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“หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” นั้น  เป็นการปกครองที่มี 
เจตนารมณ์สำคัญเพื่อการให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
หรอืพลเมอืงในสงัคมโดยอยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่ทีว่า่มนษุยท์กุคนตา่งมสีทิธแิละเสรภีาพ 
ตามธรรมชาติและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม 
บ้านเมืองมีความสงบสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีการยอมรับ 
ในความแตกต่างทางความคิดเห็น โดยยึดหลักการสันติวิธีและสังคมประชาธรรม 

แนวความคิดหรือทฤษฎีว่าด้วยหลักประชาธิปไตยของสังคมโลกใบน้ี มีความเป็นมา 
และพัฒนาการที่ค่อนข้างจะยาวนาน ดังจะพิจารณาเห็นได้จากวิวัฒนาการของระบอบ 
ประชาธิปไตยในภาคพื้นยุโรปนับตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๗ ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก 
นักคิดและนักปรัชญาทางการเมือง  ทั้งจากยุคเก่าที่มีต้นกำเนิดมาจากรัฐกรีกโบราณ 
และยคุใหมใ่นชว่งศตวรรษที ่๑๗ – ๒๐ รวมทัง้อทิธพิลทางศาสนา การปฏวิตัทิางวทิยาศาสตร ์
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้ส่งผลทำให้ระบอบประชาธิปไตยในภาคพื้นยุโรป 
มีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ๑ จนกลายเป็นกระแสโลก ซึ่งประเทศ 
มหาอำนาจเรียกร้องให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย๒

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในบางประเทศอาจจะมีการ
ชะงักงัน หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบอบเผด็จการหรือทรราชในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากการที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น 
ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถกระทำได้โดยง่าย  ซึ่งนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องประชาธิปไตย 
ในยคุใหม ่เชน่ อาดมั เปรซอสกี ้(Adam Przeworski) ไดก้ลา่วไวว้า่ “ระบอบประชาธปิไตย 
นั้นไม่ใช่ว่ารัฐให้ประชาธิปไตยและประชาชนต้องการแล้วประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นได้  
แตร่ะบอบประชาธปิไตยตอ้งมพีลเมอืงทีม่คีวามสามารถในการใชส้ทิธแิละปฏบิตัหินา้ที ่

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“การสร้างพลเมือง
  กับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย”

 ๑ สุรชัย  ศิริไกร, “การพัฒนาประชาธิปไตยไทยโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง,” ใน  
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๐ เรื่อง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม 
และการปกครอง (Political Culture, Ethics and Governance),  จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า  (กรุงเทพฯ  : 
ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, ๒๕๕๐) น. ๙๘ – ๙๙.

๒ สัมภาษณ์ บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, “๗๖ ปี ประชาธิปไตยไทยกับการเมืองภาคประชาชน,” จุลนิติ ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๖ (๒๕๕๑) น. ๘.
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ตามพันธะสัญญาของตนเองได้ด้วย”  มิฉะนั้นแล้วระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอาจมิใช่ 
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง๓ 

สำหรับประเทศไทยนั้น  หากจะพิจารณาพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแล้ว  
จะเหน็วา่นบัแตป่ระเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ 
เป็นต้นมาจนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘ ตลอดระยะเวลา ๗๘ ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในหลายคร้ังหลายคราว 
ด้วยกัน ในบางคร้ังก็ได้ก่อให้เกิดความรุนแรงและเกิดความสูญเสียอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
ของประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศ ซ่ึงจากเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นท่ีประจักษ์ชัด 
แล้วว่าสังคมแบบวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องตามแบบนานาอารยประเทศนั้น  ยังมิได้ฝัง 
หรือหยั่งลึกในสังคมไทยเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุทำให้ในหลายครั้งบ้านเมืองต้องเกิดภาวะวิกฤติ  
สังคมมีความแตกแยกและมิอาจท่ีจะนำหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเคร่ืองมือ 
สำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติหรือบ้านเมืองได้

ด้วยความสำคัญของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว  กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ 
จงึไดข้อสมัภาษณค์วามเหน็ทางวชิาการในประเดน็หวัขอ้เรือ่ง “การสรา้งพลเมอืงกบัการพฒันา 
ประชาธปิไตยไทย” จากผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและมปีระสบการณใ์นวชิาการ 
ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศเป็นอย่างดียิ่ง  อันประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒,  
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, และรองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต ์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ทราบถึงหลักการพื้นฐาน 
อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนานาอารยะประเทศ  
สภาพปญัหาและอปุสรรคสำคญัทีเ่ปน็สาเหตทุำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  และกระบวนการในการสร้างประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะการสรา้งจติสำนกึของประชาชนใหไ้ดม้โีอกาสเขา้ถงึวถิชีวีติแบบสงัคมประชาธปิไตย 
ที่ถูกต้องนั้นควรมีแนวทางอย่างไร  ตลอดจนการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มี 
ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนนั้น ควรจะต้องมีการพัฒนาอย่างไรจึงจะบรรลุตามเจตนารมณ์ 
หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านและคนไทยทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในอันที่จะร่วมกัน
พัฒนาสังคมประชาธิปไตยของชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป.   

๓ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๑๖.
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จุลนิติ : หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ของนานาอารยะประเทศในโลกนี้ได้วางหลักการพ้ืนฐานอันถือได้ว่า 
เป็นสาระสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร

 ศ.ดร. วิษณุฯ : คำว่า “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” 
(Democracy) ตัวมันเองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ไม่ใช่เรื่องของธรรมะ เพราะว่าการเมืองการปกครองเป็นพลวัต 
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนธรรมะนั้น 
เป็นเรื่องที่มีความมั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  
(อกาลิโก) ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นถือกำเนิดขึ้น 
เป็นครั้งแรกในนครรัฐเอเธนส์สมัยกรีกโบราณ (ปัจจุบันคือ 
ประเทศกรีซ) เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปี มาแล้ว ความเข้าใจคำว่า 
ประชาธิปไตยของชาวกรีกในสมัยโบราณมีความแตกต่างกับ 
ความเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยของชาวยุโรปเมื่อประมาณ ๕๐๐ ปี 
ที่ผ่านมา และแตกต่างกับความเข้าใจ คำว่า “ประชาธิปไตย”  
ในปจัจบุนั แสดงวา่ความเขา้ใจในคำวา่ “ประชาธปิไตย” มพีฒันาการ 
มาตามลำดับ ดังนี้

ระยะแรก คำว่า “ประชาธิปไตย” ในสมัยนครรัฐเอเธนส์ 
ของชาวกรกีโบราณเปน็เพยีงหลกัเกณฑข์องการเคารพเสยีงสว่นใหญ ่ 
(Majority Rule) กล่าวคือ ถ้ามีปัญหาใดเกิดขึ้นและไม่สามารถ 
หาข้อยุติได้ให้ปฏิบัติตามเสียงข้างมาก ซึ่งออกเสียงโดยตรงไม่ต้อง 
ผ่านผู้แทน เวลานั้นยังไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
บุคคลบางประเภทเช่นผู้หญิงและทาสจึงยังไม่มีสิทธิออกเสียง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม ๑  

๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒. 
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ระยะที่สอง คำว่า “ประชาธิปไตย” ไม่ใช่หลักเกณฑ์การเคารพเสียงข้างมาก 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องเคารพเสียงข้างน้อย (Minority Rights) คือจะต้อง 
รับฟังเสียงข้างน้อยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย นี่เป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่ง

ระยะที่สาม คำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นรูปแบบของการปกครองที่มุ่งจำกัด 
อำนาจของผูป้กครองใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตทีก่ฎหมายกำหนด เชน่ เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ 
ในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. ๑๒๑๕ (พ.ศ. ๑๗๕๘) ซึ่งพระเจ้าจอห์นทรงลงนาม 
ตามข้อเรียกร้องของเหล่าขุนนางในเอกสารที่ชื่อว่าแม็กนาคาร์ตา (Magna Carta)  
โดยหลักการท่ีกำหนดในแม็กนาคาร์ตาน้ันเป็นการวางพ้ืนฐานของการปกครองท่ีกษัตริย์ 
ทรงอยู่ภายใต้กฎหมาย หลักการของการมีส่วนร่วมและความยินยอมพร้อมใจของขุนนาง 
ในการเก็บภาษี ตลอดจนหลักสิทธิและเสรีภาพของการปกครองตนเองของเมือง 
และองค์กรศาสนา 

ระยะทีส่ี ่เปน็ชว่งเวลาทีม่คีวามเขา้ใจกนัวา่ คำวา่ “ประชาธปิไตย” เปน็เรือ่งของ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยในช่วงปี ค.ศ. ๑๖๘๘ - ๑๖๘๙ ภายหลังการปฏิวัติ 
ในประเทศองักฤษทีเ่รยีกวา่ “การปฏวิตัอินัรุง่โรจน”์ (Glorious Revolution) มเีอกสาร 
ที่สำคัญเกิดขึ้นฉบับหนึ่งเรียกว่า “Bill of Rights” และเกิดหลักการใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อ 
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน เชน่ ในประเทศองักฤษเรยีกวา่ “หลกันติธิรรม” 
(The Rule of Law) ในประเทศภาคพื้นยุโรปเรียกว่า“หลักนิติรัฐ” (Legal State)  
ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกหลักนี้ว่า “Due Process of Law”  ซึ่งหลักการ 
ที่กล่าวมานี้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของคำว่าประชาธิปไตย 

ระยะทีห่า้ คำวา่ “ประชาธปิไตย”  เปน็การปกครองตามหลกั “สทิธมินษุยชน” 
(Human Rights) และ “หลกัธรรมาภบิาล” (Good Governance) คอื เปน็การปกครอง 
ท่ีมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม 
มีการประเมินผลและความคุ้มค่า แม้แต่เร่ืองของสิทธิเสรีภาพก็ขยายกว้างให้คลุมเร่ืองอ่ืน ๆ   
ด้วย เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ข้อสำคัญคือเริ่มคิดถึงองค์กรและกลไกตรวจสอบ 
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การใชอ้ำนาจของรฐัเพิม่ขึน้จากแคอ่ำนาจของสภาในการควบคมุการทำงานของรฐับาล 
พฒันาการของประชาธปิไตยในระยะนีจ้ะเกดิถอ้ยคำใหม ่ๆ  เชน่ ประชาธปิไตยแบบชีน้ำ 
(Guided Democracy) ประชาธปิไตยแบบมผีูแ้ทน (Representative Democracy) 
หรือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

พัฒนาการของประชาธิปไตยมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย 
ของกาลเวลา แม้ว่าในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า “การปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตย” คอื “การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพือ่ประชาชน”  
ตามคำกลา่วของอบัราฮมั ลนิคอลน์ (ประธานาธบิดคีนที ่๑๖ ของประเทศสหรฐัอเมรกิา)  
หรือในบางส่วนก็มีความเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  
แตค่ำวา่ประชาธปิไตยหาใชม่คีวามหมายเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัทีก่ลา่วมา แต่คำวา่ 
ประชาธิปไตยนั้น คือ การรวมความหมายทั้งหมดดังที่กล่าวมา เพราะทุกอย่าง 
ล้วนเป็นพัฒนาการที่ได้มาด้วยชีวิตและน้ำตาในแต่ละยุคสมัย

จึงสรุปได้ว่าหลักการพื้นฐานอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองที่ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่แต่จะต้องเคารพ 
ต่อเสียงข้างน้อย (Majority Rule and Minority Rights) โดยมุ่งจำกัดอำนาจ 
ของผู้ปกครองให้อยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และเป็นการคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพของประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าแค ่
การเลอืกตัง้ตลอดจนเป็นการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
และมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

เมื่อไม่นานมานี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์  ปันยารชุน ได้พูดถึง 
หลักการประชาธิปไตยในปัจจุบันว่าต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑) เป็นการ 
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ๒) เปดิโอกาสใหป้ระชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง ๓) มีการกระจายอำนาจ ๔) มีธรรมาภิบาล  
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๕) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ๖) คุ้มครองผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
และ ๗) มีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งก็เห็นว่าเป็นแนวเดียวกัน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ในบางประเทศอาจมีหลักการพื้นฐาน
สำคัญอื่นที่จะต้องธำรงรักษาไว้ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ บัญญัติว่า “ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ 
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้” หรือในกรณีรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่ใชบ้งัคบัมาเปน็เวลากวา่ ๒๐๐ ป ีไดบ้ญัญตัหิา้มมใิหเ้ปลีย่นรปูของรฐัจากการรวมกนั 
เป็นสหรัฐ (Federation) เป็นรัฐรูปแบบอื่น นี่ก็เป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกัน

จุลนิติ : คำว่ารูปของรัฐ (form of state) กับรูปของรัฐบาล (form of 
government) มีความแตกต่างกันอย่างไร

ศ.ดร. วิษณุฯ : เม่ือพูดถึงคำว่า “รูปของรัฐ” (form of state) กับ “รูปของรัฐบาล”  
(form of government) มีคนจำนวนมากที่ยังเข้าใจสับสน ทั้งที่คำสองคำนี้เป็นเรื่อง
ที่มีความสำคัญ เพราะถือเป็นหลักการพื้นฐานในการศึกษาวิชาการเมืองการปกครอง

คำว่า “รูปของรัฐ” (form of state) หมายถึง ตัวรัฐ (state) หรือแผ่นดิน 
รวมกับการใช้อำนาจ โดยรัฐมีองค์ประกอบ คือ ดินแดน ประชากร การปกครอง 
และอำนาจอธปิไตย เมือ่พจิารณาจากการจดัสรรอำนาจภายในของแตล่ะรฐั สามารถ 
แบ่งการปกครองได้ ๒ รูปแบบ คือ รัฐเดี่ยว กับ รัฐรวม 

“รฐัเดีย่ว” เปน็รฐัทีป่ระชาชนทกุคนอยูภ่ายใตอ้ำนาจทีเ่ปน็เอกภาพเดยีวกนั  
ไมว่า่จะเปน็อำนาจนติบิญัญตั ิอำนาจบรหิาร หรอือำนาจตลุาการ เชน่ ในสว่นของตลุาการ 
ประเทศไทยมศีาลฎกีาเปน็ศาลสงูสดุทีม่อีำนาจพจิารณาพพิากษาอรรถคดทีกุประเภท 
ที่เกิดขึ้นในทุกท้องที่ของประเทศไทย หรือในกรณีของฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหมายที่ผ่าน 
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วถือว่ามีผลใช้บังคับกับทุกคนในทุกท้องที่ทั่วประเทศ  
แมว้า่ประเทศไทยจะมกีารกระจายอำนาจการปกครองใหแ้กท่อ้งถิน่ ซึง่องคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่กส็ามารถตรากฎหมายเพือ่ใชบ้งัคบัในเขตทอ้งถิน่ของตนเองได ้
ไมว่า่จะเปน็กรณขีององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) หรอืองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
(อบต.) ซึง่จะตรากฎหมายใชบ้งัคบัในเขตพืน้ทีข่องตนในรปูของขอ้บญัญตั ิหรอืกรณขีอง 
เทศบาลกจ็ะตรากฎหมายในรปูของเทศบญัญตัขิึน้ใชบ้งัคบัในเขตเทศบาล แตก่ฎหมาย 
ที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีผลใช้บังคับนอกเขตพื้นที่ขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่เชน่เดยีวกบัในสว่นของฝา่ยบรหิาร รฐับาลกจ็ะมอีำนาจ 
บริหารราชการแผ่นดินในทุกท้องที่ของประเทศไทย 
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“รฐัรวม” เปน็รฐัที่เกดิจากการรวมตวักนัของรฐัหลาย ๆ  รฐั โดยรวมดนิแดน
ใหเ้ปน็หนึง่เดยีวตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู ทัง้นี ้การรวมกนัเปน็รฐัรวมอาจมาจาก
เหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ๒ (United Arab emirates)
แต่ละรัฐที่มารวมกันสามารถที่จะจัดตั้งเป็นประเทศที่เป็นอิสระได้ แต่เนื่องจากมี 
ขอ้จำกดัดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิเชน่ รฐัอาบดูาบ ีมทีรพัยากรนำ้มนัมากแตข่าดแคลน 
น้ำจืด ส่วนรัฐดูไบมีน้ำจืดมากแต่ขาดแคลนน้ำมัน แต่สำหรับรัฐชาร์จาห์นั้นไม่มีน้ำจืด 
และน้ำมันแต่เป็นรัฐท่ีมีท่าเรือขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้าทางทะเล ด้ังน้ัน เม่ือรัฐท้ังสาม 
มารวมกันจัดตั้งเป็นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็จะมีทั้งน้ำมัน น้ำจืด และมี 
ท่าเรือขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้าทางทะเล แต่ปัญหาคือว่าจะรวมกันอย่างไร 
และจะให้รัฐใดเป็นเมืองหลวง เพราะในแต่ละรัฐก็มีเจ้าผู้ครองรัฐ (Ruler) และจะให้ 
เจา้ผูค้รองรฐัใดเปน็ผูป้กครองสงูสดุ สดุทา้ยกต็กลงกนัวา่ในแตล่ะรฐัเคยปกครองกนัมา 
อย่างไรก็ให้เป็นไปตามเดิม เจ้าผู้ครองรัฐก็ให้เป็นผู้ปกครองสูงสุดในแต่ละรัฐตามเดิม  
เวลาผมสอนนักศึกษาผมจะอุปมาว่ารัฐรวมเปรียบได้เหมือนกับอาหารแต่ละประเภท 
ที่เราใส่ไว้ในชาม ในจาน หรือในถ้วย ปกติก็แยกสำรับกินได้แต่เพื่อให้เกิดความเป็น 
เอกภาพกเ็อาฝาชคีรอบอาหารแตล่ะประเภทไวด้ว้ยกนัอกีชัน้ เพราะฉะนัน้เมือ่เราพดูถงึ
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสก์เ็ปรยีบเสมอืนฝาช ีพอเรายกฝาชอีอก อาหารทีอ่ยูใ่นจาน 
ในชาม หรือในถ้วย ก็เปรียบได้กับรัฐอาบูดาบี รัฐดูไบ หรือรัฐชาร์จาห์

ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกัน รัฐทั้ง ๕๐ รัฐ ที่มารวมกัน 
เปน็ประเทศสหรฐัอเมรกิากเ็ปรยีบเสมอืนกบัอาหารแตล่ะประเภททีใ่สไ่วใ้นจาน ใสแ่กง 
ใสซ่ปุ ใสผ่ดั ใสส่ลดั ถา้ไมม่ฝีาชมีาครอบ อาหารแตล่ะจานกเ็ปน็ใหญใ่นตวัเอง ใครหยบิ 
อาหารจานไหนมารับประทานก็อิ่มได้ แต่ด้วยเหตุผลบางประการจึงต้องนำฝาชี 
มาครอบ ฝาชีนั้นชื่อว่าสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นเวลาที่ประเทศไทยจะติดต่อกับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องติดต่อกับฝาชีคือประเทศสหรัฐอเมริกา เราจะ 
ไปยกฝาชีออกแล้วเลือกติดต่อกับจานหรือชามซึ่งเปรียบเป็นรัฐใดรัฐหนึ่งไม่ได้ ดังนั้น  
รฐัแคลฟิอรเ์นยี หรอืรฐัอลาสกา จงึไมม่คีณะทตูมาประจำในประเทศไทย มแีตค่ณะทตู 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันประเทศไทยเราส่งคณะทูตไปก็ส่งไปที่ 
กรุงวอชิงตันดีชี เมืองหลวงของฝาชีคือสหรัฐอเมริกา ไม่ได้ส่งคณะทูตให้ไปประจำ 
ที่รัฐฟอริดา หรือรัฐนิวยอร์ก ตรงนี้เป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์  
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแต่ละรัฐท่ีเขาหวงแหนอะไรบางอย่าง รูปของรัฐจึงแบ่งเป็น 
รัฐเดี่ยวกับรัฐรวม

๒ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab emirates) มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federation) ประกอบด้วย 
รัฐทั้งหมด ๗ รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัลไคเวน อำนาจการปกครองสูงสุด 
อยู่ที่สภาสูงสุด (Federal Supreme Council) มีสมาชิกประกอบด้วยเจ้าผู้ครองรัฐทั้ง ๗ รัฐ สภาสูงสุดจะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี  
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Federal Council of Ministers) เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารขึ้นตรงต่อสภาสูงสุด.  
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คำว่า “รูปของรัฐบาล” (form of government) ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ 
เรื่องของรัฐ ไม่ใช่ดินแดน แต่เป็นเรื่องของรัฐบาล คือเป็นเรื่องของคณะผู้ปกครอง 
หรอืคณะผูใ้ชอ้ำนาจ ซึง่ในปจัจบุนันีร้ปูของรฐับาลจดัไดเ้ปน็หลายรปูแบบ แตร่ปูแบบที่
นยิมและเปน็ทีรู่จ้กักนัมากมสีามรปูแบบ คอื ระบบรฐัสภา (Parliamentary System) 
ระบบประธานาธบิด ี(Presidential System) และระบบกึง่รฐัสภากึง่ประธานาธบิด ี
(Semi - Parliamentary - Presidential System)

คำว่าระบบรัฐสภานั้นในสมัยก่อนเราสอนกันอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน แต่ใน 
ปจัจบุนันีค้ำวา่ระบบรฐัสภามกีารบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู ในกรณขีองประเทศไทยนัน้ 
เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ เน้ือหาสาระในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็เปล่ียนแปลงไป  
ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของบ้านเมืองและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  
แต่หลักการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุภายใตร้ะบบรฐัสภา ซึง่ในปจัจบุนันีเ้ราจะไดย้นิคำวา่ 
การแก้ไขปัญหาโดยวิถีทางในระบบรัฐสภาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์อยู่เป็นประจำ  
ที่จริงในทุกประเทศก็มีสภา เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้ใช้ระบบรัฐสภา 
เขามสีภาทีเ่รยีกวา่ “สภาครองเกรส” (United States Congress) ซึง่การแกไ้ขปญัหา 

ในวถิทีางของระบบระบบรฐัสภานัน้ จะมลีกัษณะเฉพาะตามรปูของรฐับาล ประเทศทีม่ี
รปูของรฐับาลเปน็ระบบรฐัสภา เชน่ ประเทศไทยจะมปีระมขุของรฐักบัหวัหนา้รฐับาล 
เป็นบุคคลคนละคนกัน กล่าวคือมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประมุขของรัฐ 
และมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ในทำนองเดียวกันประเทศอังกฤษ 
ก็จะมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ ๒ (Queen Elizabeth II) เป็นประมุขของรัฐ 
และมนีายเดวดิ คาเมรอน (David Cameron) เปน็นายกรฐัมนตร ีซึง่รปูแบบนีเ้ราจะ
ไมพ่บในประเทศทีม่รีปูของรฐับาลเปน็ระบบประธานาธบิด ีเชน่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประมุขของรัฐและหัวหน้าของรัฐบาลเป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ นายบารัก โอบามา 
(Barack Obama) เพื่อให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนให้นึกถึงคนที่สวมหมวกสองใบ 
ใบแรกนายบารกั โอบามาสวมในฐานะประมขุของรฐั (Head of State) เวลานายบารกั 
โอบามาเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะประมุขของรัฐในพิธีต้อนรับกองทหาร 
เกยีรตยิศตอ้งยงิสลตุ ๒๑ นดั เชน่เดยีวกบัการตอ้นรบัพระมหากษตัรยิข์องประเทศอืน่ ๆ   
ส่วนหมวกอีกใบหนึ่งสวมในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล (Head of Government) เวลา 

ในปจัจบุนันีร้ปูของรฐับาลจดัไดเ้ปน็หลายรปูแบบ แตร่ปูแบบทีน่ยิมและเปน็ทีรู่จ้กักนัมาก 
มีสามรูปแบบ คือ ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) ระบบประธานาธิบดี (Presidential 
System) และระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี (Semi - Parliamentary - Presidential 
System)
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ได้รับเชิญให้เดินทางมาประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก  
(Asia-Pacif ic Economic Cooperation : APEC) ถอืวา่ นายบารกั โอบามาเดนิทางมา 
ร่วมประชุมในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กรณีเช่นนี้ในพิธีต้อนรับก็ไม่ต้องยิงสลุต ๒๑ นัด  
เหมือนเช่นกรณีที่เดินทางมาเยือนในฐานะประมุขของรัฐ 

จลุนติ ิ: ในทศันะของทา่นมคีวามเหน็วา่ปจัจบุนัประชาชนชาวไทยมคีวามรู ้
ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด

ศ.ดร. วิษณุฯ : การปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบใด ๆ   
กต็าม จะมสีว่นประกอบทีส่ำคญัอยู ่๒ ประการ คอื ในสว่นของกระบวนการ (Procedure)  
และในส่วนของเน้ือหา (Content) แม้แต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute 
Monarchy) ถ้าเราต้องการศึกษาท้ังกระบวนการและเน้ือหาท่ีเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
อยา่งแทจ้รงิ ผมขอแนะนำใหเ้ราไปศกึษาจากประวตัศิาสตรใ์นตา่งประเทศจะเหน็ภาพ 
ที่ชัดเจน ในส่วนของรูปแบบของการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น  
การขึ้นสู่อำนาจเป็นไปตามหลักการสืบทอดทางสายโลหิต คือ จากพ่อสู่ลูก จากลูก 
สูห่ลาน จากหลานสูเ่หลนหรอือาจจะจากพีสู่น่อ้ง บคุคลอืน่แมจ้ะมคีวามรูค้วามสามารถ 
เพียงใดก็ไม่สามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์หรือผู้ปกครองได้ ขณะเดียวกัน 
ในสว่นของเนือ้หา กษตัรยิห์รอืผูป้กครองกม็อีำนาจเดด็ขาดทีจ่ะสัง่ใหใ้ครเปน็หรอืตาย 
กไ็ด ้หรอืสัง่ใหท้ำอะไรกต็อ้งทำ เชน่ ในสมยัของอยีปิตโ์บราณกษตัรยิฟ์ารโ์รหส์ามารถ 
ออกคำสัง่ใหเ้กณฑป์ระชาชนมาสรา้งพรีามดิ หรอืในประเทศจนีจกัรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้ 
สามารถเกณฑ์ประชาชนและเชลยศึกมาสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการรุกราน 
จากศตัรแูละสรา้งความเปน็ปกึแผน่ของประเทศจนี ทีก่ลา่วมาทัง้หมดนีค้อืลกัษณะของ 
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั้งในส่วนของกระบวนการหรือรูปแบบ 
และในส่วนของเนื้อหา

แต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศไทยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๗ ซึง่ในทีน่ี ้
ขอกล่าวเฉพาะในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒๓ ก่อนที่พระองค์จะสวรรคต พระองค์ไม่ได้ทรง 
แต่งตั้งพระรัชทายาทไว้สืบทอดราชบัลลังก์ หรือ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓๔ ก่อนที่พระองค์จะสวรรคต ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้ง 
พระรัชทายาทไว้สืบทอดราชบัลลังก์ ทั้งที่พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 

๓ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 
เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๔ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.  

๔ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระนามเดิมว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์” 
ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
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รวมทั้งสิ้น ๕๑ พระองค์ โดยได้ตรัสกับเหล่าขุนนางในขณะที่พระองค์ทรงประชวรว่า 
ผู้สืบทอดราชบัลลังก์องค์ต่อไปนั้นสุดแต่ขุนนางจะเห็นควร เมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว 
พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมปรึกษาหารือ 
และเห็นพ้องต้องกันให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ๕ (พระนามเดิม 
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔) ขึ้นครองราชย์ หรือแม้แต่ 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ซึ่งใคร ๆ  ก็พูดว่า 
พระองคเ์ปน็สมบรูณาญาสทิธริาชย ์กอ่นทีพ่ระองคจ์ะสวรรคต พระองคก์ย็งัไมท่ราบวา่ 
ใครจะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป แม้ว่าพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง 
พระรัชทายาทจะเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ใช้ 
พระราชอำนาจนั้น  ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะสวรรคต พระองค์ 
ไดร้บัสัง่ประโยคสำคญัความวา่ “พระองคร์กัเจา้ฟา้จฬุาลงกรณ ์ถา้วนัหนึง่เกดิคดิรา้ย 
ต่อแผ่นดิน ถ้ารักพระองค์ก็ขอให้เนรเทศเท่านั้น อย่าถึงขั้นประหารชีวิตเลย”  
หากพระองค์เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยสมบูรณ์ ทำไมพระองค์จะต้องบิณฑบาต 
ขอชวีติพระราชโอรสของพระองคด์ว้ย ภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
สวรรคต เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์๖ (ช่วง บุนนาค) ได้เรียกประชุมปรึกษาเรื่องการถวาย 
สิริราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ซ่ึงในท่ีประชุมมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์  
ให้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ  
(พระนามเดมิของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั) ขึน้เปน็พระมหากษตัรยิ์
พระองค์ที่ ๕ ของพระบรมราชจักรีวงศ์

การทีเ่ราเขา้ใจกนัวา่กอ่นทีป่ระเทศไทยจะเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่วนัที ่
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ นั้น เราปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หากศึกษา 
จากประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไทยให้ถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 
การแต่งตั้งพระรัชทายาท หรือในกรณีที่รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเขียนไว้เอง 
ว่า พระองค์ทรงครองราชย์รวมทั้งสิ้น ๔๒ ปี แต่ในช่วง ๒๐ ปีแรกที่ทรงครองราชย์นั้น  
อำนาจของพระองค์เปรียบเสมือนว่าวที่อยู่สุดสายป่าน พระองค์ต้องใช้เวลาประมาณ 
๒๐ ป ีกวา่จะสาวสายปา่นดงึวา่วเขา้มา คอืคอ่ยๆ ดงึอำนาจมาไวท้ีพ่ระองค ์เพราะในชว่ง 
๒๐ ปีแรกในการครองราชย์นั้น พระองค์ไม่มีพระราชอำนาจอย่างแท้จริง แต่มีบุคคล
ที่มีอำนาจเหนือกว่าพระองค์อยู่สองท่าน คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) และวังหน้า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ๗ ซึ่งได้คัดค้านพระองค์ 

๕ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๔๓ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

๖ ดำรงตำแหน่ง "สมเด็จเจ้าพระยา" เป็นคนสุดท้ายในประเทศไทย. 

๗ ดำรงตำแหน่งวังหน้าองค์สุดท้ายของประเทศไทย. 
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แทบจะทุกเรื่อง จนกระทั่ง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ถึงแก่พิราลัย๘ และ 
กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญทวิงคต๙ พระองคท์า่นจงึทรงมพีระราชอำนาจอยา่งแทจ้รงิ  
ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
ถ้าเราจะพูดว่าเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คงเป็น 
สมบรูณาญาสทิธริาชยแ์ตเ่พยีงรปูแบบหรอืวธิกีารเทา่นัน้ แตใ่นสว่นของเนือ้หายงัไมเ่ปน็ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง

เช่นเดียวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนชาวไทยเก่ียวกับหลักการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยนั้น เราถูกปลูกฝังกันมาเป็นเวลานานว่าประชาธิปไตยคือ 
การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นความเข้าใจเพียงครึ่งเดียว คือเข้าใจในส่วนของกระบวนการหรือ 
รูปแบบของประชาธิปไตยเท่านั้น แต่เราไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยในส่วนของเนื้อหา  
เราจึงไม่ได้ให้ความสำคัญว่าการเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
ไมซ่ือ้สทิธิข์ายเสยีงหรอืไมท่จุรติในการเลอืกตัง้ เมือ่การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ตอ้งประกอบดว้ยสองสว่น คอื รปูแบบและเนือ้หาสาระ แตใ่นสว่นของเนือ้หาสาระนัน้ 
เรายังให้ความรู้แก่ประชาชนน้อยเกินไป ดังจะเห็นได้ว่าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ซึง่กอ่นเปลีย่นแปลงการปกครอง ประชาชนสว่นใหญย่งัไมรู่จ้กัคำวา่ “ประชาธปิไตย” 
แตค่วามรูค้วามเขา้ใจในระบอบประชาธปิไตยมอียูใ่นแวดวงของผูท้ีม่โีอกาสไดเ้ดนิทาง 
ไปศกึษาเลา่เรยีนในตา่งประเทศเทา่นัน้ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประชาชน 
โดยทั่วไปจึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างไร  
“รัฐธรรมนูญ” คืออะไร ดังจะเห็นได้จากการที่มีคนพูดว่า“รัฐธรรมนูญ คือ ลูกของ 
เจ้าคุณพหล” ไม่ใช่เรื่องพูดเล่น แต่เป็นเรื่องจริง และบางคนก็พูดว่า“รัฐธรรมนูญคือ 
ตน้กลัปพฤกษ”์ในสมยัพระศรอีารยท์ีข่ึน้อยูส่ีม่มุเมอืง ใครอยากไดอ้ะไรกใ็หไ้ปอธษิฐาน 
ขอพรแล้วก็จะได้สมดังใจปรารถนา เพราะว่าในขณะนั้นมีการพูดถึงรัฐธรรมนูญ 
บ่อยครั้ง มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็อ้างรัฐธรรมนูญพอ ๆ กับที่วันนี้เราโยนไปให้โลกาภิวัตน์ 
และธรรมาภิบาล เศรษฐกิจโยนไปให้ไอเอ็มเอฟ สิ่งแวดล้อมโยนไปให้ภาวะโลกร้อน 
ภาวะเรือนกระจก เหตุที่ เป็นเช่นนี้ เพราะเราคิดว่ากระแสของการปกครอง 

ประเทศไทยก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถ้าเราจะพูดว่าเป็นการปกครอง 
ในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยก์ค็งเปน็สมบรูณาญาสทิธริาชยแ์ตเ่พยีงรปูแบบหรอืวธิกีาร 
เท่านั้น แต่ในส่วนของเนื้อหายังไม่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง

๘ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ “พิราลัย” หมายความว่า ตาย (ใช้แก่เจ้าประเทศราช และสมเด็จ 
เจ้าพระยา). 

๙ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ “ทิวงคต” หมายความว่า ไปสู่สวรรค์,ตาย (ใช้แก่พระยุพราช หรือเจ้าฟ้า 
ซึ่งได้รับการเฉลิมพระเกียรติพิเศษ).
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ระบอบประชาธิปไตยจะยังไม่เข้ามาในประเทศไทยเร็วถึงขนาดนั้น จึงไม่ได้เตรียม 
ความพรอ้มเพือ่รองรบัรปูแบบการปกครองใหม ่เมือ่การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
เขา้มา แทนทีเ่ราจะนำเขา้มาทัง้รปูแบบและเนือ้หา กลบัรบีนำเขา้มาเฉพาะในสว่นของ 
รูปแบบ แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของเนื้อหา 

เมือ่มกีารยดึอำนาจและเปลีย่นแปลงการปกครองในวนัที ่๒๔ มถินุายน ๒๔๗๕ 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ก็มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก๑๐ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี ้
เป็นการเลือกโดยอ้อม โดยเป็นการเลือกผู้แทนตำบลก่อน ตำบลละหนึ่งคน แล้วให้ 
ผู้แทนตำบลเลือกผู้แทนจังหวัดเพื่อไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยประชาชน 
ในจงัหวดันัน้ไมรู่จ้กัผูแ้ทนราษฎรของตนเพราะไมไ่ดเ้ลอืกตัง้โดยตรง ตอ่มาจงึไดเ้ปลีย่น 
เป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงรูปแบบ 
หรือกระบวนการ แต่ในส่วนของเนื้อหาสาระ เช่น การทุจริตการเลือกตั้งอันเป็น 
เรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรื่องศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค การปกครองโดยเสียงข้างมากแต่ 
ไม่ละเลยต่อเสียงข้างน้อย การจำกัดอำนาจรัฐ อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  
ไมใ่ชเ่ปน็เจา้ของอำนาจอธปิไตยเฉพาะในวนัเลอืกตัง้ เมือ่เลอืกตัง้เสรจ็แลว้กก็ลบับา้น  
อีกสี่ปีมาพบกันใหม่ เราละเลยการปลูกฝังให้ประชาชนของเรามีความรู้ความเข้าใจว่า 
เขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกวัน ไม่ใช่มีอำนาจอธิปไตยเฉพาะวันเลือกตั้งเท่านั้น  
การที่เราไม่ได้ปลูกฝังในเรื่องเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยอาจจะเป็นเพราะว่า  
๑) ไมรู่จ้ะปลกูฝงัวา่อยา่งไร ๒) เราไมเ่หน็ตวัอยา่ง ๓) เราไมรู่ว้ธิกีาร และ ๔) รฐัธรรมนญู 
ก็ไม่เอื้ออำนวยให้ปลูกฝังเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย 

หากเราไปดูตำราเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองที่ใช้สอนกันในโรงเรียนตั้งแต่ 
ปพี.ศ. ๒๔๗๕ เปน็ตน้มานัน้ เราสอนกนัวา่ “ประชาธปิไตยคอืการเลอืกตัง้” เวลาเรา 
ฝึกการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนเราก็ฝึกเรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง 
เลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน จะซือ้เสยีงแจกขนมกนักไ็มไ่ดใ้หค้วามสนใจมากนกั ตรงนีจ้งึ 
เป็นการตอบคำถามว่าการสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ถ้าจะปลูกฝัง 
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยเราตอ้งปลกูฝงัทัง้สองสว่น คอื ในสว่นของกลไก 
หรือกระบวนการและเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระดูจะยิ่งใหญ่และสำคัญกว่ากลไก 

แต่การเรียนรู้ประชาธิปไตยในประ เทศไทยกลับสอนกลไกหรือกระบวนการ 
ก่อนเนื้อหาสาระ ซึ่งในต่างประเทศเขาสอนให้ประชาชนรู้จักเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย 
ก่อนกลไกหรือกระบวนการ

๑๐ การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรครัง้แรกในประเทศไทย จดัขึน้เมือ่วนัพธุที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๔๗๖ เปน็การเลอืกตัง้ 
โดยออ้มแบบรวมเขต กำหนดใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้ ๗๘ คน และสมาชกิซึง่มาจากการแตง่ตัง้ 
อีกจำนวน ๗๘ คน โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๖ คน.
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หรือกระบวนการ เพราะจากเนื้อหาสาระจะทำให้มีการเรียกร้องให้มีกลไก 
หรือกระบวนการเอง แต่การเรียนรู้ประชาธิปไตยในประเทศไทยกลับสอนกลไก 
หรือกระบวนการก่อนเนื้อหาสาระ ซึ่งในต่างประเทศเขาสอนให้ประชาชนรู้จัก 
เนือ้หาสาระของประชาธปิไตยกอ่นกลไกหรอืกระบวนการ เชน่ ปลกูฝงัใหป้ระชาชน 
รักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค หลักนิติรัฐ อำนาจ 
อธปิไตยเปน็ของประชาชน แตเ่มือ่สิง่ใดทีเ่ขารกัและอยากจะไดแ้ลว้มนัไมไ่ด ้ทำอยา่งไร 
ถึงจะได้มาก็ต้องเข้าไปใช้อำนาจปกครอง คนจำนวนมากจะเข้าไปปกครองพร้อมกัน 
ไดอ้ยา่งไร ขอ้นีก้จ็ะเกดิกระบวนการเลอืกตวัแทนเขา้ไปปกครอง กลไกหรอืกระบวนการ 
การเลือกตั้งและการรู้จักควบคุมการใช้อำนาจรัฐก็จะเกิดขึ้นตามมาทีหลัง

จุลนิติ : ท่านมีความเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การพัฒนา 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้น
เกิดจากสาเหตุใด

ศ.ดร. วษิณฯุ : หากเปรยีบ “ประชาธปิไตยเหมอืนกบัตน้ไม”้ คณุเคยสงัเกต 
ไหมวา่ทำไมตน้ไมช้นดิหนึง่เมือ่ปลกูในภมูภิาคหนึง่จงึเจรญิงอกงาม ใหด้อกทีม่กีลิน่หอม 
และให้ผลที่มีรสชาติอร่อย แต่เมื่อนำต้นไม้ชนิดเดียวกันนี้ไปปลูกในอีกภูมิภาคหนึ่ง 
กลับไม่เจริญงอกงาม ดอกที่เคยหอมกลับไม่หอม รสชาติที่เคยอร่อยก็เปลี่ยนไป 
เช่น เพื่อนของผมปลูกต้นหอมหมื่นลี้ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีกลิ่น 
ที่หอมมากและหอมไปไกล ผมชอบใจจึงขอพันธ์ต้นหอมหมื่นลี้มาปลูกไว้ที่บ้าน 
ในกรงุเทพมหานคร ผมปลกูมาประมาณ ๑๐ ป ีแตต่น้หอมหมืน่ลีท้ีผ่มนำมาปลกูไมเ่คย 
ออกดอกใหผ้มไดด้มกลิน่เลยแมแ้ตล่ีเ้ดยีว ทัง้ทีเ่ปน็ตน้ไมช้นดิเดยีวกนั ใสปุ่ย๋สตูรเดยีวกนั 
รดน้ำพรวนดินเหมือนกันทุกอย่าง แต่ให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน เมื่อผมสังเกตดูแล้ว 
จึงพบว่าดินและอากาศที่บ้านผมไม่เหมือนกับดินและอากาศที่อำเภอปากช่อง ทำให้ 
ต้นไม้ชนิดเดียวกันให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน ฉันใดก็ฉันนั้นหากอุปมาว่าประชาธิปไตย 
เหมอืนกบัตน้ไม ้ไมใ่ชข่ึน้ชือ่วา่เปน็ประชาธปิไตยซึง่ประสบความสำเรจ็ในประเทศหนึง่ 
แล้ว เมื่อนำไปใช้ในอีกประเทศหนึ่งจะประสบผลสำเร็จเสมอไป เวลาเราพูดถึงต้นไม ้
สิง่ทีเ่ราใชบ้ำรงุตน้ไมใ้หเ้จรญิงอกงาม คอื ดนิ ปุย๋ นำ้ อากาศ เมือ่พดูถงึประชาธปิไตย 
สิง่ทีเ่ปรยีบเสมอืนกบัดนิ ปุย๋ นำ้ อากาศ กค็อืสิง่ทีเ่รยีกวา่ “วฒันธรรมทางการเมอืง” 
(political culture) ที่จะทำให้ประชาธิปไตยเจริญก้าวหน้า 

วัฒนธรรมทางการเมืองนั้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับประชาธิปไตย 
เพราะเป็นเรื่องของความรู้สึก ค่านิยม เป็นวิถีชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติกันเป็นปรกติ แต่
เพราะเปน็สิง่ทีเ่ขาทำหรอืปฏบิตัเิปน็ชวีติประจำวนั พอนำตน้ประชาธปิไตยเขา้มาปลกู 
สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองก็จะเป็นดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศอย่างดีที่จะช่วยบำรุง 
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ให้ต้นประชาธิปไตยเจริญงอกงาม ทำไมในต่างประเทศประชาชนของเขาจึงให้ความสำคัญ
กบัการเขา้แถวในการรอขึน้รถประจำทางสาธารณะ หรอืมคีวามสนใจใฝรู่ใ้นเรือ่งตา่ง ๆ   
มรีะเบยีบวนิยั การตรงตอ่เวลา หรอืในกรณขีองประเทศญีปุ่น่เปน็ตวัอยา่งของประเทศ 
ท่ีประชาธิปไตยไม่ควรจะงอกงามเลย จากคนท่ีมีวัฒนธรรมในการนับถือลัทธิพระอาทิตย์  
การจงรักภักดีและยอมตายต่อองค์จักรพรรดิ แม้แต่รัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศเขาก็ไม่ได้ร่างขึ้นเอง แต่ร่างโดยนายพล ดักกลาส แมคอาเธอร ์ (General 
Douglas MacArthur) ซึ่งเป็นชาวสหรัฐอเมริกา เขาก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาโดย 
ไม่รู้สึกว่าควรจะต้องยกเลิก คำตอบคือแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กับประเทศในทวีปยุโรป แต่ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยต่อการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย คือ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและ 
จงรกัภกัดตีอ่องคจ์กัรพรรด ิดงันัน้จงึไมใ่ชเ่รือ่งยากหากจะปลกูฝงัใหป้ระชาชนของเขา 
รับผิดชอบและภักดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทำนองเดียวกับการจงรักภักดี 
ต่อองค์จักรพรรดิ  

เพราะฉะน้ันความล้มเหลวส่วนหน่ึงของประชาธิปไตยในประเทศไทยนอกเหนือ 
จากทีก่ลา่วมาแลว้คอืเราปลกูฝงัวฒันธรรมทางการเมอืงทีเ่หมาะสมและเอือ้อำนวย 
ตอ่ระบอบประชาธปิไตยนอ้ยเกนิไป เชน่ ความมวีนิยัเคารพตอ่กฎกตกิา ความซือ่สตัย ์
สุจริต ความตรงต่อเวลา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น

จุลนิติ : กระบวนการในการสร้างประชาธิปไตยโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึก 
ของประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั้น 
ควรมีแนวทางอย่างไร 

ศ.ดร. วิษณุฯ : เราควรเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องหลัก ๓ ป. คือ 
ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวท หลักนี้พระพุทธเจ้าได้ใช้ในการสั่งสอนมาตลอดพระชนม์ชีพ 
ของพระองค์ว่าในการจะปลูกฝังอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ ต้องยึดหลัก ๓ ป. ปฏิบัติ 
คือ การลงมือทำเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย 
ความซือ่สตัยส์จุรติ ปรยิตั ิคอื บอก สอน เขยีน อธบิาย เลา่ ใหก้ารศกึษา ใครมหีนา้ที ่
ทำอะไรกใ็หป้ฏบิตัหินา้ทีข่องตนเองใหถ้งึพรอ้ม ปฏเิวท คอื การหยบิเอาตวัอยา่งของ 
คนที่ลงมือปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จมาให้ดูเป็นแบบอย่าง ซึ่งในทุกวันนี้ 
สงัคมไทยเราขาดบคุคลทีเ่ปน็แบบอยา่งในหลายเรือ่ง การทีเ่ราจะปลกูฝงัการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยเราควรนำหลัก ๓ ป.มาใช้ตั้งแต่ในระดับของโรงเรียนจนถึง 
ระดับผู้นำของประเทศ
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กอ่น พ.ศ. ๒๔๗๕ นัน้ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๗ ไดม้ี 
พระราชหัตถเลขาถึงพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต (กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร)๑๑ 
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ) ความตอนหน่ึงว่า 
“วันหน่ึงระบอบ Democracy คงจะเข้ามาถึงเมืองสยาม ถ้าคิดว่าเราจะรักษา 
Absolute Monarchy เอาไว้ได้ ก็ต้องพยายามทำทุกทางเพ่ือให้คนรุ่นน้ีและคนรุ่นหน้า 
รักและเชื่อว่า Absolute Monarchy เป็นของดี ถ้าทำไม่ได้หรือไม่ทำอะไรเลย 
วันหนึ่ง Democracy ก็จะเข้ามา เข้ามาแน่ๆ โดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้  
เพราะจะจู่โจมมาโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัว ถ้ารู้อย่างนี้ก็เลือกเอาว่าสยามจะเป็น  
Absolute Monarchy หรอืจะเปลีย่นไปเปน็ Democracy ถา้ทา่นเสนาบดเีหน็วา่ 
ควรจะเป็น Absolute Monarchy ก็รีบทำอะไรก็ตามให้ต้นไม้ที่ชื่อว่า Absolute  
Monarchy เจริญเติบโตแข็งแรง แต่ถ้าคิดว่าควรจะเตรียมรับมือ Democracy  
ก็หยุดทำเรื่อง Absolute Monarchy แล้วลงมือปลูกฝัง หาปุ๋ย เตรียมแปลงดิน 
ให้พร้อมรับต้น Democracy ไว้ให้ดีเถิด เมื่อมันมาถึงจะได้เจริญงอกงาม” เรื่องนี้ 
น่าอ่านมาก แสดงว่าพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยในสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง 
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ได้แปลว่าพระองค์ท่านต้องการให้คงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่พระองค์ท่านรู้ว่าวันหนึ่งคงต้านทานกระแสของระบอบ 
ประชาธิปไตยไม่ได้ เพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดแล้ว  
เราเองถ้าต้องการเป็นประชาธิปไตยเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่ประชาธิปไตย 
จะเขา้มา ทำไมพระองคท์า่นไมท่ำหนงัสอืไปถงึเสนาบดกีระทรวงกลาโหม หรอืกระทรวง 
มหาดไทย แปลว่าพระองค์ท่านเชื่อว่าต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่กี่เดือนต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง และจรงิดงัทีพ่ระองคท์า่นทรงพยากรณไ์ว ้เพราะเมือ่ประชาธปิไตยเขา้มา 
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ มันเปรียบเสมือนกับคลื่นสึนามิ เราปรับตัวไม่ทันทำให้ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีปัญหามาจนถึงปัจจุบันนี้      

จลุนติ ิ: การพฒันาประชาธปิไตยของประเทศไทยใหม้คีวามเขม้แขง็มัน่คง 
และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัการทีว่า่เปน็ “การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน” นัน้ ควรจะตอ้งมกีารพฒันาอยา่งไร 
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

๑๑ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต (กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร) ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี 
และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีน ญี่ปุ่น 
และฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖.
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ศ.ดร. วษิณฯุ : คำกลา่วทีว่า่การปกครองระบอบประชาธปิไตยเปน็การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน เป็นคำกล่าวของอับราฮัม ลินคอร์น 
ซึ่งเป็นการสรุปความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดีและครอบคลุม  
อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการแปลความหมายของคำว่า “ของ” ซึ่งหมายถึงประชาชน 
เปน็เจา้ของอำนาจอธปิไตย คำวา่ “โดย” หมายถงึประชาชนตอ้งเขา้ไปจดัการปกครอง  
ถ้าไม่สามารถจะเข้าไปจัดการปกครองได้ด้วยตนเองก็จะต้องเลือกตั้งผู้แทนเข้าไป 
ทำการปกครองแทนตน คำว่า “เพื่อ” หมายถึง ผลประโยชน์จากการใช้อำนาจ 
การปกครองสุดท้ายต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่มือใครยาว 
สาวได้สาวเอา ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเราที่ผ่านมาในอดีตอาจ 
จะไม่เป็นไปตามหลักการดังที่กล่าวมาทั้งหมด ปัญหาและอุปสรรคส่วนหนึ่งเกิดจาก 
ความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่างๆ จนกระทั่งประเทศไทย
ได้ทำการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เป็นต้นมา ปัญหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตลอดจนหลักการที่ไม่เอื้อต่อ 
ความเป็นประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเราก็ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น

ปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน คอื จะตอ้งมกีารพฒันาการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง การปฏิวัติรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง 
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และเริ่มต้นกระบวนการประชาธิปไตย 
โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหาร 
ประเทศใหม่ ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย 

อกีปจัจยัหนึง่ทีท่ำใหก้ารพฒันาประชาธปิไตยเกดิความชะงกั คอื ความตอ่เนือ่ง 
ของรัฐบาล เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่  
แม้ว่านโยบายของรัฐบาลเดิมเป็นสิ่งที่ดีแต่รัฐบาลใหม่ก็ไม่นิยมใช้ชื่อนโยบายของ 
รฐับาลเดมิ ทัง้ทีเ่นือ้หาสาระของนโยบายไมไ่ดแ้ตกตา่งกนั เชน่ วนัหนึง่เคยพดูวา่นโยบาย 
การปฏริปูระบบราชการ เมือ่มกีารเปลีย่นรฐับาลใหมก่จ็ะมกีารเปลีย่นชือ่นโยบายนีใ้หม่ 
วา่การพฒันาระบบราชการ ถา้เปลีย่นแคถ่อ้ยคำแลว้ไมก่ระทบตอ่สาระสำคญักไ็มเ่ปน็ไร  
แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ เช่น สิ่งที่เคยอนุญาตให้ลงทุนก็ไม่อนุญาต 
ใหล้งทนุตอ่ไป สิง่ทีเ่คยสนบัสนนุการลงทนุตอ่ไปนีจ้ะไมส่นบัสนนุการลงทนุ เคยลดภาษี 
ต่อไปนี้จะขึ้นภาษี สภาพอย่างนี้กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

จลุนติ ิ: บทสรปุสง่ทา้ยและขอ้เสนอแนะอืน่ๆ ทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันา 
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

ศ.ดร. วิษณุฯ : ประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบการปกครองที่ดีและมีจุดอ่อน 
นอ้ยทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบอบปกครองรปูแบบอืน่ทีม่อียูใ่นปจัจบุนั อาจจะไมไ่ด ้
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ดีที่สุดแต่เรายังนึกระบอบการปกครองที่ดีกว่านี้ไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องรักษา 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้และต้องใช้ระบอบการปกครองน้ีให้เป็น ผมได้พยายาม 
อปุมาวา่ประชาธปิไตยเหมอืนกบัตน้ไม ้แนน่อนวา่ในระยะเวลาอนัใกลเ้ราอาจจะยงัไมไ่ด ้
รับประโยชน์เท่าที่ควร แต่ถ้าเราปลูกต้นประชาธิปไตยด้วยความอดทน พยายาม 
ประคับประคองให้ต้นประชาธิปไตยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวเราจะได้รับ 
ประโยชน์จากการปกครองระบอบในประชาธิปไตยอย่างแน่นอน อีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่ดีที่เหมาะสมเข้าไปเสริมความเข้มแข็งให้กับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผมเปรียบวัฒนธรรมทางการเมืองเสมือนเป็นดิน น้ำ ปุ๋ย 
และอากาศ ที่จะช่วยบำรุงให้ต้นไม้ประชาธิปไตยเจริญงอกงาม สิ่งเหล่านี้ถ้าสังคมไทย 
ยงัไมม่กีไ็มส่ายเกนิไปทีจ่ะสรา้งใหม้ ีเชน่ เรือ่งของความมรีะเบยีบวนิยั ความซือ่สตัยส์จุรติ  
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การเคารพในสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคล เป็นต้น

เม่ือหลายสิบปีมาแล้วมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต้ังกระทู้ถามเจ้าพระยามหิธร  
(ลออ ไกรฤกษ์) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในสภาว่า ทำไมในต่างประเทศจึงมีคณะ 
ลกูขนุจำนวน ๑๒ คน ซึง่เปน็ประชาชนธรรมดาทัว่ไปใหม้านัง่พจิารณาตดัสนิคด ีทำไม 
เมอืงไทยถงึไมน่ำระบบการพจิารณาพพิากษาคดโีดยคณะลกูขนุมาใช ้แตใ่หผู้พ้พิากษา 
เพียงนายเดียวขึ้นนั่งบนบัลลังก์ตัดสินคดีถูกๆ ผิดๆ เจ้าพระยามหิธรได้ตอบกระทู้ว่า 
ถ้าท่านคิดว่าจะเอาระบบลูกขุนมาใช้ก็ดี แต่ท่านช่วยคิดไว้อย่างหนึ่งด้วยนะว่า สมมติว่า 
ในขณะทีท่า่นยนืรอรถโดยสารสาธารณะอยูท่ีส่นามหลวง ทา่นเหน็คนรา้ยใชอ้าวธุมดีแทง 
คนทีย่นืรอรถโดยสารสาธารณะซึง่ยนือยูข่า้ง ๆ  ทา่น ทา่นมองเหน็และจำรปูพรรณสณัฐาน 
ของคนร้ายได้อย่างชัดเจน ท่านกล้าอาสาไปเป็นพยานในคดีนี้หรือไม่ ถ้าท่านไม่กล้า 
เพราะกลัวว่าจะโดนล้างแค้น หรือมองว่าไม่ใช่ธุระของตน ถ้าคนไทยยังคิดอย่างนี้ 
กอ็ยา่มเีลยครบัระบบลกูขนุ เพราะลกูขนุในระบบการพจิารณาคดขีองตา่งประทศไมไ่ด ้
มานัง่หลบั ๆ  ตืน่ ๆ  ในศาล แตต่อ้งมานัง่เพือ่ตดัสนิคดวีา่ผดิหรอืไมผ่ดิ (guilty or not guilty) 
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ถา้ผดิตอ้งไดร้บัโทษ ซึง่ในตา่งประเทศเขาไมก่ลวัวา่จำเลยจะมาลา้งแคน้ แตเ่ขามองวา่การได้
รบัเลอืกใหเ้ปน็ลกูขนุเปน็หนา้ที ่เปน็ความภาคภมูใิจ เปน็เกยีรตยิศ หลกัของการเลอืกลกูขนุ 
คือ เลือกคนที่อยู่ในชุมชนที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เช่น ถ้ามีการยิงกันตายที่ตลาด 
บางลำพู  ลูกขุนที่จะมานั่งพิจารณาและตัดสินคดีนี้ ต้องเลือกจากคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
ตลาดบางลำพ ูจะเอาคนทีอ่าศยัอยูจ่งัหวดัเชยีงใหมม่านัง่เปน็คณะลกูขนุในคดนีีไ้มไ่ด ้ซึง่กค็อื 
คนทีเ่คยเหน็หนา้ตากนัระหวา่งจำเลยกบัคนทีไ่ปนัง่เปน็ลกูขนุหรอืคนทีไ่ปเปน็พยานในศาล  
เมือ่เจา้พระยามหธิรตอบกระทูจ้บลง ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรไดป้รบมอืแสดงความชืน่ชม 
และได้ข้อยุติว่าระบบลูกขุนคงจะยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทย

ดังน้ันจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าส่ิงท่ีจะช่วยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า คือ

๑) ประชาธิปไตยนั้นเปรียบเหมือนกับต้นไม้ ต้องปลูกและดูแลให้เจริญเติบโต  
อยา่ไปตดั ไปโคน่กอ่นถงึเวลาอนัสมควร และตอ้งพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อย่างต่อเนื่อง

๒) ต้องให้ปุ๋ยที่บำรุงต้นประชาธิปไตย คือ การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ 
สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๓) ตอ้งนำหลกั ๓ ป. คอื ปฏบิตั ิปรยิตั ิและปฏเิวท มาใชใ้นการปลกูฝงัการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย และต้องมีธรรมะ ซึ่งในตอนต้นผมได้เริ่มประชาธิปไตยเป็นเรื่อง 
การเมอืงการปกครองไมใ่ชธ่รรมะจงึอาจปรบัเปลีย่นได ้แตป่ระชาธปิไตยกต็อ้งใชธ้รรมะ 
เข้ากำกับคือการเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความสุจริต ขันติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ 
มีมาในทศพิธราชธรรมทั้งนั้น

๔) ควรให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ทั้งในส่วนของรูปแบบหรือกระบวนการ และในส่วนของเนื้อหา  
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จุลนิติ : หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ของนานาอารยะประเทศในโลกน้ีได้วางหลักการพ้ืนฐานอันถือได้ว่า 
เป็นสาระสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร

รศ. ดร. ไชยนัตฯ์ : หลกัประชาธปิไตยคอืหลกัการทีป่ระชาชน 
ปกครองตนเอง โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักเสียงข้างมากในการตัดสิน 
ปัญหาหรือลงมติในเรื่องต่าง ๆ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย 
ดังนั้นจึงต้องมองว่า “มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันและเชื่อมั่น
ในการใช้เหตุผลของมนุษย์ ถ้าเราเชื่อมั่นและมองว่ามนุษย์ทุกคน
มีความเท่าเทียมกันมนุษย์ก็ควรได้รับเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน” 
นอกจากนี้หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
คอื การเปดิโอกาสใหท้กุคนไดพ้ฒันาความสามารถในทางการเมอืงโดย 
ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะคนรวยหรือคนชั้นสูง และยิ่งถ้าประชาธิปไตย 
ใหค้วามเทา่เทยีมในโอกาสดา้นตา่ง ๆ  ประชาธปิไตยกจ็ะเปน็ระบอบ 
ที่ดีและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาความสามารถในเรื่องต่าง ๆ  ของ 
ประชาชนทุกคนได้ 

จลุนติ ิ: ในทศันะของทา่นมคีวามเหน็วา่ปจัจบุนัประชาชน 
ชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
มากนอ้ยเพยีงใด และทา่นมคีวามเหน็วา่ปญัหาและอปุสรรคสำคญั 
ทีท่ำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทย 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์  ไชยพร 

๑ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. in Political 
Science สาขารัฐศาสตร์ จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา, Ph.D. in Political Philosophy 
ปรชัญาการเมอืง (ตะวนัตก) LSE.,University of London ประเทศองักฤษ, ปจัจบุนัเปน็อาจารยภ์าควชิาการปกครอง คณะรฐัศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้นเกิดจากสาเหตุใด ในขณะที่ประชาชนชาวไทย 
ต่างมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิและเสรีภาพเป็นอย่างมาก นับแต่มีการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รศ. ดร. ไชยนัตฯ์ : ปจัจบุนัประชาชนชาวไทยมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น เพราะหลังจากที่มีภาวะวิกฤติทางการเมือง 
หรือหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ผ่านมานั้น ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวและหวงแหน 
ในสิทธิเสรีภาพ รวมท้ังสิทธิการเลือกต้ังของตัวเอง แม้จะเป็นความต่ืนตัวทางการเมืองท่ี 
เกิดจากความขัดแย้งก็ตาม แต่หากจะมองในแง่ดีแล้วถือว่าเป็นความต่ืนตัวของประชาชน 
ทั้งสองฝ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึงประชาธิปไตยที่มีพลังมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง 

ก็คือ ปัญหาการก่อให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงขึ้นในสังคม ซึ่งถ้าจะกล่าว 
ตามความเป็นจริงแล้วความขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องปกติของการปกครองในระบอบ 
ประชาธปิไตยเพราะทกุคนมเีสรภีาพทางความคดิ มเีหตผุลของตวัเอง แตถ่า้ความขดัแยง้ 
นั้นถึงขนาดที่ว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้ หรือที่เรียกว่าไม่เคารพกติกาในเรื่องของการไม่ใช้ 
ความรนุแรง การละเมดิตอ่กฎหมายตรงนีก้ท็ำใหเ้ปน็ปญัหาวา่พลงัทีม่คีวามตืน่ตวันัน้
นา่จะเปน็เรือ่งด ีแมจ้ะเกดิความขดัแยง้กนัในเรือ่งของความคดิเหน็แตว่า่ควรอยูภ่ายใต้ 
กติกาและอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม ในที่นี้ถือเป็นข้อดีที่ประชาชนมีความตื่นตัว แต่ใน 
ปัจจุบันก็มีปัญหาว่าพลังนี้ไร้ทิศทางและไม่อยู่ในกรอบกติกาที่ควรจะเคารพร่วมกัน

ถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสแล้ว 
จะพบวา่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเปน็ประชาธปิไตยแบบตวัแทนเปน็เวลาถงึ ๒๐๐ กวา่ป ี 
(ประชาธปิไตยแบบตวัแทน คอื การทีป่ระชาชนไมไ่ดเ้ปน็ผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยโดยตรง  
แตถ่า้วา่กนัจรงิๆ แลว้ประชาชนมอีำนาจสงูสดุทกุคนกเ็ฉพาะวนัหยอ่นบตัรเลอืกตัง้ 
เท่านั้นเอง) ประเทศอังกฤษก็มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมี 
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พระมหากษตัรยิเ์ปน็ประมขุมาตัง้แต ่ค.ศ. ๑๖๘๘ และประเทศฝรัง่เศสเริม่การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ ค.ศ. ๑๗๘๙ จะเห็นว่าแต่ละประเทศมีระยะเวลา 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนานเป็นหลักร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้น สำหรับ 
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพียงแค่ ๗๘ ปี  
ดังนั้นถ้าเราดูจากข้อมูลประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยแล้ว  
จะเหน็วา่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่ครัง้เริม่ใชร้ะบอบประชาธปิไตยมาไมถ่งึ ๑๐๐ ป ี 
ก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เนื่องจากปัญหาในประเด็นเกี่ยวกับทาส๒ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ 

ส่วนในประเทศอังกฤษนั้นเมื่อเริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ม ี
การสำเรจ็โทษพระเจา้ชารล์สท์ี ่๑ เพือ่เปลีย่นการปกครองเปน็ระบอบทีอ่าจเรยีกไดว้า่ 
เป็นระบอบประธานาธิบดี แต่ในอีก ๑๐ ปีต่อมา ก็ต้องอัญเชิญพระมหากษัตริย์ 
กลบัมาเปน็ประมขุอกีครัง้หนึง่ (โดยเชญิกษตัรยิใ์นราชวงศส์จว๊ตมาปกครอง) เนือ่งจาก 
การปกครองในระบอบประธานาธิบดีนั้นไร้เสถียรภาพเป็นอย่างมาก จึงเห็นได้ว่า 
ในประเทศต่าง ๆ เกิดการนองเลือดกันหลายครั้ง ทำให้เกิดคำถามว่าถ้าประเทศไทย 
มีเหตุการณ์นองเลือดเหมือนกับต่างประเทศบ้างจะมีประชาธิปไตยที่ดีเทียบเท่ากับ 
ตา่งประเทศหรอืไม ่ผมเองไมเ่ชือ่วา่ถา้มเีหตกุารณน์องเลอืดแลว้ เราจะมปีระชาธปิไตย 
ที่ดีเทียบเท่ากับต่างประเทศเพราะในประเทศไทยก็มีเหตุการณ์นองเลือดมาแล้ว 
หลายครั้ง แม้จะมีพัฒนาการขึ้นมาบ้าง แต่ก็เกิดคำถามว่าคุ้มกันหรือไม่ ถ้าต้องเลือก 
ระหว่างชีวิตคนกับประชาธิปไตย ผมขอเลือกชีวิตคนดีกว่า เนื่องจากไม่แน่ใจว่า 
คนตายไปแล้วจะทำให้ประชาธิปไตยก้าวหน้าขึ้นมากน้อยขนาดไหนเพียงใด

ปญัหาและอปุสรรคสำคญัทีท่ำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ของประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้นเริ่มจากปัญหาของการพัฒนา 
ประชาธปิไตยภายหลงั พ.ศ. ๒๔๗๕ นบัแตม่กีารเปลีย่นแปลงการปกครองจนถงึปจัจบุนั 
ก็จะมีระดับขั้นของพัฒนาการ ปัญหาประชาธิปไตยถ้าย้อนไปในอดีตก็คือ ประชาชน 
ไม่มีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิทางการเมืองเท่าที่ควร เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร 
ประชาชนกไ็มส่นใจทีจ่ะไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ จงึเกดิปญัหาคอื ประชาชนนอนหลบัทบัสทิธ ิ
ทำให้มีคำกล่าวว่า “อย่านอนหลับทับสิทธิ” แต่เมื่อเวลาผ่านไป จนถึงเมื่อ ๔ – ๕ ปี 
ท่ีผ่านมาก็จะพบว่าปัญหาท่ีสำคัญไม่ใช่ปัญหาท่ีว่าประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังอีกต่อไป 
เพราะประชาชนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นในภาพรวม 
ของทัง้ประเทศ แตป่ญัหาประชาธปิไตยในปจัจบุนักค็อื การตดัสนิใจ มมุมอง เหตผุลทีใ่ช้

๒ สาเหตขุองสงครามเกดิจากความแตกตา่งระหวา่งแตล่ะรฐัในสหรฐัอเมรกิาทีม่รีปูแบบและชวีติความเปน็อยูแ่ตกตา่งกนัมาก 
ในขณะทีร่ฐัทางใตซ้ึง่จำเปน็ตอ้งใชท้าสในการเกษตรกรรมขนาดใหญ ่รฐัทางเหนอืกลบัเปน็อตุสาหกรรมทีไ่มจ่ำเปน็ตอ้งใชท้าสมากนกั 
เมื่ออับราฮัม ลินคอล์น ซึ่งมีแนวคิดต่อต้านระบบทาสอย่างชัดเจนได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาทำให้รัฐทางใต้  
๑๓ รัฐที่ไม่พอใจแยกตัวเป็นอิสระ และตั้งรัฐบาลใหม่ในนามว่าสมาพันธรัฐอเมริกา. 
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ในการเลอืกตัง้อาจจะตอ้งพฒันามากขึน้กวา่นี ้กลา่วคอืทีผ่า่นมาเราตอ้งการแคป่รมิาณ 
ของการเลือกตั้ง แต่ปัจจุบันปริมาณเราก็พอใช้ได้แล้วเหลือแต่เพียงคุณภาพของ 
การเลือกตั้ง

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ความสลับซับซ้อนของกลไกในการทำงานของ 
สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ  ซ่ึงจะต้องอาศัยบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เช่นในกรณีของการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประชาชนสว่นใหญก่เ็ขา้ใจวา่ยบุสภาผูแ้ทนราษฎรเปน็สิง่ทีด่แีลว้จะไดใ้ห้ 
ประชาชนใชส้ทิธเิลอืกผูแ้ทนของตวัเองไดใ้หม ่แตใ่นสายตาของนกัวชิาการจำนวนหนึง่ 
โดยเฉพาะนักรัฐศาสตร์ก็พบว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นการ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ชอบธรรม ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีปัญหา 
ขดัแยง้อะไร ในขณะเดยีวกนัเมือ่อดตีนายกรฐัมนตรถีกูกลา่วหา กค็วรจะใชส้ทิธแิถลง
ตอ่สภาเพราะสภาทำหนา้ทีต่รวจสอบฝา่ยบรหิารอยูแ่ลว้ แตก่ลบัยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 
เพื่อยุติปัญหา ซึ่งประชาชนยังมองไม่ออกว่าเป็นการใช้กลไกในการเลือกตั้งในทาง 
ชอบธรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมาก จึงหวังว่าภาวะวิกฤติทางการเมือง 
ที่เกิดขึ้นในช่วง ๔ – ๕ ปีที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนแก่ทุกฝ่าย ในขณะเดียวกัน 
การชุมนุมของฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็บานปลายจนกระทั่งมีการ 
ยดึทำเนยีบรฐับาลหรอืชมุนมุทีห่นา้สนามบนิซึง่กม็ปีญัหาตคีวามคำวา่ “ทีส่าธารณะ” 
หมายถึงอะไร คำว่า “สันติวิธี” หมายถึงอะไร ก็ต้องทำให้ชัดเจนขึ้นในสังคมของเรา

อาจกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งถือเป็นบันไดขั้นแรกของระบอบประชาธิปไตย 
เพราะประชาชนเองมีอำนาจเต็มท่ีในวันเลือกต้ัง ท่ีเหลือก็จะเป็นหน้าท่ีของตัวแทนของ 
ประชาชนท่ีเขาเลือก คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถ้าเป็นระบบรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
กจ็ะตอ้งเลอืกนายกรฐัมนตรซีึง่ในสว่นนีก้ย็งัมปีญัหากบัประชาชนจำนวนหนึง่เนือ่งจาก 
ประชาชนบางส่วนมองว่าพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียง 
จากการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแล้วทำไมถึงไม่ได้เป็นรัฐบาล คำตอบคือแม้พรรค 
จะได้คะแนนเสียงเลือกตั้งจากประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คะแนนเสียง 
เกนิกึง่หนึง่ของสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะฉะนัน้พรรคประชาธปิตัยท์ีไ่ดค้ะแนนเสยีง 
เป็นอันดับสองจากการเลือกต้ังท่ัวไปแต่ได้รับความไว้วางใจจากพรรคอ่ืน ๆ  หลังจากท่ี 
พรรคพลังประชาชนได้พ้นจากการเป็นรัฐบาลแล้วซึ่งรวมคะแนนแล้วเกินกึ่งหนึ่ง 
ของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้จัดตั้งเป็นรัฐบาล นี่คือหลักสากลที่ทั่วโลกปฏิบัติกันมา 
แต่ประชาชนยังไม่เข้าใจในหลักการตรงนี้ก็เลยมีคนไปบิดเบือนว่า เกิดการฉวย 
โอกาสไปจัดตั้งรัฐบาลเอง เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งทั่วไป 
เมื่อไม่นานมานี้ พรรคอนุรักษ์นิยมได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง 
แต่ไม่ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของพรรคแรงงานซึ่งได้ 
คะแนนเสยีงจากการเลอืกตัง้มาเปน็อนัดบัสองทัง้สองพรรคจงึตอ้งมองหาพรรคทีส่าม 
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เพราะหากพรรคใดจับมือได้ก่อนก็จะทำให้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาก็จะได ้
จัดตั้งรัฐบาล นี่คือหลักการของประชาธิปไตย แต่ในเมืองไทยยังไม่เข้าใจหลักการนี ้
เทา่ทีค่วรเพราะยงัไมเ่คยมปีญัหาลกัษณะนี ้อยา่งมากสมยักอ่นกค็ดิเพยีงวา่ทำอยา่งไร 
ไม่ให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเท่านั้นเอง

จุลนิติ : กระบวนการในการสร้างประชาธิปไตย โดยเฉพาะการสร้าง 
จิตสำนึกของประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
นั้นควรมีแนวทางอย่างไร 

รศ. ดร. ไชยนัตฯ์ : สำหรบักระบวนการสรา้งประชาธปิไตยนัน้ เราจะตอ้งเริม่ 
จากการสง่เสรมิใหค้นในสงัคมเรยีนรู ้และตระหนกัถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูอ้ืน่ ตลอดจน 
ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าประชาธิปไตยท่ีแท้จริงน้ันต้องอยู่บนหลัก “นิติรัฐ” กล่าวคือ  
การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยน้ันไม่ได้หมายถึงการปกครองโดยเสียงข้างมาก 
อย่างเดียว แต่หมายถึงการปกครองโดยกฎหมาย และยึดหลักพื้นฐาน ๓ ประการ  
ไดแ้ก ่(๑) ความชอบดว้ยระบบกฎหมาย (๒) ความชอบดว้ยกฎหมาย (๓) ความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐนั้น หากฝ่ายที่มีเสียงข้างมาก 
กระทำการใด ๆ  ทีผ่ดิแนวทางทีถ่กูทีค่วรหรอืขดัตอ่รฐัธรรมนญู ศาลรฐัธรรมนญูกจ็ะเปน็ 
ผู้ตัดสินว่าสิ่งที่เสียงข้างมากกระทำนั้น ทำได้หรือไม่ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

กระบวนการสรา้งประชาธปิไตยทีส่ำคญัอกีประการหนึง่ คอื การออกกฎหมาย 
เพื่อควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งในขณะนี้ก็มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เพ่ือเป็นมาตรการในการคุ้มครองความสะดวก 
ของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น 
ตามกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ 
ตอ่ความสะดวกของประชาชน ตอ้งแจง้การชมุนมุตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นเริม่การชมุนมุ และ 
ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ต้องดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดย 
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สงบและปราศจากอาวธุ เชน่เดยีวกบันานาประเทศ ไมว่า่จะเปน็ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ฝรัง่เศส เยอรมนั หรอืองักฤษซึง่ผา่นประสบการณใ์นการตอ่สูท้างการเมอืงอนัเลวรา้ย  
ต่างก็มีกฎหมายในการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ ซ่ึงกำหนดให้ผู้จัดการชุมนุมท่ี 
ก่อให้เกิดความรุนแรง หรือมีการอภิปรายย่ัวยุให้เกิดความรุนแรง จะต้องรับผิดชอบ 
โดยการถูกดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที 

ทั้งนี้ การสร้างประชาธิปไตยนั้นถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะ 
เปน็นกัวชิาการ หรอือาจารยก์อ็าจจะจดัสมัมนาเพือ่ใหค้วามรู ้เพือ่เปดิเวทใีหค้นมาแสดง
ความคดิเหน็รว่มกนัวา่แนวทางทีถ่กูตอ้งนัน้คอือะไร หรอืเราจะรว่มกนัแกป้ญัหาอยา่งไร 
ซึ่งถือเป็นการสร้างกระแสให้คนกลับเอาไปคิดวิเคราะห์ต่อถึงเหตุผลของแต่ละฝ่าย  
และในส่วนของรัฐสภา ก็ควรหาวิธีการท่ีจะทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
ขา้ราชการ เจา้หนา้ที ่ตลอดจนประชาชนทัว่ไปไดม้คีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจถงึวถิชีวีติ
แบบสังคมประชาธิปไตยที่ถูกต้องต่อไป  

จลุนติ ิ: การพฒันาประชาธปิไตยของประเทศไทยใหม้คีวามเขม้แขง็มัน่คง 
และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัการทีว่า่เปน็ “การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน” นัน้ ควรจะตอ้งมกีารพฒันาอยา่งไร 
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 

รศ. ดร. ไชยันต์ฯ : หากจะกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว  
ประเทศไทยถอืวา่ดทีีส่ดุในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตด้ว้ยกนั ทัง้นี ้เนือ่งจาก 
ประสบการณท์างการเมอืงทีผ่า่นมาของไทยถอืเปน็บทเรยีนทีด่ ีทีท่ำใหป้ระชาชนเขา้ใจ 
และเขา้ถงึประชาธปิไตย ในความคดิของผมจงึคดิวา่ประชาธปิไตยของไทยในปจัจบุนั 
ถือว่ามีการพัฒนาแล้ว เพียงแต่เราอาจจะต้องกำหนดทิศทางและคุณภาพเข้าไปเพื่อ
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
เท่านั้น

โดยวิธีการกำหนดทิศทางและคุณภาพดังกล่าวนั้นควรเริ่มต้นจากรัฐสภา 
กลา่วคอื รฐัสภาจะตอ้งคดิหาวธิกีารทีจ่ะทำใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 
และบคุลากรเขา้ใจวา่แทจ้รงิแลว้หลกัการ กฎเกณฑ ์และกตกิาของระบอบประชาธปิไตย 

การสรา้งประชาธปิไตยนัน้ถอืเปน็สิง่ทีท่กุฝา่ยตอ้งรว่มมอืกนั ไมว่า่จะเปน็นกัวชิาการ 
หรอือาจารยก์อ็าจจะจดัสมัมนาเพือ่ใหค้วามรู ้เพือ่เปดิเวทใีหค้นมาแสดงความคดิเหน็รว่มกนั 
ว่าแนวทางที่ถูกต้องนั้นคืออะไร หรือเราจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งถือเป็นการสร้าง 
กระแสให้คนกลับเอาไปคิดวิเคราะห์ต่อถึงเหตุผลของแต่ละฝ่าย
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คืออะไรเพื่อให้รัฐสภาเปรียบเสมือน think tank ในการให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยอาจมีการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยให้มี 
ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

รศ. ดร. ไชยนัตฯ์ : สำหรบัประเดน็เรือ่งพลเมอืงกบัการพฒันาประชาธปิไตยนัน้  
ในทางปฏิบัติเราต้องเริ่มพิจารณาจากการให้ความสำคัญกับเยาวชนโดยเฉพาะในวัย 
เปลีย่นผา่นจากอาย ุ๑๗ ปเีปน็อาย ุ๑๘ ป ีซึง่เปน็พลเมอืงใหมม่สีทิธเิลอืกตัง้ อนัถอืเปน็ 
พลเมืองเต็มตัวเราต้องสร้างให้เด็กและเยาวชนในวัยน้ีได้มีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในฐานะ 
เป็นผู้กำหนดความเป็นไปของบ้านเมือง อีกทั้งยังมีสิทธิช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนเองและครอบครัว เช่นเดียวกับพิธีการโกนจุกในอดีตซึ่งเป็นกุศโลบายในการ 
ประกาศให้สังคม และเด็กรับรู้ว่าตนเองพ้นจากความเป็นเด็กแล้ว หรือประเพณี 
ใหค้นอาย ุ๒๐ ป ีบวชเรยีน กเ็พือ่ใหต้ระหนกัวา่ตนเปน็ผูใ้หญม่วีฒุภิาวะ แตใ่นปจัจบุนั 
เรายังไม่ให้ความสำคัญกับเยาวชนกลุ่มนี้เท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า 
จะเป็นรัฐสภา หรือสถาบันพระปกเกล้าควรดำเนินการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้เยาวชน 
กลุ่มนี้ได้ตระหนักถึงสิทธิในฐานะพลเมืองของตนในการสร้างการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยของประเทศ 

สำหรับประเด็นเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ัน ในความเห็นของผมคิดว่ายังไม่ควร 
มีการแก้ไข แต่ในบางประเด็นที่จะทำให้บ้านเมืองมีความสมานฉันท์ก็ควรจะได้มีการ 
ดำเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ อาท ิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๓๗ ว่าด้วยการลงโทษกรณีทุจริตการเลือกตั้งโดยการยุบพรรคการเมือง 
ซึง่เปน็ทีว่พิากษว์จิารณว์า่การยบุพรรคการเมอืงทำเกดิความเสยีหาย กอ็าจมกีารแกไ้ข 
ให้ลงโทษเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นก็ได้ แต่อาจเพิ่มบทลงโทษให้มีความรุนแรงขึ้น เช่น 
จากที่ให้ตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ปี เป็นตัดสิทธิทางการเมือง ๑๐ ปี เป็นต้น 
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จลุนติ ิ: หลกัการของการปกครองระบอบประชาธปิไตยของ 
นานาอารยประเทศในโลกนีไ้ดว้างหลกัการพืน้ฐานอนัถอืไดว้า่เปน็
สาระสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร 

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : คำว่า “ประชาธิปไตย” หมายถึงการ 
ปกครองโดยประชาชนเป็นใหญ่ เป็นรูปแบบหน่ึงของระบอบการปกครอง 
(Regime of Government) ซึ่งเราคงทราบว่าในประวัติศาสตร ์
ของมนุษยชาตินั้น ได้ผ่านรูปแบบการปกครองมาแล้วหลายรูปแบบ 
ดว้ยกนั โดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมานัน้ประเดน็ทีน่บัวา่เปน็คำถาม
ทีส่ำคญัทีส่ดุ คอื “อำนาจสงูสดุในการปกครองประเทศหรอือำนาจ 
อธิปไตยควรเป็นของใครหรือควรอยู่ท่ีใคร” และในท่ีสุดแล้วพัฒนาการ 
ของแนวความคิดทางด้านการเมืองโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่ 
เป็นต้นมา ได้ให้การยอมรับและถือว่าอำนาจสูงสุดในการปกครอง 
ประเทศ “ควรเป็นของประชาชน” 

ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว  
หลักการพืน้ฐานหรอืหวัใจทีม่คีวามจำเปน็ต้องพจิารณาและคำนึงถงึ 
คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของใคร ฉะนั้น  
ถ้าหากว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของพระเจ้าหรือผู้แทน 
ของพระเจ้าบนพื้นพิภพ หรือเป็นของพระมหากษัตริย์ หรือเป็นของ 
นักวิชาการหรือนักปราชญ์แล้ว การปกครองในรูปแบบนั้นไม่ถือว่า 
เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยนัน้อำนาจสงูสดุในการปกครองประเทศตอ้งเปน็ของ
ประชาชน หลกัการนีค้อืหลกัการพืน้ฐานอนัถอืไดว้า่เปน็สาระสำคญั
หรือนิยามที่สั้นที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์

๑ Doctor der Rechte (summa cum laude) Universität Göttingen ประเทศเยอรมัน, ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชา
กฎหมายมหาชน ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ใหพ้จิารณาในแงข่องตวัผูท้ีเ่ปน็เจา้ของอำนาจสงูสดุในการปกครองประเทศวา่เปน็ใคร 
อยา่งไรกต็ามการแสดงออกซึง่อำนาจของประชาชนนัน้อาจเปน็ไปไดใ้นหลายลกัษณะ 
ดงันัน้การใชอ้ำนาจสงูสดุจงึอาจมรีปูลกัษณแ์ตกตา่งกนัไปได ้เชน่ การออกเสยีงเลอืกตัง้ 
การออกเสยีงประชามต ิการใหอ้งคก์รของรฐัทีม่คีวามชอบธรรมทางประชาธปิไตยเปน็ 
ผู้ใช้อำนาจ เป็นต้น

จุลนิติ : ในทัศนะของอาจารย์มีความเห็นว่าปัจจุบันประชาชนชาวไทย 
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด 

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : เดิมสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาและเรียนหนังสืออยู่ใน 
มหาวทิยาลยั ผมถกูสอนใหเ้ชือ่หรอืเขา้ใจเหมอืนกบัทีค่นสว่นใหญเ่ขา้ใจกนัวา่ ประชาชน 
ของประเทศไทยยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจวา่การปกครองระบอบประชาธปิไตยคอือะไร  
หรือยังไม่มีความเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ทรงอำนาจหรือเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
อยา่งไร และผมถกูสอนใหเ้ชือ่อกีวา่สาเหตทุีท่ำใหร้ะบอบประชาธปิไตยของประเทศไทย 
มีปัญหานั้น สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยคณะราษฎร๒เป็นการชิงสุกก่อนห่าม เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง 

๒ “คณะราษฎร” เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนไทยซึ่งเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในประเทศฝรั่งเศสเป็น 
แกนนำ และตอ่มาไดร้ว่มมอืกบักลุม่นายทหารในประเทศไทยอกีจำนวนหนึง่กอ่ตัง้เปน็คณะราษฎรขึน้ โดยคณะราษฎรไดท้ำการประชมุ 
อย่างเป็นทางการครั้งแรกเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ หอพักแห่งหนึ่ง 
ตั้งอยู่ในถนนซอมเมอราร์ด กรุงปารีส โดยมีสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๗ คน ได้แก่ ๑) นายปรีดี  พนมยงค์  
๒) รอ้ยโท ประยรู  ภมรมนตร ี๓) รอ้ยโท แปลก  ขตีตะสงัคะ ๔) รอ้ยตร ีทศันยั  มติรภกัด ี๕) นายตัว้  ลพานกุรม ๖) หลวงศริริาชไมตร ี
และ ๗) นายแนบ  พหลโยธิน ซึ่งต่อมาคณะราษฎรได้ชักชวนนายทหารในประเทศ ๔ นาย ซึ่งได้รับสมญานามว่า “สี่ทหารเสือ” 
เข้าร่วมกลุ่มด้วย ได้แก่ ๑) พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา  (พจน์  พหลโยธิน)  ๒) พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ  พันธุมเสน)   
๓) พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ  เอมะศิริ) และ ๔) พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน  ชูถิ่น).
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การปกครองโดยกลุ่มนักเรียนนอกหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นคนหัวก้าวหน้าและได้รับ 
อิทธิพลแนวความคิดมาจากตะวันตก พอกลับมาประเทศไทยจึงรีบร้อนเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง โดยท่ีประชาชนของประเทศยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยคืออะไร จนส่งผลทำให้เกิดเป็นปัญหาของประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ผมได้ตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ผมเคยรับรู้มานั้นน่า
จะเป็นแนวความคิดที่ผิด และถ้าหากถามผม ณ ปัจจุบันนี้ว่าประชาชนชาวไทย 
โดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากน้อย 
เพียงใด ผมเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ประชาชนชาวไทยโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความ 
เข้าใจดี อย่างน้อยที่สุดก็ตระหนักรู้ในสิทธิในเสียงของตนเอง ทั้งนี้ โดยพิจารณาจาก 
พัฒนาการในทางการเมือง โดยเฉพาะในช่วง ๓ ถึง ๔ ปี ที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะเป็น 
ประชาชนในฝา่ยใดหรอืสใีดกต็าม ผมเชือ่วา่เขามคีวามเขา้ใจและตระหนกัดวีา่อำนาจ 
สงูสดุในการปกครองประเทศแทจ้รงิแลว้มนัเปน็อำนาจของเขา เพยีงแตว่ธิกีารในการ 
แสดงออกหรือการใช้อำนาจและแนวความคิดบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันเท่านั้น และ 
บางสว่นอาจจะยงัไมต่ระหนกัถงึความสำคญัของการเคารพเสยีงขา้งมากอยา่งเพยีงพอ  
คือคิดว่าเสียงข้างน้อย (ที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นนำ) ถูกต้อง เมื่อถูกต้อง 
เสียแล้วจึงมีความชอบธรรมที่จะทำอะไรแม้แต่จะกระทบกับแก่นของประชาธิปไตย 
ก็ได้ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด
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จุลนิติ : ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การพัฒนาการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้นเกิดจากสาเหตุใด  
และกระบวนการในการสร้างประชาธิปไตยโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกของ 
ประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั้นควรมี 
แนวทางอย่างไร

รศ. ดร. วรเจตนฯ์ : สำหรบัคำถามประเดน็นีอ้าจจะตอบยาก เพราะวา่ปญัหา 
และอปุสรรคสำคญัทีท่ำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทย 
ไม่ประสบผลสำเร็จเป็นปัญหาท่ีมีความเก่ียวข้องกับระบบการเมืองของไทยในปัจจุบัน  
กล่าวคือ กลุ่มชนชั้นนำของสังคมไทยในปัจจุบันยังมีการโต้เถียงกันว่าแท้จริงแล้ว 
ประชาชนชาวไทยมีความพร้อมหรือมีความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยหรอืไม ่ฝา่ยหนึง่มคีวามเหน็วา่ยงัไมพ่รอ้ม เนือ่งจากการเลอืกตัง้ทีผ่า่นมา 
ทำให้ได้นักการเมืองเข้ามาทุจริตคอร์รัปชัน และกระบวนการในการเลือกตั้งยังมี 
การซือ้เสยีง รวมทัง้มคีวามเชือ่วา่นกัธรุกจิทีเ่ขา้สูร่ะบบการเมอืงอาจจะผกูขาดอำนาจ 
ทางการเมอืงโดยผา่นกลไกพรรคการเมอืง และอาจจะนำไปสูร่ะบบเผดจ็การนายทนุได ้ 
ดังนั้น จึงทำให้มีความเข้าใจหรือความเชื่อว่าประชาชนชาวไทยยังไม่พร้อมกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

สำหรับในมุมมองของผม ในเบ้ืองต้นจะต้องมีความเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตย 
เป็นระบอบการปกครองซึ่งมองว่ามนุษย์ทุกคนในสังคมล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์ 
ในทางการเมืองทั้งสิ้น เป็นเรื่องปัจเจกของบุคคลแต่ละคนหรือของกลุ่มบุคคล 
แตล่ะกลุม่ ไมว่า่จะเปน็นกัวชิาการ ชาวไรช่าวนา คนขบัรถแทก็ซี ่ขา้ราชการ หรอืทกุคน 
ที่อยู่ในระบบนี้ ล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์ในทางการเมืองทั้งสิ้น ดังนั้น ระบอบ 
ประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบที่พยายามจัดสรรผลประโยชน์ในทางการเมืองให้มี 
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้หลักนิติรัฐ

หากถามว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยยังคงมีปัญหาเร่ืองน้ีอยู่ในปัจจุบัน ผมคิดว่า 
มสีาเหตสุำคญัมาจากความไมล่งตวัของดลุอำนาจหรอืความไมล่งตวัของโครงสรา้ง
การเมอืงการปกครอง นบัตัง้แตเ่ริม่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ 
กลา่วคอื กอ่นป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์ 
ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ 
พระมหากษัตริย์ แต่ภายหลังมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็น 
ของประชาชนท้ังหลาย ซ่ึงหากพิจารณาในทางหลักการแล้วอาจจะมีการเปล่ียนแปลง  
แตห่ากพจิารณาในแงข่องดลุอำนาจจรงิ ๆ  แลว้ ผมมคีวามเหน็วา่อาจจะไมเ่ปน็ไป 
ตามหลักการประชาธิปไตยเท่าใดนัก
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อยา่งไรกต็าม ในชว่งประมาณ ๑๕ ปแีรก ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ระบบกำลังดำเนินไปในทิศทางของประชาธิปไตย 
เปน็ลำดบั แตก่ม็าสะดดุเอาเมือ่มกีารทำรฐัประหารในป ีพ.ศ. ๒๔๙๐๓ และนบัแตน่ัน้ 
เปน็ตน้มาอำนาจสงูสดุในการปกครองประเทศแทบจะไมไ่ดต้กมาอยูใ่นมอืหรอืเปน็ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะเหตุที่มักจะมีกระบวนการที่พยายามสกัดกั้น 
พฒันาการของประชาธปิไตยมาโดยตลอด นบัตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๔๙๐ เรือ่ยมา และสง่ผล 
ทำใหป้ระเทศไทยเขา้สูว่งจรการทำรฐัประหาร การยดึอำนาจ ฉกีทำลายรฐัธรรมนญู 
จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และสุดท้าย 
ก็มีการยึดอำนาจ เป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

สาเหตปุระการหนึง่ซึง่เปน็ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยในประเทศไทยไมป่ระสบผลสำเรจ็คอื ความลม้เหลวหรอืความพา่ยแพ ้
ของคณะราษฎรในการสถาปนาอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือนิติรัฐให้เป็นอุดมการณ์ 
ของสังคม กล่าวคือ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรไม่สามารถ 
ทีจ่ะทำใหอ้ดุมการณป์ระชาธปิไตยหรอืนติริฐัแทรกซมึผา่นเขา้ไปในกลุม่คนหรอืองคก์ร 
ทีม่อีำนาจในทางวนิจิฉยัชีข้าดหรอืตดัสนิปญัหาสำคญั ๆ  ของประเทศได ้เราอาจพดูถงึ 
องค์กรได้หลายองค์กร แต่อาจจะยกตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดได้ เช่น กองทัพ 
หรือองค์กรตุลาการ หากกล่าวเฉพาะองค์กรตุลาการ เราจะเห็นว่าองค์กรตุลาการ 
เป็นองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อยที่สุดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง เนื่องจากได้รับเอาโครงสร้างขององค์กรตุลาการเดิมก่อนมี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเกือบทั้งหมด รวมทั้งมีบทบาทในการพิทักษ์และ 
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนหรอืมสีว่นในการพฒันาประชาธปิไตยนอ้ยมาก  
ดังนั้น พลังในการที่จะผลักหรือขับเคลื่อนประชาธิปไตยในช่วงเวลานั้นจึงอ่อนแรงลง 
ประกอบกบัการตอ่สูก้นัของกลุม่ชนชัน้นำหรอืกลุม่อำนาจเดมิกอ่นมกีารเปลีย่นแปลง 
การปกครองซึ่งมีความชาญฉลาดในการที่จะดึงอำนาจกลับคืนมาทีละเล็กทีละน้อย 

๓ การรัฐประหารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นการยึดอำนาจโดยคณะทหารบก ซึ่งผู้นำส่วนใหญ่ 
เปน็นายทหารนอกประจำการ โดยมพีลโท ผนิ  ชณุหะวณั เปน็ผูน้ำ และประกอบดว้ย นาวาเอก กาจ  กาจสงคราม, พนัโท กา้น  จำนงภมูเิวท,  
พนัเอก สวสัดิ ์ สวสัดเิกยีรต,ิ พนัเอก สฤษดิ ์ ธนะรชัต ์และพนัเอก เผา่  ศรยีานนท ์ ไดน้ำกำลงัทหารเขา้ยดึอำนาจจากรฐับาลของพลเรอืตร ี 
ถวลัย ์ ธำรงนาวาสวสัดิ ์ซึง่ดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ใหล้าออกจากตำแหนง่ เมือ่ทำการรฐัประหารไดส้ำเรจ็คณะรฐัประหาร 
ไดส้นบัสนนุให ้จอมพล ป. พบิลูสงคราม  ขึน้เปน็หวัหนา้คณะรฐัประหาร และแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูบ้ญัชาการทหารแหง่ประเทศไทย  และได้ 
ประกาศยุบสภาและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ โดยได้นำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม” ร่างโดยนาวาเอก กาจ  กาจสงคราม ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกล่าว มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย 
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งราษฎร 
เป็นผู้เลือกตั้ง และได้มอบหมายให้นายควง  อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลต่อไป.
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ผ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จนทำให้อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครอง 
ประเทศไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง นี่ยังไม่ต้องพูดถึงกองทัพที่แทบจะไม่มี
อุดมการณ์ในเรื่องการรักษาคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยหรือการพิทักษ์คุ้มครอง
รัฐธรรมนูญเลย

ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของคณะราษฎรอาจมีสาเหตุ 
มาจากความขัดแย้งภายในคณะราษฎรเอง กล่าวคือ ภายหลังจากที่ได้อำนาจมา  
นอกจากจะต้องต่อสู้กับกลุ่มอำนาจเก่าแล้ว ในคณะราษฎรเองความคิดเห็นบางอย่าง 
ยังไม่ลงรอยกัน และความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนี้ทำให้เกิดการต่อสู้กัน จนมาถึงจุด 
ทีท่ำใหส้ถานการณผ์นัแปรไป คอืภายหลงัเหตกุารณส์วรรคตของรชักาลที ่๘ และเปน็เหต ุ
ที่ทำให้ ศ. ดร. ปรีดี  พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมแกนนำของคณะราษฎร 
ฝ่ายก้าวหน้า ผู้ก่อตั้งและผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ 
การเมือง ซ่ึงขณะน้ันดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับ 
เหตุการณ์ดังกล่าวและต้องได้รับผลร้ายจนเป็นเหตุให้ต้องล้ีภัยการเมืองไปยังต่างประเทศ 
และเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทางการเมือง เหตุการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใน 
ทางประวตัศิาสตรใ์นความคดิเหน็ของผม เพราะถา้ไมม่เีหตกุารณห์รอืจดุเปลีย่นตรง
นั้น ปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยของประเทศไทยอาจมีพัฒนาการไปอีกระดับหนึ่งแล้ว 

ปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
เมือ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดส้รา้งกลไกใหร้ฐับาล 
มคีวามเขม้แขง็และมเีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้ และรฐับาลทีม่คีวามเขม้แขง็ดงักลา่วเปน็ 
รัฐบาลชุดที่มีนโยบายและการทำงานถูกใจประชาชนส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกัน 
รัฐบาลชุดดังกล่าวได้ถูกกล่าวหาหรือมีข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
และผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้นำ ในที่สุดปัญหาหรือแนวความคิดในสองด้านนี้ได้มา
ปะทะกนั และคนในสงัคมไทยสว่นใหญไ่มส่ามารถแยกแยะไดว้า่ปญัหาเรือ่งใดเปน็ 
เรื่องหลัก ปัญหาเรื่องใดเป็นเรื่องรอง จึงได้ยกเอาเรื่องที่เป็นเรื่องรองกลายมาเป็น 
เรื่องหลัก กล่าวคือ ยกเอาเรื่องการจัดการกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นเรื่องหลัก  
ซึ่งภายใต้แนวความคิดแบบนี้จึงเป็นต้นเหตุในการทำลายอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
โดยไม่รู้ตัว เพราะอดีตนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งภายใต้หลักเกณฑ์ของ 
ประชาธิปไตย ในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ 

คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าปัญหาเรื่องใดเป็นเรื่องหลัก 
ปญัหาเรือ่งใดเปน็เรือ่งรอง จงึไดย้กเอาเรือ่งทีเ่ปน็เรือ่งรองกลายมาเปน็เรือ่งหลกั กลา่วคอื 
ยกเอาเรือ่งการจดัการกบัอดตีนายกรฐัมนตรมีาเปน็เรือ่งหลกั ซึง่ภายใตแ้นวความคดิแบบนี้
จึงเป็นต้นเหตุในการทำลายอุดมการณ์ประชาธิปไตยโดยไม่รู้ตัว
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ทบัซอ้นนัน้ ตอ้งดำเนนิการหรอืจดัการไปตามระบบหรอืกลไกของประชาธปิไตย ซึง่ผม 
ไมส่ามารถใหค้ำตอบไดว้า่ตอ้งใชเ้วลานานเพยีงใด เพราะขึน้อยูก่บัตวัระบบทีจ่ะแกไ้ข
ปญัหาดว้ยตวัเอง ถา้เราเชือ่ในระบบหรอืกลไกของประชาธปิไตย  แตถ่า้หากเราไมเ่ชือ่ 
ว่าระบบหรือกลไกของประชาธิปไตยจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ แล้วเราจะ
มาเรียกร้องประชาธิปไตยกันทำไม

ดังน้ัน ผมจึงอยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าต้นเหตุท่ีทำให้การพัฒนาการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทยไมป่ระสบผลสำเรจ็อยูต่รงไหน ตน้เหตขุองปญัหา 
อยู่ที่ประชาชนจริงหรือไม่ สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราคงไม่สามารถกล่าวได้ว่า 
ประชาชนไทยทุกคนหรือแม้กระทั่งในโลกนี้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่เท่ากัน  
ตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่ในเยอรมัน ผมได้ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ 
เยอรมัน ทำให้ทราบว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งของประเทศเยอรมัน 
ไดว้างหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเลอืกตัง้ไวค้อ่นขา้งสลบัซบัซอ้น และผมลองถามชาวบา้น 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ชาวบ้านตอบว่าไม่รู้และไม่มีทางที่จะรู้ได้ เพราะว่าเป็นเรื่อง 
ที่มีความสลับซับซ้อนมาก แต่อย่างน้อยชาวบ้านรู้ว่ามีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และรู้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของเขา ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องในทาง
เทคนิคที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย 

สำหรบัประเทศไทย ผมมคีวามเหน็วา่ปจัจบุนันีก้ลุม่ชนชัน้นำของสงัคมไทย 
หรือกลุ่มคนท่ีอยู่ในระดับผู้นำของประเทศน่าจะยังมีความไม่พร้อมกับการเปล่ียนแปลง 
การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
เปน็ของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ เพราะอาจกลวัวา่จะมผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์อง
ตนเอง และกลวัวา่ประชาชนจะถกูหลอกโดยนกัการเมอืงฉอ้ฉล ดว้ยความกลวัดงักลา่ว 
จงึทำใหค้นกลุม่นี ้รวมทัง้นกัวชิาการและขา้ราชการระดบัสงู ไดพ้ยายามแสวงหาวธิกีาร 
หรอืระบอบการปกครองในอกีลกัษณะหนึง่ ซึง่ไมใ่ชก่ารปกครองระบอบประชาธปิไตย  
ถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒ และมาตรา ๓ จะได้ 
วางหลกัการไวว้า่ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมุข และอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็ตาม แต่หากพิจารณา 
ลึกลงไปในทางเน้ือหาของรัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นว่ามีกลไกบางประการท่ีไม่สอดคล้อง 
กบัหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตย เชน่ หลกัการเกีย่วกบัการยบุพรรคการเมอืง  
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 

ปัจจุบันนี้กลุ่มชนชั้นนำของสังคมไทยหรือกลุ่มคนที่อยู่ในระดับผู้นำของประเทศ 
น่าจะยังมีความไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 33

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

พรรคการเมืองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับการกระทำความผิด เพราะเท่ากับไปทำลาย 
การรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงเจตจำนงในทางการเมืองของประชาชน อีกทั้งหลักการ 
ดงักลา่วไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ตป่ระการใด หรอืหลกัการทีก่ำหนดใหส้มาชกิวฒุสิภา 
มีที่มาจากการสรรหาส่วนหนึ่ง หรือการกำหนดให้ตุลาการมีบทบาทและอำนาจ 
เพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยความ 
ยากลำบาก เป็นต้น

โดยสรุปแล้วปัญหาและอุปสรรคสำคัญท่ีทำให้การพัฒนาการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จ คือ การที่อำนาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศยังไม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น วิธีการหรือแนวทาง 
ในการแกไ้ขปญัหาทีง่า่ยทีส่ดุ คอืการยอมรบักนัในหลกัการเบือ้งตน้กอ่นวา่การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศจะต้องเป็นของประชาชน 
หากประชาชนตัดสินใจอย่างใด ต้องยอมรับในการตัดสินใจน้ัน และการแก้ไขปัญหาจะต้อง 
แก้ไขไปตามระบบ นักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันจะต้องมีการจัดการตามระบบของ 
กฎหมาย มิใช่พอเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็นำกำลังทหารออกมายึดอำนาจ ซึ่งเท่ากับ 
ทำให้พัฒนาการของประชาธิปไตยสะดุดหรือหยุดชะงักลง สิ่งนี้เป็นสาเหตุสำคัญ 
ที่ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยไปไม่ถึงไหน

จุลนิติ : เมื่อสักครู่อาจารย์ได้กล่าวว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้การพัฒนาการ 
ปกครองระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทยไมป่ระสบผลสำเรจ็ คอื ความลม้เหลว 
หรือพ่ายแพ้ของคณะราษฎรในการสถาปนาอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือนิติรัฐ 
ใหเ้ปน็อดุมการณข์องสงัคม ดงันัน้ หากสามารถยอ้นเวลากลบัไปในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ ได ้ 
และอาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมกับคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
อาจารย์จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : ในฐานะที่ผมเป็นนักนิติศาสตร์ ผมคงจะทำได้ในแง่ของ 
การจัดโครงสร้างของระบบกฎหมาย ซึ่งแน่นอนว่าการดำเนินการเพียงแค่นี้อาจจะ 
ไมเ่ปน็การเพยีงพอ เนือ่งจากการสถาปนาอดุมการณป์ระชาธปิไตยหรอืนติริฐัใหเ้ปน็ 
อดุมการณข์องสงัคมนัน้ ไมไ่ดอ้าศยัเพยีงเฉพาะตวับทกฎหมายทีเ่ปน็ตวัหนงัสอืดำ ๆ   
บนแผ่นกระดาษเท่าน้ัน เพราะยังหมายถึง สำนึก วิธีคิด อุดมการณ์ และความเคล่ือนไหว 
ทางวฒันธรรม ดงันัน้ การปลกูฝงัระบอบประชาธปิไตยใหเ้ปน็อดุมการณข์องสงัคม 
จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการในหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน 

ดังนั้น ส่วนหนึ่งที่ผมจะทำคือการจัดวางโครงสร้างของระบบกฎหมายให้ม ี
ความสอดคล้องหรือรองรับกับอุดมการณ์ในทางประชาธิปไตย รวมทั้งในทาง 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจด้วย สำหรับกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญ ผมคิดว่า 
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สิ่งที่จะต้องทำคือจัดการความสัมพันธ์ของโครงสร้างอำนาจในทางรัฐธรรมนูญให้รับ 
กบัตวัระบบ หมายความวา่ อำนาจของรฐัทกุอำนาจทีใ่ชจ้ะตอ้งมคีวามเชือ่มโยงกบั 
ประชาชนผูเ้ปน็เจา้ของอำนาจ ทัง้ในดา้นนติบิญัญตั ิบรหิาร และตลุาการ ตลอดจน 
ความสัมพันธ์ของอำนาจเหล่านี้กับประมุขของรัฐหรือพระมหากษัตริย์ด้วย  
โดยจะต้องจัดวางให้ได้ดุลยภาพภายใต้หลักการของความรับผิดชอบต่อประชาชน  
นั่นหมายความว่าองค์กรของรัฐองค์กรใดมีอำนาจโดยขาดความเชื่อมโยงในทาง 
ประชาธิปไตยกับประชาชนหรือใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบกับการใช้อำนาจนั้น  
จะต้องปรับเปลี่ยนการมีและการใช้อำนาจในลักษณะเช่นนั้นเสีย ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 
ในช่วงประมาณ ๑๕ ปีแรก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นช่วงเวลาที ่
ระบบกำลงัดำเนนิไปในทศิทางของประชาธปิไตยเปน็ลำดบั โดยเฉพาะการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซ่ึงผมมีความเห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบับที่มีความก้าวหน้ามาก โดยได้วางหลักการเกี่ยวกับอำนาจนิติบัญญัติไว้ค่อนข้างดี 
และถา้ผมมสีว่นในการยกรา่ง คงจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัการในบางประการ เชน่ ทำให ้
อำนาจของตุลาการมีความเชื่อมโยงกับประชาชน ให้มีผู้ตรวจการทหารซึ่งรัฐสภา 
แตง่ตัง้ทำหนา้ทีต่รวจสอบกองทพั เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามนีเ่ปน็การตอบบนพืน้ฐานของ 
รัฐธรรมนูญในช่วง ๑๕ ปีแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ถ้าถามถึงรัฐธรรมนูญ 
ในปัจจุบันนี้คงจะมีจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนเยอะกว่านี้มาก เรียกว่าต้องยกเครื่องใหม่ 
ทีเดียว

จุลนิติ : การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 
และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัการทีว่า่เปน็ “การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” นั้นควรจะต้องมีการพัฒนา 
อย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการทำให้กลุ่มชนชั้นนำของสังคม
ไทยหรือกลุ่มคนที่อยู่ในระดับผู้นำของประเทศมีความตระหนักและควรรู้ว่าในที่สุด 
จะไม่สามารถทัดทานกระแสประชาธิปไตยได้ เพราะแนวความคิดทางด้านการเมือง
การปกครองของโลกได้พัฒนามาถึงจุดสุดท้ายแล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตย 
คือคำตอบสุดท้าย ส่วนที่เหลือที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเป็นเพียงรายละเอียด 

องค์กรของรัฐองค์กรใดมีอำนาจโดยขาดความเชื่อมโยงในทางประชาธิปไตย 
กับประชาชนหรือใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบกับการใช้อำนาจนั้น จะต้องปรับเปลี่ยน 
การมีและการใช้อำนาจในลักษณะเช่นนั้นเสีย
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ในแง่ของรูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันผมยังมองไม่เห็นว่ามีระบอบ 
การปกครองใดที่จะดีไปกว่าระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ระบอบการปกครอง 
ในโลกนี้ไม่ว่าระบอบใดต่างก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ระบอบประชาธิปไตยก็มีปัญหา 
ในตัวเอง แต่การมีปัญหาของระบอบประชาธิปไตยยังมีข้อดีคือ การเปิดโอกาสหรือ
การมีเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความเห็นได้ ซึ่งถือเป็นคุณค่า 
สำคัญของระบอบประชาธิปไตย   

ดังนั้น สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากที่สุดในการพัฒนาประชาธิปไตยของ 
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักการที่ว่าเป็น “การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” นั้น คือการทำให้อำนาจสูงสุด 
ในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน และประชาชนสามารถที่จะใช้อำนาจ 
นั้นได้อย่างแท้จริง ต้องเคารพการใช้อำนาจของประชาชน และการแสดงออกซึ่ง 
อำนาจของประชาชนที่มีความชัดเจนที่สุดคือการเลือกตั้งกับการออกเสียงประชามติ  
ถึงแม้การเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยในโลก 
ปจัจบุนันีเ้กดิขึน้ไมไ่ดถ้า้ไมม่กีารเลอืกตัง้ หรอือาจกลา่วไดว้า่การเลอืกตัง้มใิชค่ำตอบ 
ทกุคำตอบของประชาธปิไตย แตเ่ปน็สาระสำคญัของประชาธปิไตย หากใครปฏเิสธ 
การเลือกตั้งเท่ากับเป็นการปฏิเสธประชาธิปไตยในบั้นปลาย และโดยส่วนตัวผม 
มีความเห็นว่าปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยอยู่ท่ีชนช้ันนำ ปัญหา 
ไมไ่ดอ้ยูท่ีป่ระชาชน แนน่อนวา่ในรายละเอยีดคงจะตอ้งพดูถงึเรือ่งการปกครองตนเอง 
ในระดับท้องถิ่นของประชาชน เรื่องการกระจายอำนาจอะไรเหล่านี้ แต่สิ่งนี้มาทีหลัง  
ดังนั้นเวลาพูดว่าประชาชนไม่พร้อมเพราะยังไม่มีการศึกษาต้องให้การศึกษากับ 
ประชาชน ซึ่งเป็นคำพูดมาตรฐานเวลาพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยไทย ผมว่าอาจจะ
ต้องพูดถึงการให้การศึกษาเรื่องประชาธิปไตยและการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้
กับคนที่มีการศึกษาเสียก่อน ส่วนประเด็นเรื่องนักการเมืองไม่ดี พรรคการเมืองไม่ดี 
ปญัหาพวกนีค้อ่ย ๆ  แกไ้ขไปได ้ซึง่การวางระบบกฎหมายรฐัสภา กฎหมายพรรคการเมอืง 
ที่ดีก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ 
อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ประชาชนจะต้องตระหนัก 
และรู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของอำนาจนั้น ดังนั้น หน้าที่สำคัญของประชาชนในระบอบ 
ประชาธิปไตยคือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการไปออกเสียงประชามติ อันเป็นการ 
แสดงออกซึ่งอำนาจของตน 
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สำหรับในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ผมมีความเห็นว่า 
ควรมีการเพิ่มเติมสิทธิบางประการให้แก่ประชาชน เช่น สิทธิในการถอนคืนตำแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่ปรากฏว่าสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรนั้นประพฤติหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรอีกต่อไป แม้การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 
กต็าม แตห่ากประชาชนมคีวามรูส้กึวา่ถา้ใหท้ำหนา้ทีต่อ่ไปจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายได ้ 
และเมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไปควรมีกลไกให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งมีสิทธิ 
เข้าชื่อกันเพื่อถอนคืนตำแหน่งแล้วเลือกคนใหม่เข้าไปทำหน้าที่แทน ดีกว่าการให ้
วุฒิสภามีอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง เป็นต้น และควรมี 
การจัดความสัมพันธ์ของโครงสร้างอำนาจในทางรัฐธรรมนูญให้มีความสอดคล้องกับ 
หลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะวิธีการในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาตุลาการใน 
ศาลสูงควรที่จะให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน เช่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภา (ทีม่คีวามชอบธรรมทางประชาธปิไตย) กอ่นเขา้สูต่ำแหนง่ 
กำหนดระบบการถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยเคารพหลักความเป็นอิสระของ 
ผู้พิพากษาตุลาการ และจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ 
ดังกล่าวได้ เช่น การมีผู้พิพากษาสมทบที่เป็นประชาชนธรรมดาในศาลระดับล่าง  
การกำหนดหลักการประกาศองค์คณะให้ประชาชนทราบตัวผู้พิพากษาที่จะตัดสินคด ี
ในแตป่ระเภทคดใีนแตล่ะปกีารการตดัสนิคด ีการมกีฎหมายสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายรัฐมนตรีซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์การแสดงออกซึ่งอำนาจรัฐ 
และการรับผลตอบแทน การขจัดประโยชน์ที่ได้รับมาโดยไม่สมควร เป็นต้น  

ตามที่กล่าวมาในเบื้องต้น เป็นสิ่งหรือกลไกที่จะต้องมีการคิดและเพิ่มเติม
ไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แต่สังเกตว่ากลไก 
ที่ต้องเพิ่มเติมดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจะไปลดทอนอำนาจของชนชั้นนำทั้งนั้น ประเด็น 
ปัญหาจึงมีว่าจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่ในสถานการณ์การเมืองที่ต่อสู้ 
และแย่งชิงกันในปัจจุบัน ดังนั้น สถานการณ์ในปัจจุบันจึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทย 
ได้เดินมาถึงจุดซึ่งเป็นทางเดินสองทางที่แยกออกจากกันและไม่มีวันที่จะมา 
บรรจบกนัได ้เราจะตอ้งเลอืกเดนิไปในทางใดทางหนึง่ ระหวา่งทางทีเ่ปน็ประชาธปิไตย 
จริง ๆ กับทางที่เป็นประชาธิปไตยปลอม ๆ หากถามว่าแนวโน้มในปัจจุบันสังคมไทย 
จะเดินไปในทิศทางใด ผมมีความเชื่อว่าในที่สุดแล้วสังคมไทยจะเดินไปสู่สังคม 
ประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ในระหวา่งทางทีเ่ดนินีห้ากสามารถทีจ่ะประนปีระนอมกนัได ้
ความรุนแรงอาจจะมีไม่มาก เช่น ในประเทศอังกฤษซ่ึงเขาก็มีการต่อสู้และประนีประนอมกัน  
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

เนื่องจากในปัจจุบันสภาขุนนาง (House of Lords)๔ ของอังกฤษ ยังประกอบด้วย 
สมาชิกประเภทขุนนางสืบตระกูล (Hereditary Peers) ซึ่งมีที่มาจากการสืบทอด 
ตำแหน่งทางสายโลหิตอยู่ แต่สมาชิกประเภทนี้จะค่อย ๆ ถูกลดจำนวนให้น้อยลง 
จนในท่ีสุดผมเช่ือว่าจะเลิกไป เพราะประเทศอังกฤษรู้ว่าระบบแบบน้ีมีความไม่สอดคล้อง 
กับประชาธิปไตยจึงต้องมีการปฏิรูประบบการปกครองให้ไปในทิศทางประชาธิปไตย
มากขึ้น เป็นต้น  

ดงันัน้ จงึพจิารณาเหน็ไดว้า่ปจัจบุนัทกุประเทศมแีนวโนม้ทีจ่ะเดนิไปในทศิทาง 
นี้หมด อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยอาจจะนำมาซึ่งปัญหาใหม่ ๆ เช่น ปัญหาการใช้ 
ทรัพยากรที่เกินขนาดและนำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่ว่าปัญหาเหล่านี้เป็น 
ปัญหาที่สามารถแก้ไขและจัดการได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีโครงสร้างและ 
มีกลไกที่ดีและยอมรับว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 

๔ สภาขนุนาง (House of Lords) หมายถงึ สภาสงูของสหราชอาณาจกัร ประกอบไปดว้ยสมาชกิทีเ่รยีกวา่ ลอรด์ส (Lords)  
หรือ เพียร์ส (peers) ประมาณ ๗๐๐ กว่าคน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

 (๑) ขุนนางชั่วชีพ (Life Peers) มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี และจะดำรงตำแหน่งไปตลอดชีวิต ปัจจุบันสมาชิก
ของเฮาส์ออฟลอร์ดสจำนวนมากอยู่ในประเภทนี้ 

 (๒)  ขุนนางสืบตระกูล (Hereditary Peers) มาจากการสืบทอดตำแหน่งทางสายเลือด ในสมัยก่อนนั้นเฮาส์ออฟลอร์ดส 
มีเฉพาะสมาชิกประเภทนี้เท่านั้น แต่ปัจจุบันถูกลดจำนวนเหลือเพียงแค่ ๙๒ คน โดย Parliament Act ๑๙๙๙ ซึ่ง ๙๐ คน 
มาจากการเลือกตั้งโดย Hereditary Peers ด้วยกัน และอีกสองคนเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรัฐสภาโดยตรงอยู่ก่อนแล้ว  
ได้แก่ Great Lord Chamberlain และ Earl Marshall 

 (๓)  ขุนนางศาสนา (Spiritual Peers) มาจากตัวแทนของศาสนา เช่น บิชอปและอาร์คบิชอปต่าง ๆ 
 (๔) ขุนนางนิติ (Law Lords) เป็นสมาชิกที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดของ 

สหราชอาณาจักรด้วย ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาจำนวน ๒๖ คน (ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org).
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การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการพูดถึงรัฐสวัสดิการ (Welfare state)๕ รวมทั้งมี 
ความพยายามที่จะปฏิรูปประเทศเนื่องจากมีความเห็นว่าสังคมไทยมีปัญหา 
ความเหลือ่มลำ้ หรอืการกระจายรายไดไ้มเ่ปน็ธรรมนัน้ ผมมคีวามเหน็วา่การดำเนนิการ 
ดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะสำเร็จได้ตราบใดท่ีโครงสร้างของประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตย 
กอ่น เพราะการทีจ่ะปฏริปูประเทศไปสูร่ฐัสวสัดกิารหรอืสงัคมแบบนัน้ไดจ้ะตอ้งผา่น 
สังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยก่อนทั้งสิ้น การจัดทำกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินจะ
สำเร็จได้อย่างไรถ้าชนชั้นนำของประเทศยังถือครองที่ดินจำนวนมหาศาลอยู่ ใครจะ 
ยอมให้มีกฎหมายแบบนี้มาบังคับใช้ เพราะคนที่กุมอำนาจในการกำหนดนโยบายของ 
ประเทศไม่ใช่ประชาชนที่แท้จริง พรรคการเมืองใดที่คิดจะทำนโยบายในลักษณะนี ้
จะต้องถูกขัดขวางจากกลุ่มท่ีเป็นชนช้ันนำของประเทศท่ีถือครองท่ีดินอยู่ เพราะนโยบาย 
ดังกล่าวจะกระทบกับผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้โดยตรง ดังนั้น ในการที่จะไปสู่รัฐ 
สวัสดิการหรือปฏิรูปประเทศสิ่งที่จะต้องดำเนินการก่อนในเบื้องต้นคือการทำให้ 
โครงสร้างของประเทศเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก่อน โดยต้องเริ่มต้นทำให้อำนาจ 
สูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง รวมท้ังการทำให้สถาบัน 
การเมืองหรือสถาบันในรัฐธรรมนูญทุกสถาบันอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ตนจะต้อง 
อยู่ไม่มาก้าวก่ายกัน และแสดงบทบาทเท่าที่เป็นบทบาทที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็น 
ประชาธปิไตย หากมปีญัหาเกดิขึน้ตอ้งมกีารแกไ้ขปญัหาไปตามระบบ ใหร้ะบบคอ่ย ๆ   
ปรับตัวเอง แล้วในที่สุดจะไปสู่รัฐสวัสดิการอย่างที่ต้องการได้ 

๕ รัฐสวัสดิการ (Welfare state) เป็นระบบทางสังคมที่รัฐให้หลักประกันแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้าน 
ปัจจัยพื้นฐานทีจ่ำเปน็สำหรับการมีคณุภาพชีวิตทีด่ี เช่น หลักประกันด้านสุขภาพ ที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รบับรกิารปอ้งกนัและรกัษาโรคฟรี 
หลกัประกนัดา้นการศกึษา ทีท่กุคนมโีอกาสไดร้บัการศกึษาตามความสามารถโดยไดร้บัทนุการศกึษาฟรจีนทำงานไดต้ามความสามารถ 
ในการเรียน หลักประกันด้านการว่างงาน ที่รัฐต้องช่วยให้ทุกคนได้งานทำ ใครยังหางานไม่ได้รัฐต้องให้เงินเดือนขั้นต่ำไปพลางก่อน 
หลักประกันด้านชราภาพ ที่รัฐให้หลักประกันด้านบำนาญสำหรับผู้สูงอายุทุกคน หลักประกันด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน เป็นต้น

ประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการจะใช้ระบบการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า คือเก็บภาษีจากคนรวยในอัตราต่อรายได้สูงกว่า 
คนจนมาก เกบ็จากชนชัน้กลางในระดบัพอประมาณ และเกบ็จากคนจนนอ้ยหรอืไมเ่กบ็เลย นอกจากนัน้อาจมกีารเกบ็เบีย้ประกนัสงัคม 
จากคนที่มีงานทำตามอัตราเงินเดือน เงินที่เก็บได้ทั้งหมดรัฐก็จะนำมาใช้จ่ายสำหรับบริการทางสังคมทั้งหมดในระบบรัฐสวัสดิการ 
ระบบนี้จึงเป็นการ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” คนที่มีรายได้ดีต้องช่วยจ่ายค่าบริการทางสังคมส่วนหนึ่งแก่คนที่ยากจนกว่า (ข้อมูลจาก 
http://th.wikipedia.org).


