใดคือนักคิดท่ีน าเสนอความคิด
เรื่องพันธะทางการเมืองเป็นท่านแรก 

1. อริสโตเติล 
2. เพลโต 
3. ฮอบส์ 
4. ล็อก 
5. รุสโซ 

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใดที่มีข้อความ
ว่า “ผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย” เป็น
ครั้งแรก 

1. 2492 
2. 2517 
3. 2540 
4. 2550 
5. 2560 

3. ข้อใดคือแนวคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นพลเมือง 
1. ความยุติธรรม 
2. การก าหนดตนเอง 
3. พันธะทางการเมือง 
4. การกระจายอ านาจ 
5. ไม่มีข้อใดถูก 

8. นักคิดท่านใดที่น าเสนอแนวคิดเรื่องผู้แทนทางการเมือง
แบบได้รับตัวแทน 

1. ฮอบส์ 
2. ล็อก 
3. เมดิสัน 
4. เบิร์ก 
5. คานท์ 
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4. ข้อใดคือปัญหาในด้านความสับสนในความคิดในการ
สร้างความเป็นพลเมือง 

1. สิทธิกับหน้าที่ 
2. คนดีกับพลเมืองดี 
3. อ านาจกับอ านาจหน้าที่ 
4. ความยุติธรรมกับเสรีภาพ 
5. ไม่มีข้อถูก 

9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใดเป็นฉบับแรก
ที่ก าหนดปวงชนชาวไทยมีสิทธิทางการเมือง 

1. 2492 
2. 2517 
3. 2540 
4. 2550 
5. 2560 

5. ผู้แทนทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากท่ีประชุมทั่วไปในการ
ใช้อ านาจควบคุมการออกกฎหมายเกิดข้ึนครั้งแรก ณ ที่ใด 

1. อังกฤษ 
2. ฝรั่งเศส 
3. กรีกโบราณ 
4. สหรัฐอเมริกา 
5. สาธารณรัฐโรมัน 

10. ความเป็นพลเมืองมีความสัมพันธ์อย่างไรการเป็น
ผู้แทนทางการเมือง 

1. เป็นสาเหตุ 
2. เป็นผลลัพธ์ 
3. ไม่สัมพันธ์กัน 
4. มีผลแต่ลัพธ์ในด้านบวก 
5. มีผลแต่ผลลัพธ์ในด้านลบ 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
 

1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความเป็นพลเมืองของโคเฮน 
1. การมีสิทธิทางการเมือง 
2. การมีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
3. การได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 
4. การเป็นสมาชิกของหน่วยทางการเมืองการ

ปกครอง 
5. ทุกข้อล้วนเป็นลักษณะของความเป็นพลเมือง 

6. ข้อใดคือที่มาของความเสมอภาคตามแนวคิดของนักคิด
สกุลพันธสัญญา 

1. ข้อตกลง 
2. กรรมสิทธิ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ความสามารถในการจ่ายภาษี 
5. ไม่มีข้อถูก 

2. ข้อใดคือที่มาของพันธะทางการเมืองตามการให้เหตุผล
ของคานท์ 

1. ผลประโยชน ์
2. คุณธรรม 
3. เหตุผล 
4. สัญญา 
5. อ านาจ 

7. การท าตามความต้องการและผลประโยชน์ของผู้
เลือกตั้งเป็นแนวคิดของการเป็นผู้แทนทางการเมืองแบบ
ใด 

1. สัญญา 
2. ตัวแทน 
3. สัญญา ตัวแทน 
4. ได้รับมอบหมาย 
5. สัญญา ตัวแทน ได้รับมอบหมาย 

3. ข้อใดคือแนวคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นพลเมือง 
1. สิทธิพลเมือง 
2. ความยุติธรรม 
3. การก าหนดตนเอง 
4. การกระจายอ านาจ 
5. ไม่มีข้อใดถูก 

8. แนวคิดท่ีว่าผู้แทนทางการเมืองสามารถทรยศต่อผู้
เลือกตั้งของตนได้ หากท าเพ่ือผลประโยชน์ของชาติเป็น
ความคิดของนักคิดท่านใด 

1. ฮอบส์ 
2. ล็อก 
3. เมดิสัน 
4. เบิร์ก 
5. คานท์ 
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4. การละเมิดสิทธิพลเมืองระดับใดที่มีผลต่อสัญญาโดย
ปริยายของรัฐหรือสังคมการเมืองนั้น 

1. ทั่วไป 
2. เฉพาะ 
3. พ้ืนฐาน 
4. มูลฐาน 
5. ไม่มีข้อถูก 

9. สิ่งใดที่ท าให้ความเป็นพลเมืองมีผลต่อการเป็นผู้แทน
ทางการเมือง 

1. มีสิทธิทางการเมืองในสิทธิพลเมือง 
2. มีสิทธิพลเมืองในสิทธิทางการเมือง 
3. ไม่มีสิทธิทางการเมืองในสิทธิพลเมือง 
4. ไม่มีสิทธิพลเมืองในสิทธิทางการเมือง 
5. ไม่มีข้อถูก 

5. แนวคิดเรื่องการเป็นผู้แทนแบบผู้ได้รับมอบหมายเป็น
แนวคิดของนักคิดทางการเมืองท่านใด 

1. เบิร์ก 
2. ล็อก 
3. ฮอบส์ 
4. เพลโต 
5. อริสโตเติล 

10. การเป็นผู้แทนทางการเมืองมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
ความเป็นพลเมือง 

1. เป็นสาเหตุ 
2. เป็นผลลัพธ์ 
3. ไม่สัมพันธ์กัน 
4. มีผลแต่ลัพธ์ในด้านบวก 
5. มีผลแต่ผลลัพธ์ในด้านลบ 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 2 
 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

1. 2 
2. 2 
3. 3 
4. 2 
5. 5 
6. 3 
7. 1 
8. 3 
9. 2 
10. 1 

1. 2 
2. 3 
3. 1 
4. 4 
5. 1 
6. 1 
7. 2 
8. 4 
9. 1 
10. 2 
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