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 จุลนิติ : แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎี 
ว่าด้วยหลักประชาธิปไตยมีความเป็นมา 
พัฒนาการและหลักการสำคัญอย่างไร
 ศ.ดร.บวรศักดิ์ฯ : หากจะกล่าวถึง 
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยแล้ว 
สามารถแบง่ออกไดเ้ปน็ ๒ ชว่งระยะเวลาดว้ยกนั  
กล่าวคือ ประชาธิปไตยโบราณ และประชาธิปไตย 
สมัย ใหม่  ซึ่ งแนวความคิด เกี่ ยวกับหลัก 
ประชาธิปไตยในแต่ละช่วงระยะเวลาดังกล่าวน้ัน 
มีความเป็นมาและพัฒนาการ ดังนี้ 

  ๑) ประชาธิปไตยโบราณ มีต้นกำเนิด 
มาจากรัฐกรีกโบราณ รูปแบบของประชาธิปไตย 
ในสมัยกรีกโบราณเป็นการให้ประชาชนมา 
ปกครองแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกคน 
จะมีสิทธิอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ กล่าวคือ เฉพาะ 
ประชาชนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ เป็นพลเมือง 
ของนครรั ฐถึ ง จะมี สิ ทธิ และก็ ใ ช้ รู ปแบบ 
ประชาธิปไตย เช่น ในการออกกฎหมาย การบริหาร 
และการตดัสนิคด ีประชาธปิไตยแบบกรกีโบราณ 
หาอ่านได้ในหนังสือของอริสโตเติล ซึ่งความจริง 
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ท่านได้เขียนรัฐธรรมนูญของนครรัฐต่าง ๆ ไว้ 
เป็นจำนวนมาก แต่ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันที่ 
สามารถศึกษาได้คือรัฐธรรมนูญเอเธนส์
 ๒)  ประชาธิปไตยสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นรูปแบบ 
ประชาธิปไตยที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้มีต้นกำเนิด 
เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ ๑๘ ตอนที่มีการ 
ประกาศเอกราชของอเมริกาจากการเป็น 
อาณานิคมของอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. ๑๗๗๖ และ 
อเมริกาได้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่จนถึง 
ทุกวันนี้ในปี ค.ศ. ๑๗๘๗ กับการปฏิวัติใหญ่ใน 
ฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ๑๗๘๙ ซึ่ง “นับว่าเหตุการณ์ 
ท้ังสองดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นของประชาธิปไตย 
สมัยใหม่” แต่อย่างไรก็ตามประเทศที่เป็น 
ประชาธิปไตยในช่วงเวลานั้นจนถึงสงครามโลก 
ครั้งที่ ๒ ยังมีไม่มาก แต่ในช่วงหลังสงครามโลก 
ครัง้ที ่๒ เปน็ตน้มา ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้กค็อืวา่ 
มีการเกิดข้ึนของรัฐสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว จาก ๔๐ 
กว่ารัฐซึ่งเป็นสมาชิกเดิมของสหประชาชาติ 
(United Nations : UN) ขยายเป็น ๑๙๑ รัฐ  
ประกอบกับประชาธิปไตยกลายเป็นกระแสโลก 
ซ่ึงประเทศมหาอำนาจเรียกร้องให้มีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย
 ส่วนหลักการท่ีสำคัญ ๆ  ของประชาธิปไตย 
นั้น มีอยู่ด้วยกัน ๒ ประการ คือ
  ประการแรกคือ อำนาจสูงสุดในการ 
ปกครองประเทศเป็นของประชาชน ซึ่งต่างจาก 
หลักการเดิมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ท่ีถือว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพระเจ้า และพระเจ้า 
ก็มอบอำนาจนั้นให้กับกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจ 
ในการปกครอง แต่เมื่อหลักการใหม่ถือว่าอำนาจ 
สูงสุดเป็นของประชาชนแล้วก็หมายความว่า 
รัฐบาลที่เข้ามาปกครองและบริหารประเทศ 
ต้องมาจากความยินยอมของประชาชนที่อยู่ใต้ 
การปกครอง ซึ่งประชาธิปไตยในลักษณะนี้จะมี  

๒ รปูแบบดว้ยกนั คอื ประชาธปิไตยแบบทางตรง 
กับประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน
 รปูแบบที ่๑ ประชาธปิไตยแบบทางตรง 
คือ ประชาชนสามารถที่จะออกกฎหมายรวมทั้ง 
บริหารประเทศได้เอง ประชาธิปไตยรูปแบบนี้ 
หากจะถามว่าในปัจจุบันมีหรือไม่ คำตอบคือ มี  
แต่ต้องเป็นสังคมที่มีประชาชนจำนวนน้อย  

เช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น ถ้ายึด 
ประชาธิปไตยทางตรงก็แปลว่า สภาก็เป็นเพียง 
กรรมการชุดหนึ่ง รัฐบาลก็เป็นกรรมการชุดหนึ่ง 
ของประชาชน ซึง่กแ็ปลวา่ประชาชนจะถอดถอน 
รัฐบาล ถอดถอนสมาชิกสภาเมื่อใดก็ได้ ถือว่า 
เป็นเพียงกรรมการชุดหนึ่งเท่านั้น และในกรณีที่ 
ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาล 
หรือสภา เช่น การออกกฎหมาย ประชาชนก็ 
สามารถเสนอให้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับนั้น ๆ  
ได้โดยการลงมติ เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาธิปไตย 
แบบทางตรงนี้ ในโลกปัจจุบันมีอยู่น้อยมาก 
ด้วยเหตุผลที่ว่ามีจำนวนประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
ทำให้ไม่มีสถานท่ีท่ีจะรองรับคนจำนวนมากให้มา 
นั่งประชุมกัน ประกอบกับปัญหาสังคมบ้านเมือง 
ในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนจึงต้องทำความรู้ 
ความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็น 
ต้องมีการมอบอำนาจให้กับตัวแทนเป็นผู้ใช้ 
อำนาจที่มีอยู่เดิมแทนประชาชน เพราะฉะนั้น 
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๑๙๑ ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ 
(UN) อยู่ในเวลานี้ จะเรียกว่าเกือบทั้งหมดก็ได้ 
เป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน
  รปูแบบที ่๒ ประชาธปิไตยแบบมผีูแ้ทน 
คือ ประชาชนต้องเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไป 
ทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย บางระบบก็ให้ 
ผู้แทนราษฎรไปตั้งรัฐบาลได้อย่างนี้ เป็นต้น
 ประการที่สอง คือ ต้องมีการคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยถือหลักว่า 
“ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ 
เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้” แต่ในทาง 
ตรงกนัขา้ม “รฐัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัไมส่ามารถ 
ทำอะไรตามอำเภอใจได้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย 
ให้อำนาจไว้”
 
 จุลนิติ  :  บริบทหรือสภาพการณ์  
ทางการเมืองของประเทศไทยก่อนที่จะมี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบู รณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ม า เป็ น ร ะบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขนั้นมีลักษณะอย่างไร
 ศ.ดร.บวรศักดิ์ฯ : สำหรับประเด็นนี้ 
ต้องเข้าใจก่อนว่าการปกครองของประเทศไทย 
ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น เราปกครองด้วยระบอบ 
ที่เรียกว่า “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” 
แปลว่า “ระบอบการปกครองท่ีมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุด” ในเวลานั้นราษฎร 
เป็นเพียงไพร่ฟ้า คือ เป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง 
เท่านั้นและมีธรรมเนียมแบบโบราณ เวลา 
พระมหากษัตริ ย์ เ สด็ จออกนอกพระบรม 
มหาราชวัง ราษฎรซึ่งเฝ้ารับเสด็จจะเงยหน้าขึ้น 
มองพระมหากษัตริย์ไม่ได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องถูก 
ลงโทษถูกยิงกระสุนเข้าตาหรือเอาธนูยิงตา  
เหตุผลก็เพื่อต้องการรักษาความปลอดภัยของ 

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงธรรมเนียมเร่ืองการยิง 
กระสุนเข้าตาดังกล่าว ต่อมาได้ถูกยกเลิกในสมัย 
รัชกาลท่ี ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่อย่างไรก็ตาม 
พระมหากษัตริย์ของไทยไม่เคยมีสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์อย่างแท้จริง เพราะเหตุที่ว่ามีขุนนาง 
ท่ีแข่งอำนาจพระมหากษัตริย์มาตลอด ช่วงเวลาใด 
ที่พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจหรือมี  
พระบรมเดชานุภาพมาก เช่น รบเก่ง กล้าหาญ  
และมีความเฉลียวฉลาด ขุนนางก็จะเป็นขุนนาง 
เช่น ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
เป็นต้น แต่เมื่อไรก็ตามที่พระมหากษัตริย์ 
มีความอ่อนแอ เช่น ทรงพระเยาว์มาก หรือ 
ทรงพระประชวรบ่อย ขุนนางก็จะชิงราชสมบัติ 
แล้วปราบดาภิเษกข้ึนใหม่ ซ่ึงเหตุการณ์ในลักษณะน้ี 
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่ง 
ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พระเจ้าปราสาททอง 
ซึ่งตั้งราชวงศ์ปราสาททอง พระเจ้าทรงธรรม 
พระเพทราชา แมก้ระทัง่พระเจา้ตากสนิมหาราช 
ก็ทรงถูกสำเร็จโทษ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ขุนนาง
ไทยนั้นไม่ได้มีอำนาจธรรมดา 

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 
อยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเคยมีพระราชนิพนธ์ว่า 
ขุนนางไทยมีอำนาจถึงขนาดต้ังพระมหากษัตริย์ 
มาหลายพระองค์ โดยเห็นได้จากสร้อยพระนามของ 
พระมหากษัตริย์เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ถึง 
รัชกาลที่ ๕ จะมีคำว่า “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ”  
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แปลว่า “มีการประชุมขุนนางพระบรมวง 
ศานุวงศ์เลือกกษัตริย์” ส่วนคำว่า “บรมชนกา 
ดิศรสมมต” คือ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๕ ทรง 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้น 
เป็นมกุฎราชกุมาร แล้วสืบราชสมบัติต่อจาก 
รัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงเป็นพระราชบิดา ดังน้ัน รัชกาลท่ี ๖  
จึงไม่ใช่ “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ” เหมือน 
สมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ เพราะฉะนั้น 
พระมหากษัตริย์ไทยเองมีสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
ก็เพียงในนาม แต่ว่าด้านหนึ่งพระราชอำนาจ 
ถูกทานโดยขุนนาง อีกด้านหนึ่งพระราชอำนาจ 
ถูกกำหนดกรอบโดยธรรมในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเรียกว่า ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร 
สังคหวัตถุธรรม ไปจนกระทั่งถึงคัมภีร์อินเดีย 
โบราณหรือราชนิติ อย่างนี้เป็นต้น นี่คือสภาพ 
การเมืองของประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 

 จุลนิติ  :  หลังจากประเทศไทยมี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขตลอดระยะเวลา ๗๖ ปีที่ผ่านมานั้น  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน
ได้มีวิวัฒนาการอย่างไร
 ศ.ดร.บวรศักดิ์ฯ : นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๗๕ เป็นต้นมาจะเห็นว่าการเมืองไทยมีการ 
เปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนในความหมายที่ว่า 
พระมหากษัตริย์หมดพระราชอำนาจสูงสุด 

ในทางการเมืองลงไป ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๔๗๕ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียง 
สถาบันที่เป็นประมุขของรัฐ ไม่มีพระราชอำนาจ 
ทางการเมือง ในทางทฤษฎีถือว่าอำนาจทาง
การเมืองได้ตกมาสู่ประชาชน แต่ในทางปฏิบัติ 
อำนาจทางการเมืองเป็นของคณะราษฎร 
ในตอนแรกจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕  
- พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นการต่อสู้กันในทางการเมือง 
ระหว่างคณะราษฎรสายทหาร ซึ่งมีจอมพล ป.  
พิบูลสงคราม เป็นผู้นำ กับคณะราษฎร 
สายพลเรือน ซึ่งมีนายปรีดี  พนมยงค์ เป็นผู้นำ 
คณะราษฎรสายพลเรือนได้สูญสลายไปใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เพราะในทางกฎหมายได้ห้าม 
เอากฎหมายสมาคมมาใช้กับพรรคการเมือง  
แต่ว่ากันในความเป็นจริงมีกบฏอีกสองครั้งที่ 
พลเรื อนพยายามจะกลับคืนสู่ อ ำนาจคื อ  
กบฏวังหลัง และกบฏแมนฮัตตัน หลังจากกบฏ 
สองครั้ งนี้  คณะราษฎรสายพลเรื อนคือ 
สายนายปรีดี พนมยงค์ ก็ไม่กลับมาสู่อำนาจ 
อีกเลย ส่วนคณะราษฎรสายทหารนั้นได้ครอง 
อำนาจมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
  พรรคการเมืองแบบใหม่ได้เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ คือ พรรคประชาธิปัตย์ ต่อมา 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ได้ตั้งพรรคการเมือง 
ของตัวเองชื่อพรรคเสรีมนังคศิลา ช่วงเวลานั้น 
เราอยู่ในช่วงของสงครามเย็นซึ่งเป็นการต่อสู้ 
กันทางการเมืองระหว่างฝ่ายการเมืองที่มาจาก 
การเลือกตั้งกับทหารและพลเรือนซึ่งสะท้อน 
ออกมาในรูปของการปฏิวัติรัฐประหาร ทั้งที่ 
สำเร็จและไม่สำเร็จประมาณ ๑๐ กว่าคร้ัง รวมถึง 
กบฏด้วย จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา 
๒๕๑๖ ซึ่งเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา นั้น เป็นกรณี
ที่พลเมืองได้เริ่มสละความเป็นไพร่ฟ้าทิ้งแล้ว 
เริ่มเข้ามาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพโดยมีการ
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๑๑

เรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “การเมืองภาคพลเมือง” 
ที่มาจากการเรียกร้องของคนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็น 
ผู้นำทางความคิดในระดับประชาชนจริง ๆ  ได้ 
เกิดขึ้น แต่เป็นการเกิดขึ้นในแบบเกิด ๆ หาย ๆ 
เพราะในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ก็เกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลา 
มีการปราบปรามเพราะมีเหตุแทรกซึมของลัทธิ 
คอมมิวนิสต์ จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ รสช.  
(คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ) แล้วก็ 
เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเมื่อมีการประท้วง  
พลเอก สุจินดา  คราประยูร นายกรัฐมนตรี 
ซึง่ไมไ่ดม้าจากการเลอืกตัง้ในป ีพ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
การเรียกร้องก็มีมากข้ึนจนเป็นท่ีมาของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
  การเมืองภาคพลเมืองในความเป็นจริง 
ทางรัฐธรรมนูญนั้น อาจกล่าวได้ว่าเริ่มเกิดขึ้น 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะว่าก่อนหน้านั้น 
รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับยกเว้นรัฐธรรมนูญ  
ปี พ.ศ. ๑๕๑๗ เป็นรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะของ 
การสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร เนื้อหา 
สาระในรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนมากนัก แต่รัฐธรรมนูญ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้จัดทำขึ้น 
ภายใต้กระแสกดดันของภาคประชาชนหรือ 
ภาคพลเมืองท่ีต้องการเห็น “การปฏิรูปการเมือง” 
โดยได้มีการขยายความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ  
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมือง 
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของไทยรัฐธรรมนูญ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงได้วางหลักการและบัญญัติ 
สิทธิและเสรีภาพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย รวมทั้ง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เช่น  
ให้ประชาชนมีสิทธิเสนอกฎหมายได้ เสนอ 
ถอดถอนได้ รวมถึงการกระจายอำนาจการปกครอง 
ไปสู่ท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ 

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ในขณะที่ก่อนหน้านั้นเรามองการปกครอง 
ท้องถิ่นเป็นการทดลองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยเท่านั้นโดยการเอาข้าราชการจาก 
ส่วนภูมิภาคไปเป็นฝ่ายบริหาร เช่น การให้ 
ผู้ ว่ าราชการจังหวัดไปทำหน้าที่ เป็นนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การให้นายอำเภอ 
ไปทำหน้าที่เป็นประธานสุขาภิบาล เป็นต้น  
แต่หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกปลด 
พันธนาการ การเมืองภาคพลเมืองก็ได้รับการ 
บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

  มีองค์กรใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายที่จะเป็น 
เวทีทางการเมืองให้พลเมืองที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้ามา 
เกี่ยวข้องดูแล องค์กรหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
องค์กรในรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ใช่ภาครัฐ มีสมาชิก 
มาจากกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ  เพ่ือมาให้คำปรึกษา 
แก่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ความจริงมีอีกสององค์กรที่
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดไว้ แต่ยัง 
ไม่มีการออกกฎหมายรองรับคือ องค์กรอิสระ 
ด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรอิสระด้านคุ้มครอง 
ผู้บริโภคที่ต้องการจะเปิดเวทีให้ประชาชน 
พลเมืองที่ไม่ใช่ภาครัฐมาใช้เป็นเวทีในการให้ข้อ
คิดความเห็นต่อภาครัฐเกิดการมีส่วนร่วมในการ 
ให้ข้อคิดความเห็นโดยตั้งองค์กรที่เป็นทางการ 



ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ขึ้นมาเปิดเวทีทางการขึ้นมา นอกจากนั้นยังให้ 
ประชาชนเสนอกฎหมายได้ หรือเสนอถอดถอนได้ 
เป็นต้น ก็เป็นเหตุให้มีกระบวนการเสนอกฎหมาย 
กันบ้าง เสนอถอดถอนกันบ้าง 
  แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
นั้นเป็นเรื่องใหม่ กระบวนการยังไม่เอื้อต่อการ 
มีส่วนร่วมของภาคพลเมือง แล้วก็ต้องยอมรับว่า 
พลเมืองก็ยั งมีลักษณะเป็นราษฎรอยู่มาก  
กล่าวคือยังไม่มีสำนึกว่าการเมืองมันเหมือนกับ 
การบ้าน กล่าวคือมองการเมืองให้เป็นเรื่องของ 
ตัวเองไม่ใช่เรื่องไกลตัว ส่วนใหญ่ประชาชนยังอยู่ 
ในลักษณะวัฒนธรรมแบบราษฎรแบบไพร่ฟ้า  
คือหวังที่จะให้รัฐมาทำโน่นทำนี่ให้ โดยที่ไม่ได้ 
เป็นคนเรียกร้องด้วยตนเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม 
ถือว่ารัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้เปิดเวที 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน  
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พันธมิตรประชาชน 
เพื่อประชาธิปไตย สำหรับเหตุการณ์การ 
ชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ 
ประชาธิปไตยนี้สามารถมองได้หลายแง่มุม  
แต่ แ ง่ มุ มหนึ่ ง ที่ มี คนพู ดถึ ง ซึ่ ง น ายแพทย์  
ประเวศ  วะส ีเพิง่เขยีนบทความเรือ่ง “การเมอืง 
ภาคพลเมือง  การพัฒนาการเมืองไปสู่  
ประชาธิปไตย” ก็คือ ปรากฏการณ์นี้เป็นการ 
ต่อสู้ของพลเมืองกับอำนาจรัฐ ซึ่งมีอยู่ตาม 
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายและผลสุดท้าย 
ก็คือ การรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข (คมช.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
และการชุมนุมต่อสู้นั้นได้ยืดเยื้อเรื้อรังมาจนถึง 
ทุกวันนี้

 จุลนิติ : ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า 
ปัจจุบันประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาท 
ในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากน้อย 
แค่ไหน เพียงใด
 ศ.ดร.บวรศักดิ์ฯ : ถ้าเป็นเรื่องของ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม 
รัฐธรรมนูญแล้ว มีความเห็นว่าคนท่ีเข้าใจ 
ยังมีน้อย แต่ถ้าเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยและการเมือง 
ในระดับชุมชนแล้ว มีความเห็นว่าประชาชน 
มีความเข้าใจมาก ผมขอเน้นตรงนี้ว่าคำว่า 
“การเมือง” นั้นหมายความถึง “การแข่งขันกัน 
เข้าสู่อำนาจรัฐ ในสถาบันการเมืองเพ่ือทำแทนรัฐ 
ในนามรัฐ” ถามว่าทำอะไร คำตอบคือ “การเข้าไป 
ใช้อำนาจรัฐในการกำหนดนโยบายสาธารณะ  
ไปจัดสรรผลประโยชน์และทรัพยากรลงไปสู่ 
สังคม” ดังนั้น ถ้าเราดูการเมืองในความหมายนี้  
การเมืองจะมีลักษณะอยู่สองส่วนด้วยกัน คือ
 ส่วนที่ (๑) เป็นการแข่งขันกันเข้าสู่ 
สถาบันการเมืองท่ีทำแทนรัฐ ส่วนน้ีนักรัฐศาสตร์ไทย 
และเราให้ความสนใจกันมากและมีการบัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
 ส่วนที่ (๒) เป็นส่วนที่ทำให้การเมือง 
กินได้เป็นเนื้อเป็นหนังสำหรับประชาชน ก็คือ  
การใช้อำนาจรัฐไปกำหนดนโยบายสาธารณะ 
จัดสรรผลประโยชน์และทรัพยากรที่มีคุณค่า 
อันมีอยู่อย่างจำกัดในสังคมเพื่อความเป็นธรรม 
ซึ่งนักรัฐศาสตร์ไทยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจ
  ถ้ า ดู ก า ร เ มื อ ง ทั้ ง ส อ ง ส่ ว น นี้ ใ ห้ ดี  
จะเห็นได้ว่า พลเมืองไทยได้ทำการเมืองใน 
ลักษณะส่วนที่ (๒) นี้มานานแล้ว เพียงแต่เรา 
ไม่รู้ว่ามันเป็นการเมือง ตัวอย่างเช่น ป่าชุมชนที่ 

๑๒
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ชาวบ้านและชุมชนช่วยกันรักษา ถามว่ามันคือ 
การจัดสรรทรัพยากรในชุมชนหรือไม่ คำตอบ 
คือใช่ และชุมชนก็ดูแลกันเอง 
  ผมเคยทำวิจัยพบว่า แนวความคิดทาง
กฎหมายแบบเดิมที่เราสอนกันมาว่ารัฐด้านหนึ่ง 
และก็นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาอีกด้านหน่ึงน้ัน  
ความจริงมันมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับ 
ประชาชน แต่ไม่มีกฎหมายรองรับสถานะ สิ่งนั้น 
ก็คือ “ชุมชน” ชุมชนไม่ได้มีฐานะใด ๆ  ในทาง 
กฎหมายทั้ง ๆ ที่ชุมชนเกิดมาก่อนกฎหมาย 
ชุมชนเกิดก่อนรัฐ ชุมชนเกิดก่อนการปกครองส่วน 
ท้องถิ่น รัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น 
ทีหลังและเอาไปสวมครอบลงไปในชุมชน ชุมชน 
มีการดูแลการจัดสรรผลประโยชน์และทรัพยากร 
กันเองมาช้านานแล้ว ซึ่งเป็นการเมืองภาคที่สอง 
เพียงแต่ว่าเราไม่มีโครงสร้างทางกฎหมายหรือ 
ทางการเมืองที่จะให้ชุมชนได้ใช้สิทธิเรียกร้อง 
ตามกฎหมายท่ีชัดเจน ชุมชนมีบทบาทในการจัดสรร 
ทรัพยากรในชุมชนหลายเรื่อง เช่น ป่าชุมชน     
การจัดการน้ำ การจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว กรณีมี 
ปัญหาใครทำไม่ถูกไม่ต้องก็นินทา การนินทาคือ 
สภาพบังคับทางสังคมท่ีทำให้คนท่ีทำผิดคิดมิชอบ 
ในสังคมต้องพยายามกลับตัวกลับใจ มีเรื่อง 
ทะเลาะกันก็ไปหาพระหาผู้ใหญ่มาทำการไกล่เกล่ีย  
ถ้าเรามองอย่างนี้ เราจะเห็นได้ว่าตัวตนของ 
ชุมชนและตัวตนของพลเมืองในชุมชนมันมีอยู่  
ถ้าชุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนก็สามารถบริหาร
จัดการกิจกรรมของชุมชนได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งถือเป็น 
การเมืองภาคพลเมืองในส่วนที่สอง อันว่าด้วย 
การจัดสรรผลประโยชน์และทรัพยากรให้กับ 
สังคมและชุมชน 
  ความจริงรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
ต้องการท่ีจะทำการปฏิรูปการเมืองในส่วนท่ีสองน้ี 

จึงเขียนหลักการไว้ในมาตรา ๔๖ ว่า “บุคคลซึ่ง 
รวมกันเป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ 
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” แล้วก็ไม่ใช่มี
มาตรานี้มาตราเดียวเท่านั้น ในหลาย ๆ มาตรา
ก็บอกว่าใครจะไปทำโครงการอะไรก็ตามที่จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัยต่อ 
ชุมชนก็ต้องให้ชุมชนให้ความเห็น 
  ผมจึงมีความเห็นว่าเราควรจะให้ความ 
สำคัญกับการเมืองภาคพลเมืองในโอกาสต่อไป  
การเมืองใหม่ท่ีพูดถึงกันทุกวันน้ี จะไร้ความหมาย 
โดยสิ้นเชิง ถ้าหากไม่มีการเมืองภาคพลเมือง  
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธการเมือง 
แบบมีผู้แทนราษฎร เพราะยังไงเสียก็ต้องมีคน 
ตัดสินใจแทนรัฐ คนไทย ๖๓ ล้านคน จะมา 
น่ังประชุมกันไม่ได้ คนท่ีอยู่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
จะมาตัดสินใจให้คนที่อาศัยอยู่อำเภอโขงเจียม  
จังหวัดอุบลราชธานี หรือคนที่อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ไม่ได้ เพราะฉะนั้นสถาบันการเมือง 
และการมีผู้แทนราษฎรท่ีเรียกว่า “ประชาธิปไตย 
แบบมีผู้แทนราษฎร” ยังจะต้องมีอยู่ แต่การมี 
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนราษฎรเพียงอย่างเดียว 
นั้นยังไม่เพียงพอ มันต้องมีประชาธิปไตย 
ภาคพลเมืองควบคู่กันไป เราจึงต้องให้ความสำคัญ 
กับชุมชนท้องถิ่นเป็นพิเศษ
  ปัจจุบันเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของรัฐซึ่ง 
เป็นการกระจายอำนาจการปกครองให้กับท้องถ่ิน  
และส่ิงหน่ึงท่ีรัฐควรให้ความสำคัญคือการทำ  
“ให้ชุมชนมีฐานะตามกฎหมาย” ภาพที่ผมมอง 
เอาไว้ในอนาคตคือ เอาอำนาจไว้ที่ส่วนกลางให้ 
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น้อยที่สุด คงไว้ เฉพาะเรื่องที่จำเป็นที่ต้อง 
ตัดสินใจแทนคนทั้งรัฐ เช่น เรื่องการต่างประเทศ  
เร่ืองความม่ันคง แต่เร่ืองอะไรท่ีสามารถโอนลงไป 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนทำได้  
รัฐไม่ควรดึงอำนาจไว้ทำเอง เมื่อโอนอำนาจ 
ลงไปแล้วชุมชนก็ต้องยกระดับให้เข้มแข็งขึ้น  
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ใครจะว่าอย่างไร 
ก็แล้วแต่ แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้วางหลักการ 
หรือโครงร่างเอาไว้ต่อจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
และมีความชัด เจนมากกว่ ารั ฐธรรมนูญปี   
พ.ศ. ๒๕๔๐ เสยีอกีโดยกำหนดใหม้ ี“สภาพฒันา 
การเมอืง” ทำแผนพฒันาการเมอืง และม ี“สภา 
องค์กรชุมชน” มี “กองทุนพัฒนาการเมือง 
ภาคพลเมือง” คือถ้ารัฐเอากิจการที่รัฐไม่ควรจะ 
ไปดูแลท้ังหมดโอนลงสู่ระดับพ้ืนท่ีแล้วแบ่งแยกกัน 
ให้ดีว่าภารกิจใดชุมชนทำ ภารกิจใดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทำ ภารกิจใดทำร่วมกันแล้วรัฐก็ไป 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในสิ่งที่ชุมชน 
ยังขาดอยู่ เช่น ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ 
แบบใหม่ ทักษะในการดำเนินงานและการสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากับหน่วยงานภาครัฐที่ 
อยู่ในพ้ืนท่ี ถ้ามองได้อย่างน้ี เราจะเห็นความเข้มแข็ง 
ของประชาธิปไตยเกิดขึ้นทั้ง ๗๖ จังหวัดทุกพื้นที่ 
ของประเทศไทย แทนทีจ่ะมานัง่ตดัสนิใจทกุเรือ่ง 
ทีก่รงุเทพฯ บางสิง่บางอยา่งคนในพืน้ทีเ่ขากด็แูล 
กันเองได้ ผมเคยไปเห็นความสำเร็จของชุมชน
ที่เขามีตำรวจชุมชน ตำรวจชุมชนเป็นที่ยอมรับ 
และเกรงใจของคนในชุมชนมากกว่าตำรวจซึ่ง 

เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังท่ีตำรวจชุมชนไม่มีอำนาจ 
ตามกฎหมาย
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้าเราเชื่อมั่นใน 
หลักการนี้  ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญที่จะสร้าง 
การเมืองใหม่ คิดอะไรระดับชาติยังไงก็แล้วแต่ 
แต่ต้องคิดถึงการถ่ายโอนอำนาจระดับบน 
ลงไปสู่ระดับล่างให้มาก แล้วแบ่งอำนาจกัน 
ให้ชัดเจนระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นโดยเฉพาะชุมชน ที่ผมไม่เน้นถึงคน 
แต่ละคนก็เพราะว่าคนแต่ละคนมันเห็นแก่ตัว  
แต่ถ้ามารวมกันเป็นชุมชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง  
ชุมชนก็จะกำกับคนแต่ละคน เหมือนกับในหมู่บ้าน 
สมัยโบราณ แม้กระทั่งหมู่บ้านในสมัยนี้ที่คน 
ในหมู่บ้านไม่ค่อยกล้ากระทำผิดกันเท่าไหร่  
เพราะกลัวคนอื่นจะไม่คบ กลัวจะถูกนินทา 
สังคมก็เป็นปึกแผ่น อย่างนี้เป็นต้น 
  แต่สังคมในกรุงเทพฯ ไม่กลัวอย่างที่คน 
ในชุมชนท้องถิ่นกลัว แม้แต่กฎหมายก็ไม่กลัว 
เพราะถือว่าใช้เงินซื้อได้ ความเป็นชุมชนก็ไม่มี 
หรือมีน้อยมาก ชุมชนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ชุมชนพื้นที่  
แต่เป็นชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ จึงไม่มีความ 
เกรงอกเกรงใจกัน ไม่รู้จักกัน เจอหน้ากันก็ 
ไม่เห็นต้องอายอะไร เพราะฉะนั้น ผมเห็นว่า 
ในกรุงเทพฯ ในเมืองใหญ่ ๆ ก็ต้องเปิดพื้นที่ 
สาธารณะ ถ้าเราออกแบบดี ๆ ก็จะเป็นสิ่งที่ 
เก้ือกูลการเมืองให้การเมืองระดับชาติมีความสุจริต 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ 
  ผมคิดว่าสองปีที่ เหลือของผม ก็จะ 
ให้ความสำคัญและเวลากับงานวิจัยเรื่องนี้อย่าง 

การเมืองใหม่ที่พูดถึงกันทุกวันนี้ จะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง 
ถ้าหากไม่มีการเมืองภาคพลเมือง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
เราจะปฏิเสธการเมืองแบบมีผู้แทนราษฎร เพราะยังไงเสีย
ก็ต้องมีคนตัดสินใจแทนรัฐ
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จริงจัง คงจะต้องไปพูดคุยกับองค์กรอื่น ๆ ให้มา 
ร่วมกันทำว่าการเมืองภาคพลเมืองแบบเบ็ดเสร็จ 
ที่สร้างความเข้มแข็งอย่างแท้จริงมันต้องการ 
อะไรใหม่ แล้วเราก็สร้างสิ่งนั้นขึ้นมา ถ้าชุมชน 
แก้ปัญหาชุมชนเองนี่ คือการเมืองที่ กินได้   
การเมืองที่แก้ไขปัญหาได้ ชุมชนขาดอะไร รัฐก็ 
ลงไปช่วยเหลือ ขาดความรู้ ขาดทักษะ ขาดเงิน 
รัฐต้องลงไปช่วยสนับสนุน แล้วชุมชนก็คุยกันเอง 
คุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกระดับหนึ่ง 
ข้ึนมาคือความร่วมมือระหว่างชุมชนกับชุมชนอ่ืน 
กับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ 
ขา้มหลายชมุชน ซึง่แปลวา่ไมไ่ดเ้ปน็ชมุชนเฉพาะ 
ในหมู่บ้านอาจจะเป็นความร่วมมือระดับตำบล  
แล้วสามารถเชื่อมโยงกันได้ ระดับอำเภอ ระดับ 
จงัหวดั หนว่ยงานทีม่อีำนาจตามกฎหมายกว็า่ไป  
แต่ว่าเครือข่ายชุมชนเขาก็สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมได้จนกระทั่งถึงสิ่งที่เรียกว่าเกินศักยภาพที่ 
ชมุชนจะทำเองได ้ตอ้งอาศยัรฐักต็อ้งสรา้งวถิทีาง 
ให้ชุมชนสามารถส่งผ่านความต้องการของตัวเอง 
ใหช้มุชนสามารถกดดนัรฐัได ้เปน็รปูแบบ “สงัคม 
ล้อมรัฐ” ให้รัฐต้องตอบสนองความต้องการของ 
ชุมชนและเราต้องสร้างเคร่ืองมือ เราให้ประชาชน 
เสนอกฎหมายได้แต่ว่าประชาชนเขียนกฎหมาย 
ไม่เป็น อาจจะต้องมีสถาบันหนึ่งขึ้นมา เวลานี้ 
ไม่มีใครทำ สถาบันพระปกเกล้าอาจจะต้องลงไป 
ช่วยว่าประชาชนอยากออกกฎหมายอะไร 
แล้วช่วยศึกษา ช่วยร่างกฎหมายให้ ชาวบ้าน 
อยากจะถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แต่ไม่รู้ว่าจะถอดถอนด้วยสาเหตุอะไร ก็จะต้องมี 
องค์กรคอยให้ความช่วยเหลือ ส่วนนี้คือส่วนที่ 
จะไปเชื่อมโยงกับระดับชาติหรือระดับจังหวัด  
มันก็เป็นส่วนท่ีเรียกว่าด้านหน่ึงคือความร่วมมือกัน 
อีกด้านหนึ่งคือการกดดัน ต้องทำให้ชุมชนมี 
เครื่องไม้เครื่องมือ ผมคิดว่าถ้าเราสามารถระดม 

ทรัพยากรและภายในเวลาจำกัด ออกแบบ 
การเมืองใหม่แบบนี้ มันดีกว่ามานั่งพูดกันว่าจะ
ใช้สูตรไหน ๓๐ : ๗๐ หรือ ๕๐ : ๕๐ ซึ่งเป็น 
การพูดถึงเพียงแค่สูตรทางการเมืองในระดับชาติ  
แต่มันยังไม่ได้พูดถึงการเมืองระดับล่าง ราษฎรก็ยัง 
เป็นราษฎรไม่ได้เป็นพลเมือง แต่อย่างไรก็ตาม 
ผมเชื่ อว่ า เหตุการณ์ความขัดแย้ งสองปีที่  
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ 
สร้างให้กับบ้านเมืองคือสำนึกว่าการเมืองเป็น 
เรื่องของพลเรือน 
  เพราะฉะนั้นสำนึกความเป็นพลเมืองนี้ 
สำคัญมาก เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนขาดสำนึก 
ของความเป็นพลเมืองเขาจะลดฐานะจาก 
พลเมืองซึ่งเป็นกำลังของเมืองลงกลายเป็น 
ราษฎร และหนักกว่านั้นคือการลดฐานะจาก 
ราษฎรลงไปเป็นไพร่ฟ้า รอแต่การปกครอง 
รอแต่คนอื่นมาทำให้เหมือน “ข้าวรอฝน”
 
 จุลนิติ : ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหา 
และอุปสรรคของประเทศไทยในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชน และท่านมี 
แนวทางในการที่จะส่งเสริมการเมืองภาค 
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งได้อย่างไร
 ศ.ดร.บวรศักดิ์ฯ : สำหรับปัญหาและ 
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
ภาคประชาชนน้ัน ผมขอแยกออกเป็น ๓ ประการ 
ดังนี้
  ประการที่ (๑) คือ สำนึกของความเป็น 
พลเมือง สำนึกความเป็นพลเมืองผมคิดว่ามีอยู่ 
ในระดบัชมุชนแตอ่าจจะไมล่กึซึง้มาถงึระดบัชาต ิ
เราจะทำยังไงให้เกิดขึ้น
 ประการที่ (๒) ต้องมีกติกาที่ รองรับ 
สทิธขิองพลเมอืงอยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะพลเมอืง
ทีร่วมกลุม่เปน็ชมุชน แตส่ิง่ทีช่มุชนทำมนัไมไ่ดร้บั

๑๕



ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

การยอมรับโดยกฎหมาย จะว่าไม่มีประสิทธิภาพ 
ก็ถูก เมื่อชุมชนทำอะไรเมื่อเจอกับกฎหมายหรือ 
องค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายแล้วเกิดปัญหา 
กันข้ึนชุมชนไม่มีฐานะทางกฎหมายเลย ในส่วนน้ี 
สิ่ งที่ ขาดคือโครงสร้างทางกฎหมายตั้ งแต่  
รัฐธรรมนูญลงมาจนถึงกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเวลานี้ 
ก็ดีขึ้น เมื่อมีสภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กร 
ชุมชน นี่คือโครงสร้างทางกฎหมายที่ให้เขา 
สามารถแสดงออกได้
 ประการที่ (๓) ก า ร ท ำ ใ ห้ ชุ ม ช น มี  
เครื่องไม้เครื่องมือ เช่น ความรู้ ทักษะ ทรัพยากร 
คือเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาเงินลง 
ไปให้ เหมือนการจัดสรรงบประมาณให้กับ 
หน่วยงานของรัฐแต่อาจจะต้องนึกถึงการที่ 
ชุมชนต้องสามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนคือชุมชน 
ต้องลงแรงแต่ขาดเงินรัฐก็เติมเงินให้ และให้มี 
องค์กรซึ่งมีหน้าที่มาช่วย เช่น มีสถาบันวิจัย 
ความรู้ด้านต่าง ๆ ไปช่วยชุมชนเขาทำเศรษฐกิจ 
ของเขา ตัวอย่างเช่น ชุมชนทำขนมโมจิขายแต่
ชุมชนยังขาดความรู้ในด้านการหีบห่อผลิตภัณฑ์  
สถาบันนี้ก็จะต้องลงไปแนะวิธีว่าไปดูวิธีการ 
หีบห่อผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่ า เขา 
ทำอย่างไร สินค้าของเขาจึงดูสวยงามและ 
น่ารับประทาน มีเทคนิคอย่างไร ใช้วัสดุอะไรห่อ 
อย่างนี้เป็นต้น มีสถาบันที่ศึกษาความรู้ ศึกษา 
เทคโนโลยี เสริมทักษะที่ดีให้กับชุมชนและให้เขา 
ทำกันเอง 
  ผมเช่ือว่าโครงสร้างแบบน้ีถ้าทำให้ครบถ้วน 
ทุกระดับการเมืองภาคพลเมืองจะเข้มแข็ง  
อย่าไปนึกถึงการเมืองภาคพลเมืองแบบเดินประท้วง 
บนถนน แบบยึดทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการกระทำ 
ดังกล่าวมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อมันพูดกัน 

ไม่รู้เรื่องกันแล้วระหว่างรัฐกับประชาชนมันก็ 
ต้องมีการแสดงออกได้ทางใดทางหนึ่งแต่ว่า 
ส่วนน้ันควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายซ่ึงถ้าไม่จำเป็น 
ก็ไม่ควรกระทำ

 จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์สำหรับปวงชนชาวไทยในฐานะ 
ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศ
 ศ.ดร.บวรศักดิ์ฯ : สุดท้ายนี้ผมก็ไม่มี 
อะไรจะเสนอให้มากไปกว่าแนวทางตามที่ผม 
ได้เสนอไปแล้ว กล่าวคือ อย่างที่บอกถ้าหากเรา 
ต่างได้ให้ความสำคัญกับการเมืองทั้งสองส่วน 
เท่า ๆ  กัน คือ “การเมืองภาคสถาบันการเมือง” 
ซ่ึงต้องมีอยู่เพราะกิจการบางอย่างชุมชนทำเอง 
ไม่ได้ ต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบ 
การเมืองที่จะสามารถทำให้ความต้องการของ 
ประชาชนสะท้อนเข้ามาได้จริง ๆ ทำให้ผู้แทน 
เป็นผู้แทนของประชาชนจริง ๆ  ไม่ใช่ผู้แทนของ 
กลุ่มผลประโยชน์ใดกลุ่มผลประโยชน์หนึ่ ง 
อีกด้านหนึ่งคือ “การเมืองภาคพลเมือง” ที่จะ 
ทำให้พลเมืองสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมโยงกับ 
สถาบันการเมืองได้ ผมว่าประเทศไทยจะไปได้  
การเมืองสองภาคนี้ต้องได้สมดุลกัน เวลานี้เรา 
ไปเน้นตรงการเมืองระดับสถาบันการเมืองแต่เพียง 
อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งมันไม่ใช่ทางออกของการ 
แก้ไขปัญหาของชาติหรือประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ดังนั้น ให้ผมเขียนรัฐธรรมนูญแบบ
เดิมผมก็คงไม่สนุกที่จะเขียน แต่ถ้าให้ผมเขียน 
รั ฐธรรมนูญแบบใหม่ที่ เ ชื่ อมการ เมื อง ใน 
สถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง 
ในชุ มชนต่ า ง  ๆ  อั นนี้ ผมว่ าท้ าทายมาก 
ขอบคุณครับ 

๑๖



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

โดย กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

วันพุธท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

๑๗

 จุลนิติ : แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎี 
ว่าด้วยหลักประชาธิปไตยมีความเป็นมาพัฒนาการ 
และหลักการสำคัญอย่างไร
 ศ.ดร.สมบัติฯ : นครรัฐเอเธนส์ในสมัย 
โบราณเมื่อ ๕๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราชมีประชากร 
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน เป็นนครรัฐที่ได้พัฒนา 
ระบอบการเมืองที่เชื่อว่าเป็นรากฐานสำคัญของ 
ระบอบประชาธิปไตย โดยถือว่านครรัฐเอเธนส์ 
เป็นผู้ให้กำเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกระบอบการปกครองของ 

นครรัฐเอเธนส์ในสมัยน้ันว่า ระบอบประชาธิปไตย 
โดยตรง (Direct Democracy) ทั้งนี้เพราะว่า 
พลเมอืง (citizens) ทีบ่รรลนุติภิาวะ (ยกเวน้สตร ี
ทาส คนต่างด้าว และเสรีชนที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี) 
ได้รับอนุญาตให้มีบทบาทสำคัญในการปกครองรัฐ 
การปกครองของนครรัฐเอเธนส์จึงอยู่ในอำนาจ 
ของพลเมืองส่วนใหญ่อย่างแท้จริง
 สภาประชาชน (The Assembly) ของ 
นครรัฐเอเธนส์ประกอบด้วยสุภาพบุรุษที่เป็น 

พลเมืองของนครรัฐเอเธนส์ท้ังมวล สภาประชาชน 
จะทำการประชุมปีละ ๑๐ ครั้ง เพื่อพิจารณา 
ตัดสินใจเรื่องของรัฐและประชาชน
 แต่เนื่องจากสภาประชาชนมีขนาดใหญ่ 
และประชุมกันไม่บ่อยครั้งจึงไม่สามารถจะ 
ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองของรัฐ 
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น สภาประชาชนจึง 
กำหนดให้มีสภาบริหาร (Council) ประกอบด้วย 
สมาชิกจำนวน ๕๐๐ คน ที่มาจากการจับสลาก 



ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ของท่ีประชุมสภาประชาชนและเพ่ือให้การทำงาน 
ของสภาบริหารมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
ภารกิจที่รับผิดชอบ สภาบริหารจึงแบ่งออกเป็น 
คณะกรรมการ ๑๐ ชุด (committees) โดย 
คณะกรรมการแต่ละชุดจะรับผิดชอบดูแลเรื่อง 
ต่าง ๆ ของรัฐเป็นการเฉพาะ
 นอกจากนี้ยังมีสภาตุลาการ (Juries) ทำ
หนา้ทีใ่นการพจิารณาอรรถคดตีา่ง ๆ  ของนครรฐั 
สภาตุลาการประกอบด้วยสมาชิก ๒๐๐ ถึง  
๕๐๐ คน ซ่ึงจับสลากจากคณะกรรมการประชาชน 
จำนวน ๖,๐๐๐ คน ท่ีได้รับเลือกจากท่ีประชุมสภา 
ประชาชนทุกปี

 อย่างไรก็ตาม ระบอบประชาธิปไตย
ของนครรัฐเอเธนส์มิใช่ระบบทางตรงทั้งหมด 
กล่าวคือ ประชาชนทุกคนมิได้มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงทุกกรณี แต่พลเมือง 
ก็มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจโดยตรงใน 
หลายกรณี
 ถึงแม้ว่าสภาบริหารและคณะกรรมการ 
จะเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลปัญหาต่าง ๆ ในการ 
ปกครองของรัฐเป็นเบื้องต้น แต่เรื่องสำคัญก็จะ 
ต้องถูกนำไปพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจคร้ังสุดท้าย 
ในที่ประชุมสภาประชาชน อาทิ การประกาศ 
สงคราม การตกลงสันติภาพ การร่วมมือกับ 
พันธมิตร และการเก็บภาษีทางตรง เป็นต้น

 สภาบริหารที่ ได้รับการคัดเลือกโดย
วิธีการจับสลากจากที่ประชุมสภาประชาชน 
จะดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ปี ดังนั้น บุคคล 
ในฐานะพลเมืองจึงมีโอกาสหมุนเวียนเข้ามาทำ 
หน้าที่บริหารอย่างรวดเร็ว
 สำหรับสภาตุลาการ จะได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบศาลต่าง ๆ ของนครรัฐ ผู้พิพากษา 
หลายคนตอ้งทำหลายหนา้ทีพ่รอ้ม ๆ  กนั ระบบนี้ 
จึงเป็นระบบที่พลเมืองมีส่วนร่วมในการปกครอง 
อย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่าประมาณ ๑ ใน ๖  
ของพลเมืองในนครรัฐเอเธนส์มีส่วนร่วมใน 
หน้าที่การบริหารของนครรัฐในแต่ละปี
 หลักการบริหารและสถาบันทางการเมือง 
ของสังคมเอเธนส์จึงขึ้นอยู่กับคุณค่าในการ 
แสดงออกของพลเมืองเกี่ยวกับความรู้สึกและ 
ความต้องการของตน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญใน 
การดำรงชวีติ โดยมคีวามเชือ่ทีส่ำคญัวา่ พลเมอืง 
สามารถบรรลุความสุขของชีวิตและการพัฒนา 
ตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชีวิตแห่งชุมชน  
ถึงแม้ว่าพลเมืองมีหน้าที่ในการดูแลครอบครัว 
และธุรกิจของตนแต่ต้องถือว่าหน้าที่ของรัฐมี 
ความสำคัญสูงสุด
 หลักการสำคัญอีกประการหนึ่งของ 
ระบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ คือ 
ความเสมอภาค กล่าวคือ พลเมืองทุกคนโดย 
ไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องฐานะทาง 
สังคมและทางการเงินได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน 
ในการมีส่วนร่วมในชีวิตการเมืองของชุมชน  
และเพื่อเป็นหลักประกันว่า คนจนสามารถเข้ามี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้ การปฏิบัติหน้าท่ี 
ต่าง ๆ ของพลเมืองจะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้ง 
การร่วมประชุมในสภาประชาชนด้วย
 นอกจากนี้ชาวเอเธนส์ยังมีความเคารพ 
ต่อกระบวนการตัดสินใจของสภาประชาชน 

๑๘
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สภาบรหิาร และสภาตลุาการ โดยการปฏบิตัติาม 
คำตัดสินโดยเคร่งครัด หลักกฎหมาย (Rule of 
Law) ของนครรัฐเอเธนส์ แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างในความศิวิไลซ์ ระหว่างนครรัฐเอเธนส์
กับการปกครองระบอบเผด็จการของรัฐอื่นที่ใช้ 
อำนาจบังคับประชาชนแบบป่าเถื่อน
 ระบบการเมืองของนครรัฐเอเธนส์  
อยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาเชื่อมั่นว่า มนุษย ์
เกิดมามีเหตุผล โดยไม่มีผู้ใดมีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น  
ไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน 
หรือไม่ก็ตาม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นจาก 
กระบวนการพิจารณากล่ันกรองนโยบายสาธารณะ 
โดยการอภิปรายในการประชุมสภาประชาชน  
อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของระบบการเมืองของ
นครรัฐเอเธนส์
 ด้วยเหตุน้ีระบบการปกครองของนครรัฐ
เอเธนส์จึงเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยตรง ทั้งนี้เพราะประชาชนจำนวนมากมี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของสภาประชาชน  
รวมทั้งมีอำนาจในการควบคุมสภาบริหารผ่าน 
สภาประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชน 
จำนวนมากก็มีบทบาทหรือทำหน้าที่ในสภา 
บริหารและสภาตุลาการ จึงกล่าวได้ว่าระบอบ 
ประชาธิปไตยโดยตรงของนครรัฐเอเธนส์เป็น 
ระบอบการปกครองที่ก้าวหน้าและล้ำยุคล้ำสมัย 
เป็นอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบอบการ 
ปกครองของรัฐอื่น ๆ  ในสมัยเดียวกันที่มีลักษณะ 
เผด็จการเป็นส่วนใหญ่
 ส่วนระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทน  
คือระบอบการปกครองที่ประชาชนมิได้เข้ามี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครอง 
ด้วยตัวเองโดยตรงแต่ประชาชนเป็นผู้ เลือก 
ตัวแทนให้ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนตน ทั้งนี้เพราะ
ในสังคมการเมืองยุคใหม่ รัฐต่าง ๆ ประกอบด้วย 

ประชาชนจำนวนมากจึงไม่สะดวกต่อการที่ 
ประชาชนจะเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การปกครองด้วยตัวเอง ดังนั้น จึงเป็นความ 
จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่ 
ตัดสินใจแทนตน โดยตัวแทนนี้จะมี เพียง 
จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด

 ระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทนที่ 
ดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้พัฒนามาจากประเทศ 
ในตะวันตก ๓ ประเทศ คือ อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ 
และสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๓ ประเทศนี้ได้เริ่มต้น
ระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทนเมื่อปลาย 
ศตวรรษที่ ๑๘ และต้นศตวรรษที่ ๑๙ โดย 
ประชาชนจำนวนมากทำการเลือกผู้นำทางการ 
เมืองของตน จากการเริ่มต้นเพียง ๓ ประเทศ 
ต่อมาได้ขยายไปในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและ
ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ดังนั้น ระบอบ 
ประชาธิปไตยโดยตัวแทนจึงเป็นรูปแบบการ 
ปกครองท่ีปรากฏอยู่ในกลุ่มประเทศบางประเทศ 
เมื่อไม่นานมานี้เท่านั้น
 หากจะกล่าวกันโดยแท้จริงแล้ว ถ้าจะถือว่า 
ระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ประชาชน 
ส่วนใหญ่ของรัฐจะต้องมีสิทธิในการตัดสินใจ 

๑๙
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ในการปกครองโดยการใช้สิทธิเลือกผู้นำทาง 
การเมืองของตน อาจกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ 
เช่นนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง กล่าวคือ 
ทั้งอังกฤษและอเมริกามิได้อนุญาตให้ประชาชน 
ทั้งมวลมีสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้นำ 
ของตน จนกระทั่งเมื่อปลายศตวรรษที่ ๑๙ นี้เอง 
โดยเฉพาะสตรีมิได้รับสิทธิในการเลือกตั้งทาง 
การเมือง จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๒๐ ส่วน 
สวิสเซอร์แลนด์ได้อนุญาตให้สตรีมีสิทธิทางการเมือง 
เมื่อได้ใช้ระบอบประชาธิปไตยไปแล้วถึง ๕๐ ปี
 ระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทน คือ 
ระบอบการปกครองที่ประชาชนเลือกตั้งผู้แทน 
เข้าไปทำหน้าที่ตัดสินใจการปกครอง ลักษณะนี้
คล้ายคลึงกับที่อริสโตเติลกล่าวว่าเป็น ระบอบ 
การปกครองโดยคนส่วนน้อยภายใต้การควบคุม
ของคนส่วนใหญ่ สาระสำคัญของการนี้มิใช่อยู่ที ่
การปกครองของคนส่วนน้อย แต่อยู่ท่ีการควบคุม 
ของคนส่วนใหญ่
 อย่างไรก็ตาม ระบอบประชาธิปไตยโดย 
ตัวแทนมีความหมายมากกว่าการควบคุมโดย 
คนส่วนใหญ่ กล่าวคือ คนส่วนใหญ่จะต้องสามารถ 
ผลักดันความต้องการของตนผ่านกระบวนการ 
ทางการเมืองได้ด้วย ระบบนี้จะต้องให้อำนาจ 
ประชาชนในการควบคุมผู้นำของตน ทั้งนี้เพื่อให้ 
มั่นใจว่าผู้นำทางการเมืองจะต้องรับผิดชอบใน 
การกระทำต่อประชาชน ภายใต้ระบบนี้ถ้า 
ประชาชนไม่สามารถจะควบคุมผู้ปกครองได้แล้ว  
ระบบนี้ก็ไม่แตกต่างกับระบอบคณาธิปไตย 
(Oligarchy) แต่อย่างใด เพราะเป็นการปกครอง 
ของคนจำนวนน้อยที่ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ 
ประชาชน
 กลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตย 
โดยตัวแทนในการรักษาอำนาจการควบคุมของ
ประชาชนต่อผู้นำทางการเมือง เพื่อให้ผู้นำทาง 

การเมืองรับผิดชอบต่อประชาชนคือการเลือกตั้ง 
(elections) โดยความจริงแล้วสังคมประชาธิปไตย 
ได้สร้างสรรค์ความไม่มั่นคงให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง โดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่ง 
เหล่าน้ีจะต้องผ่านการเลือกต้ังใหม่เมื่อครบ 
วาระหรือตามกติกาของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องระมัดระวัง 
อยู่ เสมอว่าจะต้องมีผลงานที่รับผิดชอบต่อ 
ความต้องการของประชาชน มิฉะนั้นอนาคต 
ในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะหมดสิ้นลง 
เมื่อประชาชนไม่เลือกกลับเข้ามาใหม่ อาจกล่าว 
ได้ว่ากลไกนี้เป็นมาตรการสำคัญของประชาชน 
ที่จะควบคุม กำกับและตรวจสอบการทำงาน 
ของผูป้กครอง เมือ่ใดทีผู่ป้กครองไมส่ามารถสนอง 
ตอบความตอ้งการของประชาชน ประชาชนมสีทิธ ิ
ที่จะถอดถอนผู้ปกครองได้

 ดังน้ัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยตัวแทนจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้นำทางการเมืองเข้ามาเสนอตัว 
แข่งขัน อำนาจของประชาชนจะปรากฏก็ต่อเมื่อ  
ประชาชนมีอำนาจที่จะเลือกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด 
เหนือกลุ่มอื่นเพื่อให้รับผิดชอบหน้าที่ในการ 
ปกครอง ด้วยเหตุนี้สังคมประชาธิปไตยจึงต้อง 
พัฒนาให้ประชาชนมีโอกาสพิจารณาเลือกตั้ง 
ผูน้ำทางการเมอืงของตน และสถาบนัการเมอืงที ่
สอดคล้องกับการสนองตอบเจตนารมณ์ของ 

๒๐



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

ประชาชนต่อเป้าหมายน้ีคือ ระบบพรรคการเมือง  
ซึ่งมีหน้าที่ในการเสนอคู่แข่งขันทางการเมือง 
ให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือก และกระบวนการ
นี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีพรรคการเมืองเข้าร่วม 
แขง่ขนัไมต่ำ่กวา่ ๒ พรรคขึน้ไป เพือ่เปดิโอกาสให ้
ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณในการเลือกตั้งผู้ที่ 
เหมาะสมที่สุด
 เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยโดย 
ตัวแทนจะต้องกำหนดให้มีการแข่งขันโดย 
เสรี ดังนั้น พรรคการเมืองจะต้องยอมรับการ 
ดำรงอยู่ซึ่งกันและกัน มิใช่พยายามทำลายล้าง 
คู่แข่งให้ล่มสลายไป พรรคการเมืองที่อยู่ใน 
อำนาจจะต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองฝ่ายค้าน 
มีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ 
พรรครัฐบาล และนำเสนอทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาต่อประชาชน
 สิ่งสำคัญคือพรรครัฐบาลจะต้องจัดให้มี
การเลือกตั้งโดยเสรี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ไดเ้ลอืกฝา่ยคา้นเขา้มาทำหนา้ทีเ่ปน็พรรครฐับาล 
ได้ด้วย ซึ่ งหมายความว่าพรรครัฐบาลที่มี 
เสียงข้างมากวันนี้จะต้องเตรียมตัวสำหรับการ 
เป็นพรรคฝ่ายค้านท่ีมีเสียงข้างน้อยในอนาคตด้วย  
ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของ 
ประชาชน ในฐานะผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
 ในประเด็นของการเลือกตั้งโดยเสรีนี้ 
แอ๊ดไล สตีเฟนสัน (Adlai Stevenson) กล่าวว่า 
นักการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดย 
ตัวแทนจะต้องตระหนักว่า สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า 
ชัยชนะทางการเมือง คือ สิทธิในการแข่งขัน 

ทางการเมือง ภายใต้ระบบนี้ผู้ชนะในการแข่งขัน 
ทางการเมืองจะต้องรับผิดชอบในการพัฒนา 
นโยบายในการแกไ้ขปญัหาสำคญัของสงัคม สว่น 
ผู้ที่พ่ายแพ้ก็มีภารกิจที่จะต้องทำหน้าที่ในการ 
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการกระทำของผู้ชนะ 
เพื่อสร้างความสนใจและความเชื่อถือให้กับ 
ประชาชน โดยมุ่งหวังการสนับสนุนจากประชาชน 
ให้มีโอกาสเข้าไปเป็นผู้บริหารในการเลือกตั้ง 
ครัง้ตอ่ไป เพราะประชาชนสว่นใหญค่อืผูม้อีำนาจ 
และความรับผิดชอบที่จะตัดสินใจให้คู่แข่งคนใด
เข้ามาทำหน้าที่ในการปกครองเมื่อการเลือกตั้ง 
ครั้งใหม่มาถึงนี่คืออำนาจอธิปไตยของประชาชน
 การแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยโดย 
ตัวแทน จะต้องเปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคล 
มีโอกาสเสนอตัวเข้าแข่งขันโดยไม่คำนึงถึงความ 
แตกต่างทั้งในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมายความว่าประชาชนจะต้องมีเสรีภาพใน 
ทางการเมืองอย่างเสมอภาค
 ในระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทน  
นอกจากการเลือกตั้งที่จะต้องจัดให้มีขึ้นตาม 
กฎกติกาที่แน่นอนแล้ว สังคมประชาธิปไตยจะ 
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการตัดสินใจ 
ของผู้ปกครองในกรณีสำคัญต่าง ๆ เป็นประจำ  
ถึงแม้จะไม่มีข้อผูกมัดว่าผู้ปกครองจะต้อง 
แจ้งผลการตัดสินใจท่ีสำคัญให้ประชาชนได้ 
รับรู้เสมอ แต่ประชาชนจะต้องมีสิทธิในการรับรู้ 
ข่าวสารที่สำคัญจากผู้ปกครองโดยสมบูรณ์  
โดยผู้ปกครองจะอ้างเหตุผลบิดเบือนอย่างใด 
มิได้

สังคมประชาธิปไตยได้สร้างสรรค์ความไม่มั่นคงให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง โดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้จะต้องผ่านการ 
เลือกตั้งใหม่เมื่อครบวาระหรือตามกติกาของรัฐธรรมนูญ

๒๑
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 จุลนิติ : บริบทหรือสภาพการณ์ทาง 
การเมืองของประเทศไทยก่อนที่จะมีการ 
เปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบู รณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ม า เป็ น ร ะบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขนั้นมีลักษณะอย่างไร
  ศ . ด ร . สมบั ติ ฯ  :  แนวความคิ ด 
ประชาธิปไตย เริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ในยุคแห่งการล่าอาณานิคมของ 
ประเทศตะวันตก รัฐบาลไทยจึงเริ่มส่งคนไป 
ศึกษาหาความรู้เรื่องการปกครองในประเทศ 
ตะวันตก แล้วเห็นว่าในประเทศตะวันตกมี 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกันมาก  
ทำให้ทั้งขุนนางและราชวงศ์เริ่มมีแนวความคิด 
ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมี 
ขุนนางเริ่มถวายความเห็นหรือคำแนะนำแก่ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี ๕ ว่า น่าจะได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
การปกครองโดยให้มีรัฐธรรมนูญ มีสภาและ
มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง 
แตร่ชักาลที ่๕ ทรงเหน็วา่ประเทศไทยในขณะนัน้ 
ยังไม่มีความพร้อม ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้เกิด 
กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองแต่กระทำไม่สำเร็จ จนกระทั่งมาถึง 
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่  ๗ คณะราษฎร โดยการนำของ 
พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นตัวแทนฝ่ายทหาร  
และมีหลวงประดิษฐ์มนูญธรรมเป็นหัวหน้า 
ฝ่ายพลเรือนได้เข้าทำการยึดอำนาจ มีผลก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย  
ต่อมารัชกาลที่ ๗ ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ 

ฉบับชั่วคราว คือพระราชบัญญัติธรรมนูญ 
การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
๒๔๗๕ เพื่อใช้บังคับไปพลางก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้
มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้น จนกระทั่ง 
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ 
ธันวาคม ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นที่มาของการสถาปนา 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย 

 จุลนิติ : หลังจากประเทศไทยมีการ 
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขตลอดระยะเวลา ๗๖ ปีที่ผ่านมานั้น  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน
ได้มีวิวัฒนาการอย่างไร
 ศ.ดร.สมบัติฯ : เราอาจแบ่งวิวัฒนาการ 
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ 
ประเทศไทยเราได้เป็นช่วง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๐๐ คณะราษฎรพยายามจะ 
นำหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ 
ในประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการกำหนดให้สภา 
ผู้แทนราษฎรมีสมาชิก ๒ ประเภท โดยประเภท 
ที่  ๑  มาจากการ เลื อกตั้ งของประชาชน 
ประเภทที่ ๒ มาจากการแต่งตั้ง และให้ทั้ง ๒  
ประเภทมีจำนวนและอำนาจเท่ากัน ซึ่งก็มี 
พัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด  

๒๒



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาล จอมพล ป.  
พิบูลสงคราม ถูกกล่าวหาว่าจัดการเลือกตั้งโดย 
ไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม มีการทุจริตและการ
ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง และถูกต่อต้าน 
จากกลุ่มนักศึกษาจนจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ต้องหลบหนีออกนอกประเทศ 
 จนกระทั่งวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๑ 
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้ประกาศยึดอำนาจ 
และยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยกเลิกการเลือกตั้ง และ 
ปกครองโดยใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของ 
คณะปฏิวัติ มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง 
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ โดยมาตรา 
๑๗ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเบ็ดเสร็จ 
เด็ดขาดท้ังทางด้านนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ 
สามารถที่จะสั่งประหารชีวิตบุคคลที่ต้องสงสัย 
ว่ามีการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความม่ันคง 
ของชาติได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม 
เป็นต้น
 ดังนั้น แม้จะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย 
สูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งดูเหมือนหรือมี 
ลักษณะเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ก็ตาม แต่โดยเน้ือหาของรัฐธรรมนูญแล้วก็กำหนด 
อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้กับฝ่ายบริหารอยู่ 
เหมือนเดิม เป็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งจอมพล 
สฤษด์ิ  ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม และจอมพลถนอม  
กิตติขจร ขึ้นมาบริหารบ้านเมืองต่อ โดยใช้การ 
ปกครองแบบเผด็จการเหมือนสมัยจอมพลสฤษด์ิ  
หลังจากนั้นจึงมีการจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อ

ปี ๒๕๑๒ ซึ่งก็ทำอยู่ได้เพียงในระยะเวลาสั้น ๆ  
เพราะในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จอมพลถนอม กิตติขจร  
ก็ได้ทำการปฏิวัติตนเอง และปกครองโดยใช้ 
อำนาจเผด็จการอีกจนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๕๑๖  
เกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ทำให้ 
จอมพลถนอม  กิตติขจร ต้องออกนอกประเทศ 
และศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ได้เข้ามา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้ดำเนินการ 
จัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีรัฐบาลตามระบอบ 
ประชาธิปไตยในที่สุด 
  ดั งนั้ น  จึ งอาจถือ ได้ ว่ า เหตุการณ์  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นเหตุการณ์ครั้งแรก 
ที่ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้เข้ามามีบทบาท 
ในการเรียกร้องประชาธิปไตย แต่หลังจากน้ันไม่นาน 
ก็เกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีการ 
ยึดอำนาจ เกิดรัฐบาลที่ปกครองโดยระบอบ 
เผด็จการอีกจนถึ งปี  พ .ศ .  ๒๕๒๑ จึ งมี  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๒๑ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในปี ๒๕๒๒ 
และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ถึงกระนั้นก็ 
ยังถือว่าเป็นประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ เพราะได้
มีการบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับดังกล่าวที่ให้อำนาจแก่สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรที่มีที่มาจากการเลือกตั้งอย่างจำกัดใน 
ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนั้น 
มีอำนาจมากและทำหน้าที่คอยค้ำจุนรัฐบาล 

แม้จะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซ่ึงดูเหมือน 
หรือมีลักษณะเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่โดย 
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญแล้วก็กำหนดอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้กับ 
ฝ่ายบริหารอยู่เหมือนเดิม
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ให้มีความมั่นคง จนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรักษาความสงบเรียบร้อย 
แหง่ชาต ิ(รสช.) ไดท้ำการยดึอำนาจและประกาศ 
ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ และนำมาสู่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬใน 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หลังจากนั้น จึงได้เกิดกระแสหรือการ 
รณรงคใ์หม้ ี“การปฏริปูการเมอืง” ขึน้ จนกระทัง่ 
นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๘ ปีเศษ จนกระทั่งเกิด 
การรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
และต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับ 
ปัจจุบัน) ซ่ึงหากนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
หรอืตลอดระยะเวลา ๗๖ ปทีีผ่า่นมา ประเทศไทย 
มีการใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วเป็นจำนวนท้ังส้ิน  
๑๘ ฉบับ

จากลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่า ๗๖ ปีที่ผ่านมา การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยของประเทศไทยมีลักษณะล้มลุก 
คลุกคลาน กล่าวคือ การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยของไทยมีการปฏิวัติรัฐประหาร 
มาเป็นระยะ และขาดความต่อเนื่อง จึงถือได้ว่า 
ระบอบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา ๗๖ ปี 
ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคขวากหนามและยังไม่ 
ราบรื่นเท่าที่ควร
 

 จุลนิติ : ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า 
ปัจจุบันประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาท 
ในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากน้อย 
แค่ไหน เพียงใด
 ศ.ดร.สมบัติฯ :  จากการที่ผมได้  
ทำการวิจัย โดยเฉพาะได้ศึกษาจากผู้นำเยาวชน
ท่ีเป็น “กรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ”  
พบว่า ถ้าเราวัดระดับความรู้ความเข้าใจใน 
ระบอบประชาธิปไตยแล้ว โดยส่วนใหญ่ 
จะมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
ค่อนข้างสู ง  แต่มักไม่ค่อยปฏิบัติตามวิถี  
ประชาธปิไตย เพราะยงัไมม่คีวามเชือ่ ความศรทัธา 
ต่อระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้น  
พฤติกรรมที่ เป็นประชาธิปไตยจึงแสดงออก 
มาน้อย แสดงว่าความรู้ความเข้าใจยังไม่ซึมซับ 
จนทำให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา ที่จะทำให้มี
พฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตยด้วย 
  แต่สำหรับในส่วนของผู้ใหญ่เท่าที่พบ 
ก็ยังมีหลายระดับในประเทศไทย ถ้าระดับ 
รากหญ้าทั่วไป ความรู้ความเข้าใจก็จะมีน้อย 
ประชาธิปไตยในความเข้าใจก็คือ การไปเลือกตั้ง 
โดยยังสนใจในเรื่องอามิสสินจ้างที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ ไม่ได้ตัดสินใจเพราะรู้และเข้าใจว่า 
ตนเองมีอำนาจในการตัดสินใจในฐานะที่ตน 
เปน็เจา้ของอำนาจอธปิไตย แตม่กัตดัสนิใจเพราะ 
ความเป็นเครือญาติ หรืออามิสสินจ้างที่ตนจะ 
ได้รับจากการไปเลือกตั้ง แต่ในระดับสังคมเมือง 

ถ้าเราวัดระดับความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแล้ว โดยส่วนใหญ่ 
จะมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างสูง แต่มักไม่ค่อย 
ปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย เพราะยังไม่มีความเชื่อ ความศรัทธาต่อ 
ระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

๒๔



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

ประชากรมีการศึกษามากขึ้น ก็จะตัดสินใจโดย 
อิสระมากขึ้นทำให้การเลือกตั้งมิได้มาจากการ 
ซื้อสิทธิขายเสียงโดยเฉพาะจะเห็นได้จาก 
การเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น   
แต่การเลือกตั้งระดับชาติที่แบ่งเป็นเขตก็ยัง 
ปรากฏว่าการซื้อสิทธิขายเสียงในเขตต่าง ๆ  
ทั่วประเทศยังมีอยู่สูง โดยพบมากในเขตภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง 
หลายพื้นที่ ส่วนภาคที่การซื้อสิทธิขายเสียง 
มีอิทธิพลน้อยก็คือ กรุงเทพมหานคร ภาคใต้  
และภาคตะวันออก ทำให้เห็นว่าประเทศไทย 
บางพื้นที่ บางส่วนมีความก้าวหน้าทางการเมือง
มากขึ้น การตัดสินใจทางการเมืองไม่ได้ตัดสินใจ
ภายใตอ้ามสิสนิจา้ง ความสนใจทางการเมอืงของ 
ประชากรในแต่ละภูมิภาคมีไม่เท่ากัน ซ่ึงก็สัมพันธ์ 
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในแต่ละพ้ืนท่ี แต่ถ้าในอนาคตรัฐบาลมีการพัฒนา 
ประชาธิปไตย พัฒนาให้คนมีการศึกษามากขึ้น 
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมากขึ้น ก็จะทำให้การ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเรามีการ
พัฒนามากขึ้น

 จุลนิติ : ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาและ 
อุปสรรคของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมทาง 
การเมอืงของภาคประชาชน และทา่นมแีนวทาง 
ในการทีจ่ะสง่เสรมิการเมอืงภาคประชาชนใหม้ี
ความเข้มแข็งได้อย่างไร
 ศ.ดร.สมบัติฯ : ปัญหาหลัก ๆ  ทางการเมือง 
ของประเทศไทยในขณะนี้  ส่วนหนึ่งก็คือ 
“ตัวนักการเมือง” เองที่ไม่สนใจเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม แต่สนใจในเรื่องของผลประโยชน์  
โดยจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตนชนะการเลือกตั้ง  
และมีโอกาสเข้ามามีอำนาจและใช้อำนาจนั้น 
โดยมิชอบ อันนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคใหญ่ 

ของการเมืองไทย ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ 
ของตนเอง จึงทำให้กลายเป็นเพียงเหยื่อของ 
การเลอืกตัง้ ทำใหก้ารตดัสนิใจไมเ่ปน็อสิระ ทำให้ 
นักการเมืองที่ไม่ดีประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ 
ในการเลือกตั้ง 
  อีกส่วนหนึ่งคือ เมื่อถามว่า “ประชาชน 
เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงหรือไม่” 
ประชาชนมักไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เพราะต่าง 
ก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตประจำวัน 
จึงถือเป็นอุปสรรคของการเข้ามีส่วนร่วมทาง 
การเมือง หรือบางกลุ่มอาจมีความสนใจอยาก 
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ติดขัดในเรื่อง 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร  
ทำให้เป็นอุปสรรคไม่สามารถมาเข้าร่วมพบปะ 
พูดคุย หรือแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้ 
  แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มี  
“ชนชั้นกลาง” เร่ิมเข้ามามีบทบาท ในการมี 
ส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน จะเหน็ไดจ้ากการที่ 
ประชาชนเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองโดยอิสระ 
มากขึ้น โดยมาเข้าร่วมชุมนุมด้วยความสนใจของ
ตนเอง ติดตามข่าวสารเอง เดินทางมาร่วมชุมนุม 
เองโดยไม่ต้องมีใครจ่ายเงินให้มาเข้าร่วมดังเช่น 
กรณีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  
เป็นต้น ถือเป็นความก้าวหน้าส่วนหนึ่งของ 
การเมอืงภาคประชาชนหรอืภาคพลเมอืง ทำให ้
กลุ่มชนชั้นกลางเริ่มมีบทบาทอย่างมากในการ 
ตรวจสอบการใช้อำนาจโดยมิชอบของนักการเมือง  
และทำให้นักการเมืองที่เข้ามาโดยวิธีการซื้อสิทธิ 
ขายเสียงดังกล่าวกระทำการทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบได้ยากขึ้น เพราะจะถูกตรวจสอบเข้มข้น 
มากขึ้น จึงถือเป็นมิติใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นของ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย

๒๕



ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์สำหรับปวงชนชาวไทยในฐานะ 
ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศ
 ศ.ดร.สมบัติฯ : ผมคิดว่ามีข้อเสนอแนะ
ทั้งฝ่ายของรัฐบาลและของภาคประชาชนโดย
  (๑) ในส่วนของรัฐบาลน้ัน มีความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ ดังนี้
  ประการที่ ๑ ผู้ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล 
ต้องมุ่ งมั่นในการให้การศึกษาแก่ เยาวชน 
คนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ทำให้ 
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจทางการเมือง  
ประชาธิปไตยของเราก็จะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
  ประการที่ ๒ จะต้องเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ทางการเมอืงใหม้ากยิง่ขึน้ สือ่ตา่ง ๆ  ควรเผยแพร ่
ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาบ้านเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนให้มากขึ้น 
  ประการที่  ๓ รัฐบาลต้องใจกว้าง 
ในการส่ ง เสริมให้ เกิดกลุ่ มผลประโยชน์  
(Interest Group) หรือกลุ่มกดดันทางการเมือง 
(Pressure Group) ให้มากข้ึน เพราะกลุ่มต่าง ๆ  
เหล่ านี้ ถื อ เป็ นตั วแทนทางการ เมื อ งของ 
ภาคประชาชนที่จะเข้ามามีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง และเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อน 
ความเจริญเติบโตก้าวหน้าและความเข้มแข็งของ
การเมืองภาคประชาชน
 (๒) ในส่วนของภาคประชาชนเอง ก็ต้อง 
ให้ความสนใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารและ 
เหตุการณ์บ้านเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชน เรื่องโครงการต่าง ๆ 
ของรัฐที่เข้าไปพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ประชาชน 
ต้องให้ความสนใจและติดตามดูว่าผลที่เกิดขึ้น 
มันเหมาะสมหรือไม่ เกิดการประพฤติมิชอบ 

หรือไม่ โดยต้องให้ความสนใจในกระบวนการ 
ตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชนข์องประชาชนโดยตรง ซึง่ในปจัจบุนั 
ได้มีกฎหมายเปิดช่องหรือเอ้ืออำนวยให้ประชาชน 
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น กฎหมายให้ 
ประชาชนจัดต้ังสภาชุมชนทุกชุมชนท่ัวประเทศ  
ให้มีกรรมการสภาชุมชนซึ่งก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่ง 
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กับนโยบายของรัฐ โครงการต่าง ๆ ของรัฐซึ่งจะ 
ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้และตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของตนเองจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐ  
และมีโอกาสท่ีจะสะท้อนความคิดเห็นของตนเอง 
ใหร้ฐัไดท้ราบวา่ ประชาชนมคีวามคดิเหน็อยา่งไร 
เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ ทำให้รัฐบาลต้อง
ให้ความสนใจที่จะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  ถ้าเราทำทั้งหมดทุกส่วนพร้อม ๆ กัน  
ก็จะเป็นกระบวนการเสริมสร้างให้การเมือง 
ภาคประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมืองมีความ 
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น แล้วการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยของประเทศไทยก็จะมีความเจริญ 
ก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งในที่สุด.  

๒๖




