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ต ำรำวิชำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบฉบับนี้มำจำกกำรเรียบเรียงและ

เขียนเพิ่มเติมจำกเอกสำรประกอบกำรสอนขนำดไม่หนำนักซึ่งถูกใช้โดยผู้เขียนในกำรสอนนิสิต

สำขำวิชำรัฐศำสตร์มำหลำยภำคกำรศึกษำ ต ำรำฉบับนี้ยังได้รับกำรเพิ่มเติมเนื้อหำและข้อมูล

ที่ทันสมัยเข้ำกับกำรเมืองยุคโลกำภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและซับซ้อนอย่ำงมหำศำล

นอกจำกนี้ผู้เขียนได้ใช้ต ำรำมำช่วยในค้นคว้ำเพิ่มเติมและอ้ำงอิงอีกเป็นจ ำนวนหลำยเล่ม

รวมไปถึงเว็บไซต์อีกจ ำนวนมำกที่ผู้เขียนคิดว่ำน่ำเชื่อถือในข้อมูลมำประกอบรวมไปถึง

บทวิเครำะหแ์ละแผนภำพซึ่งมีแหล่งอำ้งองิจำกต ำรำอื่นรวมไปถึงจำกควำมคิดของผู้เขียนเอง   
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และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิชำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบและยังเป็นบันไดพำพวกเขำไปยัง

ต ำรำภำษำต่ำงประเทศเล่มอื่นๆที่น ำเสนอองค์ควำมรู้อันลึกซึ้งขึ้นไป ส ำหรับควำมบกพร่องใดๆที่

อำจจะมีในต ำรำฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับควำมผิดแต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้ำมีควำมดีอยู่บ้ำงก็

ขออุทิศให้กับบิดำและมำรดำรวมไปถึงวงวิชำกำรที่ต้องก้ำวไปข้ำงหน้ำอยู่เสมอ 
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บทท่ี 1 

 

แนะน ำวชิำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทยีบ (Introduction) 

 

 วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเป็นวิชาที่ส าคัญส าหรับความเข้าใจการเมือง

ในยุคปัจจุบัน หรือโลกยุคโลกาภิวัตน์ ในโลกก่อนยุคโลกาภิวัฒน์ การเมืองและการปกครอง

ของมนุษย์มีความหลากหลาย และแตกต่างกันมาก เพราะปราศจากเทคโนโลยีที่จะช่วยให้

การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การซึมซับหรือเลียนแบบทางวัฒนธรรมและแนวคิด

ทางการเมืองร่วมกันระหว่างรัฐโบราณย่อมเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า ถึงแม้ว่ารัฐโบราณเหล่านั้น

มีรูปแบบทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันในหลายด้านเช่น  มีการปกครองแบบราชาธิปไตย

อันตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ผู้น าคือกษัตริย์หรือจักรพรรดิเป็นพระเจ้าอวตารลงมาเพื่อช่วยเหลือ

ประชาราษฎร แต่ลักษณะเช่นนี้ไม่มีฉันทานุมัติหรือการเห็นพ้องร่วมกันของรัฐทั้งหลาย

ปรากฏการณ์เหล่านี้ จึงแตกต่างจากโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ประเทศต่าง ๆ มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

เพราะเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ท าให้มีการลอกเลียนหรือได้รับอิทธิพลรูปแบบทางการเมือง

ต่อกัน จนในที่สุดถูกจัดระเบียบใหม้ีลักษณะคล้ายคลึงกันมากขึน้เรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง

องค์กรร่วมกันระหว่างรัฐต่าง ๆ เพื่อช่วยขจัดความขัดแย้ง และเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกัน

โดยสันติอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติและองค์กรการค้าโลก มีการจัดระเบียบโลก

ผา่นสงครามเย็น เช่น ค่ายประชาธิปไตยกับค่ายคอมมิวนิสต์ หรอืค่ายทุนนิยมกับค่ายสังคมนิยม 

      นอกจากนี้  แนวคิดทางการเมืองบางประการ กลายเป็นกระแสหลักของโลก

ในศตวรรษที่ 20 และ 21 ไป เช่น ระบอบประชาธิปไตย ที่ถึงแม้แต่ละประเทศจะมีแตกต่างกัน

แต่วงวิชาการก็สามารถหาฉันทานุมัติร่วมกัน ในการก าหนดคุณสมบัติของประชาธิปไตย 

มีการจัดประเภทของประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ มีการจัดดัชนีอย่างชัดเจน คุณค่าหลายอย่าง

ของประชาธิปไตย เช่น สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกหรือการก าหนดวิถีชีวิตตัวเอง

กลายเป็นข้อได้เปรียบของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเช่นสหรัฐอเมริกา ในการย้ าเตือนและ

กดดันประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยให้ปฏิบัติตามหนทางที่ตนต้องการ 

     อนึ่ง เป็นที่น่าสนใจว่าประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเอง ก็พยายามเลียนแบบรูปแบบ

ของประชาธิปไตยของประเทศอื่นมาผสมผสานกัน เพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลตน อย่างเช่น

การมีรัฐสภาและการเลือกแบบหลอก ๆ โดยมีข้ออ้างส าคัญคือเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศตน 

(Exceptionalism) เพื่อต้านกระแสประชาธิปไตย และเสริมสร้างการปกครองแบบเผด็จการ 

ดังเช่น ประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งให้ความส าคัญต่อศาสนาอิสลาม อย่างเช่น ซาอุดิอาระเบีย 
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การ์ต้า และอิหร่าน (Bellin, 2004, p. 141) หรอืประเทศในเอเชีย อย่างเชน่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

ก็ยกย่องคุณค่าของเอเชีย (Asian values) ที่ให้ความส าคัญแก่สังคมมากกว่าปัจเจกชน  

(Inoguchi and Newman, 1997, Online) อย่างไรก็ตาม แนวคิดประชาธิปไตยยังเป็นเงื่อนไขแอบแฝง 

ทีจ่ะท าให้ประชาชนพร้อมจะโค่นล้มผู้ปกครองของตนได้เสมอ หากเงื่อนไขอื่น  เช่น ปัญหา

ทางเศรษฐกิจเอื้ออ านวย ดังเช่น การปฏิวัติสี (Color revolution) ในกลุ่มประเทศที่เคยเป็น

คอมมิวนิสต์มาก่อนคือจอร์เจียและยูเครน หรือกรณีประท้วงครั้งใหญ่ที่ภูมิภาคอาหรับ  

(Arab spring) ในปี 2011 ที่ผู้น าของหลายประเทศในภูมิภาคตะวันกลาง ต้องพ้นจากต าแหน่ง 

ที่ครองมาหลายทศวรรษ เพราะการประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชน 

    ปัจจัยเหล่านี้ ย่อมท าให้วิชาการปกครองเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ  

เพราะการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ คือ การศึกษาและการเปรียบเทียบต่อระบบการเมืองโลก

อย่างเป็นรูปแบบ ซึ่งจะช่วยท าให้เราเข้าใจถึงการเมืองโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างกว้างขวาง

และลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน การศึกษาจะเป็นไปได้อย่างยากยิ่ง หากไม่มีปรากฏการณ์ 

โลกาภิวัตน์มาเอื้ออ านวยให้เป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 

ลักษณะส ำคัญของวิชำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทยีบ 

     วิชาการเมอืงการปกครองเปรียบ ไม่ว่าอยู่ในหลักสูตรของสถาบันศกึษา หรือในรูปแบบ

งานวิจัยใด มีลักษณะส าคัญหรอืลักษณะร่วมกัน ดังตอ่ไปนี ้

     1. การส ารวจสถาบัน รูปแบบและ กระบวนการทางการเมืองและการปกครองของ

ในประเทศต่าง ๆ เช่น รัฐบาล รัฐสภา รัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิของ

พลเมอืง ฯลฯ    

     2. การเปรียบเทียบความแตกต่าง และความเหมือนกัน ของการเมืองและการปกครอง

ระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยไม่บอกว่าการปกครองใดดี หรอืเลวกว่ากัน เพราะเป็นภาวะอัตวิสัย 

การเปรียบเทียบเช่นนี้ จะท าให้ผู้ศึกษาปราศจากอคติ และสามารถเห็นภาพการเมืองและ

การปกครองของประเทศเหล่านั้น ได้กว้างกว่าเดิม 

     3. การเปรียบเทียบเพื่อหาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครอง

ของประเทศต่าง ๆ เช่น การจรรโลงประชาธิปไตย (Democratization) การล่มสลายของประชาธิปไตย 

(Democracy breakdown) กระบวนการท าให้เป็นตลาดเสรี (Liberalization) รวมไปถึงการเป็นรัฐ

ล้มเหลว (Failed state)  

    4. การพัฒนาทฤษฎี เพื่ออธิบายแนวโน้มของการเมอืงการปกครองเหล่านั้น ว่าเหตุใด

จึงเกิดขึ้น และจะด าเนินทางไปทางทิศทางใดเช่น ก้าวหน้า ล้มเหลว หรืออยู่กับที่  เช่น 
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ทฤษฎีการจรรโลงประชาธิปไตย ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ ทฤษฎีเผด็จการอ านาจนิยม ทฤษฎีการเป็น

รัฐล้มเหลว    

 

เป้ำหมำยของกำรศึกษำ 

วิชาการเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ มีเป้าหมายของการศกึษาที่หลากหลาย อันเกิดจาก

ความซับซ้อนของนิยามทางการเมืองดังที่ได้กล่าวมา กระนั้น ก็สามารถมีรูปแบบร่วม 

ส าหรับเป้าหมายของการศกึษาดังตอ่ไปนี ้ 

1. การเปรียบเทียบเฉพาะภายในประเทศ โดยอาศัยประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นไป

ดังเช่น พรรคการเมือง กองทัพ รัฐสภา กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ กระบวนการทางการเมือง 

นโยบายสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งอาจจะอยู่คนละเวลากัน เพื่อน าไปสู่การหาบริบทที่กว้างกว่าเดิม 

เช่น เปรียบเทียบบทบาทของกองทัพในการเมืองไทย ระหว่างช่วงทศวรรษที่ 2490 กับยุค

หลังคณะมนตรคีวามมั่นคง (ตั้งแตป่ี 2549 เป็นต้นไป)  

2. การเปรียบเทียบระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไป โดยไม่จ ากัดทวีป หรือภูมิภาคโดยอาศัย

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นไป เช่น เปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยระหว่างไทยและมาเลเซีย 

หรอืเปรียบเทียบระบบรัฐสภาและการเลือกตั้ง ระหว่างสหรัฐอเมรกิาและบราซิล 

3. การเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ตั้ งอยู่เฉพาะในทวีป หรือภูมิภาคแห่งใด 

การศึกษาเช่นนี้  เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายคลึงกัน  เช่น 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา มรดกตกค้างของลัทธิล่าอาณานิคม ฯลฯ เช่น

เปรียบเทียบบทบาทและพัฒนาการของพรรคการเมอืงในประเทศตา่ง ๆ ของแอฟรกิา 

4. การเปรียบเทียบระหว่างทวีปหรือภูมิภาค โดยใช้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ได้

ถึงแม้ว่าทั้ง 2 ทวีป จะมีความแตกต่างกันทางประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมอย่างมากก็ตาม 

เช่น เปรียบเทียบบทบาทกองทัพในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง หรือเปรียบเทียบการ

พัฒนาทางการเมอืงและเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียและยุโรป  

 

ประโยชน์จำกกำรศึกษำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทยีบ 

1. ช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นการเมืองและการปกครองของประเทศอื่นได้ชัดเจนและ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะน ามาสู่ความเข้าใจต่อการเมืองของประเทศตัวเองที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงอิทธิพลความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างประเทศเหล่านั้น

กับประเทศตัวเองได้ ตัวอย่างเชน่ การศกึษาเปรียบเทียบพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทยกับฝรั่งเศส
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ว่าไทยได้รับอิทธิพลทางอุดมการณ์การเมืองจากฝรั่งเศสอย่างไร และมีสถาบันทางการเมือง

เชน่รัฐบาลแตกต่างหรอืคล้ายคลึงกับฝร่ังเศสอย่างไร 

2. ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจภาวะปัจจุบัน รวมไปถึงกฎเกณฑ์สากลเกี่ยวกับการเมืองโลก

ดังตัวอย่างเช่น เหตุใดระบอบประชาธิปไตยจึงกลายเป็นกระแสทางการเมืองซึ่งทรงอิทธิพลของโลก 

เหตุใดประเทศไทยจึงได้อยู่อันดับเช่นนั้นตามดัชนีของประชาธิปไตย (Democracy index) 

ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ อย่างเช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มที่จะมี

อันดับที่ดขีึน้หรอืลดลง อันส่งผลกระทบถึงด้านอื่น ๆ ของประชาชน ไม่ว่าเศรษฐกิจหรอืสังคม 

3. ช่วยให้ผู้ศึกษามีทางเลือกหรือการแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่หลากหลายกว่าเดิม

จากการเรียนรู้ถึงบริบท และพัฒนาการทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับประเทศซึ่งผู้ศึกษาอาศัยอยู่ไม่มากก็น้อย อย่างเช่นการเปรียบเทียบกระบวนการ

การเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มกองโจรกับรัฐบาลในภูมิภาคอเมริกากลางกับกรณี 3 จังหวัด

ภาคใต้ของไทยว่าทางรัฐบาลไทยควรหาวิธีการอื่นใด ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง

พื้นที่ดังกล่าว 

4. ช่วยให้ผู้ศึกษาหลีกเลี่ยงการใช้เชื้อชาติตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Ethnocentrism) 

ในการตัดสินผู้อื่นอันน าไปสู่การเปิดใจกว้างต่อการปกครองที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพราะรูปแบบ

การเมืองและการปกครองของประเทศที่ผู้ศึกษาอาศัยอยู่นั้นไม่ได้มีลักษณะเฉพาะตัวมาตั้งแต่ต้น 

หากแต่ได้รับอิทธิพลและได้ผสมผสานกับรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศอื่นมานาน 

อย่างเช่น การเปรียบเทียบประชาธิปไตยตามแนวคิดของรัฐบาลในยุคของคณะรักษาความมั่นคง

แห่งชาติ กับประชาธิปไตยเชิงชี้น าของอินโดนีเซียในยุคซูการ์โนว่ามีความเหมือนหรือแตกต่าง

กันอย่างไร เพื่อที่จะได้น าไปสู่การพสิูจนว์่า ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นั้น มีจริงหรอืไม่  

 

ประวัติศำสตร์กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทยีบโดยสังเขป 

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มีประวัติหรอืท่าทีมาตั้งแต่อดีต เมื่อมนุษย์สามารถ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการเขียนบรรยายเพื่อเปรียบเทียบชนเผ่า หรือเมืองของตน

กับชนต่างถิ่นที่มาติดต่อด้วย ส่วนคัมภีร์ทางศาสนาเองในหลายประเด็น ก็จัดได้ว่าเป็นท่าที

เปรียบเทียบการเมืองการปกครองระหว่างแคว้นหรือรัฐต่าง ๆ เช่นคัมภีร์ไบเบิล ที่คนเขียน

เปรียบเทียบการปกครองระหว่างชนชาติยิวกับอียิปต์ และเปอร์เซีย หรอืพระไตรปิฎก ก็มีการกล่าวถึง 

รูปแบบการปกครองของเมืองต่าง ๆ ในยุคพุทธกาล ส าหรับนักปรัชญากรีก ที่เกี่ยวข้องกับ

การเมืองเปรียบเทียบอย่างมากคือเปลโตผู้เขียนหนังสือเรื่องอุตมรัฐ  (The Republic) ซึ่ง
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บรรยายรัฐในอุดมคติ แต่ที่ผู้ที่เปรียบเทียบในด้านการเมืองการปกครองที่เป็นระบบกว่าคือ อา

ริสโตเติล ผูเ้ป็นลูกศิษย์ของเปลโต 

อาริสโตเติลแบ่งรูปแบบการเมืองออกเป็น 6 อย่าง แนวคิดของเขามีอิทธิพลต่อวงการ

รัฐศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งตามจ านวนผูป้กครองดังนี้ (Miller, 2011, Online) 

ผู้ปกครองมีเพียงคนเดียว 

1. รำชำธิปไตย (Royalty) 

 คือ การปกครองโดยบุคคลคนเดียว ผูม้ีปัญญาและความสามารถเหนอืบุคคลทั้งปวง

เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ เป็นกำรปกครองที่ดีที่สุด หากเป็นไปตามบริบทของเปลโต คือ

ราชานักปราชญ์ (Philosopher-King) หรือ กษัตริย์ ซึ่งมักจัดว่าอยู่ในการปกครองเช่นนี้ ได้แก่

กษัตริย์ในยุคแห่งการรู้แจ้ง (ดูรายละเอียดในบทฝ่ายบริหาร) อย่างไรก็ตามราชาธิปไตย

อาจไม่ได้หมายถึง ผู้เป็นกษัตริย์ที่สืบต าแหน่งผ่านทางสายเลือด ตามความเข้าใจของคนทั่วไป 

เพราะราชานักปราชญ์ในหนังสือของเปลโตซึ่งเป็นต้นแบบของความคิดของอาริสโตเติล

เป็นบุคคลธรรมดา ที่ได้รับการศกึษาและสอบเลื่อนช้ันตามความสามารถตน 

 2. ทรรำช (Tyranny)  

 คือ การปกครองโดยบุคคลคนเดียว ที่ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง 

เป็นกำรปกครองที่เลวร้ำยที่สุด เช่น กษัตริย์ในอดีตที่ปกครองบ้านเมืองด้วยความโหดร้าย

และแสวงหาความสุขส่วนตัวมากกว่า การท าประโยชน์ให้กับประชาชน หรือผู้น าในยุคใหม่ ได้แก่ 

เหมา เจ๋อตง ของจีน สตาลินของสหภาพโซเวียต ฮิตเลอร์ของเยอรมัน อีดี้ อามิน ของอูกันดา ผู้น า

ตระกูลคิมของเกาหลีเหนือคอืคิม อิลซุง คิม จองอิล และผูน้ าคนปัจจุบัน คือ คิม จองอึน 

ผู้ปกครองเป็นกลุ่มบุคคล 

3. อภิชนำธิปไตย (Aristocracy) 

 คือ การปกครองโดยกลุ่มบุคคล เพื่อผลประโยชน์ของปวงประชาชน และกลุ่มบุคคล

เหล่านั้นมักเป็นผู้มีชาติตระกูลดี ความรู้ดีและมีคุณธรรม อภิชนาธิปไตยเป็นกำรปกครองที่ดี

รองจำกรำชำธิปไตย ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้น าของอาณาจักรโรมันในบางยุค หรือสภาเจ้าชาย

ของแคว้นต่าง ๆ ยุคพุทธกาล  

4. คณำธิปไตย (Oligarchy)  

 คือ การปกครองโดยบุคคลหลายคน ที่ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง 

เป็นกำรปกครองที่เลวรองจำกทรรำช เช่น คณะทหารที่ปกครองประเทศต่าง ๆ เช่น พม่า 

พรรคคอมมิวนิสต์ของจีน หรือประเทศละติน ในทศวรรษที่ 70 อย่างเช่น อาเจนตินา ชิลี และ

บราซิล 
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ผู้ปกครองเป็นมวลชน 

5. มัชณมิชนำธิปไตย (Polity) 

 คือการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้ปกครองที่มาจากชนช้ันกลาง 

เป็นการปกครองเพื่อประชาชน แตอ่าริสโตเติลถือว่า เป็นกำรปกครองท่ีดน้ีอยที่สุด  

6. ประชำธิปไตย (Democracy)  

 คือการปกครองโดยคนจน ที ่มีเป็นจ านวนมากที ่สุดในสังคม ถือว่ำเป็นกำร

ปกครองที่เลวน้อยที่สุด เพราะอาริสโตเติลพิจารณาจากแงมุ่มของตนในฐานะชนช้ันกลางที่มอง

ชนช้ันล่างในเชงิไม่วางใจ ว่าคนเหล่านั้นซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก อาจท าให้สังคมเกิดความวุ่นวาย

สับสนได้โดยใช้กฎหมู่ (Mob Rule) เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง ซึ่งได้เกิดขึ้นกับประเทศ

จ านวนมากในปัจจุบัน รูปแบบการเมอืงทั้ง 6 สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังตอ่ไปนี้ 

 

ตำรำง 1 แสดงรูปแบบกำรเมือง 

จ ำนวนผู้ปกครอง ปกครองเพื่อประชำชน (ดี) ปกครองเพื่อตัวเอง (เลว) 

คนเดียว ราชาธิปไตย (ดีที่สุด) ทรราช (เลวที่สุด) 

กลุ่มบุคคล อภชินาธิปไตย (ดี) คณาธิปไตย (เลว) 

มวลชน มัชณิมชนาธิปไตย (ดีนอ้ยที่สุด) ประชาธิปไตย (เลวน้อยที่สุด) 

 

อย่างไรก็ตามผู้เขียนต าราเห็นว่าการจะตัดสินว่าผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีการปกครอง

เช่นนี้ ล้วนมีลักษณะเชิงสัมพัทธ์ (Relativism) คือ เปลี่ยนแปลงไปได้ตามมุมมองของผู้ตีความ 

หรือบริบทของสังคม การเมืองในแต่ละยุคสมัย นักปกครองคนหนึ่งอาจถูกจัดประเภทโดย

ประชาชนยุคเดียวกันอย่างหนึ่ง แต่ในยุคต่อมาเมื่อบริบทหรืออุดมการณ์ทางการเมืองใน

ประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงข้อมูลใหม่ที่เคยถูกปกปิดไว้ถูกเปิดเผย ประชาชนของ

ประเทศนั้น ก็อาจจะตีความนักปกครองในอดีตของตนเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้  สิ่งเหล่านั้น

เกิดขึ้นเสมอกับนักปกครองช่ือดัง อย่างเช่น นโปเลียน โจเซฟ สตาลิน วลาดีมีร์ เลนิน เหมา เจ๋อ

ตง ซึ่งส่วนใหญ่มักได้รับการยกย่องในยุคที่ตัวเอง แต่เมื่อเสียชีวิตหรือหมดจากอ านาจก็จะถูก

โจมตีโดยผู้มีอ านาจใหม่ ตัวอย่างที่เด่นชัดได้แก่ สตาลิน ซึ่งขณะมีชีวิตอยู่ถูกเปรียบกับบิดา

แห่งชาติโซเวียต ซึ่งมีอ านาจและบารมีสูงสุด หากให้คนในยุคนั้นประเมินก็คงจะยกย่องว่าเป็น

ราชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม สตาลิน ได้ถูก นิกิตา ครุสชอฟ ผู้น าคนถัดมาโจมตีอย่างหนัก

เพียงไม่กี่ปีหลังจากเขาเสียชีวิต นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ จึงมักเป็น
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การแสดงถึงความเลวร้ายของสตาลินต่อสังคมโซเวียต ดังนั้นในสายตาของคนยุคใหม่จ านวนมากจึง

เป็นทรราชกระหายอ านาจที่สังหารชาวรัสเซียไปหลายสิบล้านคน (Gazeta,2012,Online) 

นอกจากนี้ ยังมีนักปรัชญาการเมืองในยุคอื่น โดยเฉพาะยุคใหม่ (Modern philosophy) 

ได้พัฒนาแนวคิดทางการเมือง โดยผ่านการเปรียบเทียบระบบการเมืองของรัฐต่าง ๆ ในยุคของตน

เชน่  

นิโคโล แม็คเคียวำลี เสนอแนวคิดสัจนิยม ที่ให้ผู้ปกครองของรัฐ เน้นไปที่ความสมดุล

ของอ านาจ มากกว่าเรื่องศลีธรรม 

โธมัส ฮอบส์ สร้างแนวคิดสัญญาประชาคม ที่ประชาชนท าสัญญากับผู้ปกครอง

โดยยอมสละเสรีภาพ เพื่อความปลอดภัยของชวีิตตน 

บำรอน เดอมองเตสกีเออ ได้แยกความแตกต่างระหว่างสาธารณรัฐ ระบอบกษัตริย์

และระบบทรราชย์    

คำร์ล มำร์กซ์ สร้างคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่อิงอยู่บนไม่ความเท่าเทียมกัน

ของชนช้ัน โดยสนับสนุนให้ชนช้ันกรรมาชีพทั่วโลก มีการตอ่สู้กับชนช้ันปกครอง 

แม็ก เวเบอร์ มีงานเขียนเกี่ยวกับรูปแบบของอ านาจ ระบบราชการ รวมไปถึงผลกระทบ

ของวัฒนธรรมตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมอืง  

ในปัจจุบัน การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบจึงมีลักษณะที่เป็นทางการ

และเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นตามการเมอืงแบบโลกาภวิัตน์ ดังตัวอย่างของนักรัฐศาสตรเ์ชน่ 

แบร์ริงตัน มัวร์ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 คือ ได้ท าการแบ่งแยกระหว่างระบบรัฐศาสตร์

แบบประชาธิปไตยเช่นในสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ ระบบเผด็จการอ านาจนิยมกับฟาสซิสต์ 

เชน่ เยอรมันนาซี รวมไปถึงระบบคอมมิวนสิต์ เชน่ สหภาพโซเวียต 

เกเบรยีล อัลมอนด์ และจ ีบิงแฮม โพเวล ได้สร้างทฤษฏีโครงสร้างนิยม หน้าที่นิยม

ซึ่งวิเคราะห์รัฐบาลในฐานะเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้าง อย่างเช่น สถาบันต่าง ๆ 

ซึ่งปฏิบัติไปตามหน้าที่  ซึ่งมีการก าหนดอย่างแน่นอน และได้ท าการเปรียบเทียบรูปแบบ

การท างานของรัฐบาลตา่ง ๆ  

แซมมัล ไฟเนอร์  ได้ท าการแบ่งรัฐต่าง  ๆ ออกเป็น ประชาธิปไตยเสรีนิยม 

ประชาธิปไตยแบบลูกครึ่ง ประชาธิปไตยแบบเปลือก รัฐเผด็จการอ านาจนิยม รัฐที่ปกครองโดย

ระบอบกษัตริย์ รัฐที่ปกครองโดยกองทัพ ต่อมา ไฟเนอร์ ยังได้เสนอระบบซึ่งแบ่งรัฐออกเป็น 

4 ประเภทอันได้แก่  (McCormick, 2007, p.10) 
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1. รัฐราชวัง (Palace state) นั้นคอื รัฐที่ถูกปกครองโดยคน ๆ เดียว  

2. รัฐโบสถ์ (Church polity) นั้นคอื รัฐมีศาสนาเขา้มามีบทบาทอย่างสูง  

3. รัฐขุนนาง (Nobility polity) นั้นคอื รัฐที่มกีลุ่ม ๆ หนึ่งมอีิทธิพลในการปกครอง  

4. รัฐเชิงปรึกษา (Forum polity) นั้นคือ รัฐที่ผู้ปกครองได้รับสิทธิจากผู้อยู่ใต้การปกครอง  

ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าร่องรอยหรือท่าทีของการเมืองการปกครองเปรียบเทียบนั้น มี

มานานก่อนตัววิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเสียด้วยซ้ า โดยนักวิชาการในด้านนี้ 

อาจจะไม่ได้เป็นนักรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว เช่น นักบวช นักปรัชญา นักสังคมวิทยา นัก

เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสร้างทฤษฏีจากการเปรียบเทียบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ 2 

รัฐขึน้ไปจนในที่สุดนักรัฐศาสตรก์็ได้เข้ามาท าหนา้ที่เช่นนี้แทน  

 

แนวคดิในกำรศึกษำ 

สิ่งส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือส าหรับการท าความเข้าใจ ต่อการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ อันมีความหลากหลายก็คือ แนวคิดในการศึกษา (Approach) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น

แนวคิดหลักได้ 4 ประการ คือ (Ann and Orvis, 2011, pp. 15-24) 

1. แนวคิดเชงิสถาบัน (Institutional Approach) 

2. แนวคิดเชงิโครงสร้างนยิมหน้าที่นยิม (Structural Functional Approach) 

3. แนวคิดเชงิเหตุผล (Rational Choice Approach) 

4. แนวคิดเชงิพฤติกรรมนิยม (Behavioral Approach) 

5. แนวคิดเชงิวัฒนธรรมการเมอืง (Political Cultural Approach) 

1. แนวคดิเชิงสถำบัน (Institutional Approach) 

 แนวคิดนี้ เน้นการศึกษาไปที่สถาบันเป็นหลัก เพราะเห็นว่าสถาบันนั้นมีความส าคัญ

มากกว่าตัวมนุษย์เพราะสถาบันหมายถึงโครงสร้างหรือกลไกทางสังคมที ่สร้างระเบียบ

กฎเกณฑ์ในการควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกชน  

 การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบที่เน้นแนวคิดเชงิสถาบันมีลักษณะทั่วไปเชน่ 

 1) เน้นการศึกษาสถาบันมากกว่าตัวปัจเจกชน เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ฝ่ายตุลาการ รัฐธรรมนูญ กองทัพ สถาบันกษัตริย์  ฯลฯ รวมไปถึง สถาบันที่ไม่เป็นทางการ

แต่มีบทบาท หรอืผลกระทบทางออ้มตอ่การเมอืง เชน่ ครอบครัว ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ  

 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนและสถาบันต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมา ดังเช่น

การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมอืง ที่มาจากการเลือกตั้งกับระบบราชการ  
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 3) ให้ความส าคัญแก่สถาบันและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันด้วยกันเอง ว่าเป็น

ตัวขับเคลื่อนความเป็นไปของรัฐ ดังเช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรฝ่ายบริหาร

และกองทัพ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้น ๆ หรอืศึกษาการเมือง

ภายในระบบราชการของประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. แนวคดิเชิงโครงสร้ำงนิยมหน้ำที่นิยม (Structural Functional Approach) 

 แนวคิดนี้มาจากแนวคิดสังคมวิทยาซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีทางชีววิทยา

ของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ที่ถือว่า หน้าที่ของสังคมเปรียบได้ดังการท าหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย โดยแต่ละส่วนจะช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้ระบบทั้งระบบสามารถ

ด ารงอยู่ได้ นักรัฐศาสตร์ที่ใช้แนวคิดนี้ในการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ได้แก่ 

กาเบรียล อัลมอนด์ ซึ่งได้ขยายการศึกษาไปยังเรื่องของโครงสร้าง  นอกเหนือจากสถาบัน

ทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง ฝ่ายบริหาร กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ  ทั้ง 2 ประเภท 

อาจมีสถาบันเหล่านั้นคล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่ท าให้ระบบการเมืองของทั้งคู่มีความโดดเด่น

ออกจากกัน นั้นคอื สถาบันเหล่านั้นได้มโีครงสรา้ง และหนา้ที่แตกต่างกันอย่างไร 

 นอกจากนี้แนวคิดนี้ยังไม่ให้ความส าคัญแก่ตัวบุคคลหรือสถาบันแบบโดด ๆ 

ว่ามีบทบาทส าคัญต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองเท่ากับระบบหรือโครงสร้างเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

ที่มีอ านาจยิ่งกว่าสถาบันและตัวบุคคลจ านวนมาก การศึกษาเช่นนี้ จึงกระท าได้ทั่วโลกไม่จ ากัด

เฉพาะบางประเทศดังเช่นการศึกษาแนวโน้มการปฏิวัติ (Revolution) ทั่วโลก กับประเทศต่าง ๆ 

ไม่ว่า สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน โบลิเวีย ในศตวรรษที่ 20 ฯลฯ  

3. แนวคดิเชิงเหตุผล (Rational Choice Approach) 

 แนวคิดนี้ พัฒนามาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ คือ ให้ความส าคัญแก่ตัวมนุษย์

มากกว่าสถาบัน โดยเห็นว่ามนุษย์มีเหตุมีผลมีการคาดคะเน และคิดค านึงถึงเป้าหมาย

โดยตั้งอยู่บนหลักของผลประโยชน์สูงสุดของตน โดยอาศัยสถาบันและกฎระเบียบของสังคม

เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์นั้น ส านักที่ศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ผ่านแนวคิดเช่นนี้จึงมักให้ความส าคัญต่อการศึกษาการตัดสินใจและบทบาทของผู้น า  ที่มีต่อ

การเมือง เช่น ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผูน้ าในระบอบประชาธิปไตย และเผด็จการต่อการเมือง

ว่ามีความเหมือน หรือความแตกต่างกันอย่างไร หากค านึงถึงเรื่องของผลประโยชน์ของตน

รวมไปถึงพรรคการเมอืง นอกจากนี ้การศกึษายังขยายขอบเขตไปยังสถาบัน องค์กร หรอืกลุ่มต่าง ๆ 

ว่าสามารถคิดค านวณถึงผลประโยชน์เช่นเดียวกับตัวมนุษย์ จงึด าเนินบทบาทไปด้วยการใช้เหตุผล 

ตัวอย่างได้แก่ การศึกษาบทบาทของสถาบันกองทัพ ต่อการเมืองในประเทศโลกที่ 3 ว่าการที่กองทัพ 
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เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้น าที่เป็นพลเรือนในแต่ละประเทศนั้น 

ได้มีการค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ หรอืของประชาชน หรอืของตัวกองทัพเองอย่างไร  

4. แนวคดิเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioral approach) 

 แนวคิดนี้เน้นไปที่การศึกษาตัวบุคคลมากกว่าสถาบัน เช่นเดียวกับแนวคิดเชิงการใช้

เหตุผล แต่การศึกษาไม่ได้เฉพาะจงเจาะไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากตัวบุคคลในฐานะ

องค์ประกอบหนึ่งของการศึกษา ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกมากกว่าการครุ่นคิดภายใน

ตามแนวคิดเชงิการใช้เหตุผล วิธีการนี้ ใช้รูปแบบทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างกฎทั่วไป เกี่ยวกับ

ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเมือง แนวคิดพฤติกรรมนิยมเป็นที่นิยมในช่วงหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ตัวอย่างเช่นในระบบรัฐสภา วิธีศึกษานี้จะเน้นไปที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า

สภาผู้แทนราษฎร นักรัฐศาสตร์จะศึกษาพื้นฐานทางสังคมของตัวสมาชิกเช่นเดียวกับสถิติ

การได้รับคะแนนเสียง ความก้าวหนา้ในด้านการงาน รวมไปถึงแนวโน้มที่จะแสดงแนวคิดขัดแย้ง

กับพรรคที่ตัวเองสังกัดอยู่ หรือการศึกษาระบบตุลาการ อย่างเช่น ศาลรัฐธรรมนูญ แทนที่จะ

ศกึษาตัวสถาบัน แนวคิดเชิงพฤติกรรมนิยมจะใช้การค านวณเชิงสถิติในการประเมินว่า พื้นฐาน

ทางสังคม และทัศนคตขิองผู้พิพากษาแตล่ะคนนัน้ส่งผลอย่างไรต่อการตคีวามรัฐธรรมนูญ 

 งานวิจัยซึ่งอิงอยู่กับแนวคิดพฤติกรรมนิยมอันโดดเด่น ได้แก่ “การศึกษาบุคลิก

ของประธานาธิบดี: การพยากรณ์การบริหารรัฐบาลในท าเนียบขาว” (Presidential Character, 

The: Predicting Performance in the White House) ในปี 1972 ของเจมส์ บาร์เบอร์ ซึ่งได้เสนอ

แนวคิดว่า ตัวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกหรือโลกทัศน์นั้น มีผลต่อ

ทิศทางทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยมากกว่าปัจจัยจากภายนอก เช่น ประวัติศาสตร์ 

สถาบัน อ านาจทางการเมือง ฯลฯ อย่างไรก็ตามบาร์เบอร์มีความแตกต่างจากแนวคิด

พฤติกรรมนิยมคือเน้นไปที่การศึกษาตัวประธานาธิบดีในฐานะเป็นปัจเจกชนเสียมากกว่า

การศกึษาตัวแปรต่าง ๆ (Hague and Harrop, 2013, p. 81) 

5. วัฒนธรรมกำรเมือง (Political Cultural Approach) 

 แนวคิดนี้ ให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเมือง แนวคิดวัฒนธรรม

ทางการเมืองจะศึกษาการก่อตัวของความโน้มเอียง ทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยม ฯลฯ 

ของบุคคลต่อการเมืองในประเทศตน แนวคิดนี้เห็นว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ในประเทศตา่ง ๆ ย่อมมคีวามแตกต่างกัน อันเนื่องจากวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละสังคม เช่น

การศึกษาค่านิยมของประชาชน ต่อการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ในแต่ละประเทศ ไม่ว่าด้านการพิจารณาตัวบุคคล บางประเทศประชาชนอาจเน้นที่นโยบาย

ของพรรคการเมือง แต่ประชาชนในบางประเทศอาจเน้นไปที่ตัวบุคคลหรือตระกูลที่มีอิทธิพล
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ประจ าท้องถิ่นมากกว่า แนวคิดนี้ยังเห็นว่า ความโดดเด่นของวัฒนธรรมทางการเมือง ส่งผลต่อ

ความถูกต้องชอบธรรม ( legitimacy) ของระบบการเมืองนั้น ๆ อีกด้วย ดังเช่น ค าอ้างของ

ประเทศที่เป็นเผด็จการ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่ 3 ที่ว่า ควรจะมีรูปแบบการปกครอง

อย่างเช่น ประชาธิปไตยเป็นของตัวเองมากกว่าจะลอกเลียนรูปแบบการปกครองจากประเทศ

ตะวันตก ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างจากตนอย่างสูง อันก่อให้เกิดค าถามที่ว่าประชาธิปไตยนั้น

ควรจะมีการจัดประเภทไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ หรอืไม่    

 งานเขียนชิ้นส าคัญของแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง ได้แก่ บทความของโรนัลด์ 

อิงเกิลฮาร์ต ที่ชื่อ “ยุคฟื้นฟูของวัฒนธรรมทางการเมือง” (The Renaissance of Political Culture) 

ในปี 1988 อิงเกิลฮาร์ต ได้พยายามตรวจสอบตัวแปรทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็น

การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาทางวัฒนธรรม และแนวคิดเชิงประจักษ์นิยมแบบวิทยาศาสตร์ 

เขายังเห็นว่าสังคมต่าง ๆ นั้น ถูกก าหนดโดยวิถีทางวัฒนธรรม อันส่งผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

เขายังน าเสนอการจัดล าดับโดยการส ารวจประเทศต่าง ๆ ผ่านกรอบแนวคิด “วัฒนธรรมแบบ

พลเมือง” (Civic culture) อันประกอบไปด้วย ความพึงพอใจต่อชีวิตตัวเอง การพึงพอใจต่อ

รูปแบบการเมือง การไว้วางใจต่อผู้อื่น และการสนับสนุนระเบียบทางสังคมในประเทศตัวเอง 

ประเทศซึ่งมีล าดับของวัฒนธรรมแบบเมืองในระดับที่สูงก็จะมีแนวโน้มการเป็นประชาธิปไตยที่

มั่นคงกว่าประเทศที่อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่า (Seligson, 2002, Online)  

 

ระเบียบวิธีกำรวิจัย (Research Methodology) 

วิชาการเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ ยังมีการศกึษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

ดังเช่น ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น การศึกษาเชิงพรรณนา (Qualitative method) 

ดังเช่น การอธิบายความเหมือน หรือความแตกต่างกัน ระหว่างระบบรัฐสภาของอังกฤษและ

อินเดีย โดยการพรรณนา หรอืการบรรยาย และในเชิงปริมาณ (Qualitative method) ที่ได้ข้อมูล

มาจากการเก็บสถิติในด้านต่าง ๆ ของประเทศทั้งหลาย เพื่อมาค านวณแล้วหาความแตกต่าง 

ความเหมือน แนวโน้ม หรือความเป็นไปได้ในอนาคตของการเมืองในประเทศ (Ann and 

Orvis, 2011, p. 11) โดยอาจใช้การเปรียบเทียบระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไป ดังเช่น ความเป็นรัฐ

ล้มเหลว และความเป็นประชาธิปไตย ดังจะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 2  

การศึกษาวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบโดยเฉพาะด้านปริมาณเป็นการศึกษา

ที ่ละเอียดอ่อนมากเพราะใช้วิธีแบบวิทยาศาสตร์เช่นการตั ้งทฤษฎี การตั ้งสมมติฐาน       

การหาตัวแปรทั้งต้นและปลายรวมไปถึงการควบคุมตัวแปร เช่นเดียวกับการค านวณสถิติที่

มีสูตรมากมายแต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการศึกษาคือรัฐมีธรรมชาติที่ซับซ้อนและไม่
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คงที่เหมือนกับวัตถุ ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามามีบทบาทต่อรัฐเป็นจ านวนมาก

ดังเช่นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งแต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน ผู้ศึกษายังต้องจัดให้ตัว

แปรคือมนุษย์หรือปัจเจกชนเป็นสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว เช่น การถือว่าปัจเจกชนเป็นผู้มีเหตุผลก็ต้อง

ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีการตอบรับกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ ในแบบเดียวกันดังแนวคิดเชิง

เหตุผล (Rational Choice Approach) ในทางกลับกัน แนวคิดเชิงโครงสร้างนิยมหน้าที่นิยม 

(Structural Functional Approach) ถือว่ามนุษย์ เป็นไปตามโครงสร้างของการเมืองและสังคม 

มากกว่าเสรีภาพในการตัดสินใจของมนุษย์ ทั้งที่ความจริงแล้ว พฤติกรรมของมนุษย์อาจจะ

ไม่ได้เป็นอย่างที่ 2 แนวคิดดังกล่าวคิดก็ได้  ดังนั้นการลดคุณค่าของการเมืองให้เป็นเพียง

ตัวเลขอาจท าให้ไม่ทราบความเป็นจริงเท่าไรนัก  

ถึงแม้การวิจัยการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ จะมีความซับซ้อนดังกล่าว 

แต่การได้ผลลัพธ์เป็นสถิติจะดูมีน้ าหนักและพลังมากกว่าในการอ้างอิง  หรือการยืนยัน

เพราะเป็นความจริงเชิงภววิสัย หรือเป็นกลาง และมีระบบชัดเจน ดังจะดูได้จากรูปแบบของ

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบที่นิยมกันมากในปัจจุบัน  คือ ดัชนีหรือการจัดล าดับ

ขององค ์กรต ่างๆ ต ่อแง่ม ุมทางการเม ืองของประเทศทั ้งหลายเช ่น  ด ัชน ีความเป ็น

ประชาธิปไตย (Democracy index) ดัชนีกระบวนการจรรโลงประชาธิปไตย (Democratization index) 

ดัชนภีาวะรัฐล้มเหลว (Failed state index) ฯลฯ 

 

ประเทศที่ใช้เป็นกลุ่มศกึษำ 

ต าราเรียนเล่มนี้ เน้นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่บนรูปการปกครอง

แบบประชาธิปไตยและเผด็จการอยู่ 3 กลุ่ม อันได้แก่ ประเทศประชำธิปไตยเสรีนิยมที่มั่นคง 

เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ เยอรมัน ญี่ปุ่น อินเดีย ฯลฯ ประเทศประชำธิปไตยที่

ไม่เสถียร คือ สามารถเปลี่ยนเป็นเผด็จการ หรือประชาธิปไตยในระยะเวลาอันสั้นก็ได้  เช่น 

เยอรมันในอดีต ปากีสถาน และที่จะกล่าวถึงมากเป็นพิเศษคือรัสเซีย ฯลฯ อย่างไรก็ตามใน

ต าราเล่มนี้จัดให้รัสเซียมีการปกครองแบบเผด็จการ  จากการที่ผู้น าซึ่งมีการปกครอง

แบบเผด็จการ คือวลาดีมีร์ ปูติน  ด ารงต าแหน่งอย่างยาวนาน ส่วน ประเทศเผด็จกำร

อ ำนำจนิยมแบบมั่นคงคือถูกก าหนดโดยโครงสร้างทางบริหารและอ านาจมากกว่าตัวผู้น า 

เช่น อิหร่าน พม่า และที่จะกล่าวถึงมากเป็นพิเศษคือ จีน ฯลฯ เสริมด้วยข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จาก

แหลง่อื่น  
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กำรแบ่งบทเรยีน  

บทเรียนมีทั้งหมด 17 บท นอกจากบทแนะน าวิชาแล้ว การแบ่งบทเรียนเป็นไปตาม

ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเมอืง ดังตอ่ไปนี ้

บทที่ 1 แนะน าวิชาการเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ (Introduction) 

ธรรมชำติของกำรเมือง 

บทที่ 2 การเมอืง รัฐ และการแบ่งประเภทของรัฐ (Politics, State and State Classification) 

บทที่ 3 อุดมการณท์างการเมอืง (Political ideology) 

บทที่ 4 รูปแบบการปกครอง (Regime) 

บทที่ 5 เศรษฐกิจ (Economy) 

รัฐบำลและกำรปกครอง 

บทที่ 6 ฝา่ยบริหาร (Executive) 

บทที่ 7 ฝา่ยนิติบัญญัติ (Legislature)    

บทที่ 8 ฝา่ยตุลาการ (Judiciary) 

บทที่ 9 รัฐธรรมนูญ (Constitution) 

บทที่10 ข้าราชการ (Bureaucracy) 

บทที่ 11 กองทัพ (Military) 

บทที่ 12 ระดับการปกครอง (Levels of Governments) 

พฤติกรรมทำงกำรเมือง 

บทที่ 13 การเลือกตั้ง (Election) 

บทที่ 14 พรรคการเมือง (Political Party)  

บทที่ 15 กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) 

บทที่ 16 การมสี่วนรว่มทางการเมอืง (Political Participation) 

วัฒนธรรมทำงกำรเมือง 

บทที่ 17 วัฒนธรรมทางการเมอืง (Political Culture) 

 

ค ำถำมส ำหรับกำรอภิปรำย 

1. การเปรียบเทียบกับประเทศอื่นจะท าให้ท่านรู้จักประเทศตัวเองได้ดีขึ้นหรือไม่ 

เพราะอะไร 

2 .ท่านคิดว่าในโลกปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงใดที่มบีทบาทที่สุด 

3. ท่านชอบความคิดของนักคิดหรอืนักรัฐศาสตร์คนใดในบทเรียน จงอธิบาย 
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4. ท่านคิดว่าผู้ปกครองในยุคของท่านนั้นสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองแบบใด

ของอาริสโตเติล 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค าพูดของอาริสโตเติลที่ว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครอง

ที่เลวน้อยที่สุด เพราะเหตุใด 

6. ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดเชิงเหตุผลที่ว่ามนุษย์กระท าการใดโดยค านวณถึงเหตุผล

และผลประโยชน์ของตัวเองหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

7. ท่านคิดว่ารูปแบบการปกครองอย่างเช่นประชาธิปไตยควรเป็นไปตามบริบทของ

วัฒนธรรมของแตล่ะประเทศหรือไม ่เพราะเหตุใด 
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บทท่ี 2 

 

การเมือง รฐั และการแบ่งประเภทของรฐั (Politics, State and State Classification) 

 

ก่อนจะศึกษาวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบนั้น จ าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับ

ความส าคัญ และความหมายของการเมืองการปกครอง รวมไปถึง องค์ประกอบส าคัญของ

การศึกษาการเมืองการเปรียบเทียบ นั้นคือ รัฐ ว่ามีความหมายว่าอย่างไร และมีองค์ประกอบคือ

อะไร ในตอนท้ายนั้นวิชาการเมืองการปกครองได้มีผลต่อการแบ่งรัฐออกเป็นประเภท

และกลุ่มต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 

 

การเมือง (Politics) 

ความส าคัญของการเมือง 

การเมืองนั้นมีความส าคัญส าหรับมนุษย์อย่างมาก ดังจะพิจารณาได้จากนิยามของ

อาริสโตเติลที่ว่า “มนุษย์คือสัตว์สังคม” (Man is by nature a social animal)  มนุษย์น

หลีกเลี่ยงการเมืองไม่ได้เพราะการเมืองนั้นช่วยจัดระเบียบทางอ านาจให้กับมนุษย์จนสามารถ

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการต่าง  ๆ ไม่ว่า

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การจัดระเบียบเช่นนี้ปรากฏออกมาในรูปแบบของ

การแบ่งกลุ่ม ชนเผา่ หรอืชนช้ันมีการจัดวางต าแหน่งในการบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบ 

เมื่อมนุษย์มีจ านวนมากขึ้น กลุ่มหรือเผ่าก็ขยายตัวเป็นเมือง จนเป็นอาณาจักรหรือ

จักรวรรดิรูปแบบการเมืองและการปกครองก็ซับซ้อนมากกว่าเดิม อันส่งผลให้สิ่งรอบข้าง

อุดมการณ์ เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของมนุษย์ฯลฯ ก็มีความซับซ้อนตาม

ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการเมืองและการปกครองเป็นลูกโซ่กันไป ในทางกลับกัน 

การแบ่งแยกเป็นกลุ่มก็อาจท าให้ชีวิตมนุษย์ไม่มีความปลอดภัยได้อันเกิดจากความขัดแย้งหรือ

สงครามระหว่างชนเผ่าหรือระหว่างอาณาจักรต่าง ๆ จนน าไปสู่การล่มสลายขององค์กร

ทางการเมืองและสังคมของพื้นใดพื้นหนึ่งซึ่งอาจน าไปสู่รูปแบบทางการเมืองใหม่แบบใหม่  ๆ

ของพื้นที่นั้นในกาลต่อมาก็เป็นได้ดังเช่นสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่น าอิตาลีและเยอรมันจากเผด็จการ

แบบเบ็ดเสร็จไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยในเวลาตอ่มา 
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ความหมายของการเมือง 

การเมืองมาจากภาษาอังกฤษว่า Politicsซึ่งมีรากศัพท์จากภาษากรีกว่า polis

อันหมายถึงกิจกรรมที่กระท าในเมืองใหญ่ ซึ ่งในที ่นี ้มีลักษณะตามแบบนครรัฐ ( City-

state)ของกรีกยุคโบราณเท่านั้นค าว่า polis ยังหมายถึง“ส าหรับ” หรือ “เกี่ยวกับ”พลเมือง 

(Citizen) (Heywood,2007, p. 5) 

ความหมายโดยทั่วไปของการเมอืง มี 4 ประการดังตอ่ไปนี้ 

1. ศิลปะในการปกครอง (Art of Government) 

 ตามนิยามของเดวิด อีสตัน การเมืองหมายถึงการที่รัฐใช้อ านาจหน้าที่ในการจัดสรร

หรือแจกแจงคุณค่าต่าง ๆ ให้กับสังคมอย่างชอบธรรม (The authoritative allocation of values 

to society) (Joseph, 2013, p. 8) 

 นิยามนี้หมายความว่ารัฐต้องเป็นตัวกลางในการปฏิบัติต่อพลเมืองที่ตนปกครอง

อย่างมีศิลปะคือสามารถตอบสนองประโยชน์หรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดต่อกลุ่มต่าง ๆใน

สังคมอย่างยุติธรรมทั่วถึง เพื่อให้สังคมสามารถด ารงอย่างสงบสุข อันสอดคล้องกับแนวคิด

พหุนิยม (Pluralism) ดังนั้นการเมืองและการปกครองจึงมีความหมายอย่างเดียวกันหากเรา

ให้ค านิยามของการปกครองคือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของรัฐต่อประชาชน ดังนั้นในความหมายนี้ 

การเมอืงจึงมีความหมายเดียวกับการปกครอง 

2. กิจกรรมที่ท าในสาธารณะ (Public affairs) 

 นิยามของการเมืองแบบนี้ถือได้ว่านิยามแบบเก่าที่มีการแบ่งแยกขอบเขตของสังคม

ออกเป็นสาธารณะ (Public) และส่วนบุคคล (private) ตามนิยามเช่นนี้ การเมืองจะถูกวางกรอบ

ไว้ที่องค์กรทางการเมืองดังที่เข้าใจในปัจจุบันเช่น รัฐบาล รัฐสภา ศาล ระบบราชการ ฯลฯ เป็นหลัก

ส่วนองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนเช่นสหภาพ วงการธุรกิจ สถาบันครอบครัว 

กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ จะไม่ถูกจัดว่าเป็นเรื่องการเมอืง 

 ถึงแม้แนวคิดเช่นนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ก็ได้

เปลี่ยนแปลงไปบ้างดังเช่นตั้งแต่ทศวรรษที่ 70 นักสตรีนิยม (feminist) ได้เห็นว่าเรื่องส่วนตัว

อย่างเช่นเพศเป็นเรื่องทางการเมือง (Personal is political) นั้นคือความเป็นผู้หญิงถูกสร้างผ่าน

โครงสร้างทางอ านาจโดยผู้ชาย ขบวนการประชาสังคมอย่างเช่นกลุ่มเพื่อสิทธิสตรีและขยายความ

ไปถึงกลุ่มอื่นเช่นพวกรักร่วมเพศจึงได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดขบวนการประชาสังคมที่ต่อสู้เพื่อ

เรียกร้องสิทธิให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคม (Hanisch,2006, Online) 
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3. การประนีประนอมและการหามุมมองร่วมกัน (Compromise and Consensus) 

 ตามแนวคิดของกลุ่มพหุนิยม (Pluralism) การเมืองหมายถึงการเจรจาและพูดคุยกัน

เพื่อหาทางประนีประนอมและเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มต่าง  ๆ 

ในสังคม (Shively,2008,pp. 10-13) 

 ดังนั้นการเมืองในนิยามเช่นนี้ย่อมไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือท าให้สังคม

เจริญรุ่งเรืองในระยะเวลาอันสั้นเพราะการเจรจาของคนหลายกลุ่มเต็มไปด้วยความซับซ้อน

และต้องใช้เวลาในการหาทางออกร่วมกันนิยามเช่นนี ้จ ึงกระท าได้ในประเทศ ที ่เป ็น

ประชาธิปไตยที่มีความอดทนต่อความหลากหลายทางความคิด ดังในอเมริกาและยุโรป

ตะวันตก แต่ไม่เป็นที่นิยมหรือประสบความส าเร็จในประเทศที่คุ้นเคยกับการปกครองเผด็จการ

ซึ่งมุ่งใช้อ านาจในการควบคุมเสรีภาพและสทิธิการแสดงออกของพลเมืองตน 

4. อ านาจ (power) 

 การเมืองยังหมายถึงอ านาจอันหมายถึงสิ่งที่ท าให้บุคคลหนึ่งสามารถบังคับให้อีก

บุคคลหนึ่งกระท าตามหรือไม่กระท าตามที่ตัวเองตอ้งการได้อันมีผลต่อพลเมืองในด้านดังไปนี้ 

 4.1 การตัดสินใจ(Decision making)  

 การเมอืงในมิตอิ านาจของรัฐที่มตี่อการตัดสินใจของประชาชนมีดังต่อไปนี้ 

 4.1.1 ก าลังบังคับ (Coercive force) หมายถึงการที่ผู้มีอ านาจคือรัฐสามารถ

บังคับใหผู้อ้ยู่ใต้อ านาจคือประชาชนปฏิบัติตามนโยบายที่ตนวางไว้โดยใช้ผา่นต ารวจและทหาร 

 4.1.2 ข้อตกลงร่วมกัน (Consensus) เช่นประชาชนยอมรับว่าต้องมอบสิทธิและ

เสรีภาพในระดับหนึ่งให้กับรัฐบาลประชาชนต้องตัดสินใจกระท าตามการใดตามนโยบายหรือ

กฎหมายที่รัฐได้วางไว้ให้แม้ยังไม่ถูกการใชอ้ านาจบังคับ 

 4.1.3 หน้าที่ ความซื่อสัตย์ พันธะ (Duty loyalty and commitment) การเมือง

ในมิตินี้ยังหมายถึงการที่รัฐมีอ านาจบังคับให้พลเมืองต้องปฏิบัติตามรัฐผ่านคุณค่าดังกล่าว

เช่นพลเมืองมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อรัฐและมีพันธะ คือท าประโยชน์ให้กับรัฐ หรือการเป็นคน

ชาติใดก็ต้องซื่อสัตย์ต่อชาตินัน้โดยการไม่บอกข้อมูลส าคัญของประเทศแก่คนต่างชาติ 

 4.2 ก าหนดวาระทางการเมือง (Agenda setting) 

 ส าหรับการเมืองในแง่มุมนี้ รัฐมีอ านาจสามารถก าหนดว่าเรื่องใดควรเป็น

หรือไม่เป็นวาระทางการเมืองที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อถกเถียงกันสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้รัฐมีอ านาจคือการควบคุมสื่อมวลชนในการน าเสนอวาระ

ทางการเมืองนั้น อ านาจของรัฐจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครอง เช่น

รัฐประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะน าเสนอทุกประเด็นให้สาธารณชนได้รับทราบแต่รัฐเผด็จการ
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พยายามปิดบังประเด็นทางการเมืองเสียส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวของ

การบริหารงานหรือการฉ้อราษฎรบังหลวง และรัฐเผด็จการยังพยายามเน้นไปที่ความส าเร็จ

ของรัฐบาลในบางประเด็นหรือการเน้นลัทธิบูชาบุคคลเช่นยกย่องบุคคลส าคัญคนใดคนหนึ่ง

เสียจนเกินความเป็นจริงดังเช่นสหภาพโซเวียตเน้นการยกย่องสตาลินอย่างมากมายเพื่อท าให้

ประชาชนจงรักภักดีตอ่พรรคคอมมิวนสิต์ 

 4.3 ควบคุมความคิด(Thought control) 

 การเมืองในแง่มุมนี้คือการที่รัฐมีอ านาจคือสามารถควบคุมและการปลูกฝัง

อุดมการณ์ให้กับพลเมืองผ่านการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ของรัฐการควบคุมความคิด

เช่นนี้เป็นสิ่งที่รัฐไม่ว่าประชาธิปไตยหรือเผด็จการล้วนแต่ใช้ในการควบคุมพลเมืองของตน 

แต่รัฐที่เป็นประชาธิปไตยนั้นอนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากโฆษณาชวนเชื่อได้ 

ในขณะที่รัฐเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จมักไม่เปิดโอกาสให้เท่าใดนัก 

ด้วยนิยามอันซับซ้อนของการเมืองเช่นนี้ย่อมท าให้วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

นั้นมีความซับซ้อนและประเด็นส าหรับการศึกษาอย่างมากมาย นอกเหนือไปจากการเมือง

ของประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ซึ่งมักมีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวแม้ว่าจะได้รับอิทธิพล

ทางการเมอืงจากยุคโลกาภวิัฒน์อย่างมากก็ตาม 

 

รัฐ (State) 

วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบมีองค์ประกอบส าหรับการวิเคราะห์ตั้งแต่

ระดับใหญ่จนมาถึงขนาดเล็กเช่นองค์กรระหว่างรัฐรัฐภูมิภาคสังคมเช่นกลุ่ม องค์กร สถาบันจน

มาถึงระดับเล็กที่สุดคือปัจเจกชน แต่องค์ประกอบที่ถือว่าส าคัญที่สุดคือ รัฐ ( State)ใน

ฐานะสถาบันซึ่งเป็นเป็นองค์ประกอบหลักส าหรับวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ใน

การศึกษา เพราะรัฐมีอ านาจสูงสุดในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเหนือดินแดนที่ตนรับผิดชอบ

แม้แต่องค์ประกอบซึ่งดูใหญ่กว่าคือองค์กรระหว่างรัฐเช่น สหประชาชาติหรือสหภาพยุโรปมี

สถานะอยู่เหนือรัฐ แท้ที่จริงไม่มีอ านาจเหนือรัฐมากเท่าใดนักเพราะนโยบายต่าง ๆ ต้องอาศัย

การยินยอมพร้อมใจจากแต่ละรัฐ นอกจากนี้แม้แต่กลุ่มทางสังคมเช่นกลุ่มผลประโยชน์

จากองค์กรธุรกิจชนช้ัน กลุ่มอัตลักษณ์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมบีทบาทอย่างสูงก็ยังต้องถูกก าหนด

หรอืวางขอบเขตจากรัฐว่าให้มบีทบาทมากน้อยเพียงใด 
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ความหมายและองค์ประกอบของรัฐ 

รัฐมีนิยามค่อนข้างหลากหลาย แต่นิยามที่ชัดเจนที่สุดนิยามหนึ่งคือองค์รัฐาธิปัตย์อัน

หมายถึงผูป้กครองซึ่งมีอ านาจสูงสุดเหนอืดินแดนตัวเอง (Hauss,2009, p. 7) อย่างไรก็ตามองค์

รัฐาธิปัตย์ในที่นี้มีลักษณะเป็นนามธรรมคือหาตัวตนไม่ได้ จงึต้องมีตัวแทนของรัฐในการใช้อ านาจ

นั้นคือองค์กรที่เรียกว่ารัฐบาล ดังนั้นในปัจจุบันจึงมักมีคนใช้ค าว่ารัฐ รัฐบาลรวมไปถึงประเทศ 

สลับกันไป 

รัฐมีองค์ประกอบส าคัญ 4 อย่างดังต่อไปนี้ (Ibid., pp. 7-8) 

1.รัฐบาล (Government) 

 หมายถึง ผู้ใช้อ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐและยังรับผิดชอบในการบริหาร

กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ รัฐบาลต้องมีหัวหน้าผู้เป็นจุดศูนย์รวมทางอ านาจและบารมี ดังที่เรียกว่า

ประมุขของรัฐบาล (Head of Government) ดังเช่นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตาม

หลายรัฐอาจมีการแบ่งระหว่างประมุขของรัฐบาลกับประมุขของรัฐ (Head of State) ออกจากกัน 

(ดูลายละเอียดได้ในบทฝ่ายบริหาร) รัฐมีเครื่องมือเพื่อให้นโยบายของรัฐเกิดความศักดิ์สิทธิ์

ดังเชน่กฎหมายอันจะเป็นการทั้งให้คุณแก่ผูป้ฏิบัติตามหรอืลงโทษผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตาม 

2. ประชากร (Population)  

 หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ภายในพื้นที่รัฐนั้นประชากรของแต่ละรัฐมักไม่เท่ากัน

คือมีจ านวนตั้งแต่ประมาณพันสี่ร้อยล้านคนอย่างประเทศจีนไปจนถึงไม่กี่ร้อยคนอย่างนครรัฐ

วาตกิันอย่างไรก็ตามในปัจจุบันค าว่า “ประชากร” มีความซับซ้อนยิ่งขึน้ เพราะอาจจะรวมไปถึง

กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐอื่นแต่ยังถือว่าตนเป็นประชากรของรัฐนั้น อย่างเช่นคนพลัดถิ่นจ านวน

ประชากรมีผลต่อเรื่องเสถียรภาพของรัฐ รัฐซึ่งมีประชากรเป็นจ านวนมากและฐานะยากจน

ส่งผลให้ตัวรัฐขาดเสถียรภาพเพราะต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ด้านสังคมและเศรษฐกิจดังเช่น

บังคลาเทศ ในทางกลับกันรัฐซึ่งแม้จะพัฒนาแล้วแต่มีจ านวนประชากรน้อยก็ท าให้เกิดความไร้

เสถียรภาพอกีเชน่กันเพราะขาดก าลังคนในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์ซึ่ง

จ าเป็นต้องรับแรงงานต่างชาติเข้ามาเป็นจ านวนมากอันก่อใหเ้กิดปัญหาในเรื่องเชือ้ชาติและความไม่

เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ (Fenn, 2014, Online) 

3. ดินแดน (Territory) 

 หมายถึง พืน้ที่หรอืเขตแดนที่ก าหนดตัวตนของรัฐนั้นดินแดนอาจมปีัจจัยก าหนดมา

จากการเมอืงภายในรัฐเองเช่นรัฐบาลกลางเข้าไปมีอ านาจควบคุมเหนือท้องถิ่นซึ่งเคยเป็นคนละ

อาณาจักรมาก่อนดังเช่นในสมัยรัชกาลที่ 5 ทางกรุงเทพฯได้รวมหัวเมืองต่าง ๆ มาเป็นประเทศ

เดียวกัน หรืออาจเกิดจากการเมืองภายนอกรัฐเช่นประเทศเจ้าอาณานิคมได้ร่วมกันแบ่งพื้นที่
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ส าหรับปกครองจนในที่สุดได้กลายเป็นเป็นประเทศในที่สุด ดังกรณีที่เกิดขึ้น ในทวีป

แอฟริกาและเอเชีย หรืออาจจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ตัวอย่างได้แก่อินเดีย

และปากีสถานซึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือชมพูทวีป แต่ในปี 

1947 ด้วยความแตกต่างทางศาสนายึดถือคือฮินดูและอิสลามจึงท าให้ประชาชนทั้ง  2 กลุ่ม

แยกประเทศกันคืออนิเดียและปากีสถานในปัจจุบัน 

4. อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) 

 หมายถึง อ านาจสูงสุดของรัฐบาลที่มีเหนือประชาชนหรือกลุ่มเชื้อชาติต่าง  ๆ 

ในดินแดนของตัวเอง อ านาจอธิปไตยของรัฐจึงมีภาวะที่ซับซ้อนอย่างมากเช่นหากประชาชน

กลุ่มใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือแม้แต่การปรากฏตัวของชาวต่างชาติเข้ามาในดินแดนของรัฐนั้น

โดยปราศจากการรับรู้ของรัฐบาล ก็ถือได้ว่าอ านาจอธิปไตยของรัฐนั้นก าลังถูกล่วงละเมิด

รัฐจึงมีหน้าที่ในการรักษาอ านาจอธิปไตยไว้ผ่านกองก าลังรักษาความมั่นคงอย่างเช่นกองทัพ

นอกจากนี้หากมีกลุ่มบุคคลมีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงการท างานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นต ารวจ

กองทัพหรอืองค์กรนอกกฎหมายก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์รัฐซ้อนรัฐ (State within state) 

อย่างไรก็ตามรัฐอื่นก็มีเข้ามาแทรกแซงอธิปไตยของของรัฐ  ๆ นั้นได้เช่นกันดังใน

สงครามเย็น สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้เข้ามามีครอบง ารัฐที่เล็กกว่าเช่นเข้าไปตั้งฐานทัพใน

รัฐนั้นแต่มีอ านาจปกครองตัวเองไม่สนใจกฎหมายของรัฐเจ้าบ้านหรือสามารถบีบบังคับไม่ให้

รัฐนั้นติดต่อหรือค้าขายกับรัฐที่มหาอ านาจทั้ง 2 ถือว่าเป็นศัตรู ปรากฏการณ์นี้ถือได้ว่า เป็น

ล่วงละเมิดอ านาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกนอกจากนี้ชุมชนนานาชาติก็มีผลกระทบต่อ

ตัวตนของรัฐนั้นเช่นการยอมรับการด ารงอยู่ของรัฐ (Recognition) ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลอย่าง

มากเช่นตัวอย่างของไต้หวันซึ่งมีสถานภาพของรัฐไม่ชัดเจน เพราะแม้ไต้หวันจะมีองค์ประกอบของรัฐ

ทุกอย่าง แต่จีนถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของตน ในขณะที่ประเทศโดยส่วนใหญ่ไม่รับรองการมี

อยู ่ของรัฐ ไต้หวัน เพราะยอมรับนโยบายที ่จ ีนประกาศว่ามีเพีย งจีน เดียว เท่านั ้น

(BBC,2015, Online) 

วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบจึงศึกษารัฐ เป็นหลักแล้ว โยงไปถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์ประกอบอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวมา 

การแบ่งประเภทของรัฐ(State Classification) 

การเมืองมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการแบ่งรัฐออกมาเป็นกลุ่มต่าง ๆ อันเป็นลักษณะ

ที่ขัดแย้งในตัวเองของยุคโลกภิวัฒน์คือถึงแม้การเมืองของประเทศต่าง  ๆ จะมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็มีความแตกต่างไปในตัวด้วยดังรูปแบบทางการเมืองเช่น

รัฐประชาธิปไตย รัฐประชาธิปไตยเทียม รัฐเผด็จการ รัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ ซึ่งต าราจะกล่าว
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อย่างโดยละเอียดในบทรูปแบบทางการเมือง การแบ่งการปกครองดังเช่นรัฐเดี่ยว สหพันธรัฐ

ซึ่งต าราจะกล่าวอย่างโดยละเอียดในบทระดับการปกครอง นอกจากนี้ตัวอย่างที่โดดเด่น

ได้แก่ “ทฤษฎี 3 โลก” โดยผู้น าของจีนคือเหมา เจ๋อตง ซึ่งเป็นการแบ่งประเทศต่าง ๆ

ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ และเป็นที่แพร่หลายทั่วไปในช่วงระหว่างสงครามเย็น (1945-1991) 

ดังตอ่ไปนี ้(McCormick, 2007, pp. 10-11) 

1.ประเทศโลกที่ 1 

 หมายถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเป็นประชาธิปไตย

เสรีนิยมดังเช่นสหรัฐอเมริกา แคนาดาออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันตก ส่วนในทวีป

เอเชียได้แก่ญี่ปุ่น 

2.ประเทศโลกที่ 2 

 หมายถึงประเทศที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์เช่น จีนยุโรปตะวันออกคิวบา

เกาหลีเหนือส่วนสหภาพโซเวียตนั้นเหมาได้จัดให้อยู่ในประเทศโลกที่ 1 เพราะมีความเจริญ

ทางการเมอืงและเศรษฐกิจเหมอืนกับประเทศทุนนิยม 

3.ประเทศโลกที่ 3  

 หมายถึงประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่ได้มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เช่นมีการปกครอง

แบบประชาธิปไตยแบบไม่สมบูรณ์จนไปถึงระบบเผด็จการทหารอย่างเต็มที่ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก

กระจายไปทั่วทวีปเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้มักเป็นทุนนิยม

แต่ล้าหลังเพราะรวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐและเต็มไปด้วยการฉ้อราษฎรบังหลวง เน้นระบบพวกพ้อง 

ขาดหลักธรรมาภบิาล  

นอกจากนี้ยังได้แก่การจัดอันดับของคุณสมบัติต่าง ๆ ของประเทศ ผ่านวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณ โดยค านวณสถิติจากด้านต่าง ๆตัวอย่างที่โดดเด่นของวิชาการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบได้แก่การวัดความเข้มแข็ง (strength) ของรัฐต่าง ๆ โดยกองทุนเพื่อสันติภาพ

อันมีตัวชี้วัดดังตอ่ไปนี ้(Ann and Orvis, 2014, p. 55) 

1.ตัวชี้วัดวัดทางสังคม อันได้แก่ 

 1.1 ความหนาแน่นของประชากร หากรัฐที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงหรือ

ต่ าเกินไปก็อาจะท าให้รัฐนั้นมีความเข้มแข็งน้อยลงจากปัญหาเช่นความมั่นคง อาชญากรรม 

การขาดแคลนปัจจัย 4 

 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ หากรัฐใด

มีแต่ความสามัคคีของประชาชนก็จะมีความเข้มแข็ง ส าหรับรัฐที่ออ่นแอหรอืใกลเ้คียงกับการเป็น



22 
 

รัฐล้มเหลว (Failed State) ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนภายในประเทศเต็มไปด้วยความขัดแย้ง

และการใชค้วามรุนแรงต่อกัน 

 1.3 จ านวนผู้อพยพออกนอกประเทศหรือไปยังพื้นที่อื่นภายในประเทศ

ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดจากความขัดแย้งภายในประเทศเช่นสงครามกลางเมืองสงครามฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ประเทศที่มีตัววัดเช่นนี้ในระดับสูงก็มีปัจจัยมาจากข้อข้างบนคือเกิดจากความขัดแย้ง

ของกลุ่มภายในประเทศ 

2.ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ 

 2.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากรัฐใดมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่ต่อเนื่องและคงที่ก็จะมีความเข้มแข็งเพราะมีงบประมาณเป็นจ านวนมากจากการเจริญเติบโต

ของชนช้ันกลางจนสามารถสร้างโครงการที่มีประโยชน์ต่อประเทศได้ 

 2.2 ปัญหาทางเศรษฐกิจ หากรัฐใดต้องพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่

และกินระยะเวลานานย่อมส่งผลกระทบถึงด้านอื่นเช่นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมไปถึง

ความสงบเรียบร้อยอย่างเช่นอาชญากรรม ความเข้มแข็งของรัฐย่อมลดลง 

 2.3 ปัญหาความยากจน เช่นรัฐที่มีสัดส่วนของคนยากจนสูงก็ย่อมท าให้รัฐบาล

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนได้มากนักเพราะรายได้จากภาษี

มาจากชนชั้นกลางที่มีขนาดไม่ใหญ่และรัฐบาลมักฉ้อราษฎรบังหลวง อันก่อให้เกิดปัญหา

อาชญากรรมและความวุน่วายทางสังคม 

3.ตัวชี้วัดทางการเมือง อันได้แก่ 

 3.1 ความถูกต้องชอบธรรมของรัฐบาลประเทศที่มีความเข้มแข็งดังเช่น

ประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยมมักมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ใสบริสุทธิ์ได้รับการยอมรับ

จากประชาชน จึงท าให้สามารถบริหารรัฐกิจได้อย่างเต็มที่  ไม่มีการประท้วงหรือความขัดแย้ง

จากประชาชนจากเกินขอบเขตที่พอดี 

 3.2 กองก าลังรักษาความมั่นคง ประเทศมกีองทัพและต ารวจที่เข้มแข็งและมีการ

จัดการองค์กรที่ดีท าให้สามารถรักษาความมั่นคงทั้งภายนอกและภายในประเทศได้ก็จัดว่าเป็น

ประเทศที่มคีวามมั่นคง 

 3.3 การแทรกแซงจากอ านาจภายนอกประเทศ ประเทศซึ่งถูกแทรกแซงจาก

กลุ่มอิทธิพลภายนอกไม่ว่ารัฐบาลของต่างชาติหรือบริษัทข้ามชาติย่อมบริหารประเทศที่เอื้อต่อ

ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น อันส่งผลถึงเรื่องเศรษฐกิจและชีวิตโดยรวมของประชาชน  

และยังน าไปสู่การก่อความไม่สงบในสังคมท าให้รัฐมคีวามเข้มแข็งน้อยลง 
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 3.4 มีพรมแดนที่แน่นอนและแทรกซึมได้ยาก ประเทศซึ่งมีความเข้มแข็งมาก

จะมีการจัดพรมแดนหรืออาณาเขตประเทศที่ชัดเจน เช่นเดียวกับการป้องกันไม่ให้ต่างชาติ

ไม่ว่ารัฐบาลหรอืผูอ้พยพสามารถแทรกซึมเขา้ไปได้จนก่อให้เกิดปัญหาด้านความม่ันคง 

ประเทศที่มีความเข้มแข็งน้อยที่สุดในโลกตามการจัดอันดับเช่นนี้ได้แก่โซมาเลีย

ชาด ซูดาน ซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาและเป็นประเทศโลกที่ 3 ส่วนประเทศที่มีความเข้มแข็งมาก

ที่สุดในโลกได้แก่นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ซึ่งอยู่ในยุโรปและเป็นประเทศโลกที่ 1 

นอกจากนี้ยังมีการจัดดัชนีความเป็นประชาธิปไตย (Democratic index) ซึ่งจัดโดย

องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรอย่างเช่นเดอะอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนท์ ยูนิตซึ่งจัดอันดับประเทศ

ต่างๆ ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใดในแต่ละปีผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้  (The 

Economist Intelligence Unit, 2014, Online) 

1.การเลือกตั้ง เช่นมีการเลือกแบบเสรี มีความโปร่งใสหรือไม่ ผู้ลงสมัครมีอิสระใน

การหาเสียงหรอืไม่ ฯลฯ  

2.หน้าที่ของรัฐบาลเช่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีอ านาจในการบริหารงาน

มากน้อยเพียงใด รัฐบาลมีการตรวจสอบและถ่วงดุลหรอืไม่ ฯลฯ  

3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด 

ชนกลุ่มน้อยสามารถเข้ามาร่วมในการก าหนดนโยบายของรัฐหรอืไม่อย่างไร ฯลฯ  

4.สิทธิเสรีภาพของพลเมืองเช่นประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหรือไม่ ชนกลุ่มน้อยมี

สิทธิและเสรภีาพเท่ากับประชากรส่วนใหญ่หรอืไม่อย่างไร ฯลฯ  

5.วัฒนธรรมทางการเมืองเช่นสังคมนั้นมีทัศนคติต่อประชาธิปไตยอย่างไร มีการ

เปิดใจกว้างต่อความหลากหลายของประชากรดังเช่นความเชื่อทางศาสนา เพศ สีผิวมากน้อย

เพียงใด ฯลฯ  

ซึ่งผลที่ได้ในปี 2014 ประเทศซึ่งมีอันดับของประชาธิปไตยสูงสุดได้แก่ นอร์เวย์ สวีเดน

ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ เดนมาร์กเป็นต้น ส่วนประเทศที่มีอันดับของประชาธิปไตยต่ าสุดได้แก่

เกาหลีเหนือ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด ซีเรยีเป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับของประเทศต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมากตามมิติอันซับซ้อน

ของความหมายทางการเมืองดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นเช่นการบริหารงานภาครัฐเช่นการจัดดัชนี

ความโปร่งใสของประเทศต่าง ๆ ในโลก (Transparency index) ดัชนีการฉ้อราษฎรบังหลวง

(Corruption index) ในมิติทางสังคมเช่น ดัชนีชีวิตเปี่ยมสุข (Better Life index) ดัชนีการพัฒนามนุษย์

(Human development index) ดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equality index)
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ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ(Gross National Happiness index) ดัชนีการรักษาสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Performance index) ฯลฯ  

การเมืองไม่ได้มีส่วนส าคัญในเรื่องการจัดอันดับของประเทศเท่านั้นหากยังมีส่วน

ในการจัดกลุ่มของประเทศส่งผลถึงอัตลักษณ์และบทบาทบนเวทีโลกของประเทศนั้นๆอย่างเช่น

ในยุคหลังสงครามเย็นที่สหภาพโซเวียตล่มสลายและอุดมการณ์คอมมิวนิสต์หมดบทบาทไปแล้ว 

ก็ยังมีการใช้ทฤษฏี 3 โลกของเหมาในการแบ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed country)

อันหมายถึงโลกที่ 1กับประเทศก าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา (Developing Country) อันหมายถึง

โลกที่ 3 โดยใช้ความเจริญทางเศรษฐกิจมาเป็นตัวแบ่งมากกว่ารูปแบบการเมืองหรือการยึดถือ

อุดมการณ์ในช่วงสงครามเย็น ประเทศซึ่งยังคงยึดถือสังคมนิยมอยู่เช่นจีน ลาว คิวบา เวียดนาม

เกาหลีเหนอื ก็ไม่ได้อยู่ในโลกที่ 2 ตอ่ไปแต่ถูกจัดใหม้าอยู่ในโลกที่ 3 แทนเพราะขาดความเจริญ 

อย่างไรก็ตามประเทศซึ่งสร้างปัญหาใหก้ับการนิยามว่าจะอยู่โลกที่ 1 หรอื 3 คือจีนใน

ปัจจุบันซึ่งมีพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าจนสามารถก้าวเข้ามาทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกาซึ่ง

อยู่ในอันดับ 1 ของโลกพัฒนาแล้วแต่จีนยังขาดการกระจายรายได้ที่ดี แม้จะมีคนร่ ารวย เป็น

จ านวนมาก แต่ประชากรส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาวะยากไร้ (World Bank,2015, Online)อนึ่ง

ประเทศพัฒนาแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าประเทศกลุ่มเหนอื (North) ส่วนประเทศก าลังพัฒนายังมีอีก

ชื่อหนึ่งว่าประเทศกลุ่มใต้ (South) ซึ่งมักมีความขัดแย้งต่อกันเสมออย่างเช่นประเทศ

พัฒนาแล้วมักจะแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศด้อยพัฒนาในฐานะเป็นลัทธิล่า อาณา

นิคมใหม่ (Magstadt,2006, p. 215) 

ส าหรับประเทศพัฒนาแล้วได้แก่กลุ่มประเทศจี 8 (G 8) หรือประเทศที่มีเศรษฐกิจ

ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอันได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น แคนาดา

อิตาลี เยอรมัน ฝร่ังเศส รัสเซีย ต่อมารัสเซียถูกระงับการเป็นสมาชิกในปี 2014 อันเนื่องมาจาก

วิกฤตยูเครน กลุ่มจึงกลับไปใช้ชื่อเดิมก่อนปี 1998 คือจี 7 (Acosta,2014, Online) นอกจากนี้

กลุ่มจี 7 ยังรวมกลุ่มกับประเทศก าลังพัฒนาอีก 11 ประเทศอันได้แก่อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย

บราซิล จนี อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และตุรกี รวมไปถึง

สหภาพยุโรปภายใต้ชื่อกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จ ี20 โดยมีการประชุมประจ าปีระหว่าง

ประมุขของรัฐในการปรึกษาหารือกันเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ (Turkey G20,2015, 

Online) 

ในบรรดาประเทศก าลังพัฒนาเองก็มีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นประเทศที่มี

ความเจริญด้านบนดังเช่นกลุ่มที่เจริญทางอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Countries) 

เช่นเสือ 4 ตัวของเอเชียคือไต้หวันเกาหลีใต้สิงคโปร์และฮ่องกง โดยมีตัวบ่งชี้เช่นการ
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เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจที่อิงกับเกษตรกรรมไปยังอุตสาหกรรมโดยเฉพาะส่วนของการ

ส่งออกบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมากและมีทุนของต่างชาติเข้ามาหมุนเวียน ใน

ประเทศ มีประชากรและการพัฒนากลายเป็นเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

(Wikipedia, 2015 , Online )นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประเทศที่ เศรษฐกิจก าลังเติบโตเร็ว

(Emerging Economy) อย่างเช่นกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) อันเป็นอักษรย่อมาจากชื่อของ

ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ซึ่งมีการประชุมอย่างเป็นทางการ

ระหว่างประมุขของประเทศตั้งแต่ปี 2009 โดยมุ่งเน้นต่อความร่วมมือและการช่วยเหลือกัน

ทางเศรษฐกิจและการเมืองรวมไปถึงการสร้างตนให้เป็นขั้วอ านาจใหม่ทางเศรษฐกิจของโลก

นอกเหนือไปจากค่ายตะวันตก (Scott ,2015, Online) 

ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาที่ถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่ต่ าที่สุดคือประเทศซึ่งมีการพัฒนา

ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่ าที่สุด (Least developed country) หรือแอลดีซีเช่นคองโก ซูดาน

อัฟกานิสถาน ฯลฯเกณฑ์ที่ใช้วัดความเป็นประเทศเช่นนี้เช่นรายได้ของประชากร จ านวน

ประชากรที่ได้รับอาหารพอเพียง อัตราการเสียชีวิตของเด็กเล็ก การศึกษาของประชากร

ความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่มีตัววัดเช่นการกระจายทางรายได้และทรัพยากร ซึ่งทั้งหมด

อยู่ในเกณฑ์ต่ าตามที่สหประชาชาติได้วางไว้ (UN-OHRLLS.,2015, Online) 

การแบ่งกลุ่มของประเทศดังกล่าวสะท้อนถึงความซับซ้อนของโลกยุคโลกาภิวัฒน์

ที่อาจจะไม่ได้มีมิติแห่งความเหมือนกันในด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่โยงไปยัง

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพื้นที่ในการต่อรองทางอ านาจ

กับประเทศหรือกลุ่มทางประเทศอื่น ๆ ซึ่งวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบยังจ าเป็นต้อง

ท าการศกึษาต่อไปซึ่งอาจจะได้ผลไม่สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มเหลา่นีเ้สมอไป 

 

สรุป 

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับการเมืองเพราะการเมืองเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับชีวิตมนุษย์

ด้วยมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอาศัยอยู่ร่วมกันหรือเป็นสังคมขนาดใหญ่และซับซ้อนได้

การเมืองจะช่วยสร้างให้สังคมมนุษย์มีความมั่นคงและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์กับประโยชน์ต่าง ๆ

การเมืองมีความหมายอันหลากหลายได้แก่ 1) ศิลปะในการปกครอง หรือการที่รัฐแบ่งปัน

คุณค่าให้กับทุกภาคส่วนของสังคม2) กิจกรรมที่ท าในสาธารณะ ซึ่งแบ่งออกเป็นกิจกรรม

สาธารณะและส่วนตัว3) การประนีประนอมและการหามุมมองร่วมกัน  4) อ านาจซึ่งสามารถ

แบ่งออกเป็น 4.1) การตัดสินใจซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4.1.1) ก าลังบังคับ 4.1.2) ข้อตกลงร่วมกัน

4.1.3) หน้าที ่ความซื่อสัตย์ พันธะ รวมไปถึง 4.2) ก าหนดวาระทางการเมอืง 4.3) ควบคุมความคิด 
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ส าหรับรัฐนั้นมีความหมายถึงองค์รัฐาธิปัตย์อันหมายถึงผู้ปกครองซึ่งมีอ านาจสูงสุด

เหนือดินแดนตัวเอง รัฐเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดส าหรับการวิเคราะห์วิชาการเมือง

การปกครองเปรียบเทียบ รัฐมีองค์ประกอบอันได้แก่ 1) รัฐบาลอันหมายถึงผู้ใช้อ านาจสูงสุด

ในการปกครองรัฐและยังรับผิดชอบในการบริหารกิจกรรมต่าง  ๆของรัฐ 2) ประชากร

อันหมายถึงกลุ่มบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ภายในพื้นที่รัฐนั้น3) ดินแดนหมายถึงพื้นที่หรือเขตแดนที่

ก าหนดตัวตนของรัฐนั้น 4) อ านาจอธิปไตยอันหมายถึงอ านาจสูงสุดของรัฐบาลที่มีเหนือ

ประชาชนหรือกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆในดินแดนของตัวเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการยอมรับการมีอยู่

ของประเทศนัน้โดยประเทศตา่ง ๆ 

การเมืองมีบทบาทในการแบ่งรัฐออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่นในช่วงสงครามเย็น

เหมา เจ๋อตงได้แบ่งประเทศในโลกเป็น 3 โลกคือโลกที่ 1 เป็นประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วโลกที่ 2

คือโลกค่ายสังคมนิยม โลกที่ 3 คือโลกด้อยพัฒนานอกจากนี้รัฐยังถูกแบ่งโดยตัววัดคือ

ความเข้มแข็ง โดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่นทางสังคมทางเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทางการเมือง รัฐที่ขาดความเข้มแข็งคือรัฐล้มเหลว การจัดดัชนีความเป็นประชาธิปไตย

รวมไปถึงอย่างอื่นเช่นความโปร่งใสของประเทศต่าง  ๆ ดัชนีการฉ้อราษฎรบังหลวง

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศฯลฯนอกจากนี้การเมืองยังช่วยให้รัฐมี

การจัดกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าทางการเมืองกับเศรษฐกิจเช่นการแบ่งโลกเป็นโลกพัฒนาแล้วกับ

โลกก าลังพัฒนาในยุคหลังสงครามเย็น กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้มีการรวมกลุ่มดังเช่น

กลุ่มจี 7 และ 8 รวมไปถึงจี 20 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับด้อยพัฒนา

ซึ่งมีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่โตในโลกก าลังพัฒนานั้นยังถูกแบ่งเป็นกลุ่มที่เหนือกว่าอย่างเช่น

กลุ่มที่เจริญทางอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจก าลังเติบโตเร็ว และกลุ่มที่ต่ ากว่า

ได้แก่ประเทศซึ่งมกีารพัฒนาทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจต่ าที่สุด 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1.ท่านคิดว่านิยามทางการเมอืงและการปกครองที่ดูสมเหตุสมผลที่สุด ได้แก่อะไร 

2.เรื่องทางเพศสามารถเกี่ยวข้องกับการเมอืงได้หรอืไม่ อย่างไร 

3.ท่านคิดว่ารัฐควรมีองค์ประกอบอื่นนอกจากที่ได้กล่าวไว้ในต าราหรือไม่

เพราะเหตุใด 

4.ท่านคิดว่าประเทศของท่านมีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด จงใช้ข้อมูลในต ารา

เพื่ออภิปราย 
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5.การจัดอันดับของประเทศต่าง ๆ เป็นเหนือและใต้ เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลหรือไม่ 

จงอภปิราย 

6. ท่านคิดว่าประเทศของท่านควรจัดอยู่ในกลุ่มใดบ้างดังที่ได้กล่าวมาในต ารา

จงยกตัวอย่างประกอบ 

7. ท่านคิดว่าการแบ่งกลุ่มประเทศดังที่น าเสนอในต ารานั้นมีกลุ่มใดที่ไม่เหมาะสมบ้าง 

จงอภปิราย 
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อุดมการณ์ทางการเมอืง (Political ideology) 

 

แม้ว่าในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของค าว่า อุดมการณ์ เป็นสิ่งสูงส่ง

และเลื่อนลอย แต่อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐต่าง ๆ ในโลกขาดไม่ได้เป็นอันขาด

เพราะอุดมการณ์ทางการเมืองเปรียบได้ดังเข็มทิศส าหรับการด าเนินทิศทางของรัฐ  

ในด้านการเมอืง อันจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม ชนช้ัน ฯลฯ อุดมการณ์ทางการเมอืง

ยังครอบคลุมและครอบง าวิถีชีวิตทุกด้านของมนุษย์  แม้แต่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต เครื่อง

แต่งกาย การกินอยู่หลับนอน หรือแม้แต่การสืบพันธุ์ ฯลฯ อันเป็นกิจกรรมที่มนุษย์คิดว่าเป็น

เรื่องส่วนตัว แต่เมื่ออยู่ใต้การจัดระเบียบของรัฐ ก็เท่ากับว่าถูกอุดมการณ์เข้ามาครอบง าด้วย 

ยกตัวอย่างเชน่ การที่ประเทศตา่ง ๆ ในช่วงทศวรรษที่ 60 ได้รณรงค์ใหม้ีการวางแผนครอบครัว

เพื่อไม่ให้ประชาชนมีลูกมากเกินไป เช่น การส่งเสริมให้ใช้ถุงยาง และการท าหมัน เพราะความ

ตื่นตระหนกว่า จ านวนประชากรที่มากไปโดยเฉพาะในโลกที่ 3  จะส่งผลกระทบด้าน

ลบต่อด้านต่าง ๆ ของโลกโดยเฉพาะด้านอาหาร (Gallager, 2011,Online) 

 

นิยามของอุดมการณ์ 

อุดมการณ์ทางการเมือง มีความหมายที่ซับซ้อนและหลากหลาย แต่สามารถแสดงเป็น

นิยามและความส าคัญโดยคร่าว ๆ ดังตอ่ไปนี ้(Ethridge and Handelman, 2012, pp. 28-29) 

1. ระบบความเชื่อทางการเมือง 

 หมายถึง ชุดของความคิดของมนุษย์ที่มีต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองบางอย่าง

ระบอบการปกครองไม่ว่าประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์  เผด็จการ ฯลฯ หรือรูปแบบของรัฐ 

เชน่ รัฐเดี่ยว และสหพันธรัฐ 

2. ชุดความคิดอันน าไปสู่การปฏิบัติ 

 หมายถึง แนวคิดต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น ลัทธิเสรีนิยม สังคมนิยม ทุนนิยม ฯลฯ แต่ละรัฐ

มักยึดถือชุดความคิดใดความคิดหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารรัฐกิจ ดังเช่น รัฐที่ยึดถือ

ลัทธิเสรีนิยมจะยอมรับความแตกต่างของมนุษย์อย่างเช่นรูปแบบการใช้ชีวิต  เรื่องทางเพศ 

หรอืแนวคิดทางการเมอืง   
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3. โลกทัศน์ของกลุ่มหรอืชนชั้นทางสังคม 

 หมายถึง มุมมองของชุดความคิดของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังเช่น มุมมองของ

ชนช้ันปกครอง ที่มักถือว่าตนนั้นอยู่เหนอืชนช้ันล่าง เพราะมีบุญบารมีที่สะสมมาเมื่อชาติปางก่อน 

หรือ มุมมองของชนชั้นล่าง ที่ถือว่าตนนั้นต้องอยู่ภายใต้การปกครอง เพราะมีความด้อยกว่า

ในเรื่องบุญบารมี 

4. ตัวเชื่อมระหว่างปรัชญาเข้าการปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง 

 อุดมการณ์จะน าเอาปรัชญา ซึ่งเป็นแนวคิดซึ่งค่อนข้างเป็นนามธรรมมาแปลงเป็น

รูปแบบที่แน่ชัด ดังเช่น ลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งได้น าเอาปรัชญาแบบมาร์กซ์ มาแปลงเป็นนโยบาย

ที่จะผลักดันให้รัฐต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติตาม อย่างเช่น การยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล หรอืการให้รัฐ

เข้ามาควบคุมกิจการส าคัญของรัฐ 

5. มีความหมายเดียวกับลัทธิหรือแนวคิดท่ีมักลงท้ายโดยค าว่าอิสต์ (Ism)  

 อุดมการณ์จึงมักถูกน าเสนอในรูปแบบของลัทธิ ดังเช่น ลัทธิเสรีนิยม (Liberalism)  

ลัทธิสังคมนิยม (Socialism) ลัทธิทหารนิยม (Militarism) ลัทธิฟาสซิสต์ (Fascism) ฯลฯ 

ซึ่งจะได้รับการขยายความในตอนต่อไป 

 

ความส าคัญของอุดมการณ์ 

อุดมการณ ์มีความส าคัญต่อการเมอืงดังตอ่ไปนี ้(Axford, et al., 2002, pp. 252-256) 

1. เป็นตัวก าหนดอัตลักษณ์ของกลุ่มทางการเมือง และรัฐบาล เชน่ พรรคคอมมิวนิสต์ 

รัฐบาลสังคมนิยม รัฐบาลเสรีนิยม 

2. เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวบุคคล เช่น ประชาธิปไตย ถือว่า

ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ตรงกันข้ามกับลัทธิฟาสซิสต์ ที่ถือว่าผู้น ามีความสูงส่ง

และมีอ านาจเหนอืประชาชนทุกคน 

3. เป็นตัวก าหนดรูปแบบการกระจายรายได้ เช่น ลัทธินิยมสังคม เน้นการกระจายรายได้

ให้กับลัทธิกรรมาชีพ มากกว่าลัทธิทุนนิยม ที่เน้นให้รายได้กระจุกตัวอยู่ที่ชนช้ันนายทุน  

4. เป็นตัวก าหนดคุณค่าทางการเมือง เช่น ลัทธิประชาธิปไตย ให้ความส าคัญต่อสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน ในขณะที่ลัทธิเผด็จการเนน้การจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของประชาชน 

5. เป็นตัวบ่งบอกเป้าหมายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้น  ๆ ว่า 

จะด าเนินไปยังจุดใด เช่น ทุนนิยมกล่าวว่าเป้าหมาย คือ ความร่ ารวยและมั่งคั่ง ส่วนสังคมนิยม

มีเป้าหมาย คือ ความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคน 
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การแบ่งประเภทของอุดมการณ์ 

อุดมการณ์มักถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก โดยใช้ปีกซ้าย (Left wing) และปีกขวา 

(Right wing) เป็นตัวแบ่งอย่างคร่าว ๆ อันเป็นอิทธิพลมาจากช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส 

ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงโปรดให้มีการประชุมสภาฐานันดร (estate assembly) ที่มาจากชนช้ันต่าง ๆ   

ชนชั้นสูง เช่น พระชั้นผู้ใหญ่ (ฐานันดรที่ 1) และขุนนาง (ฐานันดรที่ 2) ซึ่งสนับสนุนระบอบเกา่

คือ สมบูรณาสิทธิราช มักจะนั่งอยู่พื้นที่ด้านขวาของประธาน ส่วนสามัญชน (ฐานันดรที่ 3) 

ซึ่งต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มักนั่งพื้นที่ด้านซ้ายของประธาน ต าแหน่งเช่นนี้

กลายเป็นจุด หรอืต าแหน่งของแนวคิดทางการเมอืงไปในที่สุด (Calvert, 2002, p. 114) 

ตัวอย่างของอุดมการณ์ที่จัดอยู่ในปีกซ้าย   

1. ลัทธิก้าวหน้านิยม (Progressivism) 

 ลัทธิที่ให้รัฐบาลมีบทบาทอย่างสูงต่อสังคม เช่น มีการกระจายรายได้หรือปฏิรูป

โครงสร้างรัฐ และสวัสดิการแก่มวลชน ลัทธินีส้นับสนุนใหร้ัฐมีขนาดอันใหญ่โต (big government) 

ที่คอยเชื่อเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ แต่ก็ไม่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตัวอย่าง

ได้แก่ สหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 

2. ลัทธิสังคมนยิม (Socialism)  

 ลัทธิที่เน้นให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการกระจายความเท่าเทียม หรือรายได้ ระหว่าง

ชนช้ัน ให้เกิดความยุติธรรม เช่น สนับสนุนสวัสดิการสังคม ลัทธินี้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่ส าคัญควรอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐไม่ใช่เอกชน เพราะรัฐจะท าหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางกว่า 

3. ลัทธิอนาธิปไตย (Anarchism)  

 ลัทธิที่ต่อต้านการมีอยู่ของรัฐบาล เพราะถือว่ารัฐบาลเป็นองค์กรที่ไม่พึงปรารถนา

เพราะช่ัวร้าย และคอยกดขี่ข่มเหงประชาชน แนวคิดนี้เน้นให้กลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ร่วมมือ

หรือประสานงานกัน ในการบริหารประเทศแทนรัฐบาล โดยที่องค์กรทางการเมืองเหล่านั้น

มีความเท่าเทียมและมีอิสระต่อกันอย่างสูง ลัทธิอนาธิปไตยในอดีต ดังเช่น ในรัสเซีย มักเน้น

วิธีการรุนแรง เชน่ การลอบสังหารประมุขของรัฐ 

4. ลัทธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmentalism)  

 ลัทธิที่เน้นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์นี้ มักจะยึดถือ

ลัทธิอนาธิปไตยไปด้วย เพราะถือว่ารัฐเป็นผูร้่วมมือกับกลุ่มนายทุนในการส่งเสริมอุตสาหกรรม

อันเป็นตัวสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม รัฐจึงควรยุติบทบาท และปล่อยให้องค์กร

ที่เกี่ยวข้อง หรอืชุมชนจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ส าหรับสังคมดังที่เรียกกันว่า Eco-Anarchism 

(Spunk Library, n.d.) 
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5. ลัทธิสตรนิียม (Feminism)  

 ลัทธิที่ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและหญิง  ตั้งอยู่บนไม่เท่าเทียมกัน 

ลัทธิสตรีนิยมบางกลุ่มเพียงต้องการให้ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย ส่วนบางกลุ่ม

ต้องการให้ผู้หญิงต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากการครอบง าและการกดขี่ของเพศชายบางกลุ่ม และ

บางกลุ่มถือว่าควรกีดกันผู้ชายออกไปจากทุกส่วนในสังคมของผู้หญิงดังที่เรียกว่าลัทธิสตรี

นิยมแบบสุดขั ้ว (Radical Feminism) ปัจจุบันลัทธิสตรีนิยมได้กระจายไปทั่วโลกเพราะการ

ตื่นตัวทางการเมืองและสังคมของผู้หญิง 

6. ลัทธิสันตินิยม (Pacifism)  

 ลัทธิที่ต่อต้านสงครามและความรุนแรงในด้านต่าง ๆ โดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ชอบธรรม ลัทธินี้จึงมักจะได้รับความนิยมในบรรดาพวกเสรีนิยม สังคมนิยม และอนาธิปไตย

ที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการท าสงครามของสหรัฐอเมริกาและยุโรปในยุคต่าง ๆ พวกเสรีนิยม

เห็นว่าสงคราม เป็นการลิดทอนมนุษย์ให้เป็นเครื่องจักรสังคม พวกสังคมนิยมเห็นว่าสงคราม คือ 

เครื่องมือของนายทุน และพวกอนาธิปไตยถือว่าสงครามเป็นเครื่องมือของรัฐในการสร้าง

ความยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง 

7. ลัทธิฆราวาสนยิม (Secularism) 

 ลัทธินี้เห็นว่าการบริหารรัฐกิจควรแยกตัวออกจากอิทธิพลขององค์กร  หรือ

หลักค าสอนของศาสนา เพราะมนุษย์มีเสรีภาพที ่จะด าเนินชีว ิต โดยปราศจากการ

แทรกแซงหรือการควบคุมจากศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเสรี

นิยมซึ่งเชื่อว่าจะน ารัฐไปสู่ความทันสมัยที่พลเมืองทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ตัวอย่างได้แก่  

สหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศส ที่ประกาศห้ามไม่ให้โรงเรียนบังคับนักเรียนสวดมนต ์

8. ลัทธิมาร์กซ์ (Marxism)  

 ลัทธิตามชื่อของนักปรัชญาเยอรมันคือคาร์ล มาร์กซ์  ผู้วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของชนช้ันที่ตั้งอยู่บนรูปแบบการครอบครองปัจจัยการการผลิต เช่นระหว่างชนช้ันนายทุนและ

ชนช้ันกรรมาชีพ โดยมาร์กซ์เห็นว่าชนช้ันกรรมาชีพถูกชนช้ันนายทุนกดขี่ข่มเหง เขาจึงเรียกร้อง

ให้พวกกรรมาชีพรวมตัวกันต่อสู้ เพื่อโคนล้มนายทุน และสถาปนาสังคมที่ไร้รัฐบาลและปราศจาก

ชนช้ัน ลัทธิมาร์กซ์จึงมักถูกใช้สลับกับลัทธิคอมมิวนสิต์ (Communism)  

9. ลัทธิเลนิน (Leninism)  

 ลัทธิที่ก่อตั้งโดยผู้น าของพรรคบอลเชวิกคือวลาดีมีร์ เลนิน ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาจาก 

คารล์ มาร์กซ์ โดยเขาเห็นว่าการที่สังคมจะเข้าสู่สภาวะไร้ชนช้ัน และปราศจากรัฐบาล ตามแบบ

แนวคิดมาร์กซ์นั้นจะต้องมีพรรคหรือกลุ่มการเมืองชี้น าและเป็นรัฐบาลเผด็จการของชนชั้น



33 

 

กรรมาชีพเสียก่อน เลนินยังพัฒนาทฤษฎีของมาร์กซ์ไปยังทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ว่าลัทธิทุนนิยมขยายขอบเขตจากภายในประเทศไปยังต่างประเทศดังเช่นประเทศทุนนิยมได้

กลายเป็นจักรวรรดินยิมกดขี่และแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศด้อยพัฒนา  

10.ลัทธิสตาลิน (Stalinism)  

 ชื่อของลัทธิมาจาก โจเซฟ สตาลิน ผู้น าของสหภาพโซเวียตซึ่งเห็นว่าสหภาพโซเวียต 

ควรเป็นป้อมปราการส าหรับลัทธิสังคมนิยม โดยการพัฒนาประเทศ เช่น การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 

และการเกษตรแบบนารวม สตาลินปกครองประเทศแบบเผด็จการโดยจัดตั้งต ารวจลับและ      

คุกลับ เน้นการเทิดทูนตัวเขาเองผ่านโฆษณาชวนเชื่อ สตาลินเชื่อว่าในสังคมคอมมิวนิสต์ยังแฝงด้วย

พวกฝักใฝ่ทุนนิยมและศักดินา จงึตอ้งก าจัดคนเหล่านั้นออกไปเป็นระยะ ๆ  

11. ลัทธิทรอสกี (Trotskyism)  

 ลัทธิซึ่งน ามาจากชื่อของลีออน ทรอสกี ปัญญาชนคนหนึ่งของพรรคบอลเชวิก 

เขาตีความตามลัทธิมาร์กซ์ว่า การปฏิวัตขิองสหภาพโซเวียตจะประสบความส าเร็จได้ โดยก็ต้องอาศัย

การปฏิวัตขิองชนช้ันกรรมาชีพทั่วโลก ในการเปลี่ยนรัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ โดยเฉพาะในยุโรป

ให้เป็นคอมมิวนิสต์ ดังทฤษฎีการปฏิวัติตลอดกาล (Permanent revolution) ทรอสกียังโจมตี

รูปแบบการปกครองของสตาลินซึ่งเป็นปรปักษ์ของเขาว่าเป็นเผด็จการอยู่เสมอ 

12. ลัทธิเหมา (Maoism)  

 ลัทธิของเหมา เจ๋อตง ผู้น าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ว่าชาวนาเป็นพลังส าคัญ

ในการก่อการปฏิวัติ เพื่อโค่นล้มนายทุน ลัทธิเหมาเน้นการเข้าสู่อ านาจโดยใช้ก าลัง ดังประโยค

ค าพูดที่ว่า “อ านาจมาจากปลายกระบอกปืน” (Political power grows out of the barrel of a gun) 

เหมา ยังได้รับอิทธิพลจากลัทธิสตาลิน เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม และระบบเกษตรกรรม

และการก าจัดพวกฝักใฝ่นายทุน หรอืพวกต้านปฏิวัติ ซึ่งแฝงตัวอยู่ในสังคมคอมมิวนิสต์อันน าไปสู่

การปฏิวัติวัฒนธรรมของจนีในชว่งระหว่างปี 1966-1976 

ตัวอย่างของอุดมการณ์ที่จัดอยู่ในปีกขวา 

1. ลัทธิปฏิกิรยิานิยม (Reactionary)  

 ลัทธิที่ต่อต้านสิ่งใหม่ ๆ เพราะมักให้ความส าคัญแก่สถานภาพเดิม (Status quo) 

หรือยึดถือในอ านาจของรัฐและสังคมที่มาแต่เก่าแก่ ลัทธิปฏิกิริยานิยมนี้ไม่มีตัวตนที่แน่นอน

นอกจากจะเป็นค าไว้ประณามผู้มีความคิดอนุรักษ์นิยมและกษัตริย์นิยม ลัทธิฟาสซิสต์มักถูกมองว่า 

เป็นลัทธินี้ไปด้วย เพราะเน้นความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและรัฐในอดีต โดยเฉพาะยุคก่อนปฏิวัติ

อุตสาหกรรม (Wikipedia, 2015) 
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2. ลัทธิฟาสซิสต์ (Fascism)  

 ลัทธิที่ถือว่า มวลชนต้องยอมสละเสรีภาพทั้งหมดให้กับผู้น าหรือพรรคการเมือง

เพียงพรรคเดียว ลัทธิฟาซิสต์ เน้นการควบคุมสังคมแบบเผด็จการ คือ ควบคุมความคิด

และการแสดงออกของพลเมืองอย่างสิ้นเชิง เน้นต ารวจลับ รวมถึงค่ายกักกัน และการลงโทษ

ประหารชีวิต ลัทธิฟาสซิสต์ จึงมักคู่กับเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ ตัวอย่างได้แก่ เยอรมันในยุค

พรรคนาซีเรืองอ านาจ อิตาลีในยุคของเบนนีโต มุสโสลินี ญี่ปุ่นในยุคทศวรรษที่ 30 และสเปน

ในยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของจอมพลฟรานซิสโก ฟรังโก  

3. ลัทธิชาตินิยม (Nationalism)  

 ลัทธิที่มุง่เน้นความรักและความภักดีของประชาชนต่อชาติ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่รัฐ  

ลัทธิชาตินิยม เป็นอุดมการณ์ที่แต่ละประเทศขาดไม่ได้ เพราะสามารถชักจูงประชาชนให้สามัคคี

หรือเชื่อฟังอย่างไร้ข้อโต้แย้งต่อรัฐ ดังนั้น อุดมการณ์อื่นไม่ว่าปีกซ้าย เช่น ลัทธิสตาลิน ลัทธิเหมา 

หรือปีกขวา เช่น ลัทธิฟาสซิสต์ ลัทธิกษัตริย์นิยม จึงมักใช้ประโยชน์จากลัทธินี้ไปด้วย 

ด้วยบริบททางการเมืองและสังคมของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง จึงท าให้ลัทธิชาตินิยม

มีความหลากหลายไปด้วย 

4. ลัทธิกษัตรยิ์นิยม (Monarchism)  

 ลัทธิที่ยกย่องเชิดชูและให้ความส าคัญแก่สถาบันกษัตริย์อย่างสูง พวกลัทธิกษัตรยิ์

นิยมบางกลุ่มสนับสนุนให้กษัตริย์มีอ านาจอย่างเด็ดขาด อย่างเช่น ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 

(Absolute Monarchy) หรือบางพวกต้องการให้กษัตริย์มีอ านาจภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ 

(Constitutional Monarchy) แต่ก็มีบทบาททางการเมืองด้วยในหลายกรณี อนึ่งลัทธิกษัตริย์นิยม

อยู่ตรงกันข้ามกับลัทธินิยมสาธารณรัฐ (Republicanism) ซึ่งต้องการให้ประมุขของรัฐเป็นผู้ที่มาจาก

การเลือกตั้ง เพราะถือว่ากิจกรรมของรัฐทุกอย่างตอ้งถูกก าหนดโดยประชาชน    

5. ลัทธิเคร่งศาสนา (Fundamentalism)  

ลัทธิหรือขบวนการทางศาสนา ที่มุ่งฟื้นฟูหลักค าสอน และกระตุ้นให้ศาสนิกชน

ปฏิบัติต่อหลักค าสอนโดยเคร่งครัดผ่านคัมภีร์ของศาสนาเป็นหลัก เป็นลัทธิที่ไม่ยอมรับต่อ

มุมมองที่แตกต่าง หรือแหวกแนวไปจากแนวคิดกระแสหลักของศาสนา ลัทธินี้ในหลายประเทศ

โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง มักผสมผสานศาสนาเข้ากับการเมือง กลุ่มก่อการร้ายอิสลาม 

เช่น กลุ่มฮิซบุลลอฮ์ หรือ กลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถาน ช่วงทศวรรษที่ 90 หรือแม้แต่พวก

ศาสนาพุทธหัวรุนแรงในพม่าที่ตอ่ต้านชาวมุสลิม 
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6. ลัทธิอนุรักษ์นยิม (Conservatism)  

ลัทธินี้ไม่มีตัวตนที่ชัดเจน เพราะสามารถเป็นท่าทีของกลุ่มทางสังคมหรือระดับ

ปัจเจกชนก็ได้ ลักษณะส าคัญของลัทธิอนุรักษ์นิยม คือ ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และเน้นการอนุรักษ์คุณค่าทางการเมอืง หรอืสังคมแบบเก่า ๆ ผูย้ึดถือลัทธินี้บางกลุ่มยังต่อต้าน

พวกรักร่วมเพศ และการท าแท้งเสรี เพราะขัดกับจารีตประเพณีและหลักศาสนา ลัทธิอนุรักษ์นิยม

ในสหรัฐอเมริกาหมายถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า  รัฐควรเข้าไปแทรกแซงกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจให้นอ้ยที่สุด 

7. ลัทธิทหารนิยม (Militarism)  

ลัทธิที่ให้ความส าคัญอย่างสูงต่อกองทัพ และการเสริมสร้างอาวุธในการป้องกัน

ประเทศ จนไปถึงแนวคิดที่นิยมใช้ก าลังทางทหาร เช่น การรุกรานประเทศอื่น ลัทธิชาตินิยม

มักอยู่คู่กับลัทธิฟาสซิสต์ และลัทธิชาตินิยม ตัวอย่างได้แก่ เยอรมันนาซี อิตาลีในยุคมุสโสลินี 

สหรัฐอเมริกา ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือในยุคของจอร์จ ดับเบิลยู บุช ภายหลังการก่อการร้าย

ที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 

8. ลัทธิทุนนิยม (Capitalism)  

ลัทธิที่ให้ความส าคัญแก่การถือครองทรัพย์สิน การสะสมทุน และการด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเอกชน อันตั้งอยู่บนการแข่งขันกันอย่างเสรีของตลาด (Laissez-faire)  

ลัทธิที่เห็นว่าความเป็นเสรีของตลาด หรอืกลไกของตลาดโดยปราศจากอ านาจรัฐ จะน าความมั่งคั่ง

และความเท่าเทียมมาให้สังคมมีชื่อว่า ลัทธิเชิดชูตลาดเสรีอย่างสุดโต่ง (Market Fundamentalism) 

(Longview Institution, undated) 

9. ลัทธิบรโิภคนิยม (Consumerism)  

เป็นลัทธิที่ถือว่าการบริโภคของมนุษย์ต่อตัวสินค้าและบริการเป็นจ านวนมาก

จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ลัทธินี้มักด าเนินคู่กับลัทธิทุนนิยม  ในปัจจุบันลัทธิ

บริโภคนิยม มักถูกโจมตีโดยลัทธิอื่น เช่น ลัทธิเคร่งศาสนา หรือลัทธิสังคมนิยม เพราะเห็นว่า

ลัทธิบริโภคนิยม ได้ส่งผลเสียต่อสังคมอย่างมหาศาล โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรม และการท าลาย

สิ่งแวดล้อม 

10. ลัทธิล่าอาณานิคม (Colonialism) 

 ลัทธิที่ใช้ก าลังทางทหารในการครอบง า หรอืยึดครองประเทศที่ด้อยกว่า เพื่อแย่งชิง

ทรัพยากรจากประเทศเหล่านั้น ลัทธิจักรวรรดินิยมในประเทศยุโรปในศตวรรษที่ 19 มักจะอยู่คู่กับ

ลัทธิชาตินยิม ลัทธิทหารนยิมหรอืแม้แต่ลัทธิกษัตรยิ์นิยม ปัจจุบันยังเกิดลัทธิจักรวรรดินิยมใหม่ 

(Neo-Colonialism) ซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น การครอบง าทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ
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วัฒนธรรมต่อประเทศด้อยพัฒนา ผา่นบริษัทข้ามชาติ และองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แมว้่าจะไม่มกีารเข้าไปใช้ก าลังทหารเข้ายึดเหมอืนกับในอดีตก็ตาม (Heywood, 2007, p. 454) 

11. ลัทธิเหยียดเชื้อชาติ (Racism) 

 ลัทธิที่ถือว่าเชื้อชาติของตนมีความเหนือกว่าเชื้อชาติอื่น บางกลุ่มถึงกลับเชื่อว่า

เชื้อชาติที่ด้อยกว่าจะต้องตกเป็นทาสของตน หรือถูกท าลายให้หมดสิน้ไป ลัทธิเหยียดเชื้อชาตินี้

ถูกน ามาใช้สร้างความชอบธรรมของประเทศในยุโรปศตวรรษที่ 19 ในการล่าอาณานิคมทั่วโลก 

ในศตวรรษที่ 20 เยอรมันนาซี ได้ใชล้ัทธิเหยียดเชือ้ชาติเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหลายล้านคน 

ปัจจุบันลัทธิเหยียดเชื้อชาติยังแฝงอยู่ทั่วโลก แมแ้ตป่ระเทศประชาธิปไตยเสรีนิยมก็ตาม 

12. ลัทธินวอนุรักษ์นิยม (Neo-conservative)  

 ลัทธิที่เชื่อมั่นต่อการใช้ก าลังทหารในการต่อสู้กับฝ่ายช่ัวร้ายเพื่อพิทักษ์ฝ่ายคุณธรรม

หรือการใช้ก าลังทางทหารในการโจมตีศัตรู ก่อนที่ศัตรูจะท าอันตรายต่อตนก่อน (Preemptive war) 

ลัทธินี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มนักคิดทางการเมืองเชื้อสายยิว และมีอิทธิพลต่อการท า

สงครามของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ในอิรัก 

อุดมการณ์ที่เป็นได้ทั้งขวาและซ้าย  

อย่างไรก็ตามมีอุดมการณ์ที่สามารถจัดได้ว่าอยู่ในปีกขวาหรอืปีกซ้าย เช่น ลัทธิเสรีนิยม 

และลัทธิถอนรากถอนโคน 

1. ลัทธิเสรนิียม (Liberalism)  

 ลัทธินีใ้หค้วามส าคัญต่อเสรีภาพและสิทธิ ในการครอบครองทรัพย์สินของปัจเจกชน

อันได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาชาวอังกฤษ คือจอห์น ล็อค ลัทธิเสรีนิยมสามารถอยู่ในปีกซ้าย

ส าหรับนักคิดยุคใหม่  ที่ต้องการโจมตีฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จ ากัดเสรีภาพของปัจเจกชน    

นอกจากนี้ นักคิดแนวคิดเสรีนิยมหลายคนได้ผสมแนวคิดสังคมนิยมที่ต้องการให้รัฐส่งเสริม

สวัสดิการและกระจายความเท่าเทียมกันแก่ชนช้ันต่าง ๆ ดังที่เรียกว่า แนวคิดเสรีนิยมสังคมนิยม  

(Social liberalism) โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องการใหร้ัฐมีขนาดใหญ่เพื่อสร้างโครงการต่าง ๆ 

อันก่อประโยชน์ใหป้ระชาชน (Lawson, 2006, p. 43)   

ในทางกลับกัน แนวคิดเสรีนิยมอาจอยู่ในปีกขวาได้ ถ้าผสมผสานกับลัทธิทุนนิยม 

อย่างเช่นแนวคิดลิเบอร์ทาเรียน (Libertarianism) ที่เน้นเสรีภาพของปัจเจกชนในการครอบครอง

และการจัดสรรทรัพย์สินโดยปราศจากการเข้ามาข้องเกี่ยวของรัฐ ตามแนวคิดนี ้รัฐต้องปล่อยให้

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลไกทางตลาดด าเนินไปด้วยตัวเอง เพราะจะน าประโยชน์สูงสุดมาให้แก่

ผู้บริโภค (Joseph, 2013, pp. 203-204) แนวคิดลิเบอร์ทาเรียนยังคล้ายคลึงกับแนวคิด

เสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ แนวคิด
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เสรีนิยมใหม่เห็นว่ารัฐควรเข้าไปแทรกแซงในตลาดให้น้อยที่สุด อันปรากฏมาในรูปแบบการแปรรูป

องค์กรของรัฐให้เป็นเอกชน (Privatization) เพื่อให้รัฐมีความคล่องตัว ตัดสวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ปัจเจกชนมีแรงกระตุ้นในการแข่งกัน และประหยัดงบประมาณของรัฐ รัฐควรส่งเสริม

การจัดตัง้เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ซึ่งน าไปสู่การค้าระหว่างประเทศที่ภาษีการส่งออก

และการน าเข้าเป็นศูนย์ เพื่อให้การค้าเป็นไปอย่างสะดวก เช่นเดียวกับการลดกฎเกณฑ์ของรัฐ

เพื่อให้ก่อให้เกิดความสะดวกต่อธุรกิจ 

2. ลัทธิหัวรุนแรง (Radicalism)  

 ลัทธินี้เชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน แบบถอนรากถอนโคน

โดยใช้ความรุนแรง หรือแม้แต่การเสียสละชีวิตของตนเองหรือผู้อื่น เพื่อบรรลุผลทางการเมือง

และสังคม แนวคิดนีอ้ยู่บนขั้วตรงกันข้ามกับแนวคิดปฏิกิริยานิยม ที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง

แต่ทว่าสามารถอยู่ได้ทั้งขวาจนไปถึงซ้าย คือ สามารถผสมกับลัทธิใดก็ได้ ได้แก่ ลัทธิเหยียดเชือ้ชาติ 

ลัทธิเคร่งศาสนา ลัทธิกษัตรยิ์นิยม ลัทธิชาตินยิม ลัทธิอนาธิปไตย ลัทธิมาร์กซ์ ลัทธิสตาลนิ 

 ตัวอย่างกลุ่มลัทธิหัวรุนแรง ได้แก่ กลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นพวกลัทธิเคร่งศาสนา

อย่างเช่น กลุ่มฮซิบุลลอฮ์ กลุ่มอัลกออิดะห์ กลุ่มชาวพุทธในพม่า และศรลีังกา ที่มุง่เน้นต่อต้าน

ผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศตน กลุ่มเหยียดเชื้อชาติ ได้แก่ ขบวนการคลู คลัก แคลน 

(Klu-Klax-Klan) กลุ่มนาซีใหม่ในยุโรป กลุ่มคาทอลิกและโปรเตสแตนท์หัวรุนแรงในยุโรป  

กลุ่มอนาธิปไตยของรัสเซีย ในศตวรรษที่ 19 กลุ่มกองโจรที่ยึดถือลัทธิเหมาบางกลุ่ม ฯลฯ 

 

ซ้ายจัด         ซ้าย                        กลาง                        ขวา                     ขวาจัด 

 

ลัทธิสตาลนิ    ลัทธิสังคมนิยม                      ลัทธิชาตินยิม ลัทธิกษัตรยิ์นิยม ลัทธิทหารนยิม 

ลัทธิเหมา                            ลัทธิก้าวหน้านิยม                ลัทธินวอนุรักษ์นยิม  

ลัทธิมาร์กซ์               ลัทธิสิ่งแวดล้อมนยิม                                   ลัทธิเหยียดเชื้อชาติ 

ลัทธิอนาธิปไตยลัทธิ  เสรีนิยมสงัคมนยิม ลัทธิเสรีนิยม   ลัทธิทุนนิยม          ลัทธิฟาสซิสต์ 

                                                                  ลัทธิทุนลิเบอร์ทาเรียน ลัทธิเคร่งศาสนา 

                                      ลัทธิสันตินยิม      ลัทธิบริโภคนยิม     ลัทธิเสรีนยิมใหม่  

 

ภาพ 1 แสดงอุดมการณ์ ซ้ายจัด ซ้าย กลาง ขวา ขวาจัด 

 

ที่มา: ผูเ้ขียนต ารา 
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         อย่างไรก็ตามฝ่ายซ้ายสุดอย่างเช่น ลัทธิเลนิน ลัทธิสตาลิน ลัทธิเหมา (A) ก็ถูกตี

กลับไปมีลักษณะเช่นเดียวกับขวาจัด คือ ฟาสซิสต์ เช่น ลัทธินาซี (B) คือ เป็นเผด็จการแบบ

เบ็ดเสร็จเช่นเดียวกัน แต่มีอุดมการณ์ที ่แตกต่างกัน เช่น ตอนที ่สตาลินมีอ านาจเหนือ

สหภาพโซเวียต (ปีกซ้าย) และฮิตเลอร์มีอ านาจเหนือเยอรมัน (ปีกขวา) ก็ไม่มีใครระบุความ

แตกต่างของผู้น าทั้ง 2 ในรูปแบบของการบริหารประเทศได้มากนัก แม้ว่าทั้งคู่จะพยายามโจมตีซึ่ง

กันและกัน สาเหตุทีท าให้อุดมการณท์ั้งซ้ายและขวาจัดมสีภาพคล้ายคลึงกันก็เพราะมีอุดมการณ์

อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่น ลัทธิชาตินิยม และลัทธิทหารนิยมในยุคนั ้น ผสมผสานกับ

อุดมการณ์ส่วนบุคคลและความต้องการอ านาจโดยเด็ดขาดของทั้งสตาลินและฮิตเลอร์  

(Wikipedia, 2015) 

 

ซ้ายจัด                                                                                               ขวาจัด 

 

ซ้าย                                                                                                      ขวา 

                                                   กลาง 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงอุดมการณ์ซ้ายจัดและขวาจัด 

ที่มา: ผูเ้ขียนต ารา 

 

ประเทศกรณศึีกษา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิหร่าน และรัสเซีย 

สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐฯ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นส าหรับประเด็นอุดมการณ์ของวิชาการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ เพราะนอกจากจะเป็นต้นแบบของอุดมการณ์อย่างประชาธิปไตยให้กับประเทศ

โลกที่ 3 แล้ว ยังมักใช้อุดมการณ์เป็นแรงผลักดันต่อนโยบายต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วง

สงครามเย็นเช่นการส่งเสริมประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชน อันเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง

อ านาจของสหรัฐฯ ที่มอีย่างยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน 

สหรัฐฯ ถือก าเนิดมาบนพื้นของอุดมการณ์ประชาธิปไตยและทุนนิยม ภายหลังจาก

การประกาศเป็นเอกราชจากอังกฤษ เมื่อปี 1776 อย่างไรก็ตามด้วยความกว้างใหญ่ของประเทศ

และความหลากหลายของชาวอเมริกันพร้อมกับการที่รัฐธรรมนูญรับประกันสิทธิ ใน

A B 
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การแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง สหรัฐฯ จึงเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์

ทางการเมอืงต่าง ๆ ที่ไม่วา่น าเข้าจากยุโรป หรอืมาจากกลุ่มนักคิดภายในประเทศเอง ลัทธิยุคแรก ๆ 

เป็นลัทธิซึ่งตีความรูปแบบการปกครองของสหรัฐฯ เช่น ลัทธินิยมสหพันธรัฐ (Federalism) 

ซึ่งต้องการให้รัฐต่าง ๆ มาอยู่รวมกัน โดยยอมสละอ านาจให้รัฐบาลกลาง ในขณะเดียวกัน

รัฐบาลท้องถิ่นก็มีอ านาจปกครองตัวเองอยู่ หรือลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 

ซึ่งต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นตัวจ ากัดอ านาจของรัฐบาล นอกจากนี้  ยังมีหลายลัทธิมีความ

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่ลัทธิเคร่งศาสนา (Fundamentalism) ต่าง ๆ จนไปถึงกลุ่มเสรีนิยม

ที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย ซึ่งมีมากในปัจจุบัน หรือตั้งแต่ลัทธิที่ให้ความส าคัญต่อชุมชน 

(Communitarianism) จนไปถึงลัทธิที่เน้นความเป็นปัจเจกชนอย่างสุดโต่ง เช่น ลัทธิลิเบอร์ทาเรียน 

แตใ่นต้นศตวรรษที่ 20 บางลัทธิซึ่งรัฐถือว่ามีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตย

และความมั่นคงของชาติ อย่างเช่น ลัทธิอนาธิปไตย และลัทธิคอมมิวนิสต์ ก็จะถูกทางรัฐบาล

สั่งห้ามเผยแพร่และกวาดล้าง ผู้น าลัทธิเหล่านี้ต้องถูกทางการเนรเทศไปยังยุโรป  บางลัทธิ

ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี อย่างเช่น ลัทธิสตรีนิยม และลัทธิต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของคนสีผิว

แต่ในช่วงทศวรรษที่ 60 จึงจะได้รับความนิยมแพร่หลายโดยได้รับอิทธิพลจากกระแสการ

เรียกร้องสิทธิพลเมืองและการต่อต้านสงครามเวียดนาม ส าหรับลัทธิสิ่งแวดล้อมนิยม

ได้รับความสนใจ เพราะการตระหนักของชาวโลกถึงภัยจากการท าลายสิ่งแวดล้อม ดังเช่น

ภาวะโลกร้อน (Global warming) 

พรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคของสหรัฐฯ คือ พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต

ก็ได้น าอุดมการณ์ที่อยู่ตรงกันข้ามกันในสังคมอเมริกัน มายึดเป็นอัตลักษณ์ของพรรคและ

ผลักดันให้เกิดนโยบายของพรรค พรรครีพับลิกันมีแนวคิดอนุรักษ์นิยม  ที่ได้รับอิทธิพลจาก

ลัทธิเคร่งศาสนา เช่น สนับสนุนค่านิยม จารีตประเพณีเก่า ๆ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสิทธิ

ส่วนบุคคล ต่อตา้นการท าแท้ง และไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของพวกรักร่วมเพศ เพราะขัดกับ

หลักศาสนา พรรคริพับลิกัน  ถือว่าโทษการประหารชีวิตเหมาะสมส าหรับโทษร้ายแรง  

ส่วนพรรคเดโมแครต มีแนวคิดค่อนไปทางเสรีนิยม แต่อิงอยู่บนแนวคิดของชุมชนและ

ความรับผิดชอบทางสังคม พรรคเดโมแครต ยอมรับการแต่งงานของพวกรักร่วมเพศ ไม่สนับสนุน

โทษการประหารชีวิต ส่วนการท าแท้ง ควรเป็นสิทธิของมารดาที่จะเลือกว่าควรท าหรือไม่มากกว่า

ตั้งอยู่บนหลักของศาสนา (John and Brian, 2008, pp. 45-47) 

อย่างไรก็ตาม ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น ได้ท าให้ประธานาธิบดี

ทุกคน ไม่ว่าจากพรรคใด ล้วนมีแนวโน้มไปทางอนุรักษ์นิยม ในประเด็นความมั่นคงในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อตอบรับกับลัทธิคอมมิวนิสต์ คนอเมริกันส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในลัทธิชาตินิยม
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และลัทธิทหารนิยม โดยเฉพาะการป้องกันประเทศ อันจะดูได้จากนโยบายการต่างประเทศ

ของประธานาธิบดีแต่ละสมัย ซึ่งไม่เคยหยุดยั้งการส่งเสริมกองทัพ และไม่เคยตัดงบประมาณ

ของกองทัพเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 จนถึงกลางทศวรรษที่ 

70 ลัทธิชาตินิยม และทหารนิยมของสหรัฐฯ ก็ต้องพบกับการต่อต้านจากลัทธิ เสรีนิยมและ

ลัทธิสันตินิยม เพราะผลกระทบในด้านลบจากสงครามเวียดนาม นอกจากนี้สงครามใน

อัฟกานิสถานและอิรัก อันเกิดจากแรงผลักดันของลัทธินวอนุรักษ์นิยม ในสมัยของจอร์จ 

ดับเบิลยู บุช ท าให้คนอเมริกันไม่สนับสนุนให้กองทัพสหรัฐฯ เข้าไปยึดครองประเทศอื่นอีก

ต่อไป จนถึงปัจจุบัน พรรคการเมือง และประธานาธิบดี ได้น าเอาข้อดีของอุดมการณ์ของ

พรรคตรงกันข้ามเข้ามาผสมกลมกลืน ท าให้ปัจจุบันอุดมการณ์ของทั้ง 2 พรรค มีความไม่

ชัดเจนเช่นเดียวกันกับหลายประเทศที่ได้กล่าวมา 

อย่างไรก็ตาม ผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ทางการเมืองที่โดดเด่น ได้แก่

ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกน (ด ารงต าแหน่งช่วงปี 1981-1989) ของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้

ต้องการเปลี่ยนสังคมอเมริกัน ใหก้ลับมาเป็นอนุรักษ์นิยมอีกครั้ง เพราะเห็นว่าสังคมอเมริกันเต็ม

ไปวัฒนธรรมที่เสื่อมทรามอันเป็นผลจากการปฏิวัติทางเพศ และสังคมยุคทศวรรษที่ 70 ซึ่งเน้น

ความสุขของตัวบุคคลเป็นหลัก ในยุคของเรแกน จงึเป็นยุคความยิ่งใหญ่ของกลุ่มทางศาสนา และ

ชุมชนมีอทิธิพลในการเผยแพร่ศาสนาและจารีตประเพณีเก่าแก่แบบอเมริกันแก่เยาวชนรุ่นใหม่ 

ส าหรับยุคของบารัค โอบามา คือ ยุคแหง่ลัทธิเสรีนยิมเฟื่องฟู เชน่ กระแสยกย่องสิทธิ

พลเมือง พวกรักร่วมเพศในหลายรัฐ มีสิทธิแต่งงานตามกฎหมาย แม้แต่ตัวโอบามาและสมาชิก

ระดับช้ันน าในพรรคเดโมแครต ได้ประกาศสนับสนุนให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ 

ในขณะเดียวกัน รัฐยังมุ่งเน้นเข้ามาช่วยเหลอืดูแลสวัสดิภาพต่าง ๆ ของประชาชน อย่างไรก็ตาม

โอบามา ก็ถูกโจมตีว่าค านึงถึงกลุ่มนายทุนและกลุ่มผลประโยชน์มากจนเกินไป และยังไม่ต่อสู้

เพื่อสิทธิคนผวิสีมากเท่าที่ควร ปัจจุบันยังเกิดกรณีประชาชนผวิด าท าการประท้วงหลายต่อหลายครั้ง

ต่อการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมจากต ารวจกับคนสีผิว 

อิหร่าน 

ส าหรับวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ อิหร่าน เป็นตัวอย่างของประเทศ

ซึ่งมีอุดมการณ์หลัก ที่มีความหลากหลาย และแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในต่างยุคสมัย เช่น 

จากระบอบกษัตริย์ที่เน้นลัทธิฆราวาสนิยม มาเป็นรัฐศาสนา ในอดีตอิหร่านเคยมีการปกครอง

แบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมายาวนาน จนถึงปลายราชวงศ์การ์ญาในสมัยราชวงศ์ปาห์ลาวี 

อิหร่าน มีกษัตริย์ปกครองประเทศอยู่ แต่ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่รัฐสภามีบทบาทส าคัญ

ในการบริหารประเทศ ในสมัยพระเจ้าชาห์ปาห์ลาวี (ช่วงระหว่างปี 1941-1979) นายโมหะหมัด 
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โมซาเดเดช นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภา มีแนวคิดชาตินยิมและลัทธิสังคมนิยม 

จึงได้วางแผนในการแปรรูปโรงงานน้ ามันที่เป็นของอังกฤษให้เป็นของรัฐ แต่นายทหารซึ่งได้รับ

การสนับสนุนจากส านักข่าวกรองของทั้งอังกฤษ และอเมริกา ท าการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาล

ของนายโมซาเดเดช เสียก่อนในปี 1953 ฝ่ายรัฐประหารได้ถวายอ านาจคืนพระเจ้าชาร์ปาหล์าวี 

การเมืองอิหร่านภายหลังจากนั้น จึงมีลักษณะคล้ายกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระเจ้า

ชาร์ปาห์ลาวีทรงมีอ านาจอย่างเต็มที่  แต่ด้วยความล้มเหลวในการกระจายความเจริญ

ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลผสม กับลัทธิชาตินิยมของชาวอิหร่าน ท าให้สาธารณชนไม่พอใจรัฐบาล

อย่างมาก โดยเฉพาะบรรดานักสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นกลุ่มพลังที่ชี้น าประเทศ โดยมองว่า

พระเจ้าชาร์ปาห์ลาวีเอียงข้างเข้าฝ่ายตะวันตก และชนชั้นสูงของอิหร่านฝักใฝ่ในวัฒนธรรม

ซึ่งกลุ่มเคร่งศาสนาอสิลามถอืว่าเสื่อมทรามและผดิบาป (Coughlin, 2010, p. 15) 

อายะตุลลอฮ์ โคมัยนี ผูน้ าของนิกายชีอะห์ ได้พยายามปลุกระดมให้ชาวอิหร่านรวมตัวกัน

โค่นล้มพระเจ้าชาห์ แม้ว่าจะถูกทางการปราบปรามและจ าคุก จนต้องหนีไปลี้ภัยในฝรั่งเศส

ในภายหลัง เมื่อมวลชนสามารถโค่นล้มพระเจ้าชาห์ได้ส าเร็จในปี 1979 ดังชื่อที่เรียกว่า

การปฏิวัตอิิสลาม (Islamist revolution) โคมัยน ีจงึเดินทางกลับมาเป็นผูน้ าสูงสุดของรัฐบาลชุดใหม่ 

อิหร่าน ได้หันมายึดถือลัทธิอนุรักษ์นิยมและลัทธิเคร่งศาสนา ซึ่งถือว่าศาสนาควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ

การเมือง การที่โคมัยนี มักกวาดล้างฝ่ายตรงกันข้าม โดยใช้วิธีที่รุนแรง และยังเน้นการต่อต้าน

ตะวันตก ท าให้สหรัฐอเมริกาโจมตีอยู่เสมอว่า โคมัยนีเป็นพวกคลั่งศาสนาและยังเป็นพวกคลั่ง

ลัทธิชาตินิยม และลัทธิทหารนิยม ในช่วงที่อิหร่านท าสงครามกับอิรัก (1980-1989) นอกจากนี้

อิหร่าน ยังถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนผูก้่อการร้ายบางกลุ่ม ในการออกไปปฏิบัติการในประเทศต่าง ๆ 

กรณีที่ตอกย้ าภาพของพวกคลั่งศาสนาของโคมัยนี ได้แก่ การที่นักเขียนอังกฤษเชื้อสายอินเดีย

คือ ซัลแมน รุชดี ซึ่งได้ออกงานเขียน หรอืนวนิยายที่ช่ือ Satanic Verses ในปี 1988 ได้รับการโจมตี

และขู่อาฆาตโดยชาวมุสลิมจ านวนมาก ที่ถือว่ามีเนื้อหาดูหมิ่นพระศาสดามูฮัมหมัด และในปี 1989 

โคมัยนีได้ประกาศฟาตวา (fatwa) ให้มีการสังหารนายรุชดี ซึ่งเป็นสาเหตุให้อังกฤษประกาศ

ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน (BBC, 2014,Online) 

แม้ว่าประมุขสูงสุดจะมีอ านาจมากกว่าประธานาธิบดี  แต่ประธานาธิบดีก็มีส่วน

ต่ออุดมการณ์ของชาติอยู่ไม่น้อย ดังเช่น โมฮัมหมัด คาตามี (ด ารงต าแหน่งปี 1997-2005) ซึ่ง

มีหัว เสรีนิยมที ่เ น้นการปฏิร ูปและลัทธิก ้าวหน้านิยม  เช่น  สนับสนุนสิทธิสตรี  แต่

ประธานาธิบดีคนถัดมา คือ นายมะห์มูด อะห์มะดีเนจาด (ด ารงต าแหน่งปี 2005-2013) กลับมามี

หัวอนุรักษ์นิยมที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพการแสดงของพลเมือง และยังมุ่งเน้นให้บทบาทของ

ผู้หญิงจ ากัดอยู่แต่ในครอบครัวเหมือนในอดีต นอกจากนี้นายอะห์มะดีเนจาดยังเน้นลัทธิทหาร
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นิยมคือเร่งกระบวนการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และต่อต้านต่างชาติโดยเฉพาะอิสราเอลและสหรัฐฯ 

อย่างรุนแรง นายอะห์มะดีเนจาดยังถูกตะวันตกโจมตีว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อปี 2009 

ประชาชนถูกปราบปรามโดยใช้ความรุนแรง หลังจากท าการประท้วงครั ้งใหญ่ต่อการ

เล ือกตั ้ง  ที ่ถ ูกกล ่าวหาว ่า เต ็ม ไปด ้วย การท ุจร ิต  ซึ ่ง เป ็นผลให ้มวลชนห ันมาเล ือก

ประธานาธิบดีหัวปฏิรูปและหัวเสรีนิยมคนปัจจุบันคือนายฮัสซัน รูฮาน ี(ด ารงต าแหน่ง ป ี2013 

-?) ซึ่งพยายามเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของอิหร่านในสายตาของตะวันตก เช่น ประกาศ

อุดมการณ์สันตินิยม โดยให้ค ามั่นสัญญาว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ในปีแรกที่ด ารงต าแหน่ง 

นายรูฮานียังได้สนทนากับประธานาธิบดีบารัค โอบามาแหง่สหรัฐฯ ทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ปี 1979 เป็นต้นมา การกระท าเช่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากประมุขสูงสุด

คนปัจจุบันคือ อายะตุลลอฮ์อะลี คามัยนัยด้วยสาเหตุหนึ่งเพราะต้องการให้ยกเลิกการคว่ าบาตร

ทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ฯ  (Roberts and Borger, 2013, Online) 

รัสเซีย  

เชน่เดียวกับอิหร่าน รัสเซียเป็นกรณีของความผันผวนทางอุดมการณ์ระดับชาติไปตาม

สถานการณ์ทางการเมือง จนหาความแน่นอนไม่ได้จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ซ้ายสุดโต่งจนไปถึง

ขวาสุดโต่ง รัสเซียเมื่อครั้งยังเป็นจักรวรรดิ  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาสิทธิราช

มายาวนาน เช่นเดียวกับจีน ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิหรือซาร์ จักรพรรดิองค์สุดท้าย

ของรัสเซีย คือ พระเจา้ซาร์นิโคลัสที่ 2 (1894-1917) ได้วางอุดมการณ์ 3 ประการของพระจักรพรรดิ

เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบของพระองค์  ดังต่อไปนี้ (Barrington,et al., 2010, pp. 

138-139)  

1. พระจักรพรรดิทรงเป็นพระประมุขของครสิตจักร  

2. พระจักรพรรดิทรงเป็นประมุขโดยเด็ดขาดของรัสเซีย 

3. พระจักรพรรดิทรงเป็นบิดาและผูร้วมรัสเซียเป็นหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีกลุ่มอุดมการณ์หัวรุนแรงพยายามเผยแพร่ความคิดไปให้ประชาชน

ถึงแม้จะถูกทางการปราบปรามไปมากเท่าไรก็ตาม เช่น กลุ่มอนาธิปไตยหรือกลุ่มคอมมิวนิสต์

ได้พยายามเผยแพร่ความคิด และชักจูงให้สาธารณชนต่อต้านรัฐบาล ในปี 1881 กลุ่มอนาธิปไตย

ชื่อนารอดนายา วอลกาได้ปลงพระชนมพ์ระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 (Service,2009,p.18) 

ภายหลังจากจักรวรรดิ รัสเซียได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ ภายใต้

พรรคคอมมิวนสิต ์และเปลี่ยนชื่อเป็นสหภาพโซเวียต อุดมการณห์ลักของประเทศจงึเปลี่ยนเป็น

ลัทธิมาร์กซ์และเลนิน (Marxism –Leninism) เมื่อโจเซฟ สตาลิน ได้ขึ้นมามีอ านาจแทนวลาดิมีร์ 

เลนิน ในปี 1922 ก็ได้ปกครองประเทศตามแบบของตนจนได้รับการตั้งชื่อว่าลัทธิสตาลิน ซึ่ง
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มีผลต่อรูปแบบของสหภาพโซเวียตและรัฐบริวารอย่างมาก แต่ลัทธิสตาลิน ไม่ได้รับการ

ประกาศเป็นอุดมการณ์ของรัฐ และถูกประณามโดยนักคิดส านักมาร์กซ์ว่าเบี่ยงเบนจาก

อุดมการณ์คอมมิวนิสต์แบบเดิม เมื่อสตาลินถึงแก่อสัญกรรมในปี 1953 ผู้น าสืบต่อมาได้แก่        

นิกิตา ครุสชอฟ (ด ารงต าแหน่งช่วงปี 1953-1964) ได้เริ่มกระบวนการก าจัดลัทธิสตาลิน (De-

Stalinization) โดยการกล่าวประณามสตาลินอย่างเป็นทางการในปี 1956 มีการผ่อนปรนการ

กดขี่ทางการเมืองในสหภาพโซเวียตลงเช่นปลดปล่อยนักโทษการเมืองออกจากค่ายกักกัน 

และเปิดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีมากขึ้นบ้าง แต่ในยุคของ ลีโอนิด เบรซเนฟ ได้ถูกกล่าวหาว่า

พยายามรื้อฟื้นลัทธิสตาลินขึ้นมาใหม่โดยเน้นลัทธิเชิดชูบุคคลคือตัวของเบรซเนฟเอง และรัฐบาล

หันกลับมาปราบปรามฝ่ายตรงกันข้ามพร้อมกับควบคุมประชาชนอย่างเข้มงวดมากขึ้นกว่าใน

ยุคของครุสชอฟ (Ibid ,pp. 380-381) 

เมื่อมิคาอิล กอร์บาชอฟ ได้ขึ้นมามีอ านาจในปี 1985 ได้ประกาศอุดมการณ์แบบเสรีนิยม

ในการปฏิรูปประเทศ เช่น การเปิดให้การปฏิรูปเศรษฐกิจสอดคล้องกับระบบทุนนิยมมากขึ้น 

(เปเรสตอยกา) และเปิดให้พลเมืองสามารถแสดงความคิดเห็นได้ มีเสรีมากขึ้น (กลาสนอสต์) 

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาที่สะสมในสหภาพโซเวียตมานาน นโยบายนี้กลับเป็นตัวเร่งส าคัญ

ให้สหภาพโซเวียตล่มสลาย ในปี 1991 ประธานาธิบดีคนแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย คือบอริส

เยลต์ซิน (ด ารงต าแหน่งช่วงปี 1991-1999) มีแนวโน้มการปกครองไปทางเผด็จการ แต่ในด้าน

สังคม กลับเน้นอุดมการณ์ลิเบอร์ทาเรียน คือให้รัฐเลิกช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน        

เช่นยกเลิกระบบสวัสดิการที่เคยมีในช่วงเป็นสหภาพโซเวียต ส่วนทางเศรษฐกิจ เยลต์ซิน 

มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซียให้สอดคล้องกับระบบทุนนิยม

ตลาดเสรีแต่ประสบความล้มเหลว ท าให้รัสเซียเต็มไปด้วยปัญหาการฉ้อราษฎรบังหลวง 

การตกงาน อาชญากรรม และปัญหาเศรษฐกิจ 

เมื่อวลาดีมีร์ ปูตินขึ้นด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี (ระหว่างปี 2000 –2008 และ 

2012–?) รัสเซียมีสภาพที่กระเตื้องขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นผลกระทบระยะยาว

จากการบริหารงานของเยลต์ซิน โดยเฉพาะเรื่องน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีราคาที่พุ่งสูงขึ้น  

ฝ่ายตรงกันข้ามได้โจมตีนายปูตินโดยขนานนามว่าเป็นผู้สร้างลัทธิปูติน (Putinism) อันเป็นนิยาม

ต่อการปกครองเผด็จการของนายปูติน ที่เต็มไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการเอื้อประโยชน์

แก่พวกพ้อง (Applebaum, 2013,Online) กลุ่มประท้วงยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ

รัฐรวมไปถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ไม่ใสสะอาด แต่ก็ถูกรัฐบาลสกัดกั้นไว้ในทุกวิถีทาง 

รัฐบาลของปูตินยังมีอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยม (แต่ส าหรับมุมมองของฝ่ายค้าน

คือ อุดมการณ์ฟาสซิสต์) เช่น มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับศาสนจักรออร์โธดอกซ์  ซึ่งมี
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ความเห็นร่วมกันในการต่อต้านพวกรักร่วมเพศ ปูตินยังพยายามปลูกฝังลัทธิชาตินิยมและต่อต้าน

ชาวต่างชาติในบรรดาชาวรัสเซียรุ่นใหม่ นอกจากนี้ปูตินยังพยายามเสริมสร้างกองก าลัง

ทหาร จึงถูกมองว่านิยมลัทธิทหารนิยม อันจะมีส่วนในการน าโลกเข้าสู่สงครามเย็นครั้ง

ใหญ่อีกครั้ง ในยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะเสื่อมทราม 

แม้ว่ารัสเซียจะมีช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ ในการมีแนวโน้มไปทางเสรีนิยมและสันตินิยม ภายใต้การ

น าของดมิทรี เมดเวเดฟ พันธมิตรของปูติน ซึ่งเป็นประธานาธิบดีรัสเซีย ช่วงปี 2008-2012 

เช่น มีการผ่อนปรนให้สื่อของรัสเซียมีเสรีภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับการร่วมลดอาวุธหัวรบ

นิวเคลียร์กับทางสหรัฐอเมริกา ภายใต้สนธิสัญญานิวสตาร์ท (NEW START) ในปี 2012 

(Washington post, 2010, Online) 

จากการเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. ทุกประเทศที่เป็นกรณีศึกษา มีการยึดถืออุดมการณ์หลายชุดควบคู่กัน เช่น ลัทธิ

สังคมนิยม ลัทธิชาตินิยม ลัทธิทหารนิยม ฯลฯ อันเกิดจากปัจจัยของแต่ละประเทศโดยเฉพาะ

ประวัติศาสตร์ ลัทธิเหล่านั้นจะส่งอิทธิพลถึงกัน ท าให้รูปแบบแต่ละชุดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ผสมกับปัจจัยอื่น ๆ เชน่ สังคม และวัฒนธรรมทางการเมอืงของท้องถิ่น 

2. อุดมการณ์ของแต่ละประเทศประกอบด้วยอุดมการณ์ 2 ชุดใหญ่ คือ อุดมการณ์

กระแสหลัก ซึ่งเป็นที่ยึดถือของประเทศนั้น ซึ่งอาจมีหลายลัทธิผสมกัน และอุดมการณ์กระแสรอง

ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ที่มกีารต่อสู้กันเพื่อใหไ้ด้เข้าสู่การเป็นอุดมการณ์กระแสหลัก โดยมีปัจจัยหลัก

เช่น บุคคล ซึ่งขึน้มามีอ านาจได้พยายามส่งเสริมอุดมการณ์ที่ตนยึดถือใหเ้ป็นอุดมการณ์กระแสหลัก 

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย มักเปิดให้มีการแข่งขันของอุดมการณ์อย่างเสรี ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ 

ไม่ใช่เฉพาะผู้น า หรือพรรคการเมืองที่มีอ านาจ ในขณะที่ประเทศเผด็จการมักเน้นไปที่การยึดมั่น

ของอุดมการณ์เพียงประการเดียว และจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เกิดจากผู้มีอ านาจของรัฐบาล

เพียงอย่างเดียว 

3. ในกลุ่มอุดมการณ์แบบเดียวกัน ก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่เน้นไปในจุดที่แตกต่างกัน

ตามแต่การตีความของตัวบุคคลเอง ท าให้เกิดปรากฏการณ์กลุ่มเล็กแฝงตัวในกลุ่มใหญ่  ซึ่งจะ

น าไปสู่การต่อสู้แย่งชิงอ านาจกันของกลุ่มทางการเมืองเหล่านั้น เช่น อิหร่านมีทั้งลัทธิเคร่งศาสนา

และพวกหัวปฏิรูป ส าหรับสหภาพโซเวียต ในพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีกลุ่มที่หัวอนุรักษ์นิยม

และพวกหัวเสรีนยิม 

4. รัฐไม่ว่าเป็นประชาธิปไตย หรือเผด็จการ จะมีแนวโน้มที่ค่อนมาอยู่ตรงกลาง เช่น 

เป็นกลางค่อนขวา หรอืกลางค่อนซ้าย มากกว่าจะตั้งอยู่บนปีกใดปีกหนึ่งเด็ดขาดไปเลย ปัจจัยส าคัญ

เพราะกระแสโลกาภิวัฒน์ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ท าให้รัฐไม่สามารถวางนโยบาย
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เป็นแบบหัวรุนแรง หรอืบนจุดสุดโต่ง (Far) เช่น ซ้ายจัด (Far left) หรอืขวาจัด (Far right) ได้อกีต่อไป

อันท าให้ลัทธิแบบหัวรุนแรงได้รับการยอมรับเพียงจากกลุ่มบุคคลเล็ก ๆ   

 

สรุป 

อุดมการณ ์เป็นบทที่ส าคัญที่สุดจงึต้องกล่าวในช่วงต้น ๆ ของวิชาการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ เพราะจะเป็นตัวก าหนดความเป็นรัฐในทุกมิติ เช่น ระบบความเชื่อทางการเมือง 

ชุดความคิดอันน าไปสู่การปฏิบัติ โลกทัศน์ของกลุ่มหรือชนช้ันทางสังคม ตัวเชื่อมระหว่างปรัชญา

เข้าการปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง ฯลฯ อันมีประโยชน์ เช่น เป็นตัวก าหนดอัตลักษณ์ของกลุ่ม

ทางการเมืองและรัฐบาล เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวบุคคล เป็นตัวก าหนด

คุณค่าทางการเมอืง และยังเป็นตัวบ่งบอกเป้าหมายทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้น ๆ  

อุดมการณ์โดยส่วนใหญ่ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก โดยใช้ปีกซ้าย และปีกขวาเป็นตัวแบ่ง

อย่างครา่วๆ อันเป็นอิทธิพลมาจากช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส 

 ตัวอย่างของอุดมการณ์ปีกซ้าย ได้แก่ ลัทธิเสรีนิยม ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิสันตินิยม 

ลัทธิมาร์กซ์ ฯลฯ ลักษณะโดยรวมของอุดมการณ์ฝ่ายซ้าย คือ เน้นเสรีภาพและความเสมอ

ภาคของปัจเจกชนมากกว่า ระเบียบความมั่นคงและอ านาจ ยกเว้นลัทธิทั้งหลายซึ่งอยู่

ในกลุ่มคอมมิวนิสต์ ตัวอย่างของอุดมการณ์ปีกขวา ได้แก่ แนวคิดอนุรักษ์นิยม ศาสนานิยม 

ทหารนิยม ฟาสซิสต์ ฯลฯ ลักษณะโดยรวมของอุดมการณ์ฝ่ายขวา คือ การเน้นระเบียบ

วินัยของสังคม และสถาบัน เน้นเรื่องอ านาจ ยกย่องคุณค่าเก่า ๆ ของสังคม เน้นการใช้ความ

รุนแรงมากกว่าวิธีการทางสันติในแต่ละประเทศนั้น ต่างมีการยึดถืออุดมการณ์ที่แตกต่างกันได้ 

ประเทศในกรณีศึกษาไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตย อย่างเช่น สหรัฐฯ หรือเผด็จการ เช่น อิหร่าน และ

รัสเซีย ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเกิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบที่

หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางการเมือง แม้ว่าสหรัฐฯ จะมีความมั่นคง

ทางการเมืองมากกว่า ในขณะเดียวกันอุดมการณ์ทางการเมือง ก็มีผลต่อสถานการณ์ทาง

การเมอืงเป็นลูกโซ่ไปด้วย 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. อุดมการณท์างความคิดของท่านควรจะมีความหมายอย่างไร  

2. ประเทศต่าง ๆ ควรมีการยึดถืออุดมการณ์อย่างที่หนังสือได้กล่าวอ้างหรือไม่  

อย่างไร 
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3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับลัทธิสตรีนิยมที่ว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความไม่เท่าเทียมกัน  

ควรจะแก้ไขปัญหานีอ้ย่างไร 

4. ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กับแนวคิดของทรอสกีในเรื่องการปฏิวัติตลอดกาล เพราะเหตุใด 

5. เหตุใดปัจจุบันอุดมการณข์องกลุ่มหรือพรรคการเมืองต่าง ๆ จึงขาดความชัดเจน 

6. ลัทธิชาตินยิมเป็นลัทธิที่ส าคัญที่สุดส าหรับรัฐหรอืไม่ เพราะอะไร 

7. ท่านคิดว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่มีลักษณะของอุดมการณ์ด้านใดชัดเจนที่สุด  

และอุดมการณ์ที่รองลงมาได้แก่อะไรบ้าง อุดมการณ์เหล่านั้นมีความขัดแย้งกันเองหรือไม่  

เพราะเหตุใด 
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บทท่ี 4 

 

รูปแบบการปกครอง (Regime) 

 

รูปแบบการปกครองของรัฐมีบทบาทส าคัญต่อการจัดกลุ่มของประเทศต่างๆ ใน

ปัจจุบันจากแหล่งต่างๆ เช่นสื่อมวลชนหรือต าราเรียนในวิชารัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รูปแบบการปกครองยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ

อุดมการณ์ของรัฐแบบลูกโซ่ดังจะกล่าวในบทต่อไปนี้ รูปแบบการปกครองสามารถแบ่งได้เป็น    

2ประเภทซึ่งตั้งอยู่บนขั้วที่อยู่ตรงกันข้ามกันคือ ประชาธิปไตย (Democracy) และเผด็จการ (Dictatorship) 

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะมีอุดมการณ์หรือลักษณะของฝ่ายบริหารแตกต่างกันมากน้อย

เพียงใดก็จะสามารถถูกจัดวาง ให้อยู ่ภ ายในช่ว งการปกครองทั ้ง  2  ประ เภท โดย

ประชาธิปไตยแบ่งออกเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal Democracy) และประชาธิปไตย

เทียม (Illiberal Democracy) ส่วนเผด็จการแบ่งออกเป็นเผด็จการอ านาจนิยม (Authoritarianism) 

และเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) ตามแต่ว่าประเทศใดจะมีลักษณะการปกครอง

ใกล้เคียงกับขั้วใดมากกว่ากันโดยมีตัวบ่งชีค้ือ 1) สิทธิและเสรภีาพของประชาชนและ 2) อ านาจ

ของรัฐ ประเทศที่ค่อนไปทางประชาธิปไตยเสรีนิยมจะเน้นให้สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนมากกว่าอ านาจของรัฐส่วนประเทศที่ค่อนไปทางเผด็จการก็จะเน้นอ านาจของรัฐ

มากกว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยสามารถแสดงออกเป็นภาพดังต่อไปนี้  (อ้างอิงจาก

ผูเ้ขียนต ารา) 

 

               สิทธิและเสรภีาพของประชาชน        อ านาจของรัฐ   

 

 

 

ภาพ 2  แสดงรูปแบบการปกครอง 

 

 

 

 

 

ประชาธิปไตยเสรนีิยม เผด็จการเบ็ดเสร็จ ประชาธิปไตยเทียม เผด็จการอ านาจนิยม 
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คุณสมบัติของรูปแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ 

ประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal Democracy) 

ประชาธิปไตยเสรีนิยม ตามแนวคิดของตะวันตกมีลักษณะเช่น (The Economist 

Intelligence Unit,2014, Online) 

1. มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม 

2. ประชาชนมสีิทธิในการเลือกตั้งและสามารถเลือกตัวแทนตามเจตจ านงของตน 

3.ผูส้มัครและพรรคการเมืองมีสิทธิและเสรีภาพในการก าหนดนโยบายของตนรวมไปถึงมี

ความปลอดภัยในการรณรงค์หาเสียง 

4. รัฐบาลถูกจ ากัดอ านาจโดยรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างโดยตัวแทนของประชาชน 

5. รัฐบาลมีวาระด ารงต าแหน่งที่แน่นอน 

6. รัฐบาลสามารถถูกตรวจสอบได้ 

7. รัฐบาลไม่แทรกแซงฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระและสื่อมวลชน 

8. ไม่มีองค์กรอื่นเช่นทหาร ข้าราชการหรือต่างประเทศเข้าแทรกแซงการท างาน

ของรัฐบาล 

9. ฝา่ยค้านมอีิสระและประสิทธิภาพในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ 

10.ประชาชนรวมถึงชนกลุ่มน้อยเช่นผู้หญิง พวกรักร่วมเพศ คนสีผิวมีสิทธิในการ

ด ารงชีวติเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นและมีเสรภีาพอย่างเต็มที่ในการแสดงออกด้านความคิด 

11. ขบวนการประชาสังคมมสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบายของรัฐอย่างมาก 

12. กฎหมายมีความเขม้แข็ง ยุติธรรมและปฏิบัติตอ่พลเมอืงทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 

ตัวอย่างของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมได้แก่ประเทศแถบ

สแกนดิเนเวียนเช่นนอร์เวย์ สวีเดน ทวีปอเมริกาเหนือคือแคนนาดา อเมริกา ยุโรปตะวันตก

ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมันหรือเอเชียได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามหลายประเทศก็

อาจจะมีคุณสมบัติของประชาธิปไตยเสรีนิยมบกพร่องไปถึงแม้จะคงลักษณะส าคัญของ

ประชาธิปไตยไว้ดังที่เรียกว่าประชาธิปไตยเทียม ( Illiberal Democracy) อย่างเช่น มีการเลือก

ตั้งแต่การเลือกตั้งทุจริตในบางส่วนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครบางราย  รัฐบาลพยายามผูกขาด

อ านาจ  รัฐบาลถูกตรวจสอบได้บ้างเพียงบางส่วนหรือแจ้งข้อมูลเท็จแก่สาธารณชน มีองค์กร

อื่นเช่นทหาร ข้าราชการหรือต่างประเทศเข้าแทรกแซงการท างานของรัฐบาล  ประชาชน

มีสิทธิและเสรีภาพน้อย มีกฎหมายควบคุมเข้มงวด ชนกลุ่มน้อยเช่นผู้หญิง พวกรักร่วมเพศหรือชน

ผวิสถีูกปราบปรามและจ ากัดบทบาท ขาดสิทธิโดยชอบธรรม ฯลฯ (Zakaria,1997,Online) 
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ตัวอย่างของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยเทียมได้แก่ประเทศที่มีอุดมการณ์

ปะปนกันไปเช่นเป็นทั้งเสรีนิยมแต่ก็มีลัทธิอนุรักษ์นิยมควบคู่ไปด้วยโดยมากเป็นประเทศโลกที่ 3

เช่นเม็กซิโกและประเทศในทวีปละตินอเมริกาเช่น ฮอนดูรัส เอกวาดอร์ เวเนซูเอลา ตะวันออกกลาง

ได้แก่อียิปต์ ทวีปอเมริกาใต้ได้แก่อาเจนตินา บราซิล ทวีปแอฟริกาเกือบทั้งหมดทวีปเอเชียเช่น 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียมาเลเซียฯลฯ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีความบกพร่องของประชาธิปไตยใน

รูปแบบและสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไป 

เผด็จการ 

เผด็จการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือเผด็จการอ านาจนิยมและเผด็จการเบ็ดเสร็จ 

1. เผด็จการอ านาจนิยม (Authoritarianism)มีความบกพร่องเหมือนกับ

ประชาธิปไตยเทียมแตม่ีลักษณะที่เป็นเผด็จการมากกว่าดังเชน่ 

 1.1 มีการเลือกตั้งที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจนไปถึงไม่มกีารเลือกตั้งเลย 

 1.2 ประชาชนถูกชักจูงหรอืบังคับใหล้งคะแนนเสียงแก่พรรคที่รัฐบาลตอ้งการ 

 1.3 ผู้สมัครและพรรคการเมืองถูกจ้างหรือจัดตั้งขึ้นหรือถูกก าหนดไว้ตายตัว

เพื่อให้รัฐประกาศตนต่อประชาคมโลกว่ามีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 

 1.4 รัฐบาลก าหนดรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองเพื่อให้วาระด ารงต าแหน่งที่ยาวนาน

หรือได้ผลประโยชน์อื่นๆจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง 

 1.5 รัฐบาลไม่มีการตรวจสอบจากสาธารณชน 

 1.6 ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระและสื่อมวลชนอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐ 

 1.7 มีองค์กรอื่นเช่นทหาร ข้าราชการประจ า องค์กรนอกกฎหมายมีอิทธิพลหรอื

ควบคุมรัฐบาล บางประเทศมีรัฐบาลตา่งชาติเข้าครอบง า 

 1.8 ฝา่ยค้านในรัฐสภาเป็นแบบสภาตรายาง (Rubber stamp) หรอืมีไว้เพื่อให้รองรับมติ

ที่ถูกก าหนดไว้แลว้จากฝ่ายบริหาร 

 1.9 รัฐสภาถูกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวครอบง านานเกินไปจนกลายเป็น

ส่วนหนึ่งของระบบทางการเมอืง อันส่งผลใหป้ระเทศตอ้งพึ่งพิงพรรคการเมอืงนัน้มากเกินไป 

 1.10 ประชาชนไม่มีสิทธิและเสรีภาพผู้หญิงไม่มีบทบาททางสังคมและการเมือง

พวกรักร่วมเพศและชนผิวสีถูกประทุษร้ายไม่ว่าโดยรัฐหรือประชาชนด้วยกันหรืออาจถูกจับกุม

และเข้าค่ายกักกันในข้อหาต่างๆ 

 1.11 ขบวนการประชาสังคมไม่มีบทบาทหรือจะต้องมีกิจกรรมเคลื่อนไหวตามอุดมการณ์

ที่รัฐวางไว้เท่านั้น 

 1.12 กฎหมายขาดความศักดิ์สทิธิ์และยังเอือ้ประโยชน์แก่ชนช้ันสูงและคนร่ ารวย 
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ตัวอย่างของประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยมได้แก่

ประเทศซึ่งมีอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยม ทหารนิยมอย่างเช่นรัสเซียประเทศที่ยังคงเป็นสังคมนิยม

แบบคิวบา จีน เวียดนามและลาวทวีปแอฟริกาบางประเทศเช่นซิมบับเว  สวาซิแลนด์ หรือ

ประเทศที่เป็นทุนนิยมตามแบบของตัวเองอย่างเช่นสิงคโปร์ประเทศที่เป็นอนุรักษ์นิยมและ

เคร่งศาสนาอย่างเช่นซาอุดอิาระเบีย จอรแ์ดน บาเรน 

การปกครองเผด็จการอ านาจนิยมมีอยู่หลายประเภทได้แก่ (Brooker,2014, p. 20-32) 

1.เผด็จการอ านาจนิยมแบบทหาร (Military Authoritarianism)  

 การปกครองที่ทหารมีบทบาทแทรกแซงหรือมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลพลเรือน หรือ

กองทัพเข้ามาเป็นรัฐบาลเองเช่นประเทศในทวีปละตินอเมริกา ทวีปแอฟริกา ไทย อินโดนีเซียใน

ทศวรรษที่ 70 

2.เผด็จการอ านาจนิยมแบบพรรคการเมืองผูกขาด (Party Authoritarianism)  

 การปกครองที่พรรคการเมืองพรรคเดียวครอบง าการเมืองเป็นระยะเวลานาน

ซึ่งพรรคเหล่านี้อาจจะมาจากการเลือกตั้งอย่างเช่นพรรคอัมโนของมาเลเซีย หรือพรรคพีเพิล

แอคช่ันปาร์ตีของสิงคโปร์ หรือการยึดอ านาจโดยใช้อาวุธก็ได้อย่างเช่นจีน ลาว เวียดนามที่มี

พรรคคอมมิวนสิต์เป็นพรรคเดียวที่ถูกกฎหมายพรรคบาธของอิรักในสมัยของซัดดัม ฮุซเซน 

3.เผด็จการอ านาจนิยมแบบระบบราชการผูกขาดอ านาจ (Bureaucratic 

Authoritarianism) 

 การปกครองที่ระบบราชการมีความเข้มแข็งกว่านักการเมืองหรือขบวนการทาง

สังคม การปกครองหรือการบริหารรัฐกิจตั้งแต่เริ่มต้นการวางนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ 

และการจัดการงบประมาณขึ้นอยู่กับข้าราชการประจ า ส่วนบางประเทศ อ านาจการเมือง

ก็ขึ้นอยู่กับข้าราชการทหาร  อย่างไรก็ตามประเทศประชาธิปไตยบางประเทศเช่นฝรั่งเศส

หรือสหรัฐฯ มีลักษณะค่อนไปทางลัทธิอ านาจนิยมอยู่บ้างเพราะข้าราชการมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจของรัฐบาลสูงมากแม้อยู่ภายใต้อ านาจของนักการเมอืงที่มาจากการเลือก 

อย่างไรก็ตามการปกครองเผด็จการอ านาจนิยมยังมีอีกลักษณะหนึ่งดังที่เรียกว่า

เผด็จการอ านาจนิยมเชงิแข่งขัน (Competitive Authoritarianism) นั้นคือรัฐเผด็จการเลียนแบบรัฐที่

เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมโดยการเปิดให้พรรคการเมืองและขบวนการประชาสังคมมีพื้นที่ทาง

การเมืองแต่กลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถมีอ านาจทางการเมืองได้อย่างแท้จริงเพราะรัฐใช้

วิธีการทุจริตเช่นการแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้พรรคการเมืองของรัฐบาลได้รับชัยชนะหรือ

การข่มขู่กลุ่มประชาสังคมผ่านการใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่นโคเอเชียภายใต้การน าของฟรานโจ

ทุดจ์มันเซอเบียภายใต้การน าของสโลโบดัน มิโลเซวิก ยูเครนภายใต้การน าของลีโอนิด     
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คราชุก  เปรูภายใต้การน าของอัลแบร์โต ฟูจิโมริ (Levitsky and Way,2010, pp. 5-15) หรือ

แม้แต่พม่าในปัจจุบันที่เปิดให้พรรคฝ่ายค้านคือพรรคเนชันนัลลีกฟอร์เดโมเครซีของนางออง

ซาน ซูจีสามารถลงแข่งขันในการเลือกตั้งระดับประเทศแต่นางอองซานไม่สามารถลงสมัคร

แข่งขันเป็นประธานาธิบดีได้ นอกจากนี้รัฐบาลยังใช้วิธีการกลั่นแกล้งไม่ให้พรรคของนางออง

ซานสามารถหาเสียงได้อย่างสะดวก (Tun and Mclaughlin,2015,Online)  

2. เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) 

เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเผด็จการแบบอ านาจนิยม

ดังที่ได้กล่าวมาทั้ง 12 ข้อทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละประเทศว่าจะมีลักษณะอย่างไร มากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ตามรัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จและรัฐเผด็จการอ านาจนิยมมีความแตกต่างกัน

ดังตอ่ไปนี ้(Ethridge and Handelman,2012, p. 12) 

2.1 รัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเน้นการใช้อุดมการณ์ของรัฐเข้าครอบง าประชาชน

อย่างเต็มที่จนไม่เปิดช่องว่างให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมืองที่แตกต่างแม้แต่น้อย

ในขณะที่รัฐเผด็จการอ านาจนยิมยังมช่ีองว่างอยู่บ้าง 

2.2 รัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จไม่ยอมรับความหลากหลายของประชาชนเช่นเชื้อชาติ

ความเชื่อทางศาสนา รสนิยมทางเพศ ฯลฯ ในขณะที่รัฐเผด็จการอ านาจนิยมยังมีการเปิดรับ

สิ่งดังกล่าวอยู่บ้างแต่ก็ยังมีขดีจ ากัดอยู่ตามแตว่ิถีทางของแตล่ะประเทศ  

2.3 รัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จมีวิธีการจัดการกับประชาชนอย่างไร้ขอบเขตเช่นไม่

ใส่ใจต่อกฎหมายหรือหลักมนุษยธรรมไม่ว่าการประหารชีวิตหรือการคุมขังประชาชนโดยไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรม แตร่ัฐเผด็จการแบบอ านาจนยิมยังมกีารใส่ใจต่อเรื่องเหล่านีอ้ยู่บ้าง 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จเป็นเผด็จการที่มีความเข้มข้นหรืออยู่ในอันดับที่

ติดกับด้านขวาของเส้นแบ่งการปกครองมากกว่าเผด็จการอ านาจนิยมอันถือได้ว่าเป็นเผด็จการขั้น

สูงสุด ตัวอย่างอันโดดเด่นในอดีต ได้แก่เยอรมันในยุคนาซีเรืองอ านาจสหภาพโซเวียตในยุค

ของสตาลินและจีนในยุคของเหมา เจ๋อตง และเกาหลีเหนือในปัจจุบันนั้นอาจถือได้ว่าเป็นรัฐ

เผด็จการเบ็ดเสร็จที่เหลืออยู่เพียงรัฐเดียวในโลกเพราะรัฐเผด็จการส่วนใหญ่หันไปยึดถือตลาด

เสรี หรือเปิดเสรีภาพใหก้ับประชาชนอยู่บ้างเพราะแรงกดดันจากตะวันตก 

อย่างไรก็ตามเกือบทุกประเทศทั้งหลายในโลกแม้แต่ประเทศคอมมิวนิสต์อย่างลาว

หรือเกาหลีเหนือไม่มีการยอมรับว่าตัวเองเป็นเผด็จการ แต่ก็พยายามประกาศตนว่ามีรูปแบบ

ปกครองเป็นประชาธิปไตย เช่นชื่อทางการของเกาหลีเหนือคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลีหรือชื่อทางการของลาวคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงแม้จะ

ปราศจากคุณสมบัติที่จัดได้ว่าเป็นประชาธิปไตยก็ตามข้ออ้างของประเทศเหล่านั้นคือ
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พรรคเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือแม้แต่ประเทศที่มี

การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็อ้างว่าเป็นจารีตประเพณีอันเก่าแก่หรือความยินยอม

พร้อมใจของประชาชนในการยอมรับสนับสนุนกษัตริย์ในการใช้อ านาจเด็ดขาด ในขณะเดียวกัน

ประเทศที่เป็นเผด็จการก็มีสถาบันทางการเมืองแบบเดียวกับประชาธิปไตยเช่นมีรัฐ สภา มี

สถาบันตุลาการมีองค์กรอิสระหรือขบวนการประชาชนที่มักถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนรัฐบาล

หรอืต่อตา้นรัฐบาลแบบหลอก ๆ 

 

ภาวะเปลี่ยนผ่านของรูปแบบการปกครอง (Regime transition) 

ภาวะเปลี่ยนผ่านของรูปแบบการปกครองหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของรัฐ

ระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการโดยมีปัจจัยเข้ามาก าหนดเช่นสภาพการเมือง เศรษฐกิจ  

สังคม รวมไปถึงอิทธิพลจากต่างประเทศ   รัฐจ านวนมากมีรูปแบบการปกครองที่ขาด

เสถียรภาพจงึมีสภาวะการเปลี่ยนผ่านที่วกวนและสับสนอย่างเช่นเยอรมันในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็น

เผด็จการอ านาจนิยมเพราะอยู่ภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช (A) ภายใต้การปกครอง

ของสมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แหง่เยอรมัน ส่วนในปี 1919 ประเทศเปลี่ยนการปกครองเป็น

สาธารณรัฐและมีชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐไวมาร์ (Weimar republic) ที่มีประมุขเป็น

ประธานาธิบดีซึ่งมีอ านาจสูงมากและมีการเลือกตั้งที่ขาดความโปร่งใสจึงเป็นประชาธิปไตย

เทียม (B) และเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นครองอ านาจในปี 1933 เยอรมันเปลี่ยนการปกครองเป็นเผด็จ

การเบ็ดเสร็จ (C) ภายหลังสงครามโลกครั ้งที ่ 2 เยอรมันตะวันตกมีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม (E) ส่วนเยอรมันตะวันออกมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แบบ    

รัฐสตาลิน (D) และได้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยม (E) เมื่อถูกรวมเข้ากับเยอรมันตะวันตก

ในปี 1989   แสดงดังภาพต่อไปนี ้  (อ้างองิจากผู้เขียนต ารา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แสดงภาวะเปลี่ยนผ่านของรูปแบบการปกครอง (รูปแบบที่ 1) 

ประชาธิปไตยเสรีนิยม เผด็จการเบ็ดเสร็จ ประชาธิปไตยเทียม เผด็จการอ านาจนิยม 

E 

C 

D B A 

เยอรมัน 
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ส่วนรัฐจ านวนไม่น้อยมีรูปแบบการปกครองที่มีเสถียรภาพสูง อย่างน้อยในรอบ 100 ปี

ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างไม่ว่าจะไปในด้านซ้ายคือประชาธิปไตยหรือขวาคือเผด็จการแต่

เป็นในระดับย่อยๆเช่นมีผู้น าที่มีแนวคิดแตกต่างจากอุดมการณ์กระแสหลักหรือประเทศอยู่

ภายในภาวะสงคราม แต่ประเทศก็สามารถกลับมาสู่รูปแบบการปกครองแบบเก่าได้

อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ นวิซีแลนด์ ออสเตรเลีย  

 

แผนผังอกีแบบหนึ่งของภาวะเปลี่ยนผ่านรูปแบบการปกครอง (อ้างองิจากผู้เขียนต ารา) 

 
                         กระบวนการจรรโลงประชาธิปไตย   ภาวะลดถอยความเป็นประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย                                                                                    เผด็จการ 

 

 

 

 

ภาพ 4 แสดงภาวะเปลี่ยนผ่านของรูปแบบการปกครอง (รูปแบบที่ 2) 

 

ภาวะตามจุดตา่งๆ และกระบวนการเปลี่ยนผา่น ผูเ้ขียนต าราขออธิบายดังตอ่ไปนี ้ 

1.ภาวะประชาธิปไตยที่มั่นคง (Consolidated/Durable Democracy) 

2.กระบวนการจรรโลงประชาธิปไตย (Democratization) 

3.ภาวะลดถอยความเป็นประชาธิปไตย (Decline of Democracy) 

4.ภาวะประชาธิปไตยหรอืเผด็จการที่ไม่ม่ันคง (Unstable Democracy/Dictatorship)  

5 .ภาวะเผด็จการที่มั่นคง (Consolidated/Durable Dictatorship) 

 

1.ภาวะประชาธิปไตยที่มั่นคง (Consolidated/Durable Democracy) 

 ภาวะประชาธิปไตยที่มั่นคงหมายถึงภาวะที่ประเทศมีการปกครองแบบประชาธิปไตย

เสรีนิยมในระยะเวลาอันยาวนานและต่อเนื่อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงคือการถอยกลับไปทาง

เผด็จการเพียงเล็กน้อยหรือช่วงเวลาสั้นๆ ดังประเทศกรณีศึกษาคือนอร์เวย์ซึ่งถือได้ว่าเป็น

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีลักษณะประชาธิปไตยที่

ซับซ้อนและมีความขัดแย้งในตัวเองอย่างสูง 

 

ภาวะประชาธิปไตยท่ี

มั่นคง 

ภาวะเผด็จการท่ี

มั่นคง 

ประเทศประชาธิปไตย

หรือเผด็จการท่ีไมม่ั่นคง 
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           นอร์เวย์ 

           นอร์เวย์ได้เปลี ่ยนการปกครองแบบกษัตริย ์น ิยมมาสู ่ระบอบกษัตริย์ภายใต้

รัฐธรรมนูญผ่านรัฐธรรมนูญที่ถูกน าออกใช้ในปี 1814 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับอิทธิพล

จากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและฝรั ่งเศส  แม้นอร์เวย์จะมีการเปลี ่ยนผ่านทาง

การเมืองอย่างช้าๆ โดยไม่มีการปฏิวัติหรือการนองเลือดเหมือนทั้ง 2 ประเทศและอิทธิพล

จากแนวคิดสาธารณรัฐของทั้งสหรัฐฯและฝรั่งเศสก็ได้ส่งผลให้รัฐธรรมนูญของนอร์ เวย์มี

การจ ากัดอ านาจของกษัตริย์อย่างมาก รัฐธรรมนูญได้แบ่งแยกอ านาจของการปกครอง

ดังเช่นการมอบอ านาจให้กับรัฐสภาโดยเฉพาะการเลือกกษัตริย์แทนที่การสืบสันตสมบัติ

ผ่านสายเลือดเพียงอย่างเดียวเหมือนอดีต ในขณะที่พระราชอ านาจของกษัตริย์ในการยัง

ยั ้งกฎหมายได ้ถ ูกตัดออกไป เช ่นเด ียวกับศาสนจักรที ่อ านาจตกอยู ่ภายใต้ร ัฐสภา 

นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ยังเน้นไปที่เสรีภาพและสิทธิของประชาชนดังเช ่น

เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนารวมไปถึงมอบสิทธิในการเลือกตั้งซึ ่งรวมถึงชาวนา

ระดับกลาง อันถือได้ว่ารัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ก้าวหน้าที่สุดในยุโรปซึ่งประเทศส่วนใหญ่

ยังถูกปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช นอกจากนี้นอร์เวย์ยังเป็นประเทศต้นๆ ของ

โลกที่มอบสิทธิให้กับผู้หญิงในการเลือกตั้งและเป็นประเทศซึ่งมีความเสมอภาคทางเพศสูงมาก

ดังเชน่ในปี 2009 มีนักการเมอืงผู้หญิงถึงร้อยละ 40 ในรัฐสภา (Freedom House,2013,Online)  

               ปัจจุบันนอร์เวย์ก็มีวิถีแบบประชาธิปไตยที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้จน

มักถูกจัดอันดับจากองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรให้อยู่ในอันดับของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใน

ระดับสูงโดยเฉพาะอันดับ 1 อยู่เสมอ (Wikipedia,2015,Online) โดยพิจารณาจากหลายปัจจัยใน

นอร์เวย์อย่างเช่นมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์  ใสสะอาด   รัฐบาลเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง มีวัฒนธรรมที่เคารพต่อความหลากหลายทาง

เชื้อชาติและศาสนา ฯลฯ อย่างไรก็ตามนอร์เวย์ต้องพบกับการท้าทายของประชาธิปไตยจาก

ปัจจัยภายนอกคือจากผู้อพยพที่เดินทางเข้ามาตั้งรกรากในนอร์เวย์ซึ่งมักเป็นพลเมืองจาก

ภูมิภาคตะวันออกกลางและนับถือศาสนาอิสลามท าให้เกิดกระแสต่อต้านอิสลามขึ้นมาแม้จะ

เป็นเพียงชาวนอร์เวย์กลุ่มเล็กๆ แต่ก็ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมนอร์เวย์อย่างมากดังเช่นกรณี

นายแอนเดอร์ส ไบรวิกได้ก่อการร้ายโดยการสังหารประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเป็นจ านวนถึง 

77 คนโดยมีวัตถุประสงค์คือปลุกระดมให้ชาวนอร์เวย์หันมาต่อต้านอิสลามและยุติการยอมรับ

ความหลากหลายของวัฒนธรรมของสังคมนอร์เวย์โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากตะวันออกกลาง 

(Knausgaard,2015,Online) 
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                สหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบมั่นคงเช่นเดียวกับ

นอร์เวย์และยังต้นแบบของประชาธิปไตยส าหรับทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็น สหรัฐฯ มี

รัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวตลอดเวลา 200 กว่าปีที่ผ่านมา รวมไปถึงระบบการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลกันที่มีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการรวมไปถึงการเข้ามามี

ส่วนร่วมของกลุ่มทางประชาสังคมและการเมืองท้องถิ่นซึ่งได้มกีารประท้วงเพื่อสิทธิและเสรีภาพ

ของตนเสมอมา สหรัฐฯ ยังภูมิในส าหรับการเป็นสังคมที่ยกย่องความหลากหลายของเชื้อชาติ

และภาษา (Melting pot) แต่ตามมุมมองของคนอเมริกันจ านวนมากกลับปฏิเสธว่าสหรัฐฯไม่ใช่

ประชาธิปไตยเสรีนิยม แต่เป็นเผด็จการอ านาจนิยมอย่างเช่นลัทธิฟาสซิสต์ซึ่งถูกปลูกฝังโดย

สื่อมวลชนที่ถูกควบคุมโดยบริษัทขนาดใหญ่ ชนชั้นปกครองผิวขาวยังใช้ระบบทุนนิยมใน

การแสวงหาผลประโยชน์จากชนชั้นล่างที่เป็นพวกสีผิว รัฐยังใช้วิธีการสอดส่องและล่วง

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการกักขังและหน่วงเนี่ยวประชาชน (Haiphong,2015,Online) ดัง

จะเห็นได้จากการประท้วงและการจลาจลของคนสีผิวเพราะความไม่พอใจต่ออคติทางเชื้อ

ชาติและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมกับเศรษฐกิจซึ่งยังอยู่คู่สังคมอเมริกันจนถึงปัจจุบัน  

 นโยบายการต่างประเทศยังท าให้ภาพพจน์ของสหรัฐฯ ในฐานะประเทศประชาธิปไตย

เสรีนิยมมัวหมองเพราะให้การสนับสนุนประเทศเผด็จการโดยเฉพาะช่วงสงครามเย็นและหน่วยงาน

อย่างเช่นส านักข่าวกรองกลางหรือซีไอเอซึ่งขึ้นตรงกับประธานาธิบดีโดยตรงแต่มีความลึกลับ 

ข้อมูลตรวจสอบไม่ได้และมีความขัดแย้งกับรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน 

(Nelson, 2015, Online) นอกจากนี้ยังมีกรณีจอร์จ ดับเบิลยู บุชที่ผลักดันให้ออกกฎหมาย

รัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ(PATRIOT Act) ภายหลังจากเกิดการก่อวินาศกรรมที่ตึกเวิร์ด

เทรดและกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 กฎหมายฉบับนี้ถูกโจมตีว่าเพิ่มอ านาจ

ให้กับรัฐบาลในการสอดส่องและตรวจค้นประชาชนจนเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

เมื่อปี 2013 นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดนอดีตลูกจ้างของส านักข่าวกรองกลางได้ออกมาเปิดเผย

ต่อส านักพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ (National 

Security Agency)ไ ด ้ล ้ว ง ค ว ามลับ จ ากชาวอ เ ม ร ิก ัน จ า น วนมากผ่า น เ ว ็บ ไ ซต ์แ ล ะ

โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์เช่นกูเกิล เฟซบุ๊ค ไมโครซอฟ รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ (The 

Telegraph,2014) ถึงแม้จะถูกโจมตีว่าล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา

ได้ออกมาปกป้องการท างานของสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าช่วยให้สังคมอเมริกันปลอดภัยจาก

ภัยการก่อการร้าย ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้ดัชนีของการเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐฯ นั้นมีไม่

สูงมากนักเหมอืนกับประเทศนอรเ์วย์และแถบสแกนดิเนเวีย 
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2.กระบวนการจรรโลงประชาธิปไตย (Democratization) 

กระบวนการจรรโลงประชาธิปไตยหมายถึงกระบวนการที่น าประเทศไปสู่ลักษณะ

ของประชาธิปไตยเสรีนิยมจากประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเทียมหรือเผด็จการหรือในแผนภาพ

เป็นการเปลี่ยนทิศทางจากขวาไปซ้าย กระบวนการเชน่นีส้ามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ 

2.1 มีการเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไป (Gradual change)  

 การเปลี่ยนผ่านเช่นนี้อาจมีปัจจัยจากภายในประเทศเช่นประชาชนมีจิตส านึก

ประชาธิปไตยมากขึ้นจากการศึกษาหรือสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆอย่างที่นักรัฐศาสตร์

คือแซมมัลฮันติงตันเรียกว่าคลื่นลูกที่ 3 ของประชาธิปไตย (Democracy’s Third Wave)ซึ่ง

เกิดขึ้นในช่วงปี1974-1991 คือการที่ประเทศในโลกที่ 3 ได้เปลี่ยนการปกครองจากเผด็จ

การทหารมาเป็นประชาธิปไตยกันระลอกใหญ่ (Calvert, 2002, p. 88) โดยมีจุดก าเนิดมา

จากประเทศในยุโรปบางประเทศเช่นสเปนในยุคของนายพลฟรานซิสโก ฟรัง โก    

(ช่วงระหว่างปี 1936-1975) ที่มกีารปกครองแบบฟาสซิสต์ ภายหลังจากฟรังโกถึงแก่อสัญกรรมมี

การฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ เพื่อมาเป็นเสาหลักแก่ประเทศอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สถาบันทหาร

ของสเปนหมดอ านาจลง 

 การเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปยังมีปัจจัยภายนอกประเทศเช่น

การเปลี่ยนระบอบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยม (Liberalization) หรือประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจ

มากขึ้นอันเป็นผลจากกระแสโลกโลภาภิวัฒน์ เหตุการณ์เช่นนี้ยังเกิดกับการสิ้นสุดของระบอบ

เผด็จการในละตินอเมริกาอย่างเช่นนิการากัว เอซาวาดอร์ อาเจนตินา บราซิล การจบสิ้น

ของลัทธิเหยียดสีผิวในแอฟริกาใต้เมื่อปี 1994 อันเป็นผลให้เนลสัน เมนเดลาได้เป็นประธานาธิบดี

ผ ิวด าคนแรกของประเทศ รวมไปถึงการล่มสลายของ ลัทธิคอมมิวนิสต์ของยุโรป

ตะวันออกรวมถึงสหภาพโซเวียตในช่วงระหว่างปี 1989-1991 ก็จัดว่าอยู่ในลักษณะนีเ้ชน่กัน 

 อย่างไรก็ตามในกรณีของจีนนั้น การที่ประธานาธิบดีบิล คลินตันได้สนับสนุน

ให้องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization) เปิดรับจีนเข้าเป็นสมาชิกในปี 2001 ด้วย

ความหวังว่ากระแสโลกาภิวัตน์ จะท าให้จีนกลายเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนกลับสามารถปรับตัวเข้ากับกระแสทุนนิยมได้อย่างดีและยังคง

เป็นเผด็จการเหมือนเดิม  เช่นเดียวกับกัมพูชาในปี 2013 นายกรัฐมนตรีคือสมเด็จฮุนเซน

สามารถเอาชนะการเลือกตั้งเหนือนายสม รังสี ผู้น าของพรรคฝ่ายค้านแม้ว่าคะแนนเสียงของฮุน

เซนจะลดลงและมีการประท้วงเป็นระลอกจากชาวกัมพูชารุ่นใหม่ซึ่งปลุกกระแสต่อต้านการ

เลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสและการปกครองแบบเผด็จการของฮุนเซน (The Economist,2013, 

Online) แต่ฮุนเซนยังคงบริหารประเทศต่อไปได้และประเทศยังอยู่ในรูปแบบอ านาจนิยม อัน
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สะท้อนว่าปัจจัยที่จะท าให้เกิดคลื่นกระบวนการจรรโลงประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่พยากรณ์ทิศทาง

ได้ยาก 

2.2 มีการเปลี่ยนผ่านแบบฉับพลัน(Abrupt change) 

 การเปลี่ยนผ่านแบบฉับพลันไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอาจมีปัจจัยจาก

ภายในประเทศโดยเฉพาะการประท้วงอย่างฉับพลันเช่นการท ารัฐประหารของทหารโปรตุเกสที่

ได้รับการสนับสนุนโดยประชาชนในการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการพลเรือนในปี 1974 อันเป็นที่

รู้จักกันว่าการปฏิวัติดอกคาร์เนชัน (Carnation Revolution) ส่งผลให้โปรตุเกสมีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยและล้มเลิกลัทธิล่าอาณานิคมไปทั ่วโลกหรือการปฏิวัติพลังงานประชาชน

(People Power Revolution) ที่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์รวมตัวประท้วงโค่นล้มนายเฟอร์ดินัล

มาร์คอส ผูน้ าเผด็จการในปี 1986 หรอืการปฏิวัติดอกกุหลาบ (Rose Revolution) ที่ชาวจอร์เจีย

เดินขบวนประท้วงขับไล่นายเอดูอาร์ด เชวาสนาสเซจนประสบความส าเร็จในปี 2004  

 นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปรากฏการณ์การลุกฮือที่อาหรับ (Arab Spring) 

ที่ประชาชนในประเทศแถบตะวันออกกลางได้รวมตัวประท้วงขับไล่ผู้น าเผด็จการที่ด ารงต าแหน่ง

มาหลายทศวรรษออกจากต าแหน่งซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งเช่นตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบีย 

เยเมน สิ่งที่เป็นตัวจุดประกายเหตุการณ์ครั้งส าคัญนี้มีจุดเริ่มต้นที่ไม่ส าคัญคือมาจากการที่ชาว

ตูนีเซียคนหนึ่งชื่อโมฮัมเหม็ด บัวซีซีพยายามประท้วงรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่อนุญาตให้ตนเปิดแผง

ขายผลไม้โดยการจุดไฟเผาตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัส อันเป็นผลให้ชาวเมืองออกมาชุมนุม

ประท้วงรัฐบาลท้องถิ่น ถึงแม้จะมีการปลดนายกเทศมนตรีออกแต่กระแสก็ยังลุกลาม

ไปถึงการขับไล่นายซีนอัลอาบิดีน บิน อะลี ประธานาธิบดีตูนีเซียซึ่งด ารงต าแหน่งมา

ตั้งแต่ปี 1987 นายบิน อะลีต้องลี้ภัยไปยังซาอุดิอาระเบียและกระแสการประท้วงยังลุกลาม

ไปยังประเทศรอบข้าง (Abouzeid,2011, Online) 

 การเปลี่ยนผ่านแบบฉับพลันยังอาจได้รับปัจจัยจากภายนอกประเทศเช่น

อิทธิพลจากกองก าลังต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกาบุกรุกปานามาเพื่อท าการจับกุมนายพลมานูเอล 

นอรีเอลกาผู้น าเผด็จการของปานามาในปี 1989 จนส าเร็จนอกจากนี้กองทัพสหรัฐฯ

และพันธมิตรได้ส่งกองก าลังเข้าโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการอ านาจนิยมของกลุ่มตาลีบัน

ในอัฟกานิสถานเมื่อปี 2001 และซัดดัม ฮุสเซนของอิรักในปี 2003 อันเป็นผลมาจาก

นโยบายการต่างประเทศอย่างเช่นนโยบายการเป็นผูส้่งออกประชาธิปไตยของจอร์จ ดับเบิลยู บุช

แมว้่าเขาจะถูกโจมตีวา่เพื่ออ านาจของตนก็ตาม (Allman,2004,pp. 1-24) 

 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านแบบฉับพลันยังอาจเกิดจากส่วนผสมของ

ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในอย่างเช่นกรณีอาหรับสปริงที่การประท้วงในบางประเทศได้ท าให้เกิด
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ความรุนแรงขยายตัวจนถึงระดับสงครามกลางเมืองอันส่งผลให้กองก าลังต่างชาติเข้ามาแทรกแซง

ในประเทศเช่นลิเบียซึ่งองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty 

Organization) ได้เข้ามาร่วมกับฝ่ายขบถในการต่อสู้กับกองก าลังของนายมูฮัมเม็ด กัดดาฟี

จนได้ชัยชนะในปี 2011 และสงครามกลางเมืองในซีเรีย (2011-?) ที่ต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา

และตะวันตกสนับสนุนให้ฝ่ายขบถต่อสู้กับรัฐบาลของนายบาร์ชาร์ อัลอัดสัดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุน

จากรัสเซียและจนี (Yan,2013, Online) 

 ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจากปัจจัยภายในหรือภายนอกก็

เป็นสิ่งพยากรณ์ได้ยากเช่นกันแม้ว่าจะประสบความส าเร็จในบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์และ

จอร์เจีย แต่ในหลายประเทศซึ่งไม่มีความคุ้นเคยกับประชาธิปไตยนักอย่างเช่นตะวันออกกลาง

ผลลัพธ์ค่อนข้างคลุมเครืออย่างเช่นตูนีเซียแม้ว่าการเปลี่ยนผ่านอ านาจไปสู่รัฐบาลที่มาจาก

การเลือกตั้งค่อนข้างเรียบร้อยแต่ก็ยังมีความวุ่นวายอยู่บ้าง ส่วนลิเบียและเยเมนขาดเสถียรภาพ

อย่างรุนแรงจนเข้าใกล้ความเป็นรัฐล้มเหลว ในขณะที่อียิปต์มีความวุ่นวายอยู่เป็นเวลานานกว่าที่

กองทัพจะเข้าปกครองประเทศจนมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ ส าหรับซีเรียยังพบกับ

สงครามกลางเมืองที่ท าให้มีชาวซีเรียเสียชีวิตไปกว่า 250,000 คน อันสะท้อนว่ายังมีปัจจัยอื่น

เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยเช่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือบทบาทของกลุ่มทาง

อ านาจเช่นกองทัพ ศาล ฯลฯ 

3.ภาวะถดถอยความเป็นประชาธิปไตย (Decline of Democracy) 

ภาวะเช่นนีค้ือการที่รัฐเคลื่อนย้ายต าแหน่งไปด้านขวาคือจากประชาธิปไตยเสรีนิยมไป

เป็นประชาธิปไตยเทียมหรือไปยังเผด็จการอ านาจนิยม ปรากฏเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกับ

กระบวนการจรรโลงประชาธิปไตยคือสามารถเป็นไปได้ 2ลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

3.1 มีการเปลี่ยนผ่านค่อยเป็นค่อยไป 

 ภาวะเช่นนี้ยังมีค าศัพท์เฉพาะคือเผด็จการแบบคืบคลาน (Creeping Authoritarianism)

คือผู้น ารัฐบาลมาจากกระบวนการตามประชาธิปไตยแต่ก็ใช้กลยุทธ์ในการน ากลไกของรัฐ

เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องเช่นแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตนสามารถด ารงต าแหน่งได้

น า น ขึ ้น  (Barrington, et al., 2010, p. 240) ผู ้น า เ ช ่น นี ้ย ัง โ ก ง ก า ร เ ล ือ ก ตั ้ง เ พื ่อ ใ ห้

นักการเมืองอยู่ในพรรคของตนเข้ามาในรัฐสภาเป็นจ านวนมากเพื่อออกกฎหมายได้ตามใจ

ชอบ ตัวอย่างโดยมากมักเป็นประธานาธิบดีอันได้แก่ประเทศในเอเชียกลาง นูซุลตัน นาซาร์บายิฟ 

(ด ารงต าแหน่งปี 1990 - ?) ของคาซักสถาน  นายอิสลามคาริมอฟ (ด ารงต าแหน่ง ปี 1990 - ?) 

แห่งอุซเบกิสถานนายฮูโก ชาเวซ (ด ารงต าแหน่งปี 1999-2013) แห่งเวเนซูเอลาซึ่งในหลายประเทศ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
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ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประชาชนเพราะเห็นว่าท าประโยชน์ให้กับกลุ่มตนผ่าน

นโยบายบางประการดังเชน่นโยบายประชานิยม (Populism) ของนายชาเวซ 

 นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของมูฮัมหมัด มอร์ซีซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรก

ของอียิปต์ที่มาจากการเลือกตั้งในปี 2012 แต่มอร์ซีได้พยายามร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์

แก่กลุ่มของตัวเองคือกลุ่มภราดรภาพมุสลิมและออกกฎหมายให้อ านาจแก่ประธานาธิบดี

อย่างเต็มที่ จนในที่สุดประชาชนชาวอียิปต์หลายล้านคนก็ได้เดินขบวนประท้วงตามท้องถนน

อันเป็นเหตุให้ทหารท าการรัฐประหารโค่นนายมอร์ซีและให้ประธานศาลฎีกาขึ้นด ารงต าแหน่ง

ประธานาธิบดีรักษาการ เมื่อมีการเลือกตั้งในปี 2014 ก็ได้อับเดล ฟัตตอห ์เอล ซิซีอดีตผูบ้ัญชาการ

ทหารบกขึ้นด ารงต าแหน่งแทนแต่การเลือกตั้งนั้นถือว่าไม่ใสสะอาด อันสะท้อนให้เห็นถึง

ภาวะถดถอยของความเป็นประชาธิปไตยอียิปต์ (Al Jazeera,2014, Online) 

3.2 มีการเปลี่ยนผ่านแบบรวดเร็วกะทันหัน 

 การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจเกิดจากปัจจัยภายในประเทศคือการท ารัฐประหาร

ของทหารต่อผู้น ารัฐบาลพลเรือนซึ่งมีมากในทวีปแอฟริกา ละตินอเมริกาและเอเชียเช่น ใน

ปัจจุบันได้แก่ประเทศไทยในปี 2006 และปี 2014 และบูกีร์นาฟาโซในปี 2015นอกจากนี้การ

ท ารัฐประหารยังได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติเพื่อล้มล้างรัฐบาลพลเรือนเช่นกองทัพชิลีได้รับ

การสนับสนุนจากส านักข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกาเพื่อโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับ การ

เลือกตั้งของนายซัลวาดอร์ อาลันเดประธานาธิบดีที่นิยมลัทธิมาร์กซ์ในปี 1973 ซึ่ง เป็นหนึ่งใน

ตัวอย่างของประเทศด้อยพัฒนาจ านวนมากในช่วงสงครามเย็นที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ

รัฐบาลโซเวียตต้องการให้มีการปกครองตามแบบที่ตนต้องการเพื่อแย่งชิงรัฐบาลที่เป็นมิตรต่อ

ตนเอง 

4 . ภ า ว ะ ป ร ะ ช า ธ ิป ไ ต ย ห ร ือ เ ผ ด ็จ ก า ร ที ่ไ ม ่มั ่น ค ง  ( Unstable 

Democracy/Dictatorship) 

หมายถึงภาวะที่รัฐ เปลี่ยนแปลงรูปแบบวกกลับไปมาในช่วงเวลาอันสั้น

ตามสถานการณ์ทางการเมืองและตัวบุคคลที่ขึ้นมามีอ านาจดังเช่นประเทศจ านวนมาก

โดยเฉพาะในประเทศโลกที่ 3 และประเทศที่เคยมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาก่อน 

ที่สถาบันในระบอบประชาธิปไตยอย่างเช่นรัฐสภา รัฐบาล รั ฐธรรมนูญขาดพัฒนาการ

ปราศจากความเข้มแข็งอันแบ่งออกได้ 2 ภาวะคือ 4.1 ภาวะประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคงและ  

4.2 ภาวะเผด็จการที่ไม่มั่นคง 
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4.1 ภาวะประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคง  

 หมายถึงภาวะที่ประเทศมีการเปลี่ยนผ่านวกกลับไปกลับมาระหว่าง

ประชาธิปไตยเสรีนิยมและประชาธิปไตยเทียมดังประเทศตัวอย่างเช่นรัสเซีย 

 รัสเซีย 

 รัสเซียเมื่อ เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเคยเป็นรัฐเผด็จการแบบ

เบ็ดเสร็จในยุคของสตาลิน เมื่อพ้นยุคสตาลิน ความเป็นเผด็จการได้ลดถอยลงเข้าไปใกล้เคียงกับ

เผด็จการอ านาจนิยม ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าใน

ยุคสตาลิน ในยุคของ มิคาอิล กอร์บาชอฟซึ่งมีบทบาทอย่างสูงในการปฏิรูปประเทศที่ความ

เสรีมากขึ้นคือยังคงให้พรรคคอมมิวนิสต์มีอ านาจแต่เปิดอิสระให้ประชาชนมากขึ้นในการ

แสดงออกทางการเมือง  เมื ่อสหภาพโซ เวียตล่มสลาย รัส เซียมีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยแต่การเปลี่ยนรูปแบบการปกครองอย่างรวดเร็วทั้งระบบและองค์กรได้ก่อปัญหา

และความวุ่นวายให้กับสังคมรัสเซียอย่างมาก อันเป็นสาเหตุให้ชาวรัสเซียต้องการบุคคลที่เข้มแข็งในการ

แก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนประธานาธิบดี บอริส เยลต์ซิน แม้เขาจะถูกโจมตีว่าเป็นพวกเผด็จการแบบคืบ

คลานโดยการลิดรอนบทบาทและอ านาจของรัฐสภาเพื่อให้อ านาจอยู่ที่ตัวเองจนเขาได้รับเลือกตั้ง

เป็นประธานาธิบดีเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวลาดีมีร์ ปูตินขึ้นมามีอ านาจก็ถูกโจมตีว่าเป็นเผด็จการกว่า

เยลต์ซิน กลุ่มประชาสังคมที่เคยเฟื่องฟูในยุคเยลต์ซินถูกปราบปรามและประชาชนถูกจ ากัดสิทธิ

เสรีภาพแต่ก็ยังได้รับคะแนนความนิยมจากประชาชนอย่างสูงด้วยปัจจัยส าคัญคือนโยบาย

ต่างประเทศที่เน้นการทหารและแข็งกร้าวของรัสเซีย (CNN,2015,Online) ปูตินยังถูกกล่าวหาว่า

พยายามน ารัสเซียกลับไปสู่รูปแบบการปกครองในยุคสตาลิน จนในปัจจุบันปูตินได้พารัสเซียก้าว

จากภาวะประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคงจนเข้าสู่เผด็จการในที่สุด 

4.2 ภาวะเผด็จการที่ไม่มั่นคง  

 หมายถึงภาวะที่ประเทศมีรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยม

เสียส่วนใหญ่แต่ก็วกวนกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นประชาธิปไตยเทียมและเผด็จการอ านาจนิยม

ประเทศกรณีศึกษาได้แก่ปากีสถานซึ่งสถาบันและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ขาดความมั่นคงและพัฒนาการตัวอย่างเช่นปากีสถาน 

 ปากีสถาน 

 ตั้งแตป่ากีสถานได้รับเอกราชตั้งแตป่ี 1947 ก็มีการปกครองแบบประชาธิปไตย

ในระบอบรัฐสภาสลับการปกครองแบบเผด็จการทหาร อันเป็นผลเนื่องจากความไร้เสถียรภาพ

ของปากีสถานซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกับอินเดียทางทหารในเรื่องการแย่งชิงแคว้นแคชเมียร์ 

รวมไปถึงความไร้เอกภาพของพืน้ที่และแคว้นต่างๆ ท าให้ทหารต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง
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และมีอิทธิพลเหนือการเมืองของปากีสถานอยู่เกือบตลอดเวลา ในปี 1958 นายพลมูฮัมเหม็ด 

อายุบ คานได้ก่อรัฐประหารก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่และคานได้เข้าปกครองประเทศด้วย

ระบอบเผด็จการในช่วงปี 1958 ถึงปี 1969 ในปี 1971 การที่ปากีสถานต้องสูญเสียปากีสถาน

ตะวันออกซึ่งต่อมากลายเป็นประเทศบังคลาเทศได้ท าให้รัฐบาลทหารหมดความชอบธรรมจึง

ต้องมอบอ านาจให้กับรัฐบาลพลเรือนของนายซูฟิการ์  อาลี  บุตโตซึ่ งด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีในช่วงปี 1971-1977 (Associated Press, 2013, Online) แต่ด้วยความวุ่นวายทาง

การเมืองของปากีสถานได้เปิดโอกาสให้นายพลมูฮัมเหม็ด เซียอุลฮักท าการรัฐประหารในปี 

1977และได้ปกครองประเทศแบบเผด็จการจนถึงปี 1988 การเสียชีวิตของเซียอุลฮักจาก

อุบัติเหตุเครื่องบินตกได้ท าให้ประเทศกลับมาใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอยู่

ช่วงระหว่างปี 1988-1999 เมื่อรัฐบาลของนายนาวาร์ ชาร์ริฟได้ถูกนายพลเปอร์เวซ มูชาร์ราฟ

ท ารัฐประหารและปกครองประเทศแบบเผด็จการตั้งแต่ปี 2001 แต่มูชาร์ราฟต้องลาออกจาก

ต าแหน่งประธานาธิบดีในปี 2008 เนื่องมาจากความขัดแย้งกับฝ่ายตุลาการนับตั้งแต่ปี 2008 

จนถึงปัจจุบัน (ปี 2015) ปากีสถานมรีูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีรัฐบาลมาจาก

การเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามกองทัพและระบบราชการของปากีสถานก็ยังทรงอ านาจอยู่อย่าง

มหาศาลในขณะที่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งขาดความมั่นคงและเต็มไปด้วยปัญหา

การฉ้อราษฎรบ์ังหลวง 

4.ภาวะเผด็จการที่มั่นคง(Consolidated/Durable Dictatorship) 

หมายถึงภาวะที่ประเทศด ารงความเป็นเผด็จการอย่างยาวนาน ปราศจาก

การเปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปทางประชาธิปไตยบ้างเล็กน้อย ปัจจุบันมีประเทศ

อีกจ านวนมากที่ยังเข้าข่ายประเภทนี้อย่างเช่นประเทศย่านตะวันออกกลางเช่น ซาอุดิอาระเบีย 

การ์ตาร์ โอมาน จอร์แดน ประเทศคอมมิวนิสต์ในช่วงหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต อัน

ได้แก่จีน เวียดนาม ลาว คิวบา เกาหลีเหนือ ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ รวมไปถึง

ประเทศในย่านเอเชียกลางดังที่ได้กล่าวมาแล้วและทวีปแอฟริกาบางประเทศ เช่นซิมบับเว

ภายใต้การปกครองของโรเบิรต์ มูกาเบ 

แต่หลายประเทศก็เปลี่ยนท่าทีไปทางประชาธิปไตยกว่าเดิม อันเป็นอิทธิพลจาก

ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีและกระแสโลกาภวิัฒน์อย่างเช่นพม่า ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการเปิดประเทศ

เข้าสู่ประชาธิปไตยและระบบทุนนิยมลาวซึ่งเปิดใหป้ระชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาอื่นที่

ไม่ใช่ศาสนาพุทธ เช่นคริสต์หรือบาไฮ เพราะแต่เดิมนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ลาวใช้ประโยชน์จาก

ศาสนาพุทธเพื่อสร้างอ านาจให้ตัวเองรัฐบาลลาวยังอนุญาตให้องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (Non-

Governmental Organization) สามารถปฏิบัติงานในประเทศแต่รัฐบาลกลับโดนโจมตีว่ามีส่วน
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ท าให้น ักพัฒนาคือนายสมบัต ิ สมพอนหายสาบสูญไปอย่างไร ้ร ่องรอยในปี 2013 

(Pearce,2013, Online) ส่วนคิวบามีการเปิดรับเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นเช่นในทศวรรษที่ 90ได้

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจทางศาสนาคือศาสนาคริสต์

นิกายคาทอลิกและยังหันมาเชื่อมความสัมพันธ์กับนครวาติกัน รวมไปถึงยอมรับสิทธิพวกรักร่วม

เพศอยู่บ้าง (BBC,2015, Online) 

บางประเทศอาจมีการขยับรูปแบบการปกครองจากเผด็จการอ านาจนิยมไปยัง

เผด็จการเบ็ดเสร็จคือจากด้านซ้ายไปด้านขวาเช่นจีนซึ่งเคยเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ ใน

ยุคที่เหมา เจ๋อตงมีอ านาจโดยเฉพาะช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม (ช่วงระหว่างปี 1965-1975) ที่

ประชาชนจีนได้รับการปลูกฝังลัทธิเหมาอย่างสุดขั้ว ผู้ซึ่งมีความคิดค่อนข้างแตกต่างจากลัทธิ

เหมาแม้ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกต่อต้านการปฏิบัติ

(Counter-revolutionary) หรือนายทุนแบบแอบแฝงหรือพวกความคิดแบบศักดินาเก่าถูกกลุ่ม

เยาวชนเรดการ์ดจับไปแห่ประจาน หรือท าร้ายร่างกายจนเสียชีวิตไปเป็นจ านวนมาก

ภายหลังเหมาถึงแก่อสัญกรรมและจีนเปิดประเทศจีนได้ย้ายอุดมการณ์กลับไปเป็นเผด็จการ

อ านาจนิยมคือรัฐบาลจีนไม่สามารถบังคับให้คนจีนมีความเลื่อมใสต่อพรรคและอุดมการณ์

คอมมิวนิสต์ได้อย่างมากมายเหมือนในอดีต กระนั้นรัฐยังคงระวังต่อการแสดงออกของประชาชน

ในด้านสื่อโซเชียลมีเดียเช่นบล็อค(ในจีนเรียกว่าโปรแกรมเหว่ยโป่) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์และการเปิดโปรงความไร้ประสิทธิภาพหรือการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ดังเช่นรัฐบาลได้ท าการจับกุมผู้เขียนบล็อคอยู่เป็นครั้งคราวโดยข้อหาหลาย

อย่างเชน่การหมิ่นประมาท (BBC,2013, Online) 

มีเพียงเกาหลีเหนือซึ่งมีการปกครองแบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จอย่างมั่นคง

โดยการยึดมั่นในอุดมการณ์สตาลินและลัทธิทหารนิยม (ซันกุน)  ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศในปี 

1945 เกาหลีเหนือเป็นประเทศตกขอบ หลุดจากกระแสโลกาภิวัฒน์เพราะปิดประเทศอย่าง

เหนียวแน่น มีเพียงการยอมรับการช่วยเหลือเฉพาะเงินและวัตถุจากจีนและสหภาพยุโรป แต่

ไม่เปิดรับอุดมการณ์หรือวัฒนธรรมใดๆ จากตะวันตก ชาวเกาหลีเหนือไม่สามารถรับรู้ข่าว

จากโลกภายนอกและยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตกับต่างประเทศได้ยกเว้น

ชนช้ันสูงกลุ่มเล็กๆ ถึงแม้ชาวต่างชาติจะสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือได้แต่ก็ถูก

สะกดรอยตามอยู่ตลอดเวลาส าหรับชาวเกาหลีเหนือทั่วไปไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ

ได้นอกจากการหลบหนีข้ามชายแดนที่ติดกับจีนเพื่อหาทางลี้ภัยไปยังประเทศที่ 3 ถ้าคนเหล่านั้น

ถูกจับกุมก็จะต้องถูกสง่เข้าค่ายกักกันที่มสีภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย 
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ลักษณะการปกครองท่ีบ่งช้ีความเป็นเผด็จการ 

ยังมีลักษณะการปกครองอีกชุดหนึ่งซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าประเทศนั้นเป็นเผด็จการ

มากน้อยเพียงใด ลักษณะการปกครองเช่นนี้ไม่เป็นทางการคือไม่มีลักษณะหรือรูปแบบแน่ชัด

ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญลักษณะหลายข้ออาจมาจากมุมมองทั่วไปที่

มีต่อลักษณะอุปนิสัยหรือจิตวิทยาของประชาชนและผู้น าทางการเมืองในประเทศนั้น 

การปกครองแบบนีก้ระจายแฝงเร้นไปกับทุกประเทศ โดยผู้เขยีนต าราขอแบ่งประเภทดังตอ่ไปนี้ 

1.ธนาธิปไตย (Plutocracy)  

 หมายถึงการปกครองโดยกลุ่มคนรวย นายทุน บริษัทข้ามชาติ มีการใช้เงินซื้อเสียง

ในการเลือกตั้งหรือการใช้ระบบเส้นสายจากนักการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตน

เป็นการปกครองที่กระจายไปทุกประเทศของโลกแม้แต่สหรัฐฯ ดังที่มีใครหลายคนเห็นว่า

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและรัฐสภาไม่ว่าจะมาจากพรรคใดล้วนเป็นตัวแทนของ

กลุ่มนายทุนที่ออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ของคนรวยซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ

ประเทศที่มรีูปแบบเช่นนี้มากย่อมมีแนวโน้มไปทางเผด็จการเพราะกีดกันไม่ใหป้ระชาชนส่วนใหญ่มี

ส่วนในการบริหารประเทศ 

2.เทคโนเครซี (Technocracy)  

 หมายถึงการปกครองโดยกลุ่มนักวิชาการผู้ เ ชี่ยวชาญ เฉพาะด้านหรือ

นักวิทยาศาสตร์(Technocrat) ไม่ได้จากการเลือกตั้งแต่ผ่านจากการเลือกสรรจากระบบราชการ

หรือรัฐบาลทหารบางประเทศการปกครองแบบนี้มีประสิทธิภาพเช่นต้องพบกับวิกฤตเศรษฐกิจ

รวมไปถึงปัญหาทางการเมืองที่จึงต้องรัฐบาลเฉพาะการณ์อย่างเช่นอิตาลีในปี 1994 

ที่พรรคการเมืองมีความขัดแย้งกันมากจนต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจซึ่งน าโดยคนกลางที่

ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง (Hague and Harrop,2013, p.183) อาจถือได้ว่าเป็นการชะงักงันของ

ประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ตัวแทนของประชาชนขาดความน่าเชื่อถือและความสามารถใน

การบริหารประเทศ 

3. เทวาธิปไตย (Theocracy) 

 หมายถึงการปกครองซึ่งถือว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงสุดกฎของพระเจ้าอยู่เหนือ

กฎเกณฑ์ของมนุษย์ผู้น าของประเทศจึงมักเป็นนักบวชหรือผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา นอกจากนี้

องค์กรของศาสนายังเข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารรัฐกิจเช่นทิเบต  นครรัฐวาติกัน อิหร่าน 

อย่างไรก็ตามการปกครองนี้อาจจะปนอยู่กับประเทศอื่นๆ หากผู้น าหรือรัฐบาลให้ความส าคัญ

ต่อศาสนาใดศาสนาหนึ่งมากเกินไปจนกีดกันศาสนาอื่น ดังเช่นกลุ่มตาลีบันที่เคยปกครอง

อัฟกานิสถานหรอืกลุ่มไอเอสในตะวันออกกลาง 
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ส าหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นรัฐประชาธิปไตยที่เน้นลัทธิฆราวาสนิยม (secularism) 

คือไม่ให้องค์กรทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับรัฐกิจในหลายยุคก็มีลักษณะปกครองเช่นนี้เจือปน

อยู่ด้วยเมื่อประธานาธิบดีที่มักแสดงตนวา่เคร่งศาสนามักจะเอาคุณค่าทางศาสนาโดยเข้าไปผสม

กับนโยบายต่างๆ ด้วยอย่างเช่นโรนัลด์ เรแกนที่ผูกประชาธิปไตยของโลกตะวันตกเข้ากับคุณค่าของ

ศาสนาคริสต์เพื่อปลุกกระแสอนุรักษ์นิยมภายในประเทศและยังท าให้ประเทศคอมมิวนิสต์มี

ภาพเหมือนอาณาจักรแห่งความชั่วร้ายหรือจอร์จ ดับเบิลยู บุชที่กล่าวว่าสหรัฐฯ เป็นชาติ

ของชาวคริสต์เพื่อตอกย้ านโยบายต่างประเทศตามแบบกลุ่มนวอนุรักษ์นิยมที่ต้องการต่อสู้กับ

ประเทศที ่เป็นฝ่ายอธรรม  (Amy,2004, p. 5, Online) เมื ่อบารัค โอบามาด ารงต าแหน่งก็

ด าเนินนโยบายเสรีนิยมโดยการไม่ให้นโยบายใดๆของรัฐเข้าเกี่ยวข้องกับศาสนาและยังยอมรับ

สิทธิของผู้ไม่นับถือศาสนาใดๆการปกครองแบบเทวาธิปไตยมักค่อนไปทาง เผด็จการอ านาจ

นิยมเพราะไปเน้นคุณค่าของศาสนาบางประการซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเช่น

เน้นผู ้น าที ่มีบารมีและความศักดิ ์สิทธิ ์มากกว่าผู ้น าที ่เป็นประชาชนธรรมดาและเน้นการ

ปรึกษาหารอืจากกลุ่มการเมืองอื่นๆ  

4.เคลพโตเครซี (Kleptocracy) 

 หมายถึงการปกครองที่ถูกครอบง าโดยผู้มีอ านาจไม่ว่าทหารหรือพลเรือนที่

กอบโกยผลประโยชน์จากประชาชน ผ่านนโยบายของรัฐและกฎหมายที่เอื้อต่อการฉ้อราษฎร์

บังหลวง ผู้น าของประเทศเช่นนี้มักยักยอกเงินของรัฐแล้วเก็บไว้ในบัญชีส่วนตัวในธนาคาร

ต่างประเทศเพื่อไม่ให้ถูกตรวจสอบได้และยังเป็นทุนส ารองถ้าตัวเองถูกขับออกจากต าแหน่งเป็น

การปกครองที่สอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเทียมจนไปถึงเผด็จการเบ็ดเสร็จ 

ตัวอย่างได้แก่ ซูฮาโตของอินโดนีเซีย ญ็อง คลอดวาริเย่ห์ แห่งไฮติ เฟอร์ดินัล มาร์คอสและ  

โจเซฟ เอสตาดาแหง่ฟิลิปินส์ 

5.รัฐแห่งอาชญากร (Mafia State) 

 หมายถึงรัฐที่ผู้น าและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสัมพันธ์ต่างตอบแทนอย่างแนบแน่น

กับองค์กรนอกกฎหมายเช่นกลุ่มค้ายาเสพติด กลุ่มผู้ก่อการร้าย กลุ่มค้ายาเสพติดกลุ่มอิทธิพล

เช่นกลุ่มมาเฟียซึ่งมีพวกอันธพาลในสังกัดที่พร้อมจะช่วยงานของรัฐบาลในกรณีต่างๆ เช่น

การปราบปรามกลุ่มทางสังคมหรือกลุ่มประท้วงรวมไปถึงการก่ออาชญากรรมเพื่อสร้างความกลัว

ให้กับสังคมเช่นการลักพาตัวผู้เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลประเทศเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า มี

การปกครองเป็นประชาธิปไตยเทียมหรือเผด็จการที่ผู้น าและเจ้าหน้าของรัฐไม่ยึดถือนิติรฐั

และไม่ได้รับการตรวจสอบหรือคานอ านาจเท่าที่ควร ตัวอย่างได้แก่กลุ่มประเทศที่เคยเป็น

คอมมิวนิสต์เช่นโปแลนด์อัฟกานิสถานในยุคตาลิบันที่ค้ายาเสพติดและสนับสนุนการก่อการร้าย
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พม่าซึ่งผู้น าทหารมีความสัมพันธ์กับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดและปานามาในยุคของนายพลมานูเอล 

นอริเอลกาและที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบันคือรัสเซียในยุคของวลาดีมีร ์ปูติน  (Lucas,2008,pp.73-

111) 

6. รัฐสอดส่อง (Surveillance state)  

 หมายถึงรัฐที่ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบหรือสอดส่องความประพฤติของประชาชน

เช่นการใช้หน่วยงานความมั่นคงในการดักฟังโทรศัพท์มือถือหรือการตรวจดูข้อความที่ประชาชน

สื่อสารกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยรัฐมีเหตุผลว่าเพื่อสืบหาร่องรอยของผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากร

แต่ก็มักถูกโจมตีว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ในการข่มขู่

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล รัฐเช่นนี้ได้แก่ รัสเซีย จีน ฯลฯ อย่างไรก็ตามประเทศอื่นๆ 

ที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็ยังนิยมตรวจสอบ

การใช้อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีด้านอื่นของประชาชนได้เหมือนกัน และข่าวอื้อฉาวของ

รัฐบาลสหรัฐฯซึ่งก าลังโด่งดังในเรื่องการแอบดักข้อมูลจากประชาชนตัวเองโดยการเปิดเผยของ

นายเอ็ดวาร์ดสโนว์เดนอดีตเจ้าหน้าของส านักข่าวกรองกลาง ได้ท าให้สหรัฐฯ นั้นเป็นรัฐชนิดนี้

เช่นเดียวกับจีนและรัสเซียแม้ว่าสหรัฐฯ จะไม่มีการควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับ 2 

ประเทศก็ตาม(The Economist,2015, Online) 

 จากการเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษาสามารถสรุปได้อย่างสังเขปดังต่อไปนี้ 

 1.การตัดสินว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการนั้นซับซ้อนและเลื่อนไหล

แม้ว่าจะมีเกณฑ์ตายตัวก็ตามแต่เกณฑ์ดังกล่าวก็ต้องพบข้อยกเว้นหลายประการดังจะดูได้จาก

เชน่สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน รัสเซีย ยกเว้นนอร์เวย์ซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยชัดเจนที่สุด 

2.ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของรูปแบบการปกครองมีความหลากหลาย

เช่นจากตัวบุคคลผู้มีอ านาจ จากประชาชน หรือปัจจัยจากภายนอกเช่นกระแสความนิยม

จากต่างประเทศหรอืแมแ้ตก่ าลังทางทหารจากต่างประเทศ 

3 .การท านายทิ ศทางของการจรร โลงประชาธิ ป ไตย เป็ นสิ่ งที่ ท า ได้ ย าก

เพราะการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศที่ขาดเสถียรภาพนั้นไม่มีทิศทางสามารถไปข้างหน้า

หรือถอยหลังก็ได้ตามแต่สถานการณ์อย่างเช่นรัสเซีย ส่วนปากีสถานมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง

แคบๆ เพราะสถาบันกองทัพยังคงมอี านาจและบทบาทอย่างคงเส้นคงวา 

4. ไม่วา่ประเทศใดจะมีลักษณะภายนอกเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ แต่ถ้ามีลักษณะ

การปกครองก็จะไม่มีความแตกต่างกันนักอย่างเช่นสหรัฐฯ ซึ่งถือได้มีรูปแบบธนาธิปไตยที่

เงินเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในการเมืองเช่นนายทุนสามารถเข้ามาก าหนดนโบายของรัฐได้
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หรือการเป็นรัฐสอดส่อง ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากประเทศที่มักถูกโจมตีว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

เช่นรัสเซียและจนีที่นายทุนเข้ามามีอทิธิพลต่อรัฐบาล 

 

สรุป  

รูปแบบการปกครองสามารถถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทซึ่งตั้งอยู่บนขั้วที่อยู่ตรงกันข้ามกัน

คือ ประชาธิปไตยและเผด็จการ ในแต่ละประเทศจะมีรูปแบบการปกครองอยู่ระหว่าง 2 ขั้ว

ในจุดที่แตกต่างกันออกไป โดยมีตัวบ่งชี้คือ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอ านาจของรัฐ

ลักษณะของประชาธิปไตยเสรีนิยมได้แก่ มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม

รัฐบาลถูกจ ากัดอ านาจโดยรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างโดยตัวแทนของประชาชน ประชาชนรวมถึง

ชนกลุ่มน้อยเช่นผู้หญิง พวกรักร่วมเพศ คนสีผิวมีสิทธิในการด ารงชีวิตเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่น

และมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการแสดงออกด้านความคิด ฯลฯ ในขณะที่การปกครองที่ค่อนไปทาง

เผด็จการอย่างเช่นประชาธิปไตยเทียม เผด็จการอ านาจนิยมนั้นขาดคุณสมบัติเหล่านั ้น 

เผด็จการอ านาจนิยมถูกแบ่งออกเป็น เผด็จการอ านาจนิยมแบบทหาร ส าหรับเผด็จการอ านาจนิยม

แบบพรรคการเมืองผูกขาด เผด็จการอ านาจนิยมแบบระบบราชการผูกขาดอ านาจ

ส าหรับเผด็จการอ านาจนิยมเชิงแข่งขันนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับประชาธิปไตยเช่นมีการแข่งขันกัน

แตย่ังคงมลีักษณะแบบเผด็จการไว้อย่างเช่นการผูกขาดของกลุ่มทางอ านาจ   

ส่วนเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จมีความบกพร่องทางประชาธิปไตยแต่เน้นไปที่เรื่องของ

อุดมการณ์และเรื่องอ านาจสูงกว่าเผด็จการแบบอ านาจนิยม นอกจากนี้รัฐต่างๆ ยังต้องเผชิญกับ

ภาวะเปลี่ยนผ่านของรูปแบบการปกครองในลักษณะที่แตกต่างกันโดยเฉพาะประเทศเยอรมันที่

มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองสูงมากในศตวรรษที่ 20 การเปลี่ยนผ่านยังของรูปแบบ

การปกครองสามารถแบ่งตามจุดต่าง ๆ ได้แก่  1)ประเทศที่ประชาธิปไตยมั่นคงได้แก่

ประเทศทางตะวันตกเช่นนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความซับซ้อนของประชาธิปไตย    

2) กระบวนการจรรโลงประชาธิปไตยก็คือการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นได้ทั้งค่อยเป็นค่อยไป

และอย่างรวดเร็ว 3) ภาวะถดถอยความเป็นประชาธิปไตยก็คือการเปลี่ยนไปทางด้านเผด็จการ

ซึ่งเป็นได้ทั้งค่อยเป็นค่อยไปและอย่างรวดเร็ว 4) ภาวะประชาธิปไตยหรือเผด็จการที่ไม่มั่นคง

คือประเทศซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการปกครองได้ง่ายเพราะสถาบันทางการเมืองขาดความมั่นคง 

ตัวอย่างของประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคงได้แก่รัสเซีย ส่วนตัวอย่างของเผด็จการที่ไม่มั่นคงได้แก่

ปากีสถาน 5) เผด็จการที ่มั ่นคงคือการเป็นเผด็จการอย่างยาวนานและมีการพัฒนา

ประชาธิปไตยเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างได้แก่จีน ลาว หลายประเทศในตะวันออกกลางและ

แอฟริกา 
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นอกจากนี้ยังมีลักษณะการปกครองที่บ่งชี้ความเป็นเผด็จการอันได้แก่ 1) ธนาธิปไตย

ที่มีเงินเป็นเรื่องส าคัญในการปกครอง 2) เทคโนเครซี ที่เน้นให้ผู้เช่ียวชาญปกครองประเทศ  

3) เทวาธิปไตย ที่ให้ความส าคัญแก่ศาสนาและนักบวชต่อการเมือง 4) เคลพโตเครซี

ที่ผู้ปกครองมุ่งเน้นการกอบโกยปล้นสะดมประเทศ 5) รัฐแห่งอาชญากรที่ผู้น ารัฐมีความสัมพันธ์

กับองค์กรอาชญากร และ 6) รัฐสอดส่องที่รัฐมุง่เน้นการสะกดรอยตามหรอืจับตาดูพลเมอืง 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1.ท่านคิดว่าทางตะวันออกมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมเป็นของ

ตัวเองหรอืไม่ จงอธิบาย 

2.ท่านคดิว่าควรจะแก้ไขปัญหาเผด็จการทหารได้อย่างไร 

3.ท่านคิดว่าเผด็จการจะช่วยท าให้ประเทศมีความก้าวหน้าหรือเจริญรุ่งเรืองหรือไม่  

เพราะอะไร 

4.ประเทศที่ท่านอยู่มีการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการปกครองอย่างไรในรอบศตวรรษที่

ผา่นมา จงอธิบาย 

5.สหรัฐอเมริกาตามที่ท่านได้ศึกษาและได้ติดตามข่าวมามีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยหรอืไม่เพราะเหตุใด 

6.ท่านคิดว่าถ้าจีนยังคงก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต่อในอนาคตแล้วจะมีแนวโน้มในการเป็น

ประชาธิปไตยเพิ่มสูงกว่าเดิมหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

7.ท่านคิดว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่มีลักษณะการปกครองที่บ่งบอกความเป็นเผด็จการ 

ข้อใดบ้าง จงอภปิราย 
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บทท่ี 5 

 

เศรษฐกิจ (Economy) 

 

เศรษฐกิจกับการเมืองและการปกครองมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแยกไม่ออกในทุก

ระดับ โดยเฉพาะการเมืองโลกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ 

ของสังคมและมนุษย์อันก่อให้เกิดการผลิต การจ าหน่าย และการบริโภค (Carbaugh,2007,p.3) 

ดังนั้นเศรษฐกิจจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์ เพราะเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน ปัจจัย

ส าคัญในการแบ่งโลกเป็น 2 ค่ายในช่วงสงครามเย็น คือ ระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน คือ ค่าย

ทุนนิยมและค่ายสังคมนิยม ในที่สุดปัจจัยส าคัญที่ท าให้สหภาพโซเวียต และประเทศคอมมิวนิสต์

ล่มสลาย ก็เพราะเศรษฐกิจอีกเช่นกัน ในปัจจุบันสิ่งส าคัญที่รัฐบาลไม่ว่าของประเทศที่มีการ

ปกครองประชาธิปไตยหรือเผด็จการต้องค านึงถึงมากที่สุด คือ เรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเป็น

ปัจจัยส าคัญในการก าหนดเสถียรภาพของประเทศ หากรัฐบาลใดบริหารนโยบาย

เศรษฐกิจผิดพลาดก็อาจส่งผลให้มีการประท้วง หรือว่าพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลนั้น 

อาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งอีกในสมัยต่อไป ด้วยความสัมพันธ์อย่างมากกับการเมืองเช่นนี ้ 

เศรษฐกิจจึงเป็นประเด็นที่ต้องกล่าวถึง ในวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  เศรษฐกิจ

และการเมอืงมคีวามสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดังหัวขอ้ต่อไปนี้ 

อุดมการณ์ทางการเมืองและตลาด 

เศรษฐกิจ มีกลไกส าคัญประการหนึ่ง คือ ตลาด (Market) อันหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างการผลิตและความต้องการของมนุษย์ ตลาด ได้ท าหน้าที่ในการจัดสรรทั้ง 2 สิ่งนี้

อันน าไปสู่การสร้างคุณค่า (Value) คุณค่า หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและบริการ

โดยมีตัววัด คือ ราคา ตลาด จึงเป็นตัวก าหนดราคาของสินค้า ( Ibid.,p. 31) นอกจากนี้ 

หากเราค านึงถึงนิยามทางการเมือง คือ การจัดสรรแบ่งปันของรัฐให้กับประชาชนดังนิยามของ

เดวิด อิสตัน ตลาด ก็ต้องได้รับผลกระทบจากการจัดสรรแบ่งปันเช่นนี้ไม่มากก็น้อย รัฐในฐานะ

องค์กรที่เป็นกลางสูงสุด จ าเป็นต้องจัดสรรแบ่งปันสินค้าหรือทรัพยากรร่วมกับสังคมเพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทาง

การเมือง เข้ากับแนวคิดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ตลาด ดังกล่าว เป็นที่มาของวิชา

เศรษฐศาสตร์การเมอืง (Political Economy) ดังตัวอย่าง ได้แก่ 
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1. ลัทธิทุนนิยม (Capitalism)  

 ลัทธินีใ้ห้สิทธิและอ านาจแก่เอกชน ในการจัดการกับตลาดมากกว่ารัฐ ลัทธิทุนนิยม

ยังถือว่าเอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตรายส าคัญ ราคาของสินค้าต้องถูกก าหนดโดยกลไก

ของตลาด ที่ด าเนินไปด้วยตัวของมันเอง ประเทศซึ่งให้ความส าคัญแก่ลัทธินี้มีจ านวนมากทั่ว

โลก โดยเฉพาะหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 

2. ลัทธิเสรนิียมใหม่ (Neo-liberalism) 

 ลัทธินี้เป็นลัทธิย่อยของลัทธิทุนนิยม และยังมีลักษณะคล้ายกับลัทธิลิเบอร์ทาเรียน 

(จากบทอุดมการณ์) แต่เน้นไปที่มิติทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยถือว่าประเทศต่าง ๆ ควรลด

บทบาทของรัฐบาล และเปิดระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ตลาดเพื่อที่จะจัดการกับทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และก่อใหเ้กิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3. ลัทธิพาณชิย์นิยม (Mercantilism) 

 ลัทธินี้เป็นลัทธิย่อยอีกลัทธิของลัทธิทุนนิยม ซึ่งยอมรับรูปแบบทั่วไปของระบบ

ตลาดเสรี แต่อนุญาตให้รัฐบาลสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการปกป้อง

ผลประโยชน์ของเศรษฐกิจภายในประเทศ มีอีกชื่อหนึ่งคือ ลัทธิปกป้องนิยม (Protectionism) 

แนวคิดนี้ดูล้าสมัยในยุคที่ลัทธิเสรีนยิมใหมก่ าลังแพร่หลายไปทั่วโลก 

4. ลัทธิเคนส์ (Keynesianism) 

 ลัทธินี้มาจากชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ คือ จอห์น เมย์นาร์ดเคนส์ 

มีแนวคิดคล้ายคลึงกับลัทธิพาณิชย์นิยม โดยเขาเห็นว่ารัฐบาลควรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือจัดการ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายการเงนิ อย่างเช่น การอัดฉีดเม็ดเงนิเข้าไปในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะในยามวิกฤต ลัทธินี้ได้รับความนิยมจากหลายประเทศ เช่น ยุโรปและสหรัฐฯ ในหลายยุค ๆ  

แมแ้ตใ่นยุคของประธานาธิบดีบารัค โอบามา 

5. ลัทธิสังคมนยิม (Socialism)  

 เห็นว่ารัฐควรมีอ านาจและบทบาทในจัดการกับตลาด เช่น รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต 

และเป็นผู้ก าหนดราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม แนวคิดสังคมนิยมมีแนวคิดตรงกันข้าม

กับทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเสรีนิยมใหม่ โดยเป็นอุดมการณ์หลักของรัฐบาลหลายประเทศ

ในละตินอเมริกา อย่างเช่น คิวบา เวเนซูเอลา โบลิเวีย  

6. ลัทธิเสรนิียมสังคมนิยม (Social liberalism) 

 ลัทธินี้ให้สิทธิหรืออ านาจแก่สังคมในการจัดการกับตลาดมากกว่ารัฐบาล เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ส าหรับรัฐบาลนั ้น  ควรจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
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ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม เชน่ ความยากจน สาธารณสุข และการศึกษาแก่ประชาชน ลัทธินี้

ได้รับความนยิมจากรัฐบาลในยุโรป ดังเชน่ เยอรมัน และฝร่ังเศสในบางยุค 

7 .ลัทธิมาร์กซ์ (Marxism)  

 ลัทธินี้ปฏิเสธตลาดอย่างสิ้นเชิง เพราะถือว่าตลาดจะน าไปสู่ผลก าไรของผู้ผลิต

และการสะสมทุน อันน าไปสู่การขูดรีดและการเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ 

ลัทธิมาร์กซ์ จึงปฏิเสธและมุ่งให้ชนชั้นกรรมาชีพโค่นล้มชนชั้นนายทุน มีประเทศในโลกที่ 3 

ไม่ว่ายุโรป ละตินอเมริกา และเอเชีย  ได้รับแนวคิดเช่นนี้มาใช้กับเศรษฐกิจของตนในช่วง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไปจนถึงช่วงทศวรรษที่ 1980-1990  

เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ 

ปัจจุบัน ลัทธิทางเศรษฐกิจดังที่ได้กล่าวข้างบนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์ ค าว่า โลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้น เพิ่งได้รับความนิยม

ในทศวรรษที่ 1990 อันเป็นยุคแห่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียต อันไปสู่กระแสเศรษฐกิจ

เสรีนิยมใหม่ไปทั่วโลก จากเดิมที่ลัทธิสังคมนิยมยังคงได้รับความนิยมจากประเทศด้านคอมมิวนิสต์ 

ตัวอย่างของเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ก็คือ การพึ่งพิงหรอืการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของ

เศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ผ่านค าว่าระบบตลาดเดียว ดังเช่น การไหลเวียนอย่างเสรีของทุน สินค้า 

และการบริการ เป็นต้น เพราะรัฐบาลต้องเปิดให้มีการค้าขาย หรอืแลกเปลี่ยนค่าเงนิกันอย่างเสรี

และรวดเร็ว เพราะได้รับแรงเสริมจากเทคโนโลยีทันสมัย เช่น เงนิอิเล็กทรอนิกส์ อันน าไปสู่ปัญหา

ของรัฐบาลทั่วโลก ที่จะควบคุมจ านวนเงนิและอัตราดอกเบีย้ภายในประเทศ ดังเชน่วิกฤตการณ์

ทางการเงินเมื่อปี 1997  ซึ่งถูกกลุ่มทางการเงินโจมตีค่าเงินจนรัฐบาลในหลายประเทศ

อย่างเช่นไทยและอินโดนีเซียต้องพยุงค่าเงินด้วยเงินจ านวนมหาศาลอันก่อให้เกิดปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจแบบโลกาภวิัฒน์ยังท าให้ประเทศตา่ง ๆ แมแ้ตป่ระเทศที่ยึดถือลัทธิ

สังคมนิยมนั้น เปิดตัวเองเข้ากับตลาดโลก อันเป็นผลให้รัฐบาลอาจต้องลดกฎเกณฑ์บางประการ

ที่เคยมีต่อธุรกิจและการค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นแรงจูงใจใหก้ับนักลงทุนและบริษัทข้ามชาติ 

ซึ่งมีท าให้รัฐชาติต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่  เพื่อไม่ให้ต้องหมดความหมายไปในที่สุด

(Baylis and Steve, 2005, pp. 19-38) 

เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ยังน าไปสู่การจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น สหภาพ

ยุโรป และอาเซียน ซึ่งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกในยุโรปมีระบบตลาดเดียวกันมีการค้า

ขายระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี  นั้นคือ ปราศจากภาษีน าเข้า ส่งเสริมให้มีการ

ลงทุนและการโยกย้ายแรงงานอย่างเสรีไปทั่วเขตที่ได้ตกลงกันไว้ ด้วยความเชื่อว่าจะช่วยให้มีการ

แข่งขันกันได้ดีกว่าเดิม อันน าไปสู ่การการพัฒนาของเศรษฐกิจอย่างมหาศาล  ส าหรับ
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สหภาพยุโรปได้กล่าวไปถึงการใช้ค่าเงินเดียวกัน  คือ ยูโร ส าหรับสมาชิกจ านวน 28 

ประเทศ นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป ยังมักจัดท าข้อตกลงการค้าเสรี 

(Free Trade Agreement) เพื่อน าไประบบตลาดเดียวดังกล่าว อันน าไปสู่การรวมกลุ่มต่าง 

ๆ เช่น กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟิค (ASIA-PACIFIC Economic Cooperation: 

APEC) ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิด

องค์กรที่ส่งเสริมการค้าเสรี อย่างเช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

(D'Anieri, 2010, pp. 278-282) 

แม้ว่าระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่จะท าให้ประเทศมีความเจริญเติบโตมากขึ้น

แต่การค้าเสรไีด้ท าให้ประชาชนของแต่ละประเทศพบว่า ตนได้รับการช่วยเหลือหรือการคุ้มครอง

จากรัฐน้อยลง โดยต้องแข่งขันกับผู้ด าเนินธุรกิจจากต่างประเทศ ซึ่งมีทุนและเทคโนโลยีที่สูงกว่า

อันส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กภายในประเทศ ไม่สามารถแข่งขันแข่งกับกลุ่มทุนเหล่านั้นได้

เช่นเดียวกับการเพิ่มความร่ ารวยให้กับกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม จึงท าให้เกิดขบวนการทางประชาสังคม

และองค์กรข้ามชาติ ที่ต่อต้านกระแสเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจัดการเดินขบวนประท้วง

รัฐบาลไปทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงก าลังพิจารณาการท าสัญญาการค้าเสรีกับต่างประเทศ 

นอกจากนี้ การต่อต้านระบบโลกาภิวัฒน์ยังส่งผลต่อการเลือกตั้ง  และการจัดตั้งรัฐบาล

ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย เช่น ประชาชนมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบาย

ไปด้านสังคมนิยม ดังเช่นหลายประเทศในละตินอเมริกา อย่างเช่น โบลิเวีย เวเนซูเอลลา นิการากัว 

ซึ่งมีประธานาธิบดี ที่มุ่งเน้นนโยบายใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นของรัฐ เป็นต้น  

ตัววัดระบบเศรษฐกิจ  

ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในยุคโลกาภวิัฒน์น้ัน สามารถถูกน ามาเปรียบเทียบ

โดยผ่านตัววัด ดังตอ่ไปนี ้(McCormick ,2007, pp.10-11)    

1. ความเจรญิเติบโต (Growth)   

2. ความมั่งคั่ง (Wealth)  

3. ความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality)  

4. การพัฒนามนุษย์ (Human development) 

1. ความเจริญเติบโต (Growth) 

 ความเจริญเติบโต หรือการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ มีตัววัดที่ส าคัญ

ในแต่ละปี คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) หมายถึง 

มูลค่าของสินค้า และบริการขั้นสุดท้าย ที่ผลิตขึน้ภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ค านึงถึงว่า

ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ จะเป็นของพลเมืองในประเทศหรือชาวต่างประเทศ 
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ในทางตรงข้ามกันทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแต่ไปท าการผลิตในต่างประเทศก็ไม่นับรวมไว้

ในผลิตภัณฑ์ในประเทศ ตัววัดเช่นนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีจุดอ่อน

อยู่หลายอย่าง เช่น การครอบครองทรัพย์สินที่กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มบุคคล ๆ เดียว ไม่สามารถ

บอกความจริงของฐานะประชากรทั้งหมดได้ (Carbaugh, 2007, p. 233) ในอดีตประเทศ

ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในอันดับต้น  ๆ  มัก เป็นประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยมอย่าง

ยุโรปตะวันตก และญี่ปุ ่น แต่ในปัจจุบันประเทศอย่างอินเดีย  และบราซิล รวมไปถึง

ประเทศเผด็จการอ านาจนิยม อย่างเช่นจีนได้ล้ าหน้ายุโรปหลายประเทศ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจทีโ่ลกที่ 3 มีความยิ่งใหญ่มากขึ้น 

2. ความมั่งค่ัง (Wealth)  

 ความมั่งคั่ง หมายถึง ความร่ ารวยและมาตรฐานค่าครองชีพโดยรวมของประเทศนั้น ๆ 

ซึ่งไม่สามารถใช้เกณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้เพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละประเทศ

มีขนาดและจ านวนประชากรที่แตกต่างกัน อันท าให้มีการคิดเกณฑ์อื่น อันได้แก่ เกณฑ์ความ

เท่าเทียมกันของอ านาจซือ้ (Purchasing-power parity หรอื PPP) คือ การประเมินอ านาจในการซื้อ

ของผู้มีรายได้ในแต่ละประเทศ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่คล้ายคลึงกัน เช่น ราคาอาหาร 

ที่อยู่อาศัยอันตั้งอยู่บนราคาในสหรัฐฯ เป็นตัวหลัก อย่างไรก็ตามวิธีที่มปีระสิทธิภาพกว่านั้น คือ

เกณฑ์ GDP per capital อันหมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่หารโดยจ านวนประชากร

ของประเทศนั้น ๆ (Barrington,et al.,2010,p.74) อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่ามี

ปัจจัยอื่นที่ท าให้ความมั่งคั่งของประเทศนัน้ ๆ ขาดความนา่เชื่อถือ อย่างเช่น ความไม่เท่าเทียม

กันของคนในสังคม คือ การที่บุคคลหรือตระกูลอาจผูกขาดความมั่งคั่งไว้ในกลุ่มเล็ก ๆ ของตน 

ในขณะคนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง จนไปถึงล่าง ประเทศซึ่งอยู่ในโลกพัฒนาแล้ว  และ

เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมมักมีความมั ่งคั ่งสูงกว่าประเทศโลกด้อยพัฒนา  ที ่มักเป็น

ประชาธิปไตยเทียม หรือเผด็จการอ านาจนยิม  

3. ความไม่เท่าเทยีมกัน (Inequality) 

 ความไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรภายในประเทศต่าง ๆ 

สามารถค านวณจากหลายเกณฑ์ ส าหรับเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด  ได้แก่ สัมประสิทธิ์จินี  

(GINI Coefficient) หรอืสัมประสิทธิ์การกระจาย หากใช้มุมมองของรูปแบบการปกครองประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว และมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม อย่างในยุโรปตะวันตกและ

สแกนดิเนเวีย มักมีสัมประสิทธิ์จินีต่ า เพราะกระจายรายได้และความเจริญได้ดีกว่าประเทศ

ที่ก าลังพัฒนา ซึ่งมักเป็นประชาธิปไตยเทียม หรอืเผด็จการอ านาจนยิม  
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4. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human development Index) 

 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป็นเกณฑ์ที่ถูกคิดโดยสหประชาชาติในปี 1990 ที่พยายาม

หาหนทางที่ 3 นอกจากการค านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และการกระจายรายได้ 

โดยการหาปัจจัยอื่นมาค านวณร่วมด้วย ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ การรู้หนังสือในผู้ใหญ่ ช่วงชีวิต

และสุขภาพ รวมไปถึงค่าครองชีพ ระดับของดัชนีพัฒนามนุษย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  

ไม่ว่า อเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลีย จะมีอันดับที่สูงมาก ในขณะที่ประเทศในแอฟริกา

โดยส่วนใหญ ่จะมีอันดับที่ต่ า ส่วนเอเชียและละตินอเมริกาจะมีอันดับที่สูง กลางหรอืต่ าคละกันไป 

(United Nations Development Program, 2014, Online) 

          ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และจีน ซึ่งต่างมีพัฒนาการ

ของเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและโดดเด่น  

สหรัฐอเมริกา  

สหรัฐฯ แม้จะไม่ใช่ประเทศที่เป็นต้นก าเนิดของระบบทุนนิยม แต่ได้เปิดรับเอา

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศ คือ เมื่อปี 1776 อันเป็นสาเหตุให้ระบบทุนนิยม

เป็นตัวผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้พัฒนาจนมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับตั้งแต่ต้น

ศตวรรษที่ 20 จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนอกเหนอืจากเรื่องของอุดมการณ์ 

ระบบทุนนิยมของสหรัฐฯ ได้กลายเป็นอุดมการณ์หลักของชาติ จากการส่งเสริมของ

นักการเมืองสหรัฐฯ ยุคก่อตั้งประเทศ ดังที่เรียกว่ากลุ่มผู้ก่อตั้งประเทศ (Founding fathers) ซึ่ง

ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากจอห์น ล็อก เห็นว่าสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินและตลาดเสรี

เป็นองค์ประกอบส าคัญของการมีอิสรภาพ รัฐบาลจึงมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ

ของปัจเจกชนที่เข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลยังต้องปกป้องสิทธิของปัจเจกชนในการ

เข้าถึงและการครอบครองทรัพย์สินรวมไปถึงการใช้ทรัพย์สินนั้นอย่างเสรี แต่กลุ่มผูก้่อตั้งประเทศ

ยังเห็นว่ารัฐต้องเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจ แม้จะจ ากัดก็ตามเช่นในช่วงเริ่มต้นการเป็นประเทศ

รัฐบาลได้ตรวจสอบสินค้าซึ่งน าเข้ามาในสหรัฐฯ และสร้างระบบการตีทะเบียนสินค้าโดยเฉพาะยา 

เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนและยังเป็นการเพิ่มโอกาส และความยุติธรรมใหก้ับทุกคนในการเข้า

ร่วมตลาดเสรี  (Kesselman ,et al.,2007,p.326) 

ดังนั้น สหรัฐฯ จึงถือได้ว่าเป็นประเทศที่มอบอ านาจให้กับเอกชนในการด าเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจมากที่สุด ในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย รัฐบาลเพียงแค่ควบคุมภาคเศรษฐกิจ

ที่จ าเป็นอย่างมากต่อคนอเมริกัน เช่น เกษตรกรรม การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ นโยบายเช่นนี้  ซึ่งก่อให้เกิดผลดี คือ เกิดนวตกรรมและรูปแบบ

การผลิตแบบใหม่ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ข้อเสีย คือ ฝา่ยเอกชนอาจขาดศีลธรรม 
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คือ สนใจแต่ผลประโยชน์มากกว่าผลกระทบจากธุรกิจของตนต่อเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม 

สหรัฐฯ ยังให้ก าเนิดแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเป็นการ

ผูกมัดองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ว่าระดับกลางหรือระดับรัฐ ยังมีอ านาจจ ากัด

ในการจัดการกับเรื่องการค้า เมื่อใดก็ตามที่รัฐพยายามออกกฎระเบียบ ก็มักถูกศาลสูงสุดตีความ

ว่าขัดกับหลักรัฐธรรมนูญ อันเป็นสาเหตุส าคัญต่อวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละครั้ง

อันกลายเป็นสิ่งที่ท าให้ระบบทุนนิยมถูกอุดมการณ์อื่น ๆ ไม่ว่าสังคมนิยม หรืออนาธิปไตย 

ซึ่งมีพืน้ที่มากขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น โจมตีอย่างมาก 

ในด้านการผลิตและการค้า สหรัฐฯ ในช่วงเริ่มต้นเป็นสังคมเกษตรกรรม ส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรมนั้น รัฐได้เปิดโอกาสใหเ้อกชนรวมไปถึงนักลงทุนจากต่างประเทศ เชน่ อังกฤษ

เข้ามาลงทุน นายอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ยังเป็นผู้รณรงค์ให้รัฐบาลกลางสนับสนุนการผลิตและ

การค้า ซึ่งเป็นหลักส าคัญของเศรษฐกิจแบบใหม่ของอเมริกัน รวมไปถึงค่าเงินที่เข้มแข็งและ

การสร้างแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ของสหรัฐฯ สหรัฐฯ ในช่วงศตวรรษที่ 19 จึง

มุ่งเน้นลัทธิปกป้องนิยม คือ ออกนโยบายกีดกันไม่ให้สินค้าต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาใน

ต่างประเทศ รวมไปถึงการใช้การทูตแบบเรือปืน (Gunboat diplomacy) ที่บีบบังคับให้ประเทศต่าง ๆ 

เปิดประเทศเพื่อค้าขายกับตน เช่น กับญี่ปุ่น การค้นพบแหล่งทองค าที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 1848 

ได้ท าให้ความเจริญของสหรัฐฯ เปลี่ยนทิศทางไปยังตะวันตก คนอเมริกันจ านวนมากได้เข้าจับ

จองที่ดินและแผ้วถางป่า จนกลายเป็นตัวเมือง พร้อมสาธารณูปโภคและทางรถไฟที่ถูกสร้าง

ทอดยาวไป ดังนั้น ทอง นอกจากจะเป็นตัวช่วยหนุนค่าเงินอเมริกันแลว้ ยังท าใหเ้ศรษฐกิจของรัฐ

ทางเหนือของสหรัฐฯ มีความมั่นคง ภายหลังจากสงครามกลางเมอืงของสหรัฐฯ (ระหว่างปี 1861-

1865) ได้สิ้นสุดลง แม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะหยุดชะงักแต่การประดิษฐ์สิ่งใหม่  ๆ 

ได้เป็นตัวกระตุ้นความเจริญเติบโตของโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การผลิตสินค้าเพื่อมวลชนได้บริโภค (Mass consumption) การลงทุนทางธุรกิจของเอกชน

จึงเปรียบได้ดังกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ ดังที่เรียกว่าเป็นยุคที่เรียกว่ากิลด์เอช (Gilded Age) 

ซึ่งสหรัฐฯ ได้หันมามุ่งเน้นการผลิตจากโรงงาน มากกว่าภาคเกษตรกรรม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 

(Henretta, 2014, p. 579) 

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 สหรัฐฯ เข้าสู่ยุคแห่งความก้าวหน้า (Progressive era) 

รัฐยังได้ขยายกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้การบริการแก่ประชาชน เช่น สาธารณูปโภค โรงพยาบาล 

โรงเรียน และถนนหลวง ส่วนเอกชนก็ได้พยายามค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  เศรษฐกิจของ

สหรัฐฯก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่เท่าเทียมกับยุโรป และได้แซงหน้ามหาอ านาจ ดังเช่น อังกฤษ ในปลาย

ศตวรรษที่ 19 รัฐบาลยังได้ตั้งธนาคารกลาง (Federal Reserve) ในปี 1913 ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลต่อ
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การเงินและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมไปถึงทั่วโลกอย่างมาก ( ibid., 635) แต่ก็สะท้อนใหเ้ห็นว่า

เศรษฐกิจของสหรัฐฯนั้น ไม่ได้พึ่งพิงอยู่กับตลาดเพียงอย่างเดียวตามอุดมคติ เพราะรัฐพร้อมจะ

แทรกแซงโดยเฉพาะการควบคุมปริมาณเงิน 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจต้องหยุดชะงักเพราะสหรัฐฯ ต้องพบกับวิกฤตเศรษฐกิจ

เมื่อทศวรรษที่ 30 ธนาคารเกือบทั่วประเทศล้มละลาย และคนอเมริกันนับล้านต้องตกงาน 

นโยบายนิวดีล (New Deal) ของประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ที่ใหร้ัฐอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ

อันน าไปสู่การจ้างงานและโครงการต่าง ๆ ถือว่าประสบความส าเร็จ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

ที่สหรัฐฯ ได้ระดมแรงงานและผันเศรษฐกิจ เพื่อตอบรับกับอุตสาหกรรมสงคราม อันเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้น ภายหลังสงครามโลก การไม่ได้รับผลกระทบจากสงคราม

เหมือนยุโรป ท าให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและกลายเป็นผู้ออกเงินกู้

รายใหญ่กับประเทศอื่น ๆ สหรัฐฯ ยังได้ผูกตัวเองเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก ผ่านองค์กรที่ตัวเอง

ได้รว่มก่อตั้งในช่วงหลังสงคราม เชน่ ธนาคารโลก และกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

เศรษฐกิจสหรัฐ ฯ ยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ 50 และ 60 ภายใต้

นโยบายแฟร์ดีลของแฮร์รี ทรูแมน และโครงการสังคมมั่งคั่ง (Affluent Society) ของลินดอน   

บี จอห์นสัน แต่การเข้าร่วมสงครามเวียดนามที่ใช้งบประมาณมหาศาลรวมไปถึงวิกฤตการณ์

น้ ามันโลกในทศวรรษที่ 70 ได้ท าให้สหรัฐฯ พบกับปัญหาทางเศรษฐกิจจนประธานาธิบดีริ

ชาร์ด    นิกสันต้องยกเลิกการแลกเปลี ่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับทองค า ดังที ่เรียกว่า       

นิกสันช็อค (Nixon shock) (Handerson, 1997, p. 278) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในทศวรรษที่ 

80 ยุคของเรแกน ซึ่งด าเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ อันได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ ตัดภาษี 

ลดกฎระเบียบทางธุรกิจ และควบคุมปริมาณเงิน เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ นโยบายเช่นนี้ได้ท าให้

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีสภาพฟื้นตัวขึน้  

ส่วนในยุคของจอร์จ ดับเบิลยู บุช ยังคงสนับสนุนลัทธิเสรีนิยมใหม่ ตามแบบของ

พรรครีพับลิกัน อย่างเคร่งครัด และบุชยังถูกกล่าวหาจากฝ่ายตรงกันข้ามว่า ได้พยายามผสมผสาน

ลัทธิทหารนิยมเข้ากับลัทธิเสรีนิยมใหม่  เช่น การท าสงครามในอัฟกานิสถาน และอิรัก 

เป็นการเปิดประตูให้กับบริษัทเอกชนของต่างชาติ ได้เข้ามากอบโกยทรัพยากรในประเทศทั้ง 2 

โดยเฉพาะน้ ามัน บุชยังถูกโจมตีว่าเน้นนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยเฉพาะด้านการเงิน

จนน าไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ ในปี 2008 ที่ระบาดไปถึงทั่วโลกและยังส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจโลกไปอีกหลายปี (Time Magazine, n.d., Online)  

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ บารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครต ได้พยายามแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย โดยด าเนินนโยบายก้าวหน้านิยม และการให้รัฐเข้าไปแทรกแซงตลาด
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ตามแบบของลัทธิเคนส์ นอกจากนี้ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ยังมีนโยบายคิวอี (QE หรือ 

Qualitative easing) ที่เน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ

กล่าวคือ รัฐบาลจะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน และให้สถาบันทางการเงินปล่อยกู้

ใหภ้าคเอกชนตอ่ไป อันเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศมกีารใช้จ่ายมากขึ้น แม้วา่โอบามา 

จะถูกโจมตีว่ามีแนวคิดโน้มเอียงทางลัทธิสังคมนิยมในบางประเด็น แต่ในด้านเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ โอบามาก็ยังยึดถือเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ เช่น สนับสนุนความตกลง

หุ ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement: TPP) ซึ่งเป็นการสร้างเขตเสรีทางการค้าระหว่าง 12 ประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบ

ถึงเศรษฐกิของโลกถึงร้อยละ 40  (Kasperkevic,2015,Online) 

สถิติปี 2014 สหรัฐฯ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 17,419 ,000,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 

อันถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก (Trading Economics,2015, Online) แต่มีความมั่งคั่งหรือ

ความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้ออยู่ในอันดับ 2 รองจากจนี คือ 17,418,900,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 

(Wikipedia, 2015, Online) อันสะท้อนถึงความตกต่ าของความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

นอกจากนี ้สหรัฐฯ ยังมีหนีส้าธารณะเป็นจ านวนมาก คือ มีหนีร้้อยละ 70.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ โดยมีเจ้าหนี้รายใหญ่ คือ จีน และญี่ปุ่น (Wikipedia, 2015, Online) อันส่งผลกระทบ

ท าใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว เพราะรัฐบาลจ าเป็นต้องจ ากัดวงหนี้ เพื่อไม่ใหต้่างชาติได้ดอกเบี้ย

สูงเกินไป รัฐบาลยังต้องเก็บภาษีสูงขึ้น เพราะจ ากัดการกู้ยืมเงิน ในขณะเดียวกันยังต้องตัดงบของ

กองทุนบางประเภทที่ส าคัญต่อชวีิตชาวอเมริกัน เชน่ กองทุนผู้สูงอายุ 

สหรัฐฯ ยังประสบปัญหากับความแตกต่างทางชนช้ัน ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ดังจะดู

สัมประสิทธิ์จินี อยู่ในอันดับ 41 ของโลก (Business insider, 2014) ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในอันดับที่สูงมาก

ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว อันส่งผลให้เกิดการประท้วงของคนอเมริกันจ านวนมาก ภายใต้ชื่อ

ขบวนการ คือ การยึดครองถนนวอลสตรีท (Occupy Wall Street) ในปี 2011 โดยมีจุดเริ่มต้นที่

มหานครนิวยอร์ค เพื่อประท้วงลัทธิทุนนิยมและอิทธิพลครอบง าประเทศของชนช้ันน า ซึ่งเชื่อกันว่า

เป็นมีจ านวนร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ (Ann and Orvis, 2014, p. 29) ต่อมาขบวนการนี้

ได้ขยายไปประเทศอื่น ๆ อีกเป็นจ านวนมาก 

ฝรั่งเศส 

          ฝรั่งเศสเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่ว่าแม้จะมีอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม

เป็นทุนนิยม แต่ก็มีระดับของระบบทุนนิยมที่หลากหลายกว่าสหรัฐฯ เช่นมีการผสมผสาน

กับลัทธิสังคมนิยม ระบบทุนนิยมของฝรั่งเศสเกิดขึ้นในช่วงหลังการล่มสลายของระบบศักดินา

เช่นเดียวกับอังกฤษ ฝรั่งเศสยังเน้นลัทธิพาณิชย์นิยมควบคู่ไปลัทธิการล่าเมืองขึ้น อันเป็นเหตุให้
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ทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษต้องแข่งขันและท าสงครามกันอันเนื่องจากการแย่งอาณานิคม  เช่น

ฝรั่งเศสได้ให้การช่วยเหลือให้ชาวอาณานิคมในอเมริกาปลดแอกจากอังกฤษ รวมไปถึง

สงครามเจ็ดปี (Seven Years' War) ในช่วงระหว่างปี 1754 ถึง 1763 ซึ่งต้องใช้เงนิจ านวนมหาศาล

ท าให้ฝรั่งเศสมีปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะมีหนี้สินมาก ความไร้ประสิทธิภาพของนโยบาย

ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 โดยเน้นการเก็บภาษีจากราษฎรมากกว่าชนช้ันกลาง

และศาสนจักร รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท าให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในที่สุด (Mckay   

,Bennett and John, 2006, pp.700-701) 

ภายหลังการปฏิวัต ิรัฐบาลของคณะปฏิวัตพิยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยการยึดที่ดนิ

และทรัพย์สินขององค์กรทางศาสนา และเร่งพิมพ์ธนบัตรมาใช้เอง อันเป็นผลใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อ

ขั้นรุนแรง นอกจากนี้ กลุ่มทางอุดมการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ได้เกิดความขัดแย้งกันในเรื่อง

เศรษฐกิจ เช่น กลุ่มจิรงแดง และกลุ่มจาโคแบง ซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่ได้รับการสนับสนุนจาก

กลุ่มกรรมาชีพผู้ยากไร้ (sans-culottes) ซึ่งต้องการให้รัฐบาลเพิ่มรายได้ จ ากัดราคาสินค้าและ

ยุติภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร อีกทั้งยังลงโทษผู้กักตุนอาหาร เมื่อพระเจ้านโปเลียนขึ้นครองราชย์

ในปี 1800 พระองค์ได้ทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยการสร้างสาธารณูปโภคขนานใหญ่

เพื่อกระตุ้นการจ้างงานและการค้า เช่น การสร้างถนน คลอง สะพาน รวมไปถึงการกระตุ้น

เศรษฐกิจ โดยการขึ้นภาษีต่อสินค้าต่างชาติ รวมไปถึงการสนับสนุนทางการเงินหรือเงินกู้

แก่ธุรกิจต่าง ๆ สร้างระบบค่าเงิน และก่อตั้งธนาคารกลาง ซึ่งควบคุมการเงนิของฝรั่งเศส 

เศรษฐกิจฝร่ังเศสโดยภาพรวม ในช่วงสาธารณรัฐที่ 2 และ 3 ยังคงประสบความส าเร็จ

และความล้มเหลวสลับกันไป เพราะความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิม ๆ 

เช่น ภัยพิบัติทางเกษตรกรรม ความวุ่นวายทางสังคมอันเกิดจากประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึง

ความแตกต่างทางชนชั้น ซึ่งได้ท าให้ลัทธิสังคมนิยมได้รับความนิยมอย่างมาก จนได้กลายเป็น

อุดมการณ์กระแสหลักโดยการสนับสนุนจากพรรคสังคมนิยม สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้

ฝรั่งเศสมีความมั่งคั่งตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คือการกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมโลก โดยการ

ผลิตสินค้าส่งออกทั่วโลก เพราะฝรั่งเศสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ากับอาณานิคมของตนที่มี

อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก เช่นในปี 1939 จ านวน 1 ใน 3 ของการส่งออกสินค้าของฝรั่งเศสอยู่

ที่ประเทศต่าง ๆ ในอาณานิคม   

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสต้องพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับ

อังกฤษ และยังต้องปลดปล่อยประเทศต่าง ๆ ในอาณานิคมให้เป็นอิสระ แม้จะพยายามกลับมา

ยึดครองอีกครั้ง อย่างเช่น ภูมิภาคอินโดจีน แต่ก็ประสบความล้มเหลว เศรษฐกิจฝรั่งเศสฟื้นตัวได้

เพราะปัจจัยส าคัญ คือ เงินช่วยเหลือจากแผนมาร์เชลล์ (Marshall Plan) และยังเปิดให้ประชาชน
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ที่อยู่ในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม ได้อพยพเข้ามาท างานในอังกฤษได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในช่วงหลังสงคราม นอกจากนี้ คนที่ตา่งชนช้ันกันหรืออยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ล้วนมีความสามัคคี

ในการช่วยบูรณะประเทศแม้วา่จะเป็นเพียงชั่วขณะ 

นอกจากนี้ ฝรั่งเศสในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังเป็นต้นแบบของอุดมการณ์ คือ

รัฐนิยม (Statism) อันหมายถึง การที่รัฐเป็นตัวหลักในการช่วยเหลือ และจัดการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ( Indicative planning) 

ซึ่งแต่ละแผนใช้เวลา 4 หรอื 5 ปี ในยุคของชาร์ลเดอโกล รัฐมุ่งเน้นที่ภาคอุตสาหกรรมและบริษัท 

โดยการช่วยเหลืออย่างมากในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ หรือการให้กู้เงิน รัฐยังท าให้ประเทศ

พึ่งพิงน้ ามันน้อยลง โดยการหันไปพัฒนาแหล่งพลังงานจากนิวเคลียร์ อุดมการณ์รัฐนิยมได้ท าให้

ฝร่ังเศสพบกับความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างมาก ในช่วงปี 1945-1975 ดังที่เรียกกันว่า 

“สามสิบปีแห่งความรุ่งเรือง” (Trente Glorieuses) ฝรั่งเศสได้กลายเป็นประเทศที่มีความเจริญ

ทางเศรษฐกิจสูงสุดในโลกประเทศหน่ึง (Dormois, 2004, p. 11) 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของฝรั่งเศสต้องเข้าสู่ภาวะชะงักงันในกลางทศวรรษที่ 70 

เพราะผลกระทบจากราคาน้ ามันโลก และความล้มเหลวของภาคอุตสาหกรรมที่เกิดจาก

การรวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐมากจนเกินไป จนไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ในช่วงต้น

ทศวรรษที่ 80 รัฐบาลภายใต้การน าของนายฟร็องซัว มีแตร็อง ได้ปฏิบัติตามแนวรัฐนิยมเหมือนเดิม

แต่ได้เพิ่มสวัสดิการสังคม และเปิดให้ชนชั้นต่าง ๆ เช่นสหภาพแรงงานได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ แต่ก็พบว่าได้ท าให้สภาพเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเลวร้ายลง ในที่สุดรัฐบาล

ได้ตัดสินใจยุตินโยบายแบบรัฐนิยมลงและหันมาเน้นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ เช่น การ

แปรรูปให้หน่วยงานภาครัฐกลายเป็นเอกชน และการลดทอนกฎระเบียบทางธุรกิจเพื่อ

ประสิทธิภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก นโยบายเช่นนี้ได้รับความนิยมจากทุกรัฐบาล  

แม้วา่จะได้รับการประท้วงจากประชาชนอยู่บ่อยครั้งก็ตาม ภายหลังจากนั้นไม่วา่รัฐบาลอนุรักษ์นิยม

ภายใต้การน าของนายฌัก ชีรัก และนายนีกอลา ซาร์กอซีได้เน้นนโยบายไม่เก็บเพิ่มภาษีคนรวยเพิ่ม

ด้วยความหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนฟร็องซัว ออล็องด์ได้รับเลือกให้เป็น

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2012 เพราะเสนอนโยบายไปทางสังคมนิยม อย่างเช่น การให้รัฐ

เข้าไปควบคุมการเงิน และเน้นการเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ แต่ออล็องด์ก็ไม่

ประสบความส าเร็จในนโยบายทางเศรษฐกิจเช่นนีน้ัก (The Washington Times, 2015, Online) 

แม้ว่าปัจจุบันฝรั่งเศสมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก 

คือ 2,846,889,000,000 เหรียญสหรัฐ ฯ (Wikipedia, 2015, Online) และมีความเท่าเทียมกัน

ของอ านาจซื้ออยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก คือ 2,580,800,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (Wikipedia, 
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2015, Online) รวมไปถึงสัมประสิทธิ์จินีของฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ในอันดับที่ดีมาก คือ อยู่ในอันดับ 101 

ของโลก แต่เศรษฐกิจของฝรั่งเศสประสบความตกต่ า เพราะวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2008 

และวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินยูโร (Euro zone crisis) ได้ท าให้นายออล็องด์ ต้องหาทางแก้ไขเสีย

ใหม่เช่น เพิ่มภาษีผู้มีรายได้สูง อย่างไรก็ตามนโยบายการเก็บภาษีจ านวนมหาศาลของรัฐบาล

ท าให้คนมีฐานะร่ ารวย เช่น นักธุรกิจและผู้มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ หลายคน ได้เปลี่ยนไปถือ

สัญชาตขิองประเทศอื่น เช่นเดียวกับการย้ายการลงทุนไปยังต่างประเทศ (Henrique Almeida, 2014, 

Online) นอกจากนี้ การเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐต่อสังคมของรัฐบาลฝร่ังเศส เช่น การจ้างงานและ

สวัสดิการ ยังขัดแย้งกับนโยบายโดยรวมของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ในการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจที่เน้นความมวีินัยทางการเงินอย่างมาก 

จนี  

จีน  เป็นตัวอย่า ง ของระบบ เศรษฐกิจ ที ่ป ร ะสบความส า เ ร็จอย่า งสูง ใ น

ปัจจุบัน จนมีความยิ่งใหญ่เทียบช้ันได้กับสหรัฐฯ และเป็นต้นแบบของประเทศที่ปกครองแบบ

เผด็จการ แต่มีระบบเศรษฐกิจที่ค่อนไปทางทุนนิยม ถึงแม้จีนจะเคยมีเศรษฐกิจที่ยิ ่งใหญ่ 

และเป็นมหาอ านาจทางการค้ามาเมื่อหลายร้อยปีก่อน ด้วยระบบพาณิชย์นิยม แต่ในช่วง

ปลายราชวงศ์ชิง จีนได้รับสมญาว่าเป็น “ยักษ์ป่วยแห่งเอเชีย” รัฐบาลต้องสูญเสียเงินไปเป็น

จ านวนมหาศาล เพื่อความอยู่รอดของประเทศ เช่น การท าสงครามฝิ่นกับอังกฤษถึง 2 ครั้ง

ในช่วงปี 1839 ถึงปี 1842 และ 1856 ถึงปี 1860 ท าให้จีนต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามและ

ยังยกหัวเมืองชายฝั่งทะเลหลายแห่งให้อังกฤษและตะวันตกได้ควบคุม นอกจากนี้ การท าสงคราม

กับขบถไทปิง ก็ท าให้ราชวงศ์ชิงเกือบล้มละลาย แม้ว่าราชส านักจะพยายามปฏิรูปการปกครอง

แตก่็เปลี่ยนรูปแบบของการรวมศูนย์กลางอ านาจไว้ที่ระบบราชการ ซึ่งมีมาหลายร้อยปีได้ยาก   

นับตั้งแต่เปลี่ยนจากระบอบสาธารณรัฐในปี 1911 ซึ่งตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปี 1949  

เศรษฐกิจจนีค่อนข้างชะงักงัน และได้รับความเสียหาย เพราะปัจจัยทางการเมือง เช่น ลัทธิขุนศกึ

และสงครามกลางเมือง รวมไปถึงการบุกรุกโดยกองทัพญี่ปุ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจของจีน

กระจุกอยู่เป็นแห่ง อย่างเช่น เมืองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติ คือ ปักกิ่ง และเทียนสิน 

ต่างมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกว่าเมืองทั่วไปอย่างเทียบไม่ได้ เศรษฐกิจของจีนในยุคของ

รัฐบาลของเจียง ไคเช็ค ซึ่งสามารถรวมประเทศจีนให้เป็นหนึ่งเดียวในช่วงปี 1928 ต้องพบกับ

ปัญหามากมาย ถึงแม้เจียง จะพยายามปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเงิน พร้อมกับความช่วยเหลือ

ทางการเงินและการทหารจากสหรัฐอเมริกา แต่จีนก็ต้องพบกับปัญหาเงินเฟ้อและตลาดมืด

รวมไปถึงอาชญากรรม ไม่ว่าโสเภณี และองค์กรนอกกฎหมาย การฉ้อราษฎร์บังหลวง
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ของระบบราชการ เป็นเหตุให้รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากช่วงสงครามได้ดีนัก  

(Fenby, 2003, p. 139) 

ในยุคของคอมมิวนิสต์ ช่วงปี 1953 จนถึง 1957 จีนได้เลียนแบบสหภาพโซเวียต

โดยเริ่มนโยบายเศรษฐกิจที่รวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลาง การควบคุมระบบอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม โดยรัฐอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐสังคมนิยมอย่างแท้จริง เป็นการเปลี่ยนแปลง

จากเดิมในช่วงปี 1949-1950 ที่ยังคงระบบผสม คือ ควบคุมโดยรัฐและเอกชน ซึ่งประสบความส าเร็จ 

พอใช้ได้ ในช่วงปี 1958-1960 เหมา เจ๋อตง ได้ออกนโยบายก้าวกระโดดไกล (Great Leap Forward) 

เพื่อจะเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับแรงงานของมนุษย์  และความกระตือรือร้น

ของมวลชน ต่ออุดมการณ์แห่งการปฏิวัติ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความล้มเหลวที่มีผลต่อระบบ

เศรษฐกิจจนีอย่างมหาศาล และยังท าใหค้นจนีหลายสิบล้านคนต้องเสียชีวิตจากภัยพิบัติ ผูส้ืบต่อ

ต าแหน่งผู้น าของพรรค คือ หลิว เชาฉี และ เติ้ง เสี่ยวผิง ได้พยายามปฏิรูปเศรษฐกิจเสียใหม่

โดยหันมาผสมผสานการควบคุมเศรษฐกิจ โดยรัฐกับระบบตลาดเสรีเพื่อกระตุ้นการผลิต

โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม จนสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนขึ้นมาได้ (Goodman, 1994, 

pp. 65-69) 

ภายหลังจากที่เติง้ ก้าวขึน้มาเป็นผูน้ าสูงสุด จงึได้เปลี่ยนทิศทางของประเทศจากลัทธิเหมา

ไปสู่ตลาดเสรี รวมไปถึงแนวคิดแบบลิเบอร์ทาเรียน คือ ให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาชนให้น้อยลง ในปี 1979 รัฐส่งเสริมให้มี

การทดลองเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีในบางส่วนเสียก่อน เริ่มจากเมืองเซนเจิ้น จูไฮ่ และชานตู

ในมณฑลกวางตุ้ง และเซี่ยมิน ในมณฑลฟุเจี้ยน ก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศ มีการยกเลิก

การควบคุมราคาสินค้าและเชื้อเพลิง รวมไปถึงสวัสดิการตลอดชีพที่เคยมีในยุคของเหมา 

ที่ส าคัญรัฐยังละเมิดข้อห้ามแบบชาตินิยมที่มีมานาน โดยการกู้ยืมเงินจากตะวันตก และเปิดให้

นายทุนจากตะวันตกเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมหาศาล (Hauss, 2009, pp. 285-288) ซึ่งผู้น า
ของพรรคยุคหลัง  ก็ได้สืบทอดนโยบาย เพื่อตอบสนองกับระบบทุนนิยมที่แพร่หลาย

ตั้งแต่หลังสงครามโลกเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของนายเจียง เจ๋อหมิน นั้น ได้น าจีนเข้าสู่ระบบ

ตลาดเสรีใหม่ เช่น จีนสามารถสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization) 

ในปี 2001 อันน าความส าเร็จทางเศรษฐกิจมาสู่จีนอย่างมหาศาล อย่างเช่น ท าให้จีนกลายเป็น

ผู้ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก (The Economist, 2011, Online) 

ส าหรับอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน จะเป็นแบบลัทธิทุนนิยมแบบรัฐ

เป็นหุ้นส่วน (State Capitalism) คือ ให้พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาถือหุ้นส าคัญในกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งด าเนินไปตามรูปแบบของระบบทุนนิยม รวมไปถึงการยกเลิก
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การเป็นรัฐสวัสดิการ นโยบายเช่นนี้ประสบความส าเร็จมาก และมีตัวเลขของการเพิ่มของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของจีนเพิ่มสูงขึ้น และตัวเลขความเจริญทางเศรษฐกิจก้าวกระโดด

ในทุกปี อย่างเช่น ในสถิติปี 2014 จีน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 10,380,380,000,000 

เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Wikipedia, 2015, Online)  

ถึงแม้จะมีผู้คาดคะเนว่าเศรษฐกิจของจีน อาจจะก้าวทันและแซงหน้าสหรัฐฯ ไป

ในไม่อีกกี่ทศวรรษข้างหน้า แต่ถ้าค านวณสัมประสิทธิจีนีของจีน ก็อยู่อัตราที่ไม่สูงจาก

เกณฑ์เฉลี่ยนัก คือ 42.1 (Business Insider, 2014) อันอาจจะท าให้จีนยังไม่สามารถแข่งขันกับสหรัฐฯ 

ได้ในประเด็นนี้ ที่ส าคัญ แม้ว่าจีนจะมีชื่อเสียงในเรื่องค่าแรงค่อนข้างต่ า ท าให้มีความสามารถ

ในการแข่งขันสูง แต่คุณภาพของสินค้าจ านวนมากที่ผลิตในจีนจ านวนมาก มักถูกต าหนิในเรื่อง

ของความไร้คุณภาพ นอกจากนี้  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของจีนอยู่ในล าดับ 91 ของโลก

อันแตกต่างจากสหรัฐฯ ที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ในล าดับ 5 (ส าหรับฝร่ังเศสอยู่ในล าดับ 20) 

(Wikipedia, 2015, Online) อันสะท้อนว่าจีนยังต้องอาศัยเวลาอีกยาวนาน ในการจะก้าวทันสหรัฐฯ 

ในด้านอื่นนอกจากผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 

จากกรณีศึกษา สามารถเปรียบเทียบโดยการสรุปโดยสังเขป ดังตอ่ไปนี ้

1. ผู้น าของรัฐบาลไม่ว่ารูปแบบใด ต้องพยายามปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นนโยบาย

ทางเศรษฐกิจของตัวเอง เพื่อให้ประเทศของตนอยู่รอดไปตามสถานการณ์ อันสะท้อนให้เห็นถึง

อิทธิพลของลัทธิชาตินิยม และผลประโยชน์ของชาติว่าส าคัญเหนือสิ่งอื่นใด ดังเชน่จนีในยุคของ

เติง้ เสี่ยวผงิ ที่ตอ้งปรับเปลี่ยนกับระบบตลาดเสรี จนมีระบบเศรษฐกิจแบบรัฐชี้น า หรอือย่างเช่น

นายอัลลอง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ที่ตอ้งผ่อนปรนแนวคิดสังคมนิยมของตน กับระบบตลาดเสรี

เชน่กัน 

2. ประเทศที่เป็นเผด็จการอ านาจนิยม ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า

ประเทศประชาธิปไตยเสมอไป ดังเช่นจนี ซึ่งเจริญกว่าฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามจนีมีความเจริญกว่า

ฝรั่งเศสแต่ในด้านผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ ส่วนตัวชีว้ัดความมั่งคั่งด้านอื่นค่อนข้างจะด้อยกว่า

ฝรั่งเศส อันสะท้อนว่าจีนยังมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่รอบด้าน และมีความยั่งยืนอันเป็นผลมาจาก

การปกครองแบบเผด็จการ 

3. ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยม มักมีแนวโน้มในการกระจายความมั่งคั่งได้ดีกว่า

ประเทศที่เป็นเผด็จการ กระนั้นต้องค านึงถึงปัจจัยอื่นที่มีบทบาทแทนประชาธิปไตย เช่น ระบบ

ทุนนิยม ซึ่งเน้นการแข่งขันกันจนเกินไป รวมไปถึงอ านาจผูกขาดของนายทุนหรือชนชั้นสูง 

นอกจากนี้ อคติทางเชื้อชาติก็มีส่วนส าคัญ เพราะสหรัฐฯ มักกระจุกความมั่งคั่งที่ชนผิวขาว

มากกว่าคนสีผิวอื่น ๆ 
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4. เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ มีผลต่อทุกประเทศ

ในกลุ่มศึกษา ที่จะต้องปรับตัวตามจนมีแบบแผนเป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถใช้เกณฑ์วัดเดียวกัน

แม้วา่จะมีลักษณะเฉพาะตนอยู่ในระดับหนึ่ง อย่างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของสหรัฐฯ ก็มีความแตกต่าง

จากฝรั่งเศส หรอืจนีนั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ผสมผสานกับระบบสังคมนิยม จนท าให้

เกิดระบบทุนนิยมที่ช้ีน าโดยรัฐ 

 

สรุป 

เศรษฐกิจกับการเมอืงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และมีความเกี่ยวโยงต่อกันอย่างมาก ดังตัวอย่างเช่น 

ลัทธิการเมืองเป็นตัวก าหนดเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของตลาด อย่างเช่น ลัทธิทุนนิยม ลัทธิ

เสรีนิยมใหม่ ลัทธิพาณิชย์นิยม ลัทธิเคนส์ ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิเสรีนิยมสังคมนิยม ลัทธิมาร์กซ์ ฯลฯ 

ซึ่งมีมุมมองต่อตลาดในรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน  คือ

โลกาภิวัฒน์ ได้ท าให้ลัทธิดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะลัทธิเสรีนิยมใหม่ หรือระบบ

ตลาดเสรี ดังเช่นการเปิดอิสระในเรื่องทุน สินค้า แรงงาน และการบริการ ได้มีอิทธิพลต่อ

เศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลกอย่างมหาศาล อันส่งผลให้รัฐนั้นลดบทบาทลง ปล่อยให้องค์กร

ระหว่างประเทศ อย่างเช่น สหภาพยุโรป และอาเซียน รวมไปถึงขอ้สัญญาระหว่างประเทศ เชน่

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอันส่งผลให้รัฐต่าง ๆ ลดหรือก าจัดภาษีอันน าไปสู่การเพิ่มการแข่งขัน

และการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ แมว้่าท าให้ประเทศมคีวามร่ ารวยมากขึน้  

แต่ภาวะโลกาภิวัฒน์ก็ท าให้รัฐมีภาวะที่เปราะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลกระทบด้านลบ

แก่ประชาชนอันส่งผลใหเ้กิดขบวนการต่อต้านเศรษฐกิจแบบบเสรีนิยมใหม่ เศรษฐกิจแบบโลกาภวิัฒน์ 

ยังมีผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบกันโดยผ่านตัววัดซึ่งสามารถ

จัดออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ความเจริญเติบโต อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

2 ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างเช่น เกณฑ์ความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ  

3) ความไม่เท่าเทียมกัน เช่น เส้นความยากจน และ 4) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ส าหรับประเทศ

ในกรณีศึกษา คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และจีน นั้น ก็ได้สะท้อนถึงการตอบรับของรัฐบาล

กับเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่นดียวกับตัววัดทางเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศ ได้แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทางการเมอืงกับเศรษฐกจิ และกระแสโลกาภวิัฒน์ 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. ท่านคิดว่าระหว่างเศรษฐกิจกับการเมอืง สิ่งไหนส าคัญกว่ากัน เพราะเหตุใด 

2. ท่านคิดว่าลัทธิสังคมนิยม หรอืเสรีนิยมใหม่ มีความเหมาะสมที่สุดในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

เพราะเหตุใด  
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3. ท่านคิดว่าการลงทุนจากต่างชาติเป็นสิ่งส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่  

เพราะอะไร 

4. ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กับนโยบายเขตเศรษฐกิจเสรี เพราะเหตุใด 

5. ท่านคิดว่าประเทศที่ร่ ารวยจ าเป็นต้องมีความสุขมากกว่าประเทศที่ยากจนกว่า

หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

6. ท่านคิดว่าความเป็นประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจหรือไม่

เพราะอะไร 

7. ท่านคิดว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นสิ่งจ าเป็นต้องความเจริญของเศรษฐกิจจีนหรือไม่ 

เพราะอะไร 
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บทท่ี 6 

 

ฝ่ายบริหาร (Executive) 

 

ส ำหรับส่วนของรัฐบำลและกำรปกครอง ของวิชำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบนั้น 

จ ำเป็นที่ต้องกล่ำวถึงฝ่ำยบริหำรเสียก่อน เพรำะฝ่ำยบริหำรเป็นหนึ่งในอ ำนำจอธิปไตย

ของรัฐบำล ที่แบ่งได้เป็น 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติ และฝ่ำยตุลำกำร ตำมแนวคิด

ของ ชำลส์ เดอ เซอกงดำ บำรง แห่งมงแตสกีเยอ ที่ต้องกำรให้ทั้ง 3 ส่วน มีกำรตรวจสอบและ

ดุลอ ำนำจซึ่งกันกันและกัน (Check and balance) เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และควำมโปร่งใส

และที่ส ำคัญ คือ ผู้ใดสำมำรถกุมอ ำนำจได้โดยเด็ดขำด กำรแบ่งรัฐบำลออกเป็น 3 ฝ่ำย นี้ 

ได้รับควำมนิยมจำกประเทศทั้งหลำย แม้แต่ระบอบเผด็จกำร หำกแต่ว่ำประเทศที่เป็นประชำธิปไตย 

จะมีกำรถ่วงดุลทำงอ ำนำจ ระหว่ำงฝ่ำยดังกล่ำวได้ดี และโปร่งใสกว่ำ 

ส ำหรับควำมหมำยของฝ่ำยบริหำรคือองค์ประกอบหนึ่งของรัฐบำล ซึ่งมีอ ำนำจและ

ควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญ คือ ก ำหนดนโยบำยของรัฐ และด ำเนินกำรให้นโยบำยเหล่ำนั้นเกิด

ประสิทธิพล (Heywood, 2007, p.358)ในกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ ฝ่ำยบริหำร

สำมำรถถูกแบ่งเป็นประเภทโดยใช้ประมุขของฝ่ำยบริหำรเป็นหลัก อันจะเป็นตัวบ่งบอก

อุดมกำรณ ์และรูปแบบกำรปกครองของรัฐนั้นได้อย่ำงชัดเจน 

ประมุขของฝ่ำยบริหำร สำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท ตำมหน้ำที่และบทบำท ดังต่อไปนี้ 

(Joseph, 2013, pp. 53-54, 203-204)  

1. ประมุขของรัฐ (Head of state)  

 หมำยถึง ผู้มีต ำแหน่งสูงสุดของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ เช่น เป็นองค์ประธำนของพิธีกรรม

ของรัฐ และเป็นจุดศูนย์รวมทำงจิตใจของคนในชำติ ประมุขของรัฐมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำร

เช่น ลงนำมเป็นตัวแทนในกฎหมำย เพื่อน ำออกใช้หรือเป็นผู้อนุมัติให้มีกำรเปิดหรือยุบสภำ 

แตง่ตัง้คณะรัฐมนตร ี 

2. ประมุขของรัฐบาล (Head of government)  

 หมำยถึง ผูม้ีต ำแหน่งสูงสุดในรัฐบำล ซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจเต็มในกำรบริหำรประเทศ 

แต่ต ำแหน่งในด้ำนสังคม เช่น ระดับพิธีกรรมของรัฐ  อำจจะด้อยกว่ำประมุขของรัฐ  

ประมุขของรัฐบำล มักท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยน ำเสนอแก่ประมุขของรัฐให้อนุมัติ  เช่น กำรเปิดหรือ

ยุบสภำ แตง่ตัง้คณะรัฐมนตรี 
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ประมุขของฝ่ายบริหาร สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

1. กษัตรยิ์เป็นประมุขของรัฐ (Monarchy as a head of state) 

 1.1 ระบบกษัตริย์และระบบสมบูรณำญำสิทธิรำช (Monarchy and Absolute Monarchy) 

 1.2 ระบบกษัตรยิ์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) 

2. สาธารณรัฐ (Republic) 

 2.1 ระบบรัฐสภำอันมปีระธำนำธิบดีเป็นประมุข (Parliamentary republic) 

 2.2 ระบบประธำนำธิบดี (Presidential system) 

 2.3 ระบบประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ  (Semi-Presidential system)  

3. ระบอบเผด็จการ (Dictatorship) 

กษัตรยิ์เป็นประมุขของรัฐ (Monarchy as a head of state) 

 1.1 ระบบกษัตริย์นิยมและระบบสมบูรณำญำสิทธิรำช (Monarchy and Absolute 

Monarchy) 

 1.1.1 ระบบกษัตรยิ์นิยม (Monarchy) 

 หมำยถึง ระบบที่กษัตริย์หรือจักรพรรดิเป็นประมุขทั้งของรัฐและรัฐบำล 

ตำมควำมเชื่อเช่นนี้ กษัตริย์เปรียบได้กับอวตำรของพระเจ้ำลงมำเกิดบนโลกมนุษย์  หรือ

อีกควำมเชื่อหนึ่งคือ กษัตริย์ได้รับอ ำนำจหรือเทวสิทธิ์จำกพระเจ้ำ (Devine right) พระองค์จึง

เปี่ยมด้วยพระบำรมีและพระรำชอ ำนำจในกำรปกครองประชำชนทั้งมวล อย่ำงไรก็ตำม

กษัตริย์ โดยเฉพำะในช่วงศักดินำ (Feudalism) กลับมีอ ำนำจจ ำกัดจำกกฎหมำยรัฐธรรมนูญ

และที่ส ำคัญ คือ อ ำนำจของขุนนำง ซึ่งมีอย่ำงมำกมำยจนสำมำรถคำนอ ำนำจหรอืต่อสู้กับกษัตริย์ได้ 

อย่ำงเช่น อังกฤษในช่วงหลังมหำกฎบัตรที่กษัตริย์คือพระเจ้ำจอห์นถูกขุนนำงบังคับให้

มอบอ ำนำจอยู่ภำยใต้รัฐธรรมนูญ และรัฐสภำในปี 1215  

 1.1.2 ระบบสมบูรณำญำสทิธิรำช (Absolute Monarchy) 

 หมำยถึงระบอบที่กษัตริย์ หรือจักรพรรดิเป็นประมุขทั้งของรัฐและรัฐบำล

แต่แตกต่ำงจำกระบบกษัตริย์นิยมทั่วไป เพรำะพระองค์มีบำรมีและอ ำนำจโดยเด็ดขำดเหนือขุนนำง

หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่ำง ๆ ทั้งหลำยในสังคม ระบอบนี้พัฒนำมำจำกระบบกษัตริย์นิยม

ที่กษัตริย์ในหลำยประเทศ สำมำรถต่อสู้จนมีอ ำนำจเหนือขุนนำง หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่น 

กษัตริย์จึงทรงเป็นทั้งประมุขของรัฐและของรัฐบำล อย่ำงไรก็ตำม กษัตริย์อำจแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี 

เพื่อบริหำรประเทศร่วมกับพระองค์ หรอืเป็นตัวแทนของพระองค์ แตก่ษัตรยิ์ยังสำมำรถสั่งปลด

นำยกรัฐมนตรี ได้เช่นเดียวกับกำรก ำหนดธรรมนูญได้ตำมพระทัย ส่วนรัฐสภำมีลักษณะเหมือนกับ

สภำตรำยำง ที่รองรับกำรตัดสินใจของกษัตริย์เพียงอย่ำงเดียว 
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 ระบอบเช่นนี้เกิดขึ้นในหลำยยุค เช่น ยุคของทรรำชย์ผู้รู้แจ้ง (Enlightened 

Despot) หรอืกษัตรยิ์ในยุคแห่งกำรรู้แจ้ง (ศตวรรษที่ 17-19) ซึ่งทรงมีอ ำนำจเด็ดขำด โดยตั้งอยู่

บนแนวคิดหลักเหตุและผล กษัตริย์เช่นนี้ถือว่ำกำรบริหำรประเทศเป็นพันธะที่กษัตริย์พึงกระท ำ

เพื่อควำมสงบสุขของประชำชนทั้งมวล กษัตริย์แบบทรรำชย์ผู้รู้แจ้ง ได้รับกำรยกย่องว่ำน ำชำติ

ของตนไปสู่ควำมเจริญรุง่เรอืงทำงเศรษฐกิจ กำรเมอืง ศลิปวัฒนธรรม ประชำชนมสีิทธิเสรีภำพ

ในกำรนับถือศำสนำ และกำรแสดงออกทำงกำรเมือง ตัวอย่ำงได้แก่ พระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 3  

แห่งสเปน พระนำงแคทำรีนแห่งรัสเซีย พระเจ้ำแฟเดริกที่ 2 แห่งแคว้น ปรัสเซีย (Mckay   

,Bennett and John, 2006, pp. 615-623) 

 ส ำหรับระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำช ที่ยังหลงเหลือในปัจจุบัน ได้แก่ 

พระเจ้ำสมเด็จพระรำชำธิบดีอึม สวำตี ที่ 3 ของสวำซิแลนด์ สมเด็จพระรำชำธิบดีอับดุลลอฮ์

ของซำอุดีอำระเบีย สมเด็จพระรำชำธิบดีอับดุลลอฮ์ ที่ 2 ของจอร์แดน สมเด็จพระรำชำธิบดี

ฮะมัด บิน อีซำ อัลเคำะลีฟะฮ์ ของบำห์เรน อย่ำงไรก็ตำม ระบอบนี้ต้องพบกับควำมท้ำท้ำย

อย่ำงมำก ส ำหรับกระแสโลกภำวิฒน์ ที่มอีุดมกำรณป์ระชำธิปไตยเป็นหลักใหญ่ อย่ำงเช่นกรณี

อำหรับสปริง ที่ประชำชนในซำอุดีอำระเบีย จอร์แดน และบำห์เรน ได้ท ำกำรประท้วงรัฐบำล

อย่ำงหนัก แต่รัฐบำลสำมำรถหยุดยั้งกระแสกำรประท้วงไว้ได้  ทั้งใช้ทั้งก ำลังปรำบปรำม

และสัญญำกับประชำชนว่ำ จะปฏิรูปเพื่อใหป้ระเทศก้ำวสู่ประชำธิปไตย และปรับปรุงควำมเป็นอยู่

ของประชำชนให้ดีกว่ำเดิม (Karthikeyan, 2015, Online) 

 1.2 ระบบกษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญหรือกษัตริย์เป็นประมุข  (Constitutional 

Monarchy) 

 ระบบกษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ หมำยถึง ระบบที่ทั้งกษัตริย์ และสำมัญชน

ปกครองประเทศร่วมกัน โดยสำมำรถอธิบำยบทบำทและหน้ำที่ ผ่ำนบุคคลทั้ง 2 คือ กษัตริย์

และนำยกรัฐมนตร ีอันมลีำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.2.1 กษัตรยิ์ (Monarchy) 

 กษัตริย์ เป็นประมุขของรัฐ ซึ่งทรงมีอ ำนำจที่ถูกจ ำกัดหรือก ำหนดโดย

รัฐธรรมนูญ รวมไปถึงรัฐสภำ ดังศัพท์ภำษำอังกฤษอีกค ำหนึ่ง คือ (Limited Monarchy) กษัตริย์

ต้องไม่มีบทบำทในกำรบริหำรประเทศ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม พระองค์มีหน้ำที่เพียงเป็น

ประธำนในรัฐพิธี เช่น กำรเปิดรัฐสภำ หรือกำรเป็นแขกของรัฐบำลต่ำงประเทศและให้ค ำปรึกษำ

แก่รัฐบำล ซึ่งบริหำรโดยนำยกรัฐมนตรี ส ำหรับอ ำนำจดั้งเดิมของกษัตริย์ เช่น กำรแต่งตั้ง

ต ำแหน่งทำงกำรเมือง กำรอนุมัติกฎหมำย หรือกำรประกำศสงครำม ล้วนแต่ต้องมำจำก
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กำรกรำบบังคมทูลจำกนำยกรัฐมนตรี  เช่นเดียวกับกำรที่กษัตริย์จะมีพระรำชด ำรัสหรือ

แสดงควำมคิดเห็นประกำรใดต่อสำธำรณชน จะต้องผำ่นกำรเห็นชอบของรัฐสภำเสียก่อน 

 อย่ำงไรก็ตำม กษัตริย์ในหลำยประเทศยังคงมีอ ำนำจบำงประกำร เช่น

กำรอนุมัตกิฎหมำย ซึ่งกษัตริย์สำมำรถยับยั้งไม่ลงพระปรมำภไิธย (ดังค ำที่เรียกว่ำ วีโตหรอื Veto) 

แล้วส่งกฎหมำยฉบับนั้นกลับคืนไปใหร้ัฐสภำพิจำรณำใหม่ได้ กระนั้นรัฐสภำสำมำรถลงคะแนนเสียง

เพื่อส่งคืนกฎหมำยกลับไปใหก้ษัตริย์เพื่อพิจำรณำใหม่ ถ้ำหำกกษัตริย์ไม่ลงพระปรมำภไิธยอีกครั้ง 

รัฐสภำสำมำรถประกำศใช้กฎหมำยฉบับนั้นได้  รำวกับว่ำกษัตริย์ได้ลงพระปรมำภิไธย

ไปเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่ำงของระบอบกษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ ได้แก่ ประเทศในยุโรปตะวันตก 

อย่ำงเช่น สวีเดน เดนมำร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชำ มำเลเซีย  

 กำรสืบต ำแหน่งของระบบกษัตริย์ทั้ง 2 แบบ โดยมำกใช้รูปแบบ

ทำงสำยเลือด ยกเว้น จะมีสำมัญชนที่ตั้งขึ้นตัวเองเป็นกษัตริย์เสียเอง อำจจะมีผู้สืบสันตสมบัติ

ที่มีกำรตั้งไว้อย่ำงชัดเจน (Heir apparent) คือ มกุฎรำชกุมำร หรือมกุฎรำชกุมำรี (Crown Prince/ 

Crown Princess) หรือไม่มีกำรก ำหนดรัชทำยำทชัดเจน กล่ำวคือภำยหลังจำกกษัตริย์องค์ก่อน

สิ้นพระชนม์ เหล่ำขุนนำงจะประชุมกัน เพื่อเลือกรัชทำยำทซึ่งมีคุณสมบัติตำมกฎมนเทียรบำล

หรือควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อันใกล้เคียงกับกษัตริย์อีกรูปแบบหนึ่ง  คือ 

กษัตริย์ที่มำจำกกำรสรรหำ (Elective monarchy) โดยกำรใหส้ภำเลือกกษัตริย์จำกบรรดำเจ้ำชำย

หรอืผูค้รองแคว้น ซึ่งมีศักดิ์เท่ำเทียมกันขึน้เป็นกษัตรยิ์ ในบำงรัฐมีกำรผลัดเปลี่ยนกันเป็นกษัตริย์

ตำมวำระที่ได้ก ำหนดไว้ ตัวอย่ำงเช่น มำเลเซีย บำงรัฐให้เลือกจำกสำมัญชน อย่ำงเช่น นครรัฐ

วำติกัน ที่มีกำรเลือกองค์สันตะปำปำจำกกลุ่มพระรำชำคณะ (Cardinals) หรือบำงรัฐ ดังเช่น

ทิเบต ใช้วิธีกำรเลือกประมุขผ่ำนกำรเสี่ยงทำย ว่ำองค์ทะไลลำมะซึ่งเพิ่งสิ้นพระชนม์ไป

จะไปประสูติใหม่เป็นใคร จงึเลือกคนนั้นมำเป็นทะไลลำมะพระองค์ต่อไป แม้วำ่จะยังเยำว์วัยก็ตำม 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อไม่นำนมำนี้ องค์ทะไลลำมะองค์ปัจจุบันทรงแสดงเจตจ ำนงว่ำจะยกเลิก

รูปแบบกำรปกครองเชน่นี ้(BBC, 2014, Online) 

 1.2.2 นำยกรัฐมนตรี (Prime Minister) 

 นำยกรัฐมนตรีเป็นประมุขของรัฐบำล นำยกรัฐมนตรีหำกอยู่ในระบบ

สมบูรณำญำสิทธิรำช จะมำจำกกำรแต่งตั้งของกษัตรยิ์ แต่ถ้ำในระบบกษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ 

นำยกรัฐมนตรีจะมำจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ดังที่เรียกว่ำระบบรัฐสภำ (Parliamentary 

system) โดยส่วนใหญ่ นำยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ำพรรคกำรเมือง ซึ่งได้คะแนนเสียงจำก 

กำรเลือกตั้งมำกที่สุด และสำมำรถจัดตั้งรัฐบำลได้ ไม่ว่ำรัฐบำลจะประกอบด้วยพรรคกำรเมืองผสม

หรอืพรรคเดียว  
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 สภำผู้แทนรำษฎร จะให้กำรรับรองนำยกรัฐมนตรี และนำยกรัฐมนตรี

ตั้งรัฐบำล โดยกำรตั้งคณะรัฐมนตรี (Cabinet) จำกกำรสรรหำกลุ่มบุคคลซึ่งอำจมำจำกทั้ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ที่สังกัดพรรคร่วมรัฐบำล หรือเชิญบุคคลภำยนอกมำเป็นรัฐมนตรี 

(Minister) ที่รับผดิชอบกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ผำ่นกระทรวง รวมไปถึงรองนำยกรัฐมนตรี ที่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกรัฐมนตรีได้ อนึ่ง นำยกรัฐมนตรีอำจไม่ได้มำจำกหัวหน้ำพรรคกำรเมือง

หรือเป็นหัวหน้ำพรรคกำรเมืองที่คะแนนเสียงข้ำงน้อย (minority) หรืออำจไม่ได้มำจำก

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรก็ได้ ตำมแต่ข้อตกลงและปัจจัยทำงกำรเมือง แต่ที่ส ำคัญที่สุด คือ 

ตำมเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดไว้  

 นำยกรัฐมนตรี จะพ้นจำกต ำแหน่งได้ในกรณี เช่น เสียชีวิต ลำออกหรอื

หมดวำระตำมที่รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดไว้ หรือรัฐบำลได้รับกำรไม่ไว้วำงใจจำกรัฐสภำหรือ

รัฐบำลไม่สำมำรถผลักดันให้กฎหมำยผ่ำนสภำจึงต้องลำออก ภำยหลังจำกนั้น นำยกรัฐมนตรี

จึงทูลเกล้ำให้พระมหำกษัตริย์ประกำศยุบสภำ และเปิดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ตำมเวลำ

ที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้  

 ประเทศที่เป็นกรณศึีกษา ได้แก่ อังกฤษ 

 ในประวัติศำสตร์ของอังกฤษ นับตั้งแต่กำรท ำมหำกฎบัตร (แมคนำคำร์ตำ) 

ในปี 1215 เป็นต้นมำ พระรำชอ ำนำจของกษัตรยิ์จึงมีอยู่อย่ำงจ ำกัด อันเป็นผลใหอ้ังกฤษไม่เคยมี

ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำช และเป็นต้นแบบของระบบรัฐสภำ ในศตวรรษที่ 20 ตัวอย่ำงที่สะท้อน

ถึงขีดจ ำกัดของพระรำชอ ำนำจของกษัตริย์ได้ชัดเจน ได้แก่ กรณีของพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ด ที่ 8 

(ครองรำชย์ปี 1936) ทรงปรำถนำจะอภิเสกสมรสกับผู้หญิงชำวอเมริกัน อันเป็นผลให้ศำสนจักร

และรัฐบำลคัดค้ำนอย่ำงรุนแรงเพรำะผู้หญิงคนนั้นผ่ำนกำรหย่ำร้ำงถึง 2 ครั้ง  และอดีตสำมี

ของเธอยังคงมีชีวิตอยู่ นำยสแตนลีย์ บำลด์วิน นำยกรัฐมนตรีกรำบทูลว่ำ หำกพระองค์

ยังคงทรงยืนกรำนว่ำ จะอภิเสกสมรสกับผู้หญิงชำวอเมริกัน เขำจะลำออกจำกต ำแหน่งและยุบสภำ

ท ำให้พระเจ้ำเอ็ดเวิรด์ต้องสละรำชสมบัติ ในปลำยปี 1936 (BBC, 2013, Online) 

 สมเด็จพระรำชินีนำถเอลิซำเบธ ที่ 2 แห่งรำชวงศ์วินเซอร์ (ประสูติปี 

1926 -?) ทรงเป็นพระประมุของค์ปัจจุบันของอังกฤษ นอกจำกนี้  พระองค์ยังทรงเป็นประมุข

ของเครือจักรภพอังกฤษ (Common Wealth) ซึ่งเป็นองค์กรกำรร่วมมือกันระหว่ำง 54 ประเทศ

ที่เคยเป็นอำณำนิคมของอังกฤษ (ยกเว้น รวันดำ และโมแซมบิก) หลำยประเทศ มีสมเด็จ

พระรำชินนีำถเอลิซำเบธ เป็นประมุข อย่ำงเช่น แคนำดำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์อย่ำงไรก็ตำม

เนื่องจำกรัฐธรรมนูญของอังกฤษไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร มีเพียงกฎหมำยฉบับต่ำง  ๆ 

ที่ประชำชนอำจไม่รู้จัก อันเป็นผลให้เกิดควำมเข้ำใจคำดเคลื่อนของสำธำรณชน เกี่ยวกับ
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พระรำชอ ำนำจ (Royal Prerogative) ในปี 2003 รัฐบำลจึงต้องจัดท ำรำยชื่อที่แน่ชัดเพื่อควำมโปร่งใส

ของพระองค์ ในฐำนะกษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ คือ ทรงต้องได้รับกำรกรำบทูลและรับสนอง

พระรำชโองกำร โดยนำยกรัฐมนตรี จึงจะประกำศให้กิจกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ สำมำรถเกิดขึ้นได้

อย่ำงเป็นระเบียบ พระรำชอ ำนำจดังกล่ำว ได้แก่ (FindLaw UK, n.d., Online) 

 1) ในประเด็นกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ 

1.1) กำรแต่งตั้งและกำรปลดรัฐมนตรี 

1.2) กำรออกและกำรยกเลิกพำสปอร์ต 

1.3) กำรแต่งตั้งคณะที่ปรึกษำของสมเด็จพระรำชินี 

1.4) กำรยุบสภำ 

1.5) กำรมอบเครื่องอสิริยำภรณแ์ก่ขำ้รำชกำร 

1.6) กำรมอบหมำยภำระและกฎระเบียบแก่กองทัพ 

1.7) กำรก ำหนดให้มกีำรเลือกตั้ง 

 2) ในประเด็นต่ำงประเทศได้แก่ 

2.1) กำรประกำศรับรองรัฐอื่น 

2.2) กำรประกำศสงครำม 

2.3) กำรท ำสนธิสัญญำ 

2.4) กำรแต่งตั้งนักกำรทูต 

2.5) กำรระดมกองทัพในสหรำชอำณำจักรและต่ำงประเทศ      

 ส ำหรับพระรำชอ ำนำจในกำรประกำศสงครำมนั้น มีควำมเชื่อกันว่ำ

สมเด็จพระรำชินีนำถเอลิซำเบธ ทรงสำมำรถประกำศสงครำมโดยพระองค์เอง แต่รัฐบำล

ได้แสดงอย่ำงชัดเจนว่ำ สิทธินี้เป็นของนำยกรัฐมนตรี ที่สำมำรถประกำศสงครำมโดยไม่ต้องกำร

กำรรับรองจำกรัฐสภำ อันแตกต่ำงจำกสหรัฐอเมริกำ ที่จะต้องผำ่นกำรรับรองของรัฐสภำเสียก่อน 

ท ำใหเ้กิดควำมขัดแย้งในวงกำรกำรเมืองของอังกฤษอย่ำงมำก เพรำะต้องกำรให้รัฐสภำมีอ ำนำจ

มำกกว่ำนี ้ 

 อนึ่งกำรที่ สมเด็จพระรำชินีนำถเอลิซเบธทรงอยู่ในรำชสมบัติมำยำวนำน

ตั้งแต่ปี 1952 (มีนำยกรัฐมนตรีอังกฤษ ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 12 คน จนถึงปัจจุบัน) ได้ท ำให้

รำชวงศอ์ังกฤษ มีทุนทำงสังคมอย่ำงมหำศำล แม้วำ่จะเกิดเรื่องอือ้ฉำวในรำชวงศ์หลำยต่อหลำยครั้ง

โดยเฉพำะกรณีเจ้ำหญิงไดอำน่ำ ที่ทรงหย่ำร้ำงกับเจ้ำฟ้ำชำยชำร์ลส์ และกำรสิ้นพระชนม์

ของพระองค์ ในปี 1997 ได้ท ำให้คะแนนควำมนิยมต่อรำชวงศ์ตกต่ ำที่สุด อย่ำงไรก็ตำม

รำชวงศ์วินเซอร์ และสมเด็จพระรำชินีนำถเอลิซำเบธ สำมำรถสร้ำงภำพพจน์ได้ดีเยี่ยม 
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จนกลับได้รับควำมนิยมของคนอังกฤษได้มำกมำยในปัจจุบัน แม้จะมีคนอังกฤษที่สนับสนุน

กำรปกครองแบบสำธำรณรัฐ หรือกำรยกเลิกสถำบันกษัตริย์  แต่มีอัตรำส่วนที่ไม่สูงนัก 

(Edemariam, 2013, Online) 

 ส ำหรับนำยกรัฐมนตรีของอังกฤษ มีอ ำนำจและบทบำทเช่น (Garnett and 

Lynch, 2009, p. 144) 

 1) เป็นผู้น ำเสนอนโยบำยต่อรัฐสภำ 

 2) เป็นผู้น ำของรัฐบำลในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรรัฐกิจทั่วไป 

 3) มีอ ำนำจสำมำรถปรับคณะรัฐมนตรไีด้โดยไม่ต้องผ่ำนรัฐสภำ 

 4) เป็นผู้น ำสูงสุดของระบบรำชกำร  

 5) เป็นตัวแทนของอังกฤษในกำรท ำสัญญำระหว่ำงประเทศ 

 นำยกรัฐมนตรีของอังกฤษ มำจำกกำรเลือกของสภำผู้แทนรำษฎร 

ไม่มีกำรจ ำกัดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ตำมฐำนะทำงกำรเมอืงแล้ว นำยกรัฐมนตรีมีศักดิ์เท่ำกับ

สมำชิกในคณะรัฐมนตรีของตน (First Among Equals) คือ รัฐมนตรีในคณะสำมำรถพูดคุยหรือ

โต้แย้งนำยกรัฐมนตรีอย่ำงอิสระ แม้นำยกรัฐมนตรีจะมีอ ำนำจในกำรปรับคณะรัฐมนตรี  

อย่ำงไรก็ตำม อังกฤษตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมำ นำยกรัฐมนตรีหลำยคนดูเปี่ยมด้วย

บำรมีและเข้มแข็ง ไม่วำ่ วินสตัน เชอร์ชิลล์ (ด ำรงต ำแหน่งปี 1951-1955) หรอืมำร์กำเร็ต แทชเชอร์

ท ำให้ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ดูมีอ ำนำจครอบง ำควำมคิดของคณะรัฐมนตรีได้อย่ำงมำกมำย 

แต่ในหลำยกรณี รัฐมนตรีบำงคนสำมำรถมีอิทธิพลเหนือนำยกรัฐมนตรีได้  อันสะท้อนว่ำ

นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจจ ำกัดมำกในพรรคกำรเมือง  ดังเช่นกรณี นำยกอร์ดอน บรำวน์ 

ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ร่วมกับกลุ่มนักกำรเมืองได้กดดันให้

นำยโทนี แบลร์ ลำออกจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี (Wintour, 2013, Online) อย่ำงไรก็ตำม

นำยกรัฐมนตรีอังกฤษ สำมำรถลำออกจำกต ำแหน่ง และมอบหมำยให้รัฐมนตรีหรือนักกำรเมอืง

ในพรรคเดียวกัน ด ำรงต ำแหน่งแทนตนได้ โดยไม่จ ำเป็นยุบสภำเพื่อเลือกตั้งใหมเ่สียก่อน  

 ข้อได้เปรียบของการมีกษัตรยิ์เป็นประมุข 

 1. กษัตริย์ ทรงเปรียบได้กับกรรมกำรที่เป็นกลำง เพรำะพระองค์ไม่ได้มำจำก

กำรเลือกตั้ง จงึไม่มสี่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มผลประโยชน์ หรอืพรรคกำรเมอืงได้ 

 2. กษัตรยิ์ ทรงเป็นสัญลักษณ์ของควำมเป็นเอกภำพและศักดิ์ศรขีองชำติ 

 3. กษัตริย์ เป็นผูเ้ปี่ยมด้วยปัญญำและประสบกำรณ์ ซึ่งจะสำมำรถเป็นที่ปรึกษำ

ให้กับนำยกรัฐมนตรี และรัฐบำลซึ่งไม่สำมำรถมีอ ำนำจได้ยำวนำน  
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                      ข้อเสียเปรียบของการมีกษัตรยิ์เป็นประมุข 

 1. ระบบกษัตริย์ มักถูกมองว่ำละเมิดหลักประชำธิปไตย โดยเฉพำะระบบ

สมบูรณำญำสทิธิรำช เพรำะเป็นอภสิิทธิชนที่อยู่เหนือกฎหมำย 

 2. กษัตริย์บำงประเทศ ถูกมองว่ำเป็นตัวแทนของค่ำนิยมของชนช้ันสูง  

ไม่มีควำมสัมพันธ์กับประชำชน เช่น พระเจ้ำอึมสวำตี ที่ 3 แห่งสวำซิแลนด์ ซึ่งทรงถูกโจมตีว่ำ

ใช้ชีวติหรูหรำ ในขณะที่ประเทศยำกจน 

 3. บุคคลบำงกลุ่มเห็นว่ำสถำบันกษัตริย์ล้ำสมัย ไม่เข้ำกับยุคโลกำภิวัฒน์

ดังเชน่ กลุ่มนิยมสำธำรณรัฐในอังกฤษ และอีกหลำยประเทศในเครอืจักรภพอังกฤษ 

 

สาธารณรัฐ (Republic)  

สำธำรณรัฐ หมำยถึง กำรปกครองที่มผีูป้กครองมำจำกประชำชน  อำจจะด้วยกำรเลือกตัง้

หรือวิธีอื่น เช่น กำรแต่งตั้ง หรือกำรท ำรัฐประหำรโค่นล้มผู้น ำคนก่อนก็ได้ แนวคิดนี้ตั้งอยู่บน

ควำมเชื่อว่ำ ผู้ปกครองต้องถือว่ำรัฐกิจเป็นเรื่องของสำธำรณะ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเหมือนกับ

ระบบกษัตริย์ (Merriam-Webster,n.d.,Online) อย่ำงไรก็ตำม ประเทศที่เป็นสำธำรณรัฐอำจมี

กำรปกครองแบบทั้งประชำธิปไตยหรือเผด็จกำรก็ได้ ดังประเทศในโลกที่ 3 ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งที่

ทหำรท ำรัฐประหำรขึ้นมำเป็นผู้น ำสูงสุด  

สำธำรณรัฐ สำมำรถแบ่งประเภทตำมผู้น ำได้ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบรัฐสภาอันมีประธานาธิบดีเป็นประมุข (Parliamentary Republic) 

 ระบบรัฐสภำอันมีประธำนำธิบดีเป็นประมุข มีลักษณะเช่นเดียวกับระบบกษัตริย์

ภำยใต้รัฐธรรมนูญ คือ ประธำนำธิบดี  เป็นเพียงประมุขฝ่ำยพิธีกรรมเหมือนกษัตริย์  

แต่ประธำนำธิบดีเป็นสำมัญชน ที่ทั้งได้รับกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน หรือกำรเลือก

หรือแต่งตั้งจำกรัฐสภำ อ ำนำจกำรบริหำรที่แท้จริงอยู่ที่ตัวนำยกรัฐมนตรี  และรัฐสภำ

ประธำนำธิบดีจงึมอี ำนำจจ ำกัด ซึ่งจะต้องมำจำกค ำร้องขอของนำยกรัฐมนตรแีละรัฐสภำ 

 ตัวอย่ำงระบบรัฐสภำอันมีประธำนำธิบดีเป็นประมุข  ได้แก่ อิรัก อินเดีย ตุรกี 

ออสเตรีย  เลบำนอน เนปำล ส ำหรับตัวอย่ำงก็คือ เยอรมัน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 เยอรมัน   

 เยอรมันเคยมีกำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิรำช มำตั้งแต่ก่อตั้งเป็นประเทศ

ในปี  1 8 7 1  แต่ ส งครำมโลกครั้ งที่  1  ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิดก ำรปฏิ วั ติ เ ยอรมันที่ ส่ ง ผล ใ ห้

สมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์ม ที่ 2 ต้องสละรำชสมบัติ และเยอรมันเข้ำสู่ยุคสำธำรณรัฐไวมำร์ 

(Weimar) อันมีกำรปกครองแบบประชำธิปไตย และระบบรัฐสภำอันมีประธำนำธิบดีเป็นประมุข 
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ระหว่ำงปี 1919 ถึง1933 เมื่อพรรคนำซีเข้ำมำมีอ ำนำจในรัฐสภำของเยอรมัน ฮิตเลอร์ ได้รับกำร

เสนอชื่อให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในปี 1933  เมื่อประธำนำธิบดีพอล ฟอน ฮินเดนเบิร์ก 

ถึงแก่อสัญกรรมในปี 1934 ฮิตเลอร์ ได้ควบทั้งต ำแหน่งประธำนำธิบดีและนำยกรัฐมนตรี

ภำยใต้ต ำแหน่ง ท่ำนผู้น ำ (Fuhrer)  

 หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เยอรมันแยกเป็น 2 ประเทศ คือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

เยอรมัน (German Democratic Republic) หรือ เยอรมันตะวันออกที่ มีกำรปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 

และสหพันธสำธำรณรัฐเยอรมัน (Federal Republic of Germany) หรือเยอรมันตะวันตก 

ซึ่งมีกำรปกครองประชำธิปไตยเสรีนิยม ก็ใช้กำรปกครองแบบรัฐสภำ อันมีประธำนำธิบดี

เป็นประมุข และเมื่อทั้ง 2 ประเทศรวมกันในปี 1990 เยอรมันยังคงรูปแบบของเยอรมันตะวันตก

ตลอดจนถึงปัจจุบัน 

 ประธำนำธิบดีเยอรมันในปัจจุบันมีอ ำนำจและบทบำท เช่น (Almond, et al., 2010, p. 266) 

 1. ลงนำมอนุมัตกิฎหมำย ให้ค ำปรึกษำแก่รัฐบำล 

 2. แตง่ตัง้หรอืปลดนำยกรัฐมนตรเีมื่อได้รับกำรเสนอจำกรัฐสภำ 

 3. ประกำศกำรยุบสภำเมื่อได้รับกำรรอ้งขอจำกนำยกรัฐมนตรี 

 4. เป็นประมุขในระดับพิธีกรรมในประเทศ และยังเป็นตัวแทนที่ทรงเกียรติของประเทศ

ในกำรตดิต่อกับต่ำงประเทศ 

 5. กำรประกำศสงครำมเมื่อได้รับกำรเสนอจำกรัฐสภำ      

 ประธำนำธิบดีของเยอรมันในปัจจุบัน มำจำกกำรเลือกของรัฐสภำทั้งสภำบนและ

สภำล่ำง ในทุก ๆ 5 ปี ภำยใต้กำรประชุมพิเศษ ที่เรียกว่ำ กำรประชุมระดับสหพันธรัฐ (Federal 

Convention) ประธำนำธิบดีคนปัจจุบัน คือ นำยโจอำคิม เกำฟ์ (ด ำรงต ำแหน่งปี 2012 -?) 

โดยนำยกลำฟ ์ได้รับกำรเสนอชื่อจำกพรรคกำรเมืองร่วมรัฐบำล ถึงแม้จะได้รับกำรต่อต้ำนจำก

นำงอังเกลำ แมร์เคิล นำยกรัฐมนตรกี็ตำม 

 นำยกรัฐมนตรีเยอรมัน (Germany Chancellor) ในปัจจุบันมีอ ำนำจ และบทบำทส่วนใหญ่ 

คล้ำยกับนำยกรัฐมนตรขีองอังกฤษ เชน่ (Hauss, 2009, pp. 160-161) 

 1. เป็นผู้น ำเสนอนโยบำยต่อรัฐสภำ 

 2. เป็นผู้น ำของรัฐบำลในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรรัฐกิจทั่วไป 

 3. มีอ ำนำจสำมำรถปรับคณะรัฐมนตรไีด้โดยไม่ต้องผำ่นรัฐสภำ 

 4. เป็นผู้น ำสูงสุดของระบบรำชกำรเชน่เดียวกับเป็นผู้บังคับบัญชำกองทัพ 

 5. สำมำรถออกพระรำชก ำหนดฉุกเฉิน อันเพิ่มอ ำนำจใหก้ับรัฐบำลในกรณีเร่งด่วนได ้ 
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 นำยกรัฐมนตรีเยอรมัน ถือได้ว่ำมีอ ำนำจสูงมำก และไม่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

ที่แน่นอน อันคล้ำยกับนำยกรัฐมนตรีอังกฤษ นำยกรัฐมนตรีที่ด ำรงต ำแหน่งยำวนำนที่สุดคือ 16 ปี 

ได้แก่  นำยเฮลมุต  โคลต์ จนมีคนขนำนนำมกำรปกครองของเยอรมันแบบ ไม่เป็น

ทำงกำรว่ำประชำธิปไตยแบบนำยกรัฐมนตรี (Chancellor democracy) นำยกรัฐมนตรีคน

ปัจจุบัน คือ นำงอังเกลำ แมร์เคิล (ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ปี 2005- ?) ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็น

ผู้หญิงคนแรกที่รับต ำแหน่งเช่นนี้ และนำงแมร์เคิล ยังได้รับกำรจัดอันดับจำกนิตยสำรฟอร์บ

ว่ำ เป็นผู้หญิงที่ทรงอทิธิพลที่สุดในโลกถึง 8 ครัง้ (The Guardian, 2015) 

 ระบบรัฐสภำ ไม่ว่ำมีพระมหำกษัตริย์ หรือประธำนำธิบดีเป็นประมุข มีข้อได้เปรียบ

และข้อเสียเปรียบ ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อได้เปรียบ 

 1. ระบบรัฐสภำ สำมำรถท ำให้กฎหมำยผ่ำนได้ง่ำยกว่ำระบบประธำนำธิบดี  

ซึ่งอำจเกิดภำวะชะงักงันระหว่ำงตัวประธำนำธิบดีกับรัฐสภำ 

 2. ระบบรัฐสภำ เอื้อต่อประเทศที่มีต่อแตกต่ำงของเชื้อชำติสูง เพรำะอ ำนำจ

สำมำรถกระจำยไปตำมพรรคกำรเมอืงต่ำง ๆ ไม่เหมอืนระบบประธำนำธิบดี ที่อ ำนำจส่วนใหญ่

อยู่ที่บุคคลคนเดียว 

 3. ประชำชนสำมำรถให้รำงวัล หรอืลงโทษผูน้ ำ คือ นำยกรัฐมนตร ีได้อย่ำงรวดเร็ว

เพรำะนำยกรัฐมนตร ีสำมำรถเปลี่ยนได้ง่ำยกว่ำในระบบประธำนำธิบดี 

 ข้อเสียเปรียบ  

 1. รัฐบำลขำดเสถียรภำพ หรือขำดควำมมั่นคง เพรำะมีควำมเปลี่ยนแปลง เช่น 

ยุบสภำได้ง่ำย ถ้ำพรรครว่มรัฐบำลไม่ใช่พรรคเดียวกุมอ ำนำจโดยเด็ดขำด 

 2. กฎหมำยอำจไม่ได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงรัดกุมพอ เหมือนระบบประธำนำธิบดี

โดยเฉพำะประเทศที่มสีภำเดี่ยว (Unicameralism)  

 3. รัฐสภำที่มีเพียงพรรคเดียว กุมอ ำนำจเด็ดขำดสำมำรถออกกฎหมำยได้

ตำมใจของตน 

2. ระบบประธานาธิบดี (Presidential system) 

 ระบบประธำนำธิบดี หมำยถึง ระบบที่ประมุขของรัฐ และประมุขของรัฐบำล

เป็นบุคคลคนเดียวกัน คือประธำนำธิบดี ประธำนำธิบดีมักมำจำกกำรเลือกตั้งทำงตรง 

ประเทศที่มีระบบประธำนำธิบดี  ก็ยังมีรัฐสภำที่ประกอบด้วยสมำชิกผู้แทนรำษฎรและ

วุฒิสมำชิก (ยกเว้นประเทศที่มีสภำเดี่ยว) ท ำให้ประธำนำธิบดีต้องสังกัดพรรคกำรเมืองด้วย  

ดังนัน้ กำรเลือกตั้งในระบบนี้ ประชำชนจะเลือกทั้งตัวประธำนำธิบดี และนักกำรเมอืง ที่มำจำก
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พรรคกำรเมือง ที่ประธำนำธิบดีสังกัด ผู้สมัครลงเลือกตั้งประธำนำธิบดียังต้องจับคู่กับผู้สมัคร

ลงเลือกตั้งต ำแหน่งรองประธำนำธิบดี (Vice President) ซึ่งมำจำกพรรคเดียวกัน อันจะเป็นกำร

รับประกันว่ำ จะสำมำรถท ำหนำ้ที่แทนประธำนำธิบดีได้ หำกเกิดกรณีฉุกเฉิน         

 ระบบประธำนำธิบดี แตกต่ำงจำกระบบรัฐสภำอันมีประธำนำธิบดีเป็นประมุข คือ

ประธำนำธิบดี มีอ ำนำจเต็มในกำรบริหำรรัฐบำล และกำรตั้งคณะรัฐมนตรีที่ไม่ใช่มำจำก

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฏร ดังนั้น  ฝ่ำยบริหำรจึงไม่ได้ เป็นฝ่ำยเดียวกับฝ่ำยนิติบัญญัติ  

ประธำนำธิบดีโดยมำกไม่มีสิทธิออกกฎหมำยเอง แต่มีสทิธิที่จะลงนำมอนุมัติหรือยับยั้งกฎหมำย

ที่มำจำกรัฐสภำ ประธำนำธิบดี มักถูกมองว่ำเป็นต ำแหน่งที่ทรงอ ำนำจ ท ำให้รัฐธรรมนูญ

ต้องก ำหนดให้ประธำนำธิบดี มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่แน่นอน ประธำนำธิบดียังสำมำรถ

ถูกตรวจสอบ และคำนอ ำนำจโดยฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำยตุลำกำร  (Lawson, 2006, 

pp. 204-206) ส่วนรองประธำนำธิบดีมีควำมส ำคัญ  คือ นอกจำกจะแบ่งเบำภำระ

ของประธำนำธิบดี เช่น สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนำธิบดี ในกรณีที่ประธำนำธิบดีไม่อยู่

ในประเทศ รองประธำนำธิบดีสำมำรถด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนำธิบดีแทนได้ หำกประธำนำธิบดี 

พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ เชน่ ลำออก หรอืถึงเสียชวีิต 

 ประธำนำธิบดี เป็นต ำแหน่งที่มเีสถียรภำพกว่ำนำยกรัฐมนตรี เพรำะนำยกรัฐมนตรี

สำมำรถพ้นจำกต ำแหน่งได้ ถ้ำฝ่ำยค้ำนยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ และมีกำรลงคะแนนเสียง

ไม่สนับสนุนรัฐบำลอย่ำงท่วมท้น แต่ประธำนำธิบดีมีเพียงแค่กำรปลดรัฐมนตรี ซึ่งมีปัญหำออก 

อย่ำงไรก็ตำม ประธำนำธิบดีก็สำมำรถพ้นจำกต ำแหน่งได้ หำกมีกำรกระท ำควำมผิดร้ำยแรง

อย่ำงเช่น เรื่องส่วนตัว ทำงรัฐสภำจะใช้วิธีกำรไต่สวนกำรกระท ำควำมผิด ( Impeachment) 

ซึ่งในหลำยประเทศมีโทษสูงสุดคือกำรไล่ออกจำกต ำแหน่ง และถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

(Magleby ,et al.,2006, p. 36) อย่ำงไรก็ตำม ประธำนำธิบดีในหลำยประเทศมำจำกกำรท ำ

รัฐประหำร หรือว่ำเป็นเผด็จกำรที่คบืคลำน สำมำรถแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรอืว่ำเข้ำไปแทรกแซงกำร

เลือกตั้ง เพื่อใหต้นด ำรงอยู่ได้นำนจนไม่สำมำรถไต่สวนกำรกระท ำควำมผิด ไม่ว่ำจะกระท ำทุจริต

อย่ำงไรก็ตำม    

 ตัวอย่ำงของประเทศที่มีระบบกำรปกครองแบบนี้คือ อัฟกำนิสถำน อำเจนตินำ 

เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ซูดำน ไนจีเรีย สหรัฐอเมริกำ ในบำงประเทศมีต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี

แทนรองประธำนำธิบดี เช่น อเมเนีย เกำหลีใต ้คำซักสถำน เปรู แต่นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจจ ำกัด

และยังได้รับแตง่ตัง้และควบคุมโดยประธำนำธิบดี  
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 สหรัฐอเมริกา 

 ในประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำ ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ มำจำกพรรคกำรเมือง 2 พรรค

คือ รีพับลิกัน และเดโมแครต สลับกัน และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี แต่สำมำรถด ำรงต ำแหน่ง

ได้เพียง 2 สมัยติดต่อกัน มีเพียงประธำนำธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ (ด ำรงต ำแหน่งปี 1933 -1945) 

ที่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ถึงสมัยที่ 4 ก่อนจะถึงแก่อสัญกรรม ในช่วงท้ำยของสงครำมโลกครั้งที่ 2 

ต่อมำจึงมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 1951 เพื่อลดวำระของประธำนำธิบดีลงมำ ดังเช่น

ในปัจจุบัน  

 ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ มีบทบำทและอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ (Bunch, 2000, 

pp. 67-88) 

 1. เป็นหัวหน้ำของคณะรัฐมนตรี ที่ท ำหน้ำที่บริหำรรัฐกิจในด้ำนต่ำง ๆ ประธำนำธิบดี 

ยังมีอ ำนำจบัญชำกำรรัฐบำลกลำง (Federal government) ที่ประกอบด้วยข้ำรำชกำรกว่ำ 

2.6 ล้ำนคน    

 2. เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เช่นเดียวกับผูพ้ิพำกษำศำลสูง เอกอัครรำชทูต อัยกำร 

รวมไปถึง ผูว้่ำกำรธนำคำรกลำง ซึ่งจะต้องผำ่นกำรรับรองจำกเสียงเกินครึ่งหนึ่งของวุฒิสภำเสียก่อน 

 3. เป็นประมุขในระดับพิธีกรรม ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้

ประธำนำธิบดี ยังได้ช่ือว่ำเป็นผู้เจรจำคนส ำคัญในประเด็นต่ำง ๆ ของควำมสัมพันธ์กับประเทศอื่น

ไม่ว่ำทำงกำรเมอืง เศรษฐกิจ หรอืสังคม 

 4. เป็นผู้แนะน ำคนส ำคัญ ที่จะชักจูงให้รัฐสภำแสดงควำมเห็นชอบแก่กฎหมำย 

นอกจำกนี ้ประธำนำธิบดียังเป็นผูล้งนำม เพื่อใหก้ฎหมำยที่ผ่ำนสภำมำนั้นสมบูรณ์ ประธำนำธิบดี 

ยังสำมำรถส่งกฎหมำยกลับคืน เพื่อให้สภำพิจำรณำใหม่ หรือแสดงสิทธิในกำรยับยั้ง (veto) 

กฎหมำยฉบับนั้น แต่ถ้ำทั้ง 2 สภำ ยังคงยืนยันกฎหมำยฉบับเดิม กฎหมำยก็จะถูกน ำออกมำใช้ 

ได้เลย 

 5. เป็นผู้ น ำ เสนองบประมำณให้รั ฐสภำได้พิจำรณำและให้กำรรับรอง  

โดยประธำนำธิบดี จะได้รับกำรช่วยเหลือจำกส ำนักกำรจัดกำรและงบประมำณ  

 6. เป็นผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุดของกองทัพ กฎหมำยอ ำนำจเกี่ยวกับสงครำม 

(The war powers Act) ในปี 1973 ได้อนุญำตให้ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ สำมำรถสั่งกำรกองทัพ

ในกำรเข้ำร่วมสภำวะแห่งควำมเป็นปรปักษ์ (hostility) ภำยใน 60 ถึง 90 วัน ต้องแจ้งให้รัฐสภำ

ทรำบก่อน เพื่อควำมเห็นชอบ 

 ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมรกิำ มักถูกมองจำกสำธำรณชนว่ำเป็นบุคคลซึ่งทรงอิทธิพล

ที่สุดในโลกทั้งที่ควำมจริงแล้ว ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ มีอ ำนำจที่จ ำกัด เพรำะรัฐธรรมนูญก ำหนดให้
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องค์กรต่ำง ๆ เช่น รัฐสภำ ตุลำกำร มีกำรตรวจสอบและคำนอ ำนำจกับประธำนำธิบดี  

นอกจำกนี้ในระดับต่ำงประเทศ แม้สหรัฐอเมริกำจะได้ชื่อว่ำเป็นมหำอ ำนำจหมำยเลข 1 ของโลก 

แต่ก็ใช่วำ่จะใช้อ ำนำจในกำรบงกำรประเทศเล็ก ๆ ได้ ตำมใจชอบ โดยเฉพำะยุคหลังสงครำมเย็น 

เพรำะแต่ละประเทศมีอิสระเป็นของตัวเอง และมีกำรพัฒนำประเทศ ไม่ว่ำด้ำนเศรษฐกิจและ

กำรทหำร ที่ทวีมำกขึ้น จนโลกเข้ำสู่ภำวะแห่งควำมหลำกหลำยของอ ำนำจ (plurality of power) 

นับแต่ตั้งก่อตั้งประเทศมำ สหรัฐอเมริกำมีประธำนำธิบดีด ำรงต ำแหน่งถึง 44 คน  ส ำหรับ

ประธำนำธิบดีคนปัจจุบัน คือ บำรัค โอบำมำ ยังได้ชื่อว่ำเป็นประธำนำธิบดีผิวสีคนแรก

ในประวัติศำสตร์ 

 ส ำหรับรองประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ถึงแม้จะมีควำมโดดเด่น โดยเฉพำะตอนลงสมัคร

แข่งขันร่วมกับประธำนำธิบดี  เป็นคู่ตัวแทนของพรรคกำรเมือง แต่เมื่อได้ด ำรงต ำแหน่ง

รองประธำนำธิบดี อ ำนำจและบทบำทไม่สำมำรถเทียบกับประธำนำธิบดีได้ เว้นไว้เสียว่ำ

ประธำนำธิบดีจะเสียชีวิต หรอืปรำศจำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรประเทศ รองประธำนำธิบดี

จงึจะมีอ ำนำจแทน (Sidlow and Henschen , 2006, p. 288) มีหลำยกรณีที่รองประธำนำธิบดี ขึ้น

ด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดี เช่น ลินดอน บี จอห์นสัน เป็นประธำนำธิบดี แทน จอห์น เอฟ 

เคนนำดี ที่ถึงแก่อสัญกรรม เพรำะถูกลอบยิงที่เมอืงดัลลัส รัฐเท็กซัส ในปี 1963 ส่วน เจอรัล ฟอร์ด 

ขึ้นด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดีแทนริชำร์ด นิกสัน  ที่ลำออกในปี 1974 อย่ำงไรก็ตำม 

รองประธำนำธิบดีมีเกียรติยศมำกดังเช่นอีกต ำแหน่งหนึ่งของรองประธำนำธิบดี คือเป็น

ประธำนวุฒิสภำ ซึ่งมีอ ำนำจเช่นเป็นประธำนดูแลกระบวนกำรต่ำง  ๆ ในวุฒิสภำ และ

ยังสำมำรถลงคะแนนเสียง หรอืชีข้ำดในกรณีที่วุฒิสภำไม่สำมำรถลงคะแนนเสียงโดยเด็ดขำด เพื่อ

ตัดสินใจในกรณีใดกรณีหนึ่งได้   

 ส ำหรับกำรถูกไต่สวนกำรกระท ำควำมผดินั้น ในประวัติศำสตร์มีประธำนำธิบดีสหรัฐ ฯ 

จ ำนวน 2 ท่ำน ที่ต้องเข้ำกระบวนกำรนี้ คือ แอนดรูว์ จอห์นสัน (ด ำรงต ำแหน่งปี 1865 –1869) 

และบิล คลินตัน (ด ำรงต ำแหน่งปี 1993-2001) ซึ่งโดนข้อหำให้กำรเท็จต่อช้ันศำล แต่ทั้งคู่สำมำรถ

รอดจำกกำรถูกถอดออกจำกต ำแหนง่ได้อย่ำงหวุดหวิด ส่วนรชิำร์ด นิกสัน ลำออกจำกต ำแหน่ง

ก่อนที่คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมผิด จะส่งรำยงำนไปให้รัฐสภำ (Bunch, pp. 67-88) 

ประธำนำธิบดีคนถัดมำ คือ เจอรัล ฟอร์ด (ด ำรงต ำแหน่งปี 1974-1977) ได้ใหก้ำรอภัยโทษแก่นิกสัน

แมจ้ะถูกโจมตีจำกสำธำรณชน ว่ำเป็นข้อตกลงระหว่ำงนกิสันและฟอร์ด มำตั้งแตต่้น 
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 ระบบประธานาธิบดี มีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อได้เปรียบ 

 1. ประธำนำธิบดี เป็นสัญลักษณ์ของอ ำนำจประชำชน เพรำะมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง 

 2. มีกำรแบ่งอ ำนำจกันอย่ำงชัดเจน ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ

เพรำะรัฐมนตรไีม่ได้เป็นสมำชิกของรัฐสภำ 

 3. ประธำนำธิบดีมีควำมเด็ดขำด สำมำรถบัญชำกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และด ำเนินตำม

นโยบำยได้อย่ำงต่อเนื่อง  เพรำะไม่ออกจำกต ำแหน่งได้ง่ำย  เหมือนระบอบรัฐสภำ

ที่เปลี่ยนนำยกรัฐมนตรไีด้ ถ้ำแพ้กำรลงมตไิม่ไว้วำงใจ 

 ข้อเสียเปรียบ  

 1. ประธำนำธิบดี สำมำรถเป็นเผด็จกำรได้ง่ำย จำกกำรค่อย ๆ แก้ไขกฎหมำย

เพื่อให้ตัวเองมอี ำนำจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   

 2. ท ำให้เกิดภำวะชะงักงันทำงกำรเมือง (Political Gridlock) คือ ประธำนำธิบดี 

อำจมีควำมขัดแย้งกับรัฐสภำ ซึ่งมีสมำชิกส่วนใหญ่มำจำกพรรคกำรเมืองอื่น ท ำให้ไม่สำมำรถ

ออกกฎหมำยฉบับส ำคัญได้ 

 3. ตัวประธำนำธิบดี มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่แน่นอน ดังนั้นสำธำรณชนไม่สำมำรถ 

เปลี่ยนแปลงประธำนำธิบดีที่ตนไม่พอใจได้ อันแตกต่ำงจำกระบบรัฐสภำ ดังที่ได้กล่ำวมำ 

3. ระบบประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา (Semi-Presidential system) 

 ระบบประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ หมำยถึงระบบที่ประธำนำธิบดี และนำยกรัฐมนตรี

เป็นประมุขร่วมกัน ประธำนำธิบดี เป็นประมุขของรัฐ และยังมีอ ำนำจร่วมกับนำยกรัฐมนตรี

ในกำรบริหำรประเทศ ซึ่งสัดส่วนของกำรแบ่งอ ำนำจของทั้ง 2 ต ำแหน่ง  มีควำมแตกต่ำง

ตำมแต่ละประเทศ  

 ตัวอย่ำงของประเทศที่มีกำรปกครองเชน่นี้ ได้แก่ แอลจเีรีย ซีเรีย ซิมบับเว โรมำเนีย 

อียิปต์ แต่ที่จะกล่ำวโดยละเอียด คือ ประเทศกรณีศึกษำ คือ ฝรั่งเศส และรัสเซีย เพรำะฝรั่งเศส

เป็นประเทศต้นแบบของระบบประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ ส่วนรัสเซียนั้นมีควำมน่ำสนใจในกรณีของ

ระบอบกำรเมือง ซึ่งเปลี่ยนไปมำระหว่ำงประชำธิปไตยและเผด็จกำร ซึ่งประธำนำธิบดีอย่ำง 

วรำดิมีร์ ปูติน มักถูกโจมตีว่ำใช้ควำมเป็นเผด็จกำร ที่ส่งผลต่อนโยบำยต่ำงประเทศ และ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ในยุคปัจจุบัน (Chambers, 2010, Online) 
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 ฝรั่งเศส 

 ฝร่ังเศส เคยผ่ำนระบบกำรปกครองมำเกือบทุกประเภท ไม่ว่ำสมบูรณำญำสิทธิรำช 

กษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญรัฐสภำ อันมีประธำนำธิบดีเป็นประมุข แต่ในสำธำรณรัฐที่ 5  

ฝรั่งเศสถือได้ว่ำเป็นต้นแบบของระบบประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ 

 บทบำทและอ ำนำจของประธำนำธิบดี กับนำยกรัฐมนตรขีองฝรั่งเศส มีดังต่อไปนี้ 

 ประธานาธิบดี 

 ประธำนำธิบดีฝรั่งเศส เป็นประมุขของรัฐ มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง มีกำรด ำรง

ต ำแหน่งวำระละ 5 ปี (จำกเดิม 7 ปี แต่ถูกลดลงโดยประชำมตใินปี 2000) ไม่เกิน 2 วำระ  

 ประธำนำธิบดีมบีทบำทและอ ำนำจ เชน่ (Mcquire, n.d., p. 434) 

 1. เป็นผู้แต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี และเป็นผู้อนุมัติรำยชื่อของรัฐมนตรี ตำมค ำแนะน ำ

ของนำยกรัฐมนตร ี

 2. เป็นผู้ลงนำมกฎหมำย แต่ไม่สำมำรถยับยั้งกฎหมำยจำกรัฐสภำ เหมือนระบบ

ประธำนำธิบดี แต่สำมำรถชะลอกำรออกกฎหมำย โดยส่งกฎหมำยฉบับนั้นให้ศำลรัฐธรรมนูญ

พิจำรณำ  

 3. เป็นประมุขในระดับพิธีกรรมในประเทศ และยังเป็นตัวแทนที่ทรงเกียรติของประเทศ

ในกำรติดต่อกับต่ำงประเทศ ประธำนำธิบดียังร่วมกับนำยกรัฐมนตรีเจรจำกับต่ำงประเทศ

ในประเด็นด้ำนต่ำง ๆ ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

 4. มีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำหนำ้ที่ระดับสูง ทั้งพลเรอืนและทหำร รวมถึงเอกอัครรำชทูต  

 5. สำมำรถออกกฎหมำยบำงฉบับได้ ผำ่นกำรท ำประชำมติจำกประชำชนทั้งประเทศ 

 6. สำมำรถยุบสภำได้ แต่ตอ้งปรึกษำนำยกรัฐมนตรี รวมไปถึงประธำนของสภำทั้ง 2 

เสียก่อน 

 7. เป็นผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด มีอ ำนำจในกำรสั่งกำรกองทัพโดยไม่ต้องผ่ำน

กำรเห็นชอบจำกรัฐสภำ  

 8. ในกรณีฉุกเฉิน ประธำนำธิบดีมอี ำนำจพิเศษ เช่น หำ้มประชำชนออกจำกเคหะสถำน 

ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ ห้ำมกำรชุมนุมแสดงออกทำงกำรเมือง หรือมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจค้น

เคหะสถำน โดยไม่ต้องมีหมำยค้น  

 ด้วยอ ำนำจที่มำกมำยเช่นนีข้องประธำนำธิบดีฝรั่งเศส ท ำให้มกีำรขนำนนำมว่ำเป็น

ประธำนำธิบดีที่มีอ ำนำจดุจกษัตริย์ (Quasi-Monarchial President) กระนั้น ในปัจจุบัน

ระบบกำรเมืองของฝรั่งเศส ก็ได้ยังพยำยำมถ่วงดุลอ ำนำจของประธำนำธิบดี  เช่น รัฐสภำ

สำมำรถปฏิเสธนำยกรัฐมนตรี ที่ประธำนำธิบดีต้องกำรแต่งตั้งได้ หำกเห็นว่ำไม่เหมำะสม 
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นอกจำกนี้ ศำลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ยังมีอ ำนำจมำกในกำรพิจำรณำกฎหมำยที่ออกโดย

ฝ่ำยบริหำร ประธำนำธิบดีคนปัจจุบัน คือ นำยฟร็องซัว ออล็องด์ จำกพรรคสังคมนิยม

ซึ่งบริหำรประเทศโดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จนัก จนได้เป็นประธำนำธิบดี

ที่ได้รับคะแนนควำมนิยมต่ ำที่สุดคนหนึ่งในประวัติศำสตร์ แม้วำ่คะแนนควำมนิยมนี้จะเพิ่มสูงขึ้นบ้ำง

เป็นบำงครัง้ (Laurence Frost, 2015, Online)   

 นายกรัฐมนตรี 

 นำยกรัฐมนตรี เป็นประมุขของรัฐบำล โดยประธำนำธิบดีอำจแต่งตั้งมำจำกนักกำรเมอืง 

หรือผู้ที่ไม่ใช่นักกำรเมืองก็ได้ตำมอัธยำศัย อย่ำงไรก็ตำมประธำนำธิบดีมักเลือกนำยกรัฐมนตรี

จำกกำรเสนอของพรรคร่วมรัฐบำล ที่มีคะแนนเสียงมำกที่สุดในสภำ เพื่อควำมอยู่รอด

ของรัฐบำลเอง ซึ่งอำจจะไม่ได้อยู่พรรคเดียวกับประธำนำธิบดีก็ได้ ดังค ำศัพท์ที่เรียกว่ำ  

“กำรด ำรงอยู่ร่วมกัน” (Cohabitation) ดังตัวอย่ำงของประธำนำธิบดี ฟร็องซัว มีแตร็อง  

จำกพรรคสังคมนิยม ได้แต่งตั้งให้นำยญำค ชีรัก ซึ่งมำจำกพรรครำลลีฟอร์เดอะรีพับลิก 

(Rally for the Republic) เป็นนำยกรัฐมนตรี ช่วงปี 1986–1988 อนึ่ง นำยกรัฐมนตรีของฝรั่งเศส

สำมำรถพ้นจำกต ำแหน่งได้ จำกกำรอภปิรำยไม่ไว้วำงใจของรัฐสภำได้อกีด้วย 

 นำยกรัฐมนตรฝีร่ังเศส มีบทบำทและอ ำนำจ เชน่ (Magstadt, 2006, pp. 150-151) 

 1. เป็นผู้จัดท ำ และน ำเสนอรำยชื่อคณะรัฐมนตรีให้กับประธำนำธิบดี โดยรัฐมนตรี

ต้องไม่ได้มำจำกสมำชิกของรัฐสภำ   

 2. จัดท ำด ำเนินกำรนโยบำยทั่วไปของประเทศ และบริหำรรัฐกิจตำมค ำชี้แนะ

ของประธำนำธิบดี  

 3. เป็นหัวหนำ้สูงสุดของระบบรำชกำร 

 นำยกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นำยมำนูเอล วำลส์ (ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ปี 2014-?) 

ซึ่งมำจำกพรรคกำรเมืองเดียวกัน ถือได้ว่ำเป็นนำยกรัฐมนตรีคนที่ 2 ในช่วงที่นำยออล็องด์

เป็นประธำนำธิบดี 

 รัสเซีย  

 ประธานาธิบดี 

 ประธำนำธิบดีรัสเซียมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง สำมำรถด ำรงต ำแหน่ง วำระละ 6 ปี 

ได้ไม่เกิน 2 วำระ ก่อนปี 2008 ประธำนำธิบดีมีวำระเพียง 4 ปีเท่ำนั้น สะท้อนให้เห็นว่ำ

รัสเซียในปัจจุบัน มีลักษณะไปทำงเผด็จกำร เพรำะผู้น ำได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนสำมำรถ

ด ำรงในต ำแหน่งได้ยำวนำนกว่ำเดิม  
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 ประธำนำธิบดีรัสเซีย มีอ ำนำจและบทบำท เชน่ (Mcquire, n.d., p. 444, Online) 

 1. เป็นประมุขในระดับพิธีกรรมในประเทศ และยังเป็นตัวแทนที่ทรงเกียรติของประเทศ 

ในกำรติดต่อกับต่ำงประเทศ ประธำนำธิบดียังร่วมกับนำยกรัฐมนตรีเจรจำและลงนำม

กับต่ำงประเทศ ในประเด็นด้ำนต่ำง ๆ ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

 2. มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี แต่ตอ้งได้รับกำรรับรองจำกสภำล่ำงหรือดูมำ 

และยังสำมำรถปลดนำยกรัฐมนตรไีด้ตำมควำมต้องกำร   

 3. ไม่ได้บริหำรรัฐกิจ แต่มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยของรัฐเพื่อให้นำยกรัฐมนตรี 

น ำไปปฏิบัติ โดยเฉพำะนโยบำยต่ำงประเทศ 

 4. ประธำนำธิบดีมีสิทธิยับยั้งกฎหมำย ถึงแม้ประธำนำธิบดีจะออกกฎหมำยเองไม่ได้

แตส่ำมำรถยื่นเสนอร่ำงกฎหมำยใหส้ภำไว้พิจำรณำ  

 5. เป็นผู้บังคับบัญชำกำรทหำรสูงสุด และยังควบคุมกำรใช้อำวุธร้ำยแรง ดังเช่น

หัวรบติดอำวุธนิวเคลียร์ 

 ประธำนำธิบดี ในรูปแบบประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำของรัสเซีย  ได้รับอ ำนำจ

อย่ำงมำกมำยจำกรัฐธรรมนูญในปี 1993 โดยประธำนำธิบดีคนแรกของรัสเซียภำยหลังกำรล่มสลำย 

ของโซเวียต คือ บอริส เยลต์ซิน มีนำยกรัฐมนตรีบริหำรงำนภำยใต้รัฐบำลของตน ถึง 6 คน 

(ช่วงปี 1992-1999) รัสเซียเคยมีต ำแหน่งรองประธำนำธิบดี แต่ภำยหลังวิกฤตกำรณ์รัฐสภำ

ของรัสเซีย ในปี 1993 ต ำแหน่งนี้ก็ถูกยุบไป ถึงแม้นำยกรัฐมนตรีจะมีอ ำนำจต่ ำกว่ำ

ประธำนำธิบดีมำก แต่วลำดีมีร์ ปูติน ได้ท ำให้ควำมสัมพันธ์เช่นนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขำ

จ ำเป็นต้องลงจำกต ำแหน่ง ในปี 2008 ตำมรัฐธรรมนูญ และได้เปิดทำงให้ดมิทรี เมดเวเดฟ

เป็นประธำนำธิบดี ส่วนตัวปูตินเอง ไปด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ซึ่งตำมควำมเชื่อของคนทั่วไป

ถือว่ำ ปูติน ใช้อิทธิพลบงกำรเมดเวเดฟ (Pan, 2009, Online) ในช่วงนั้นจึงกลำยเป็นว่ำ 

นำยกรัฐมนตรี มีอ ำนำจมำกกว่ำประธำนำธิบดีในเชิงปฏิบัติ นอกจำกนี้  ปูติน ยังใช้อิทธิพล

ผลักดันให้รัฐสภำแก้ไขกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ให้ประธำนำธิบดีรัสเซียสำมำรถด ำรงต ำแหน่ง

ได้วำระละ 6 ปี ดังนั้น ภำยหลังกำรเลือกตั้งในปี 2012 ปูติน ได้เป็นประธำนำธิบดีอีกครั้ง 

เขำจะเป็นประธำนำธิบดี จนถึงปี 2018 และถ้ำได้รับเลือกต่อไปอีกวำระหนึ่ง เขำจะถือได้ว่ำ

มีอ ำนำจเหนอืกำรเมอืงรัสเซีย นับตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2024  

 นายกรัฐมนตรี 

 นำยกรัฐมนตรีรัสเซีย ในฐำนะประมุขของรัฐบำล ไม่จ ำเป็นต้องเป็นนักกำรเมือง 

แตม่ำจำกกำรแตง่ตัง้ของประธำนำธิบดี 
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 นำยกรัฐมนตรมีีอ ำนำจและบทบำท ดังตอ่ไปนี้  

 1. บริหำรรัฐกิจโดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ มีหน้ำที่น ำเสนอรูปแบบและโครงกำรต่ำง ๆ 

ในกำรบริหำรประเทศ ต่อประธำนำธิบดี   

 2. มีสทิธิเสนอชื่อรองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตร ีต่อประธำนำธิบดี   

 3. มีอ ำนำจในกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้กับบรรดำรัฐมนตรี และข้ำรำชกำรอื่น ๆ 

 4. ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของประเทศ ในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ รวมไปถึงลงนำม

ในสนธิสัญญำกับต่ำงประเทศได้เชน่เดียวกับประธำนำธิบดี 

 ตำมรัฐธรรมนูญรัสเซีย กำรเสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีของประธำนำธิบดี หำกถูกปฏิเสธ 

โดยสภำดูมำ ถึง 3 ครั้ง ประธำนำธิบดีอำจยุบสภำเพื่อเลือกตั้งใหม่ ท ำให้สภำไม่กล้ำปฏิเสธ

กำรเสนอชื่อเช่นนี ้นำยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของรัสเซีย คือ นำยดมิตริ เมดเวเดฟ (ด ำรงต ำแหน่ง

ตั้งแต่ปี 2012-?) ภำพพจน์ของนำยเมดเวเดฟ เช่น กำรเป็นหัวเสรีนิยม และไม่กร้ำวร้ำวเหมือนปูติน

ได้ท ำให้ภำพพจน์ของกลุ่มผู้น ำรัสเซียนั้นดูดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม นำยเมดเวเดฟก็ยังถูกมองว่ำ

ได้รับกำรบงกำรจำกปูติน ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว 

 ระบบประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภามีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อได้เปรียบ 

 1. ประธำนำธิบดีมคีวำมมั่นคงในต ำแหนง่ เพรำะหลีกเลี่ยงกำรถูกโจมตีโดยตรง 

 2. ประธำนำธิบดีสำมำรถถอดถอนนำยกรัฐมนตรี ที่ไม่ได้รับควำมนิยมออกจำก

ต ำแหน่ง ได้ 

 3. มีกำรตรวจสอบและคำนอ ำนำจระหว่ำงประธำนำธิบดีกับนำยกรัฐมนตรี 

 ข้อเสียเปรียบ 

 1. ท ำเกิดควำมไม่ชัดเจนว่ำใครเป็นผู้รับผดิชอบต่อนโยบำยรัฐอย่ำงแท้จรงิ 

 2. ท ำให้สำธำรณชนเกิดควำมสับสนต่อรูปแบบควำมรับผิดชอบ และกำรควบคุม

บริหำร  

 3. อำจเกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้น ำทั้ง 2 ฝ่ำย ซึ่งน ำไปสู่ควำมซับซ้อนขึ้นไปอีก

หำกควำมขัดแย้งขยำยไปถึงรัฐสภำด้วย 

 

แบบเผด็จการ 

 ประเทศที่ปกครองแบบเผด็จกำรจ ำนวนมำกในประวัติศำสตร์ อำจมีกำรจัดวำงแผนผัง

ต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำรแตกต่ำงจำกรูปแบบทั้งหมดที่ได้กล่ำวมำ ซึ่งอำจมีลักษณะกำรผสมผสำน

ตำมอุดมกำรณ์สูงสุด ที่ตัวเองยึดถือกับระบบดังที่ได้กล่ำวมำทั้งหมด อย่ำงเช่น กำรปกครอง
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แบบฟำสซิสต์ เช่น ฮิตเลอร์ และมุโสลินี เป็นประมุขสูงสุดของเยอรมัน และอิตำลีแต่ไม่ไช่

ประธำนำธิบดี หรอืคอมมิวนิสต์ อย่ำงเช่นเกำหลีเหนือ ที่ผู้น ำเป็นประมุขสูงสุด (Supreme Leader) 

ที่มีกำรสืบทอดต ำแหน่งทำงสำยเลือด นอกจำกนี้ ยังมีประเทศที่ปกครองแบบเทวำธิปไตย 

อย่ำงเช่น นครรัฐวำติกัน และอิหร่ำน อย่ำงไรก็ตำม มีประเทศในกรณีศึกษำอัน ได้แก่ จีน 

และอิหร่ำน ซึ่งมักถูกสื่อตะวันตกโจมตีว่ำไม่เป็นประชำธิปไตย จึงท ำให้ควรศึกษำว่ำระบบ

กำรเมอืงของทั้ง 2 ประเทศนั้น มีควำมซับซ้อนอย่ำงไร  

จนี 

ในอดีตนั้น จีน มีทั้งกำรปกครองอันหลำกหลำย ไม่ว่ำแบบกษัตรยิ์นิยม ประธำนำธิบดี  

นำยพลในยุคขุนศกึนิยม เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอ ำนำจได้ ในปี 1949 จนี ก็มีระบบกำรปกครอง

ได้รับอิทธิพลอย่ำงสูง จำกพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภำพโซเวียต แต่ก็มีพัฒนำกำรและกำรจัดวำง

ต ำแหน่งเป็นของตัวเอง เช่น เหมำ เจ๋อตง ผู้น ำสูงสุดของจีน มีต ำแหน่งเป็นประธำน

พรรคคอมมิวนิสต์ และประธำนสำธำรณรัฐประชำชนจีน ภำยหลังจำกควำมล้มเหลวจำกนโยบำย

ก้ำวกระโดดไกล เหมำ ได้คงไว้แต่ประธำนพรรคคอมมิวนสิต์เพียงต ำแหน่งเดียว ในปี 1959   

ต่อมำรัฐธรรมนูญปี 1982 ได้เปลี่ยนต ำแหน่งชื่อประธำนพรรคคอมมิวนิสต์  

เป็น เลขำธิกำรพรรคคอมมิวนิสต์ และยังได้ตั้งต ำแหน่งประธำนำธิบดีขึ้นมำอีกด้วย โดยมี

นำยลี่ เซียน เนียน เป็นประธำนำธิบดีคนแรก อย่ำงไรก็ตำมในด้ำนปฏิบัติประธำนำธิบดี

เป็นเพียงต ำแหน่งหัวโขน ไม่มีอ ำนำจเท่ำกับเลขำธิกำรพรรค จนเมื่อนำยเจียง เจ๋อ หมิน 

ขึ้นมำมีอ ำนำจ ในปี 1989 ก็ได้ด ำรงต ำแหน่งทั้งเลขำธิกำรพรรค ประธำนำธิบดี และประธำน

คณะกรรมำธิกำรกลำงกองทัพ ควบคู่กันไป (แต่เวลำขึ้นด ำรงต ำแหน่งเหลื่อมล้ ำกันอยู่บ้ำง) 

เชน่เดียวกับผูน้ ำสืบต่อมำ คือนำยหู จิ่นเทำ และนำยสี จิ้นผิง ก็ได้ด ำรง 3 ต ำแหน่งควบกัน 

ประธานาธิบดี 

ประธำนำธิบดี มำจำกกำรเลือกของรัฐสภำจีน ที่มีชื่อว่ำสภำประชำชนแห่งชำติ  

(National People's Congress) มีกำรประชุมทุก ๆ 5 ปี เพื่อเลือกประธำนำธิบดี ประธำนำธิบดี

ยังมักมำจำกต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค ซึ่งจะต้องเป็นหัวหน้ำของคณะกรมกำรเมืองถำวร

แห่งพรรคคอมมิวนิสต์  (Politburo Standing Committee)  ซึ่งมีสมำชิกจ ำนวน 9 คน 

ดังนั้น ประธำนำธิบดีของจีนด ำรงต ำแหน่งได้วำระละ 5 ป ีเพียง 2 วำระ นอกจำกนี ้ประธำนำธิบดี 

ยังมีต ำแหน่งรองประธำนำธิบดี เพื่อช่วยบริหำรงำน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 

บทบำทและอ ำนำจอย่ำงเป็นทำงกำรของประธำนำธิบดี เช่น (China.Org.Cn, 2003, 

Online) 
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1. เป็นผู้แต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และสมำชิกสภำแห่งรัฐ รวมไปถึง

รัฐมนตรกีระทรวงต่ำง ๆ รวมถึงเอกอัครทูต แตต่้องได้รับกำรรับรองจำกสภำประชำชนแหง่ชำติ  

2. รับผิดชอบในกำรก ำหนด และสนับสนุนนโยบำยต่ำง ๆ ที่นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้น ำไป

ปฏิบัติ 

3. เป็นประมุขในระดับพิธีกรรมในประเทศ และยังเป็นตัวแทนที่ทรงเกียรติของประเทศ

ในกำรติดต่อกับต่ำงประเทศ ประธำนำธิบดียังร่วมกับนำยกรัฐมนตรีเจรจำและลงนำม

กับต่ำงประเทศในประเด็นด้ำนต่ำง ๆ ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

4. มีอ ำนำจในกำรประกำศกฎหมำยพิเศษ และภำวะฉุกเฉิน รวมไปถึงสงครำม  

5. เป็นผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด  

อย่ำงไรก็ตำม ประธำนำธิบดีมีอ ำนำจน้อยกว่ำเลขำธิกำรพรรคคอมมิวนิสต์

เพรำะจุดศูนย์กลำงอ ำนำจอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ แม้แต่กำรเป็นผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุดเอง

หำกประธำนำธิบดี ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนคณะกรรมกำรกองทัพกลำง ซึ่งควบคุม

กองทัพปลดปล่อยประชำชนจีนก็ไม่ได้มีอ ำนำจอย่ำงแท้จริงเหนือกองทัพ อันกลำยเป็นกำรแย่งชิง

อ ำนำจระหว่ำงบรรดำผู้น ำระดับสูงของจนี ดังเช่น นำยหู จิ่นเทำ ซึ่งขึน้ด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดีใน

ปี 2003 แต่นำยเจียง เจ๋อหมิน อดีตประธำนำธิบดียังคงเป็นประธำนคณะกรรมกำรกองทัพกลำง

อยู ่จนถ ึงป ี 2004  จ ึงลงจำกต ำแหน ่ง เพื ่อ ให ้นำยห ูส ืบต ่อ  (Tkacik Jr,2004,Online)  

ปรำกฏกำรณ์เช่นนี้สะท้อนว่ำ แม้จะจีนจะเข้ำข่ำยกำรปกครองแบบประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ แต่ก็

มีแผนผังทำงต ำแหน่งและอ ำนำจ ที ่ไม ่เหมือนประเทศในระบบนี ้ ที ่ไม ่ใช ่คอมมิวนิสต์ 

นอกจำกนี้ ยังมีตัวอย่ำงของนำยเติ้ง เสี่ยวผิง ซึ่งไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญอะไรเลย ในกำร

บริหำรประเทศ และของพรรคคอมมิวนิสต์ ยกเว้น ประธำนคณะกรรมกำรกองทัพกลำง แต่

กลับมีอ ำนำจที่แท้จริง (de facto) เหนอืเลขำธิกำรพรรคและประธำนำธิบดี 

นายกรัฐมนตรี  

นำยกรัฐมนตรี มีที่มำเช่นเดียวกับประธำนำธิบดี คือ ต้องเป็นหนึ่งในสมำชิกของ

คณะกรรมกำรกำรเมืองถำวรแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ และมีวำระเวลำเดียวกับประธำนำธิบดี  

นำยกรัฐมนตร ียังมีต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี อีก 1 ต ำแหน่ง ช่วยบริหำรงำน 

อ ำนำจและบทบำทของนำยกรัฐมนตรีของจีน ได้แก่ (People's Daily Online, 2004, 

Online) 

1. ก ำหนดนโยบำย และปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐ โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ  

2. เป็นผู้ดูแลระบบรำชกำรทั้งหมดผ่ำนสภำแหง่รัฐ และคณะรัฐมนตรี  

3. เสนอรำยชื่อรัฐมนตรี และข้ำรำชกำรต ำแหน่งให้กับประธำนำธิบดี  
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4. ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของประเทศ ในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ รวมไปถึงลงนำม

ในสนธิสัญญำกับต่ำงประเทศได้เชน่เดียวกับประธำนำธิบดี 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งนี้เป็นคนแรกของสำธำรณรัฐประชำชนจีน คือ นำยโจว เอินไหล 

(ด ำรงต ำแหน่ง ปี 1949-1976) นำยโจวได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นนำยกรัฐมนตรีที่ทรงอ ำนำจ

และบำรมีที่สุด ดังเช่น นอกจำกอ ำนำจในกำรบริหำรประเทศแล้ว เขำยังเป็นตัวแทนของประเทศจีน

ในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศในเกือบทุกครั้ง ด้วยบุคลิกของกำรเป็นนักกำรทูต

ส ำหรับนำยกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน  ที่ท ำงำนภำยใต้นำยสี จิ้นผิง  คือ นำยหลี่  เคอเฉียง 

(ด ำรงต ำแหน่งปี 2013-?) 

อิหร่าน 

กำรปกครองของอิหร่ำน มีลักษณะเฉพำะตัวที่ไม่เหมือนใครในโลก อันเป็นผลจำก

รัฐธรรมนูญในปี 1979 ที่ก ำหนดให้องค์กรทำงศำสนำเป็นองค์กรปกครองสูงสุด ดังนั้นผู้ที่มีอ ำนำจ

ทำงกำรเมืองอย่ำงแท้จริง ก็คือ ผู้เช่ียวชำญทำงศำสนำที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง ดังมีชื่อว่ำ

ประมุขสูงสุด (Supreme Leader) ส่วนประธำนำธิบดีที่มำจำกกำรเลือกตั้ง มีอ ำนำจจ ำกัด 

ทั้งคู่มอี ำนำจและบทบำท ดังต่อไปนี ้(Kesselman,et al., 2007, pp. 605-609) 

ประมุขสูงสุด   

ประมุขสูงสุด มำจำกกำรสรรหำจำกสำมัชชำนักปรำชญ์ (Assembly of Experts) 

ซึ่งประกอบด้วย ผู้เช่ียวชำญทำงศำสนำอิสลำม 88 คน ประมุขสูงสุดมีอ ำนำจอยู่เหนือกองทัพ 

ตุลำกำร สื่อมวลชน รวมไปถึงกำรก ำหนดนโยบำยส ำคัญ  อย่ำงนโยบำยต่ำงประเทศ

และกำรพัฒนำอำวุธนิวเคลียร์  ประมุขสูงสุดยังแต่งตั้งสมำชิกครึ่งหนึ่งของสภำผู้ชี้น ำ  

(Guardian Council) ซึ่งมีหน้ำที่คัดกรองผู้สมัครเข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดี ประมุขสูงสุด

จึงมีอ ำนำจเหนือประธำนำธิบดีอิหร่ำนโดยปริยำย ท ำให้อิหร่ำนเข้ำข่ำยกำรปกครองเทวำธิปไตย 

นอกจำกนี้ ชื่อเต็มของอิหร่ำน คือ สำธำณรัฐอิสลำมอิหร่ำน เพรำะถือว่ำกฏของศำสนำอิสลำม 

(ชำรีอะห)์ เป็นกฎหมำยของรัฐ   

ประธานาธิบดี  

ต ำแหน่งประธำนำธิบดี เริ่มต้นภำยหลังจำกกำรปฏิวัติอิหรำ่นในปี 1979 ที่รัฐธรรมนูญ

อิหร่ำน ก ำหนดให้ประมุขของรัฐบำล คือ ประธำนำธิบดี ร่วมบริหำรประเทศกับนำยกรัฐมนตรี 

ต่อมำต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี  ถูกยุบในปี 1989 โดยคนสุดท้ำย คือ นำยฮุสเซน มูซำวี  

(ด ำรงต ำแหน่งปี 1981-1989) ทั้งที่ควำมจริงแล้ว ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีอิหร่ำนมีมำหลำยร้อยปี 

ประธำนำธิบดีอิหร่ำน มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน มีวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่ง 4 ปี เพียง 2 วำระ ในกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดี หำกผูส้มัครที่ได้คะแนนเสียงมำกที่สุด
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ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละห้ำสิบ จะต้องมีกำรเลือกตั้งระหว่ำงผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 คน อีกครั้งเพื่อชี้ขำด 

ต ำแหน่งประธำนำธิบดี ยังต้องได้รับกำรยืนยันจำกประมุขสูงสุด  

อ ำนำจและควำมรับผดิชอบของประธำนำธิบดีอหิร่ำนเช่น (Wikipedia,2015,Online) 

1. เป็นผู้บริหำรรัฐกิจโดยเฉพำะทำงดำ้นเศรษฐกิจ   

2. เป็นผู้ออกอ ำนำจบริหำรสูงสุด  

3.เสนอรำยชื่อรองประธำนำธิบดี และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐสภำรับรอง  

4. มีอ ำนำจในกำรแตง่ตัง้เอกอัครทูต แตต่้องได้รับเสียงรับรองจำกรัฐสภำ  

นอกจำกนี้ ประธำนำธิบดียังสำมำรถถูกไต่สวนกำรกระท ำควำมผิดได้โดยรัฐสภำ 

อันเป็นสำเหตุหนึ่ง ที่ท ำใหป้ระธำนำธิบดีต้องแบกรับควำมรับผิดชอบแทนชนช้ันปกครองกลุ่มอื่น

ของอิหร่ำน อย่ำงเช่น ประมุขสูงสุด ด้วยควำมเหลื่อมล้ ำทำงอ ำนำจเช่นนี้ ท ำใหท้ั้งประธำนำธิบดี

และประมุขสูงสุด หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งไม่พ้น เพรำะธรรมชำติของประธำนำธิบดีซึ่งต้องกำร

อ ำนำจมำกกว่ำเดิม เพรำะไม่อยำกถูกหำว่ำเป็นประธำนำธิบดีซึ่งไร้อ ำนำจ (ดังที่เรียกว่ำ เป็ดงอ่ย)  

ต้องปฏิบัติตำมค ำบัญชำจำกผู้อื่นอยู่ตลอดเวลำ ดังเช่นประธำนำธิบดีคนแรก คือ อำบูฮัสซัน 

บำนิซำดร์ (ด ำรงต ำแหน่งปี 1980-1981) ที่ขัดแย้งกับโคมัยนีในเรื่องกำรบริหำรงำน จนเป็นเหตุให้

บำนิซำดร์ ถูกไต่สวนกำรกระท ำควำมผิด จนต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน ส ำหรับ

มะห์มูด อะหม์ะดีเนจำด ถึงแม้เคยเป็นผู้อยู่ในอำณัติของคำมัยนัย และมีควำมคิดที่อนุรักษ์นิยม

แบบสุดขั้วเช่นกัน แต่ก็มีกำรชิงอ ำนำจกัน จนเป็นเหตุใหค้นใกล้ชิดกับอะหม์ะดีเนจำดถูกด ำเนินคดี

ส่วน อะห์มะดีเนจำดเอง ยังถูกรัฐสภำซึ่งสนับสนุนโดยคำมัยนัยซักฟอก ในเรื่องค่ำเงินไรล์

และกำรด ำเนินนโยบำยทำงเศรษฐกิจที่ผิดพลำด ในปี 2012 (Torbati, 2012, Online) 

ส ำหรับประธำนำธิบดีคนปัจจุบัน ที่ขึ้นด ำรงต ำแหน่งเมื่อวันที่ 3 สิงหำคม ปี 2013 

คือ ฮัสซำน รูฮำนี ท ำให้เกิดควำมประหลำดใจแก่ชำวโลก เพรำะมีหัวปำนกลำงแนวปฏิรูป

และยังได้รับกำรศึกษำวิชำกฎหมำยจำกสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นภำพที่แตกต่ำงจำกอะห์มะดีเนจำด

โดยสิน้เชิง มีกำรวิเครำะหว์่ำอำจะเป็นไปได้ว่ำ เกิดจำกเจตจ ำนงของประชำชนที่ต้องกำรต่อสู้กับ

ชนช้ันปกครองอิหร่ำนหัวอนุรักษ์นิยม หรือจำกควำมต้องกำรของชนช้ันปกครองของอิหร่ำน

ในกำรปรับควำมสัมพันธ์กับโลกตะวันตกให้ดีก็ได้ อันกลำยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ในปี 2015 

อิหร่ำน สำมำรถตกลงกับตะวันตกในข้อตกลงเกี่ยวกับอำวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นประเด็นควำมขัดแย้ง

ระหว่ำงอหิรำ่นกับตะวันตกมำนำน (wikipedia, 2015, Online) 
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โครงสร้างการปกครองของอิหร่าน  

 

 
                   

ภาพ 5 แสดงโครงสร้างการปกครองของอิหร่าน 

 

ที่มา: BBC, 2009, Online 

 

จำกกำรเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษำ สำมำรถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. ประเทศกรณีศึกษำบำงประเทศ ก็ได้ท ำให้บทบำทของประมุขฝ่ำยบริหำรมีควำม

ไม่ชัดเจน เพรำะแต่ละประเทศมีบริบททำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน อย่ำงเช่น รัสเซียและฝรั่งเศส

ซึ่งมีรูปแบบประมุขของฝ่ำยบริหำรคล้ำยกัน คือ ประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ แต่ประธำนำธิบดี

ของรัสเซีย กลับมีอ ำนำจและเป็นเผด็จกำรมำกกว่ำประธำนำธิบดีฝรั่งเศส 

2. นอกจำกนี้แม้ว่ำอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐฯ จะถือได้ว่ำเป็นประชำธิปไตยเช่นเดียวกัน

แต่ก็มีรูปแบบของฝ่ำยบริหำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำก ด้วยปัจจัยทำงประวัติศำสตร์ สังคม และ

วัฒนธรรม เช่น อังกฤษ มีประมุขของรัฐ คือ กษัตริย์ ที่มำโดยรำชประเพณี ส่วนฝรั่งเศสและสหรัฐฯ 

มีประมุขของรัฐ คือ ประธำนำธิบดีที่มำจำกกำรเลือกตั้ง  

3. ส ำหรับอิหร่ำน และจีน มีกำรสร้ำงรูปแบบของฝ่ำยบริหำรเป็นแบบของตัวเอง  

(แม้จีนจะเลียนแบบโซเวียตในหลำยส่วน) โดยตั้งอยู่บนอุดมกำรณ์ที่เน้นกำรเสริมสร้ำงอ ำนำจ

ของฝ่ำยปกครอง มำกกว่ำจะเน้นให้ส่วนล่ำง คือ ประชำชนมีส่วนร่วม ประมุขของประเทศ

ขำดกำรเชื่อมตอ่กับมวลชน 

4. ส ำหรับอิหร่ำน ถึงแม้หลำยฝ่ำยจะจัดว่ำเป็นเผด็จกำรเช่นเดียวกับจีน แต่อิหร่ำน

มีประธำนำธิบดีที่มำจำกกำรเลือกตั้ง โดยกำรเปิดช่องทำงในกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำมำ

ประธำนำธบิดี ประมุขสูงสุด ผูล้งสมัครในกำรเลือกตั้ง 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐสภำ 

กองทัพ 

ฝำ่ยตุลำกำร 

สภำผูช้ี้น ำ 

สำมัชชำนักปรำชญ์ 

สภำเอ็กพีเดียนซี 

เลือกตั้งโดยตรง แต่ตั้งหรอืให้กำรเห็นชอบ ตรวจสอบคุณสมบัติผูส้มัคร 

สถำบันที่มำจำกกำรเลือกตั้ง สถำบันที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง 
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คำนอ ำนำจกับกลุ่มชนช้ันปกครองอื่น เช่น ประมุขสูงสุดได้ ส่วนจนีมีระบบที่ปิดตำยส ำหรับประชำชน

ยกเว้น จำกกำรแสดงออกทำงกำรเมอืงดำ้นอื่น ซึ่งก็ถูกจ ำกัดในระดับหนึ่ง 

 

สรุป  

ฝ่ำยบริหำรของรัฐ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ฝ่ำยของรัฐบำล ตำมแนวคิดของ มงแตสกี

เยอ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยของรัฐ และด ำเนินกำรให้นโยบำยเหล่ำนั้นเกิดประสิทธิผล ฝ่ำย

บริหำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประมุขของรัฐ ซึ่งโดยมำกเน้นไปที่พิธีกรรมและ

กำรทูตและประมุขของรัฐบำล ซึ่งมีอ ำนำจในกำรบริหำรรัฐบำล ฝำ่ยบริหำรแบ่งเป็น 1. กษัตริย์เป็น

ประมุข อันประกอบไปด้วย 1.1 ระบบกษัตริย์และระบบสมบูรณำญำสิทธิรำช ซึ่งกษัตริย์มักเป็นทั้ง

ประมุขของรัฐและรัฐบำล ระบบกษัตริย์ในอดีตนั้นมีอ ำนำจไม่เท่ำกับระบบสมบูรณำญำ

ส ิทธ ิร ำช  ซึ ่งม ีอ ำนำจอยู ่อย ่ำ ง เต ็ม เปี ่ยม ในกำรบร ิหำรประ เทศ  ด ังต ัวอย ่ำ ง เ ช ่น 

ซำอุดิอำระเบีย และสวำซิแลนด์ 1.2 ระบบกษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกำรผสม

ระหว่ำงระบอบกษัตริย์กับระบอบรัฐสภำ โดยที่กษัตริย์ในฐำนะเป็นประมุขของรัฐ มีอ ำนำจ

เพียงแต่ในระดับพิธีกรรมแต่ผู ้มีอ ำนำจ คือ นำยกรัฐมนตรี ซึ ่งเป็นประมุขของรัฐบำล 

ตัวอย่ำงเช่น ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ สวีเดน ฯลฯ 

 2. สำธำรณรัฐ ซึ่งมีคนธรรมดำเป็นประมุข  อันได้แก่ 2.1 ระบบรัฐสภำอันมี

ประธำนำธิบดีเป็นประมุข ซึ่งประมุขของรัฐเป็นประธำนำธิบดีซึ่งไม่มีอ ำนำจ แต่มีควำมส ำคัญ

ในทำงพิธีกรรมเช่นเดียวกับกษัตริย์ ส่วนผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรประเทศ คือ นำยกรัฐมนตรี 

ในฐำนะเป็นประมุขของรัฐบำล ตัวอย่ำงได้แก่ เยอรมัน 2.2 ระบบประธำนำธิบดี ซึ่งประธำนำธิบดี 

ท ำหน้ำที่เป็นทั้งประมุขของรัฐและรัฐบำล และมีอ ำนำจในกำรบริหำรประเทศอย่ำงเต็มที่  

ตัวอย่ำงได้แก่ สหรัฐอเมริกำ 2.3 ระบบประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ (Semi-Presidential system) 

ซึ่งประมุขของรัฐคือ ประธำนำธิบดี แบ่งอ ำนำจกับนำยกรัฐมนตรี ในกำรบริหำรประเทศ 

3. ระบอบเผด็จกำร (Dictatorship) ซึ่งเป็นระบอบที่ประเทศนั้น  ๆ คิดขึ้นมำเป็นพิเศษ

ดังตัวอย่ำงเช่น อิหร่ำน ซึ่งเป็นรัฐศำสนำที่มีผูเ้ช่ียวชำญทำงศำสนำเป็นประมุขสูงสุด และมีอ ำนำจ

มำกกว่ำประธำนำธิบดี ซึ่งเป็นประมุขของรัฐบำล ส่วนจีน มีลักษณะคล้ำยระบบประธำนำธิบดี

กึ่งรัฐสภำ แต่เลขำธิกำรพรรคคอมมิวนิสต์มีอ ำนำจมำกกว่ำประธำนำธิบดี ประมุขของจีน

ที่มีอ ำนำจสูงสุด จึงเป็นทั้งประธำนำธิบดี เลขำธิกำรพรรค และประธำนคณะกรรมกำรกองทัพกลำง

ควบคู่ไปด้วย ส่วนประมุขของรัฐบำล คือ นำยกรัฐมนตรี มีอ ำนำจอย่ำงจ ำกัด โดยมุ่งเน้นไปที่

เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก 
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ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. ท่ำนคิดว่ำระบอบสมบูรณำญำสทิธิรำชยังจ ำเป็นในประเทศยุคใหม่หรอืไม่ อย่ำงไร 

2. ประมุขของรัฐจ ำเป็นต้องมำจำกกำรเลือกตั้งหรอืไม่ เพรำะอะไร 

3. เหตุใดกำรปกครองของประเทศต่ำง ๆ จงึมีกำรจัดวำงต ำแหนง่ประมุขที่แตกต่ำงกัน 

4. ท่ำนคิดว่ำรองประธำนำธิบดี ควรมีบทบำทและอ ำนำจมำกกว่ำเท่ำที่เป็นอยู่หรอืไม่ 

5. ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ควรมีอ ำนำจเกี่ยวกับสงครำมมำกกว่ำที่เป็นอยู่หรือไม่  

เพรำะเหตุใด 

6. ท่ำนคิดว่ำในอนำคต จีนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งของประมุขของรัฐหรือไม่  

อย่ำงไร 

7. ประมุขสูงสุดของอิหร่ำน ควรมีอ ำนำจและบทบำทดังที่มใีนปัจจุบันหรือไม่ เพรำะอะไร 
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บทท่ี 7 

 

ฝ่ายนิตบิัญญัติ (Legislature) 

 

ฝา่ยนิตบิัญญัติเป็นฝา่ยที่ 2 ของรัฐบาล ตามแนวคิดของมงแตสกีเยอ ที่ตอ้งถ่วงดุลอ านาจ

กับฝา่ยอื่น ฝา่ยนิติบัญญัติ หมายถึง องค์กรของรัฐที่ออกกฎหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ คือ

รัฐสภา (Parliament) อันเป็นสถานที่ส าหรับประชุมเพื่อถกเถียง อภิปราย และลงคะแนนเสียง

ของสมาชิกรัฐสภา ในการร่างและผลักดันกฎหมายต่าง  ๆ (Axford, et al., 2002, pp. 

336-338) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายอ านาจอื่นก็สามารถออกกฎหมายได้เช่นกัน เช่น ฝ่ายบริหาร

ออกพระราชก าหนด (พรก.) ในกรณีฉุกเฉิน แต่ก็ต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภา จึงจะ

กลายเป็นพระราชบัญญัติ (พรบ.) หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ตามปรกติ รัฐสภามีความส าคัญ

ส าหรับรัฐ คือ เป็นสัญลักษณ์ของอ านาจประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 

ประเทศที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยต้องมีรัฐสภา เพราะสมาชิกรัฐสภาเป็นตัวแทน

ของประชาชน นอกจากนี้ รัฐสภายังสร้างความชอบธรรมของกฎหมาย และระบอบการ

ปกครอง ซึ่งแม้แต่ประเทศเผด็จการเองก็มีรัฐสภา โดยความโปร่งใสและความเป็นอิสระของ

รัฐสภา ก็แปรผันตามความเป็นเผด็จการของประเทศนั้น ๆ  

หน้าที่ของรัฐสภา 

หนา้ที่ของรัฐสภาได้แก่ (Beetham, 2007, p. 5) 

1. ออกกฏหมาย 

2. ให้การเห็นชอบการเก็บภาษี รวมไปถึงงบประมาณ และค่าจา่ยของประเทศ  

3. พิจารณาและตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทั้งนโยบายและตัวบุคคล 

4. ให้การเห็นชอบสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

5. มีการหารอืหรอืถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของประเทศ หรอืกับต่างประเทศ 

6. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ระบบรัฐสภาอันมีกษัตริย์ หรือประธานาธิบดีเป็นประมุข มีต้นแบบ คือ เวสมินสเตอร์ 

(Westminster) ของอังกฤษ ซึ่งมีการปะปนกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายบริหาร

กล่าวคือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถเป็นฝ่ายบริหารได้ ในทางกลับกันระบบประธานาธิบดี 

ประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา และแบบเผด็จการ ดังเช่น จีน และสหภาพโซเวียต ถือว่าฝ่ายบรหิาร 

เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  จะไม่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(หรือชื่ออื่น เชน่ สภาประชาชนในบางประเทศ) 
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รัฐสภาของประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยม 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ววา่ รัฐสภานั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับประชาธิปไตย แตอ่ย่างไรก็ตาม

ประเทศที่มีรัฐสภา ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไป เพราะประเทศ

ซึ่งมีการปกครองแบบเผด็จการเทียม เผด็จการอ านาจนิยม หรือแม้แต่เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ

อย่างเช่น เกาหลีเหนือ ก็ยังมีรัฐสภา คุณสมบัติดังต่อไปนี้ของรัฐสภา จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า

ประเทศนัน้เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมมากน้อยเพียงใด (Ibid., 7) 

1. เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ รัฐสภาเป็นตัวแทนอันชอบธรรม

และทั่วถึงกับเท่าเทียมกันของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  

และกลุ่มต่าง ๆ  

2. มีความโปร่งใส รัฐสภาเช่นนี้มีการเปิดให้สาธารณชนติดตาม หรอืตรวจสอบกิจกรรม

ของรัฐสภา ผา่นสื่อมวลชน 

3. เข้าถึงได้อย่างสะดวก นั้นคือ รัฐสภาเปิดให้องค์กรหรือกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ 

สามารถเข้ามาติดตอ่ ร้องทุกข์ หรอืเข้ามาร่วมกิจกรรมกับรัฐสภาได้ตลอดเวลา และทั่วถึง 

4. มีความรับผิดชอบ นั้นคือ สมาชิกของรัฐสภามีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม

ในการปฏิบัติภาระกิจเพื่อประชาชน ซึ่งลงคะแนนเสียงเลือกพวกตนเข้ามา 

5. มีคุณภาพ นั้นคือ รัฐสภาต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ค่านิยมของ

ความเป็นประชาธิปไตย ไม่ว่าการออกกฎหมาย หรือการพิจารณาการท างานของรัฐบาล

อันส่งผลประโยชน์ตอ่ประชาชนทั้งมวล  

 

ระบบของรัฐสภา 

การแบ่งระบบของรัฐสภาเป็นไปตามจ านวนของสภา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในโลกนี้

จะแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 1) ระบบสภาเดี่ยว (Unicameralism) และ 2) ระบบสภาคู่ (Bicameralism) 

นอกจากนี้ ยังมีระบบพิเศษที่ด ารงคู่อยู่กับรัฐสภาด้วย คือ ระบบกรรมาธิการ (Committee)  

(National Democratic Institute For International Affairs, pp. 1-11, Online) 

1. ระบบสภาเดี่ยว (Unicameralism) 

 ระบบสภาเดี่ยว หมายถึง การปกครองที่มอีงค์กรนิตบิัญญัติ หรอืรัฐสภาเพียงสภาเดียว 

ส่วนใหญ่เป็นประเทศเล็ก และเป็นรัฐที่มคีวามเป็นหนึ่งเดียวกัน หรอืมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 

เชน่ อัลบาเนีย บังคลาเทศ อิหร่าน เคนยา เกาหลีใต้ คิวบา ลาว จนี  
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 ข้อได้เปรียบของระบบสภาเดี่ยว 

 1. การออกกฎหมายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และปราศจากความขัดแย้ง เพราะไม่ต้องผ่าน

สภามาก 

 2. สภาเดี่ยว มีการรับผดิชอบต่อการออกกฎหมายของตัวเองเต็มที่ 

 3. มีความสะดวกในการเลือกตั้ง เพราะมีเพียงผู้แทนของประชาชนเพียงสภาเดียว 

 ข้อเสียเปรียบของระบบสภาเดี่ยว 

 1. สภามีขนาดเล็ก ท าให้มอี านาจในการตรวจสอบฝา่ยบริหารนอ้ย 

 2. กฎหมายที่ผ่านสภาอาจมคีวามบกพร่อง โดยที่ไม่มีแหล่งอื่นตรวจสอบ 

 3. ไม่เหมาะสมกับประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของกลุ่มชนและเชือ้ชาติ  

 ส าหรับประเทศกลุ่มกรณศึีกษา ซึ่งมีระบอบรัฐสภาเดี่ยว อันจะสามารถสะท้อนถึง

รูปแบบการปกครอง ว่าเป็นเผด็จการได้อย่างชัดเจนนัน้ ได้แก่ จีน และอิหร่าน 

 จนี 

 รัฐสภาของจีนมีชื่อว่า สภาประชาชนแห่งชาติ (National People's Congress) 

ซึ่งได้รับการระบุจากรัฐธรรมนูญปี 1982 ว่าเป็นองค์กรสูงสุดของอ านาจรัฐ มีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 

3,000 คน มาจากการเลือกทุก 5 ปี สมาชิกได้รับเลือกจากสภาประชาชนประจ ามณฑล 

ซึ่งมาจากการเลือก โดยประชาชนจีนทุกคนที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มีการประชุมทุกปี  

เป็นเวลา 2 อาทิตย์ และทุก ๆ 5 ปี จะประชุมกันเพื่อเลือกประธานาธิบดี สาเหตุที่จีนจัดว่า

อยู่ในระบบสภาเดี่ยว ทั้งที่เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และมีชนเผ่าต่าง ๆ  ถึง 56 ชนเผา่ 

เพราะพรรคคอมมิวนิสต์มีอ านาจในการออกกฎหมาย โดยมีรัฐสภาเปรียบได้กับสภาตรายาง

แม้แต่การเลือกผู้น าฝ่ายบริหาร ก็ล้วนแต่ได้รับการก าหนดจากพรรคคอมมิวนิสต์แล้วทั้งสิ้น 

แม้ในรัฐธรรมนูญจะระบุไว้ว่า สมาชิกรัฐสภามีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 

รวมไปถึงการตั้งกรรมการตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างอิสระ (Susan V. Lawrence and Michael 

F. Martin, 2013, Online) 

 อิหร่าน 

 ภายหลังปฏิวัติอิสลามในปี 1979 อิหร่านได้เปลี่ยนจากระบบ 2 สภา เป็นสภาเดียว

โดยการยุบวุฒิสภา เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า สภาที่ปรึกษาอิสลาม

แห่งอิหร่าน (Islamic Consultative Assembly of Iran) หรือมาจเลส (Majles) สภาผู้แทนราษฎร

ของอิหร่าน มีสมาชิก 290 คน มาจากการเลือกตั้งทุก 4 ปี โดยคุณสมบัติผู้สมัครจะได้รับ

การพิจารณาจากสภาผู้ชี้น า (Guardian Council) รัฐสภาของอิหร่านแม้จะมีอ านาจมากมาย

ไม่ว่าการออกและพิจารณาร่างกฎหมาย แล้วยังมีอ านาจในการเห็นชอบคณะรัฐมนตรี  
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และสามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ยกเว้น ประธานาธิบดี รัฐสภายังสามารถ

พิจารณางบประมาณของรัฐบาล เงินกู้ให้กับต่างประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ฯลฯ 

แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า เป็นรัฐสภาตามรูปแบบของประเทศประชาธิปไตย เพราะถูกควบคุม

ทางอ้อม โดยสภาผูชี้น้ า เช่น การคัดสรรคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา เป็นตัวกลั่นกรองกฎหมาย

จากสภาผู้แทนราษฎร และยังมีอ านาจในการตีความกฎหมายฉบับนั้น สอดคล้องกับกฎหมาย

ทางศาสนา หรือชะรีอะฮ์หรือไม่ (Wikipedia, 2015, Online) การที่สภาผู้ชี้น า ประกอบด้วย

สมาชิกซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทางศาสนา และไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน อันสะท้อนให้เห็น

ถึงความเป็นรัฐอนุรักษ์นิยม หรือรัฐศาสนาของอิหร่าน ซึ่งกฏหมายที่ได้รับการอนุมัติโดยสภา

ผู้ชีน้ าอาจไม่ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่   

2. ระบบสภาคู่ (Bicameralism) 

 ระบบสภาคู่ หมายถึง การปกครองที่มอีงค์กรนิติบัญญัติ หรอืรัฐสภาที่ประกอบด้วย 

2 สภา ดังตอ่ไปนี ้

 2.1 สภาล่าง (Lower house) หรือสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับประเทศประชาธิปไตย

สมาชิกจะมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 

 2.2 สภาสูง (Upper house) หรือวุฒิสภา (Senate) ซึ่งมาจากทั้งการเลือกตั้ง

หรือแตง่ตัง้ หรอืทั้ง 2 ประเภทพร้อมกัน ตามแตร่ัฐธรรมนูญของประเทศนัน้ก าหนด 

 ข้อได้เปรียบของระบบสภาคู่ 

 1. สภาสูง ช่วยตรวจสอบและขัดเกลากฎหมายที่มาจากสภาล่าง  

 2. สภาสูง ช่วยคานอ านาจของสภาล่าง และป้องกันไม่ให้เสียงข้างมากมีอ านาจ

มากเกินไป 

 3. สภาสูง ช่วยตรวจสอบอ านาจบริหารให้มปีระสิทธิภาพดีขึ้น  

 4. สภาสูง เป็นตัวแทนของประชาชนได้หลากหลายมากขึ้น  

 ข้อเสียเปรียบของระบบสภาคู่ 

 1. สภาสูงอาจท าให้การออกกฎหมายเกิดความล่าช้า และซับซ้อนเกินจรงิ 

 2. พรรคการเมือง 2 พรรคขึ้นไป เข้ากุมอ านาจในคนละสภา อาจท าให้เกิด

ความชะงักงันทางการเมอืง  

 3. สภาสูงอาจมแีนวคิดอนุรักษ์นยิม ที่เน้นผลประโยชน์ของชนช้ันปกครอง 

 ประเทศที่มีระบบสภาคู่มีอยู่เป็นจ านวนมากในโลกนี้  ดังในกรณีศึกษาที่เป็น

ประชาธิปไตยเสรีนิยม 2 ประเทศ คือ อังกฤษ ซึ่งเป็นต้นแบบของรัฐสภา และให้อ านาจแก่

รัฐสภาสูงสุด และสหรัฐฯ ซึ่งใหอ้ านาจแก่รัฐสภาอย่างมหาศาล ในการคานอ านาจกับฝ่ายบริหาร
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และฝ่ายตุลาการ รวมไปถึงเผด็จการอ านาจนิยมอย่างรัสเซีย  ซึ่งรัฐสภามักถูกครอบง า

โดยองค์กร หรอืกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 

 อังกฤษ 

 รัฐสภาของอังกฤษมีความเป็นมาอันยาวนานนับพันปี และเป็นต้นแบบของรัฐสภา

ที่ใช้กันทั่วโลก คือ แบบเวสมินสเตอร์ (Westminster Model) ค าว่ารัฐสภาเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

ในยุคของพระเจ้าเฮนรี ที่ 3 ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าจอห์น ผู้ทรงมอบอ านาจกษัตริย์

ใหอ้ยู่ภายใต้สัญญาแม็คนาคาตาร์ ภายหลังจากนั้น กษัตริย์ยังทรงมีอ านาจสูสี ทัดทาน กับขุนนาง

ตลอดมา และในที่สุดรัฐสภาของอังกฤษเพิ่งจะมีอ านาจเหนือกษัตริย์อย่างแท้จริง ในช่วงการปฏิวัติ

อันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) เมื่อปี 1688 ที่บรรดาขุนนางสามารถโค่นล้มพระเจ้าเจมส์ที่ 2 

ได้ส าเร็จ ถึงแม้สถาบันกษัตริย์จะยังคงเป็นประมุขของรัฐ แตร่ัฐสภาได้มีอ านาจเพิ่มขึ้นมหาศาล

เช่น อ านาจในการเก็บภาษี การสืบสันตสมบัติ ฯลฯ รัฐสภาของอังกฤษถือได้ว่ามีความเป็นอิสระ

โดยเด็ดขาดและสูงสุด (supremacy of parliament) คือมีอ านาจมากกว่าทั้งฝ่ายบริหาร

และฝ่ายตุลาการ กฎหมายของรัฐสภาไม่อาจถูกตั้งค าถาม หรือปฏิเสธโดยฝ่ายตุลาการ

เพราะถือว่ารัฐสภาเป็นตัวแทนมาจากประชาชน 

 รัฐสภาของอังกฤษ ประกอบด้วย 2 สภา คือ 1) สภาขุนนาง (House of Lords) และ 

2) สภาสามัญชน (House of Commons) (Garnett and Lynch, 2009, pp. 172-200) 

 1. สภาขุนนาง (House of Lords)  

 สภาสูงหรือวุฒิสภา อันประกอบด้วยสมาชิก (ศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ เพียร์

หรือ Peers) 760 คน ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งของสมเด็จพระบรมราชินีนาถโดยการทูลถวาย

รายชื่อจากนายกรัฐมนตรี มีเพียง 92 คน ที่อยู่ในต าแหน่ง โดยเป็นทายาทของตระกูลขุนนางเก่า 

สมาชิกมาจากประชาชน จากอาชีพ วัย ชนช้ัน อันหลากหลาย ประมุขของสภาขุนนาง

ยังด ารงต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีด้วย สภาขุนนางมีหน้าที่ คือ พิจารณาร่างกฎหมายจากสภาล่าง

และยังมีการไต่สวน และตรวจสอบการท างานของรัฐ แต่ไม่มีอ านาจในการยับยั้งกฎหมาย 

ได้เแต่เพียงชะลอการออกกฎหมาย โดยการส่งกฎหมายกลับไปให้สภาล่างพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 2. สภาสามัญชน (House of Commons) 

 สภาล่าง หรือสภาผู้แทนราษฏร อันประกอบด้วย สมาชิกดังที่ เรียกว่า

สมาชิกรัฐสภา (Member of parliament) มีจ านวน 650 คน มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 

มีหน้าที ่คือ ออกและพิจารณาร่างกฎหมาย ตรวจสอบการท างานและคานอ านาจกับฝ่ายบริหาร

เชน่ มีการตัง้คณะกรรมาธิการ และมีการเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจการท างานของรัฐบาล  
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 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลพยายามปรับปรุงหรือปฏิรูปสภาขุนนางใหม้ีความเป็น

ประชาธิปไตยมากขึ้น อย่างเช่น ในปี 1978 คณะกรรมาธิการที่น าโดย ลอร์ดโฮมออฟเดอะเฮอร์เซล

ได้เสนอให้สมาชิกของสภาขุนนางมาจากการเลือกตั้ง 2 ใน 3 ส่วน 1 ใน 3 มาจากการแต่งตั้ง 

แต่ไม่ส าเร็จ หรือ ในปี 1997 รัฐบาลที่มาจากพรรคเลเบอร์ ได้เสนอกฎหมายให้ยกเลิกสิทธิ

ในการรับต าแหน่งสมาชิกสภาขุนนางตามสายเลือด จากที่นั่งทั้งหมด 600 กว่า จนเหลือเพียง 

92 ที่นั่ง ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน (Parliament.uk, n.d., Online)  

 สหรัฐอเมริกา 

 รัฐสภาของสหรัฐฯ ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการก าหนดจากรัฐธรรมนูญ

ให้มีการคานอ านาจกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ด้วยอ านาจอย่างมหาศาล โดยเฉพาะ

การอนุมัติงบประมาณ รัฐสภาของอเมริกามีชื่อว่า คองเกรส (Congress) ประกอบด้วย 2 สภา

คือ วุฒิสภา (senate) และสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives)  (Patterson, 2008, 

pp. 301-315)   

 1. วุฒสิภา (senate) 

 วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีจ านวน 100 คน ดังนั้นใน 50 รัฐ

ของอเมริกา ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่จะมีตัวแทน คือ วุฒิสภาได้รัฐละ 2 คน วุฒิสมาชิก

ด ารงต าแหน่งได้วาระละ 6 ปี แต่เปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่จ านวน 2 ใน 3 ทุก 2 ปี มีหน้าที่

กลั่นกรองกฎหมาย โดยการเปิดการอภปิรายได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น วุฒิสภายังมีบทบาทส าคัญ

คือ การพิจารณาและการยอมรับตุลาการ ตุลาการศาลสูงสุด รัฐมนตรี ผู้ว่าการธนาคารกลาง 

รวมไปถึงเอกอัครราชทูต ที่มาจากการเสนอของประธานาธิบดี วุฒิสภายังให้การอนุมัติต่อ

สนธิสัญญาของรัฐบาลที่กระท ากับต่างประเทศ และยังร่วมในการไต่สวนการกระท าความผิด

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้เป็นประธานวุฒิสภา คือ รองประธานาธิบดีซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

แต่เป็นรองประธานวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ของสภาอย่างแท้จริง โดยมีชื่อว่า

เพรสิเดนโปรเทมปอเร (President Pro Tempore) ต าแหน่งนี้มาจาก วุฒิสมาชิกที่อาวุโสที่สุด

ของสภา 

 ด้วยอ านาจและบทบาทเช่นนี้ วุฒิสภาจึงมักถือได้ว่าเป็นองค์กรทรงเกียรติ

และมีอ านาจทางการเมืองที่สุดองค์กรหนึ่งของสหรัฐอเมริกา  วุฒิสมาชิกหลายคน

ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี อย่างเช่น จอห์น เอฟ เคนนาดี ลินดอน บี จอห์นสัน ริชาร์ด 

นิกสัน รวมไปถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ บารัค โอบามาเองก็เคยเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐอิลนิอย 
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 2. สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีจ านวน

435 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งครั้งละ 2 ปี สัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นไปตาม

ขนาดของรัฐ แต่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ต้องมีการก าหนดสัดส่วนของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรใหม่ ทุก 10 ปี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร 

สภาผูแ้ทนราษฎร มีหน้าที่และอ านาจ คือ ออกและพิจารณาร่างกฎหมาย สภาผูแ้ทนยังสามารถ

เลือกประธานาธิบดีได้ หากคะแนนเสียงของคณะผูเ้ลือกตั้งไม่สามารถชีข้าดได้ แต่ก็ยังเป็นผูร้ิเริ่ม

การไต่สวนการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมไปถึงประธานาธิบดี ผูม้ีอ านาจมากที่สุด

ในสภานี้ คือ ประธานสภาผูแ้ทนราษฏร (Speaker of House of Representatives)  

 ตามรัฐธรรมนูญของอเมริกา กฎหมายจะผ่านสภาเพื่อส่งมอบให้ประธานาธิบดี

ลงนามอนุมัติได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของเสียงส่วนใหญ่ คือ 2 ใน 3 ของทั้ง 2 สภา 

(Supermajority) แตถ่้าประธานาธิบดีปฏิเสธไม่ยอมลงนามกฎหมาย หรอืแสดงความไม่เห็นด้วย

กับกฎหมาย ก็จะส่งกฎหมายกลับคืนให้รัฐสภาพิจารณาใหม่ ถ้ารัฐสภาร่วมกันออกเสียง

ด้วยอัตราส่วนเท่าเดิม คือ 2 ใน 3 ของทั้ง 2 สภา ในการส่งกฎหมายให้ประธานาธิบดี

ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และประธานาธิบดีปฏิเสธอีก กฎหมายก็สามารถถูกน าออกใช้ได้

โดยปราศจากการลงนามอนุมัตขิองประธานาธิบดี 

 ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างรัฐสภากับประธานาธิบดีอเมรกิัน มีเป็นจ านวนมาก 

จนประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีลักษณะเหมือนเป็ดง่อยเช่นเดียวกับประธานาธิบดีอิหร่าน ดังกรณีของ

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีพรรครีพับลิกันเป็นผู้ครองเสียงข้างมาก

และต้องการให้คะแนนเสียงความนิยมของโอบามาลดลง จงึท าให้เกิดความขัดแย้งกันหลายครั้ง

เช่น ประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ นายจอห์น โบเนอร์ ซึ่งมาจากพรรคริพับลิกันไม่สามารถตกลง

กับ โอบามา ในเรื่องก าหนดงบประมาณและเพดานหนี้สาธารณะในปี 2011 จนเกือบจะเลยเส้นตาย

ซึ่งอาจส่งผลให้สหรัฐฯ ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามเวลา อันจะส่บผลให้ความน่าเชื่อถือของ

รัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง และอาจท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรง ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นซ้ าอีก

ในปี 2013 (Wikipedia, 2015, Online) 

 นอกจากนี้ ประธานาธิบดีและรัฐสภายังมีความขัดแย้งในเรื่องนโยบายต่าง ๆ 

เช่น วิกฤตการณ์ช่องแคบ ปี 1996 ที่รัฐบาลของบิล คลินตัน ปฏิเสธไม่ยอมอนุมัติวีซ่า

ให้กับนายลี เต็งหุย ประธานาธิบดีไต้หวัน ในการแวะเยือนสหรัฐอเมริกา ด้วยความกลัวว่า

จะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์กับจีน ซึ่งเลวร้ายมานาน เพราะนายหุยเป็นผู้รณรงค์ให้ไต้หวัน

เป็นเอกราชจากจีน แต่รัฐสภาที่มีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก ลงมติทั้งสภาล่างและสภาบน 
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(ส่วนคลินตันสังกัดพรรคเดโมแครต) ให้มกีารอนุมัตวิีซ่าแก่นายหุย เข้ามาแวะในสหรัฐฯ ในที่สุด 

ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอเมริกาอยู่ในขั้นวิกฤต จนถึงขั้นประชันหน้ากันทางทหาร 

(CNN, n.d., Online) 

 รัสเซีย 

 รัสเซียมีรัฐสภาและมีการเลือกตั้งอย่างเสรีเป็นครั้งแรกในปี 1906 แต่อ านาจรัฐสภา

ในยุคนั้น ยังถูกจ ากัดโดยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ในหลายประเด็น ในยุคของสหภาพโซเวียต 

มีการปกครองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันประกอบด้วยสมาชิก 1,500 คน โดยสมาชิกสภาล่าง

มาจากการเลือกตั้งของท้องถิ่น ส่วนสมาชิกสภาสูงมาจากการเลือกตั้งของสาธารณรัฐ 15 แห่ง 

ถึงแม้จะมีการประชุมกัน 2 ครั้งต่อปี สภานิติบัญญัติก็เป็นเพียงสภาตรายางที่ถูกควบคุม

โดยพรรคคอมมิวนสิต์ ซึ่งมีสภาสูงสุด คือ สภาเปรซิเดียม ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากผูน้ าของพรรค

ในยุคของมิคาอิล กอร์บาชอฟ ได้พยายามสร้างสภาใหม่ขึ้น เพื่อลดอ านาจของพรรคคอมมิวนิสต์ลง 

ภายใต้ชื่อ สภาตัวแทนประชาชนแห่งสหภาพโซเวียต (Congress of People's Deputies of the 

Soviet Union) เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย รัฐธรรมนูญของรัสเซียฉบับปี 1993 ได้เปลี่ยนแปลง

ระบบรัฐสภา ที่คงค้างมาจากยุคโซเวียต เป็นสภาแห่งสาธารณรัฐ (Federal Assembly) 

อันประกอบด้วย วุฒิสภา (Federation Council) และสภาผู้แทนราษฏร (Duma) ดังนี้ 

(Sakwa, 2002, pp. 125-132) 

 1. วุฒสิภา (Federation Council)  

 วุฒิสภา มีจ านวนวุฒิสมาชิก 170 คน มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยสภาท้องถิ่น

และผูว้่าการรัฐ วุฒิสภา มีหน้าที ่คือ ร่วมมือกับสภาดูมา ในการจัดท าและลงคะแนนเสียงให้กับ

ร่างกฎหมาย มีหน้าที่อนุมัติการปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศ และให้การยินยอมต่อ 

พรก.ฉุกเฉิน หรือกฎอัยการศึก ตามค าสั่งของประธานาธิบดี รวมไปถึงการพจิารณาและยอมรับ

ผูพ้ิพากษาศาลสูงสุด และเจ้าหนา้ที่ระดับสูงอื่น ๆ เชน่เดียวกับวุฒิสภาของสหรัฐฯ    

 2. สภาดูมา (Duma)   

 สภาดูมาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรซึ่งมีสมาชิกจ านวน  450 คน มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง สภาดูมา มีหน้าที่ คือ การออกและพิจารณาร่างกฎหมาย มีหน้าที่ร่วมกับ

วุฒิสภา ในการรับรองบุคคลที่ประธานาธิบดีแต่งตั้ง เชน่ นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีแตท่ี่สภาดูมา

พิจารณาเพียงสภาเดียว ได้แก่ ต าแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางของรัสเซีย และการซักฟอก 

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวมไปถึงการเปิดการไต่สวนการกระท าความผิด

ต่อบุคคลในรัฐบาล เช่น ประธานาธิบดีที่จะต้องให้มีเสียง 2 ใน 3 ของสภาเห็นชอบ เพื่อส่งให้
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วุฒิสภาเห็นชอบในอัตราส่วนอีกเช่นกัน แต่ก็ต้องผ่านการเห็นชอบโดยศาลสูงสุดเสียก่อน

ว่าการกระท าเช่นนั้นของประธานาธิบดี เป็นความผดิอย่างแท้จริง (Hauss, 2009, p. 250)  

 ความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดี  และรัฐสภารัสเซีย ได้เกิดขึ้นหลายครั้ง

และครั้งซึ่งถือว่าได้เกินเลยไปถึงระดับการใช้ความรุนแรง ได้แก่ วิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญของรัสเซีย 

ในเดือนกันยายน ปี 1993 ที่ประธานาธิบดีเยลต์ซินสั่งยุบสภา ตัวแทนประชาชนแห่งสหภาพโซเวียต

และสภาโซเวียตสูงสุด (Supreme Soviet) เพื่อจะให้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบดังในปัจจุบัน 

ด้วยสาเหตุส าคัญเพราะ รัฐสภาแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายหลายประการของเยลต์ซิน

เช่น นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ นอกจากนี้  การที่เยลต์ซินสั่งให้มีประชามติเพื่อร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่  เพื่อให้ประธานาธิบดีมีอ านาจมากกว่าเดิมเช่นสามารถยุบสภาได้  

ท าให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย จึงท าการไต่สวนความผิด

ของประธานาธิบดี โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่ออกมาประท้วงบนถนน ส่วนบรรดา

สมาชิกรัฐสภา ได้ท าการยึดรัฐสภาไว้กว่า 10 วัน เยลต์ซินจึงสั่งให้ทหารท าการปราบปราม

การประท้วงและเข้ายึดรัฐสภา มีผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน ก่อนเหตุการณ์จะคลี่คลายลง 

(Almond, et al., 2010, pp. 361-362) 

 ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารยังเข้ามาแทรกแซงรัฐสภาอย่างมากมาย นอกจากพรรค

ยูไนเต็ดรัสเซีย ภายใต้อ านาจของปูติน จะสามารถผูกขาดที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  

ปูติน ยังเปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดที่มาของวุฒิสภารัสเซียจากเลือกตั้งโดยตรง

เป็นระบบเลือกตั้งทางอ้อมจากสภาท้องถิ่น  และการแต่งตั้งจากผู้ว่าการรัฐ  ซึ่งเอื้อต่อ

การใช้ระบบเส้นสาย ท าใหส้มาชิกวุฒิสภามีสภาพสมยอมกับฝ่ายบริหารมากขึ้น เพราะหลายคน

แม้แต่ประธานวุฒิสภาเอง ก็มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูติน อันเป็นผลให้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยสหพันธรัฐ เป็นแบบรวมศูนย์อ านาจและเผด็จการอย่างมาก (Ross, n.d., Online) 

 

ระบบคณะกรรมาธิการ (Committee)  

คณะกรรมาธิการ หมายถึง กลุ่มตัวแทนที่มาจากพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล 

รวมไปถึงวุฒิสภา ในการช่วยรัฐสภาจัดท าร่าง และพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับประเด็นในทุกด้าน

ของประเทศ รวมไปถึงตรวสอบการท างานของฝ่ายบริหาร เพื่อชดเชยข้อเสียเปรียบ

ของความใหญ่โต และความซับซ้อนของรัฐสภา โดยเฉพาะสภาคู่ (และสภาเดี่ยว เช่น จีน) 

นอกจากนี ้ยงัมกีารจัดตัง้กรรมาธิการวิสามัญ (ad hoc committee) ที่อาจประกอบด้วย สมาชิก

ที่ไม่ใช่นักการเมือง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะที่ส าคัญของประเทศ เช่น การไต่สวนพิจารณา

ความผิดของประธานาธิบดี คณะกรรมาธิการ ถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อนของรัฐสภา หากรัฐสภา
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เข้มแข็ง คณะกรรมาธิการก็เข้มแข็งเช่นกัน คณะกรรมาธิการนั้น โดยภาพรวมเป็นศูนย์รวมของ

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านของสภา และยังมีความส าคัญ คือ เป็นผู้น าเสนอมุมมองและความคิดต่าง ๆ 

ให้แก่สภา และยังเอื้อให้สภามีการอภิปราย ถกเถียงกันในประเด็นต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้

คณะกรรมาธิการ สามารถไกล่เกลี่ยความเห็นที่ขัดแย้งในสภา เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในที่สุด  

(Patterson, n.d., p. 317)   

ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ คณะกรรมาธิการของอังกฤษ จะตั้งคณะกรรมาธิการที่ท างาน

แบบกว้าง ๆ เช่น มีคณะกรรมาธิการเลือกสรร (Select Committees) ซึ่งตรวจสอบและจัดท า

รายงานต่อการท างานของกระทรวงต่าง ๆ จนไปถึงเรื่องทางเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการรว่ม 

(Joint Committees) ที่ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิก คณะกรรมาธิการทั่วไป 

(General Committees) ซึ่งสังกัดอยู่แต่สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายโดยละเอียด 

เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมาธิการของสหรัฐฯ มีความแตกต่างจากของอังกฤษ 

เช่น คณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกจากทั้งวุฒิสภาและ

สภาผู้แทนราษฎร ที่มีการแบ่งคณะกรรมาธิการเป็นกลุ่มย่อยที่เป็นอิสระจากกัน ในการร่าง

และพิจารณากฎหมาย รวมไปถึงตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเฉพาะด้าน เช่น กิจการต่างประเทศ

ความมั่นคงของชาติ การพาณิชย์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา ฯลฯ ในประวัติศาสตร์

คณะกรรมาธิการที่อื้อฉาวที่สุด คือ คณะกรรมการไต่สวนพฤติกรรมอันไม่เป็นอเมริกัน  

(House Un-American Activities Committee) ของสภาผู้แทนราษฏร ในทศวรรษที่ 40 และ 50

ที่ท าการไต่สวนพฤติกรรมของคนอเมริกัน ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับลัทธิคอมมิวนิสต์  

อันเป็นผลให้คนบริสุทธิ์จ านวนมาก โดยเฉพาะในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ต้องถูกด าเนินคดี

และติดคุก (Wikipedia, 2015, Online) 

ส่วนของรัสเซีย คณะกรรมาธิการของสภาสหพันธรัฐ มีลักษณะคล้ายสหรัฐอเมริกา

คือ พิจารณาประเด็นย่อยต่าง ๆ เชน่ คณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญ กิจกรรม

ทางกฎหมายและกระบวนยุติธรรม รวมไปถึงการพัฒนาขบวนการประชาสังคม คณะกรรมาธิการ

เกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณรัฐ นโยบายภูมิภาค การปกครอง และกิจกรรมส่วนท้องถิ่น

ของสว่นเหนือ คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและความมั่นคง คณะกรรมาธิการ

เกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินของสหพันธรัฐ ฯลฯ  
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จากการเปรียบเทียบประเทศกรณศีกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. รัฐสภา เป็นองค์กรที่บ่งชี้ความเป็นประชาธิปไตยของประเทกรณีศึกษาได้ใน

ระดับหนึ่ง เพราะรัฐสภาโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฏร เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนจากการเลือก

ของประชาชนโดยตรง และมีบทบาทมาคานอ านาจกับประมุขของฝ่ายบริหาร ไม่ได้มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เช่น อังกฤษ และสหรัฐฯ และฝา่ยตุลาการซึ่งประมุขไม่ได้มาจาก

การเลือกตั้งจากประชาชน  

2. ในประเทศประชาธิปไตย บทบาทและหน้าที่ของรัฐสภาก็มีความแตกต่างกัน  

ตามแต่มุมมองของประเทศนั้น ต่อประชาธิปไตย ในด้านการถ่วงดุลอ านาจ เช่น อังกฤษ 

อ านาจแก่รัฐสภาสูงมาก แต่สหรัฐฯ ต้องการให้รัฐสภามีการถ่วงดุลกับฝ่ายอื่น  ๆ ไม่ว่าบริหาร

หรอืตุลาการ 

3. อังกฤษเป็นตัวอย่างของประเทศประชาธิปไตย ที่สภาบน คือ สภาขุนนางไม่ได้มาจาก

การเลือกตั้ง ท าใหเ้กิดค าถามว่า เป็นเรื่องจ าเป็นหรือไม่ที่สภาทุกระดับจะต้องมาจากการเลือกตั้ง 

เพราะการสมาชิกของสภาขุนนาง อาจมาจากกลุ่มหลากหลายอาชีพ หรือผู้เช่ียวชาญในวงการต่าง ๆ  

อันแตกต่างจากกลุ่มสภาล่าง ซึ่งอาจจะมาจากกลุ่มนายทุน หรอืผูม้ีอิทธิพลในท้องถิ่นดังในประเทศ

ก าลังพัฒนาจ านวนมาก หากเป็นเชน่นี ้สภาบนจะสามารถถ่วงดุลอ านาจกับสภาล่างได้ 

4. รัฐสภาไม่อาจเป็นตัวบ่งบอกความก้าวหน้า หรือประสิทธิภาพของการท างาน

ของประเทศได้เสมอไป เพราะรัฐสภาเกิดจากแนวคิดเรื่องของประชาธิปไตย คือ การระดม

ความคิดเห็นในการออกกฎหมาย และการถ่วงดุลอ านาจ แม้ว่าการระดมความคิดเห็น

อาจได้ความคิดที่ดี แต่จุดด้อย คือ หากมีความแตกต่างทางความคิดมากเกินไป และที่ส าคัญ

ถ้าแอบแฝงด้วยการแย่งชิงอ านาจทางการเมือง  ก็ท าให้เกิดการชะงักงันทางการเมือง 

อย่างเช่นกรณีสหรัฐฯ และรัสเซีย 

 

สรุป 

ฝ่ายนิติบัญญัติ มีองค์ประกอบส าคัญ คือ รัฐสภา เป็นสิ่งส าคัญส าหรับประชาธิปไตย  

หนา้ที่ของรัฐสภา ได้แก่ 1. ออกกฏหมาย 2. ให้การเห็นชอบการเก็บภาษี รวมไปถึงงบประมาณ 

และค่าจ่ายของประเทศ 3. พิจารณาและตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทั้งนโยบาย และตัวบุคคล 

4. ให้การเห็นชอบสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 5. มีการหารือหรือถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ

ของประเทศ หรอืกับต่างประเทศ รัฐสภามีต้นแบบ คือ เวสมินเตอร์จากอังกฤษ รัฐสภาของประเทศ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม มีคุณสมบัติ คือ 1. เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง 2. มีความโปร่งใส 

3. เข้าถึงได้อย่างสะดวก 4. มีความรับผิดชอบ และ 5. มีคุณภาพ รัฐสภามี 2 ระบบ คือ 
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1. ระบบสภาเดี่ยว ซึ่งเหมาะสมส าหรับประเทศขนาดเล็ก ยกเว้น จีน และอิหร่าน ซึ่งมีการปกครอง

แบบเผด็จการ ที่ใช้องค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในการควบคุมสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 

และ 2. ระบบสภาคู่ ซึ่งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมอย่างเช่น อังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

มักมาจากการเลือกตั้ง (ยกเว้นสภาขุนนางของอังกฤษ) และมีการถ่วงดุลกันอย่างมาก  

ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ส่วนรัฐสภาของรัสเซียนั้น สะท้อนถึงความเป็นเผด็จการที่ฝ่ายบริหาร

สามารถเข้ามากุมอ านาจเหนอืรัฐสภา 

นอกจากนี้ ยังมีระบบพิเศษที่ด ารงคู่อยู่กับรัฐสภาด้วยคือ ระบบกรรมาธิการ ซึ่งเป็น

กลุ่มตัวแทนของรัฐสภา ในการจัดท าร่างและพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับประเด็นในทุกด้าน

ของประเทศ รวมไปถึงตรวสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ซึ่งประเทศกรณีศึกษาต่างมีโครงสร้าง

และหนา้ที ่แตกต่างกันไป 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย  

1. ประเทศตา่ง ๆ จ าเป็นต้องมีรัฐสภาหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

2. ท่านคิดว่าควรมีสภาชนิดอื่นนอกเหนือจากสภาเดี่ยวและสภาคู่หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

3. ท่านคิดว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ควรเป็นสภาเดี่ยวหรอืสภาคู่ เพราะอะไร 

4. สภาสูง หรือวุฒิสภาของประเทศต่าง ๆ ควรมีแหล่งที่มาคือการเลือกตั้งหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 

5. ความเป็นอิสระโดยเด็ดขาด และสูงสุดของรัฐสภาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ควรใช้

ในประเทศอื่นหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

6. ท่านคิดว่าประมุขฝ่ายบริหาร คือ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ควรมีอ านาจเหนือรัฐสภา

หรอืไม่ เพราะอะไร 

7. รัฐสภาควรมีระบบกรรมาธิการหรอืไม่ เพราะอะไร 
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ฝ่ายตุลาการ (Judiciary) 

 

ฝ่ายตุลาการ (Judiciary) เป็นฝ่ายที่ 3 ตามแนวคิดของมงแตสกีเออ ภายใต้ทฤษฎี

แหง่การแบ่งแยกอ านาจ ฝา่ยตุลาการ ไม่ได้เป็นฝา่ยออกกฎหมายหรือเป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย 

หากมีอ านาจและหน้าที่ ในการพิจารณาและตีความกฎหมาย หรืออรรถคดีต่าง ๆ ซึ่งออกโดย

ฝ ่ายน ิต ิบ ัญญัต ิ และฝ ่ายบร ิห าร  อ ัน เ ป ็นก ารคานอ า น าจก ับ อ า น าจทั ้ง  2 ฝ ่า ย 

(Dyck,2006,p.216) นอกจากนี้ฝ่ายตุลาการยังน าเสนอกลไกส าหรับการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง ของทุกสถาบันทางการเมืองเช่นเดียวกับการตีความกฏหมายสูงสุด อย่างเช่นกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ซึ่งท าใหตุ้ลาการเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของวิชาการเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ 

 

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ เชน่ (Barrington,et al., 2010, pp. 281-283)  

1. ตัดสินคดีความและก าหนดโทษที่แน่ชัด  

2. พิจารณาและตีความกฎหมายฉบับนั้น ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ

หรอืไม่ 

3. ตีความกฎหมายใหก้ับหนว่ยงานอื่น 

4. ช่วยเสริมสร้างนโยบายของรัฐเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับปัญหาทางสังคมอันเร่งรีบ 

5. ยุติความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกัน หรอืขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน 

6. ช่วยให้การกระท าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เช่น การแย่งชิงทายาทของคู่สมรส 

การหย่าร้าง การเปลี่ยนชื่อ 

 

ชนิดของศาล 

ประเทศต่าง ๆ ล้วนมีการแบ่งชนิดของศาล โดยมีศาลยุติธรรม(Court of Justice) 

เป็นองค์ประกอบส าคัญ ศาลยุติธรรม หมาย ถึงศาลที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษา

คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีเด็กและเยาวชน คดีภาษี และคดีที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ หรือศาลทหาร (Martial Court) อันเป็นศาล

ที่มีหน้าที่หลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหาร นอกจากนี้ ศาลที่มีความเกี่ยวข้องกับ

การเมอืงมากที่สุดได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง (Ibid., 2010, pp. 283-284) 
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1. ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court)  

 เป็นศาลสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมากที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่

ในการพิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาและฝ่ายบริหาร มีความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร ศาลเช่นนี้ไม่ได้มีอยู่ในทุกประเทศ อย่างเช่นอังกฤษ หรือ

สหรัฐอเมริกา นั้น มีศาลสูงสุดท าหนา้ที่นี้แทน 

2. ศาลปกครอง (Administrative Court) 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน

กรณีหนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หรอืเจา้หน้าที่ของรัฐด้วยกัน  

 

ฝ่ายตุลาการกับแนวคดินติิรัฐ (Rule of law) 

สิ่งที่เจา้หน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะฝา่ยตุลาการตอ้งเน้นย้ า ปฏิบัติตามและให้การส่งเสริม

มากที่สุดเพื่อให้สังคมและรัฐเกิดความมั่นคงและสงบสุข  คือ แนวคิดนิติรัฐ (Rule of law) 

หรือ ภาวะที่ถือความส าคัญของกฏหมายเป็นเรื่องส าคัญสูงสุด อันมีลักษณะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(Yu and Guernsey, n.d., Online) 

1. กฎหมายต้องมีอยู่และได้รับการยอมรับจากประชาชนทุกคน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่

ของรัฐ 

2. กฎหมายต้องมกีารบังคับใช้ 

3. กฎหมายมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนคือไม่สามารถลงโทษบุคคลซึ่งกระท า

ความผิดก่อนที่กฎหมายฉบับนั้นจะถูกน าออกมาใช้ 

4. กฎหมายต้องถูกเขียนอย่างชัดเจน และสมเหตุสมผล เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้

ที่ไม่ยุติธรรม 

5. กฎหมายต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในตัวเอง 

6. กฎหมายต้องไม่มีค าสั่งให้ท าในสิ่งที่กระท าไม่ได้ 

7. กฎหมายต้องมีความต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ต้องได้รับ

การแก้ไขที่เหมาะสม เมื่อสถานการณ์ทางการเมอืงและสังคมของประเทศนั้น ๆ ได้เปลี่ยนไป  

8. เจ้าหนา้ที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกประกาศไว้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับการเมือง 

ในขณะที่ฝ่ายอื่นของรัฐบาล คือ ฝ่ายรัฐบาลและนิติบัญญัตินั้น  เป็นเรื่องของ

ทางการเมืองและการแย่งชิงอ านาจจากพรรค หรือกลุ่มทางการเมือง ฝ่ายตุลาการจึงมักได้รับ

การคาดหวังว่า จะไม่ถูกแทรกแซงจากทั้ง 2 ฝ่าย หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่น อันจะน าไปสู่

การตีความกฎหมายที่เป็นกลาง และยุติธรรมอย่างแท้จริง นั้นคือการยึดตามหลักนิติรัฐ

ดังที่ได้กล่าวมา อย่างไรก็ตามรูปแบบการเมืองโดยทั่วไป ไม่วา่แบบรัฐสภาหรอืแบบประธานาธิบดี

จะอนุญาตให้ฝ่ายบริหาร หรือพรรคการเมือ สามารถก าหนดเงินเดือนให้กับฝ่ายตุลาการ

อันจะเป็นการเปิดช่องให้กับฝา่ยบริหาร ในการเข้ามาควบคุมฝา่ยตุลาการ  

นอกจากนี้ในหลายประเทศ ฝ่ายบริหารยังสามารถเลือก และแต่งตั้งผู้พิพากษาได้

อย่างเช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สามารถแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงได้ด้วยตัวเอง 

ประธานาธิบดีจึงมักเลือกผู้พิพากษา ซึ่งมีทัศนคติการเมืองที่สอดคล้องกัน และยังมีระบบ

บุญคุณต่างตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย อย่างเช่นในญี่ปุ่นนั้น ฝ่ายตุลาการถูกกล่าวหาว่า

ตกอยู่ใต้อ านาจของพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย อันเป็นสาเหตุใหพ้รรคการเมอืงนีกุ้มอ านาจในญี่ปุ่น

เป็นเวลาหลายทศวรรษติดต่อกัน (Ramseyer and Rasmusen, n.d., Online) แมว้่าผูพ้ิพากษานั้น 

จะต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสภาก็ตาม นอกจากนี้ยังมีกรณีญี่ปุ่นที่รัฐบาลสามารถเลือก

ผูพ้ิพากษา และเข้าควบคุมฝา่ยตุลาการได้ จนท าใหพ้รรคประชาธิปไตยเสรีนิยม สามารถเป็นรัฐบาล

ได้ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ถึงแม้จะมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจรติอยู่เรื่อย ๆ ก็ตาม 

ฝ่ายตุลาการกับอุดมการณ์ทางการเมือง 

ถึงแม้ตามความเชื่อของคนทั่วไปว่า ฝ่ายตุลาการจะต้องเป็นกลางทางการเมือง 

(political neutrality) แต่ก็มีการตั้งค าถามอยู่เรื่อย ๆ ว่า ฝ่ายตุลาการสามารถหลีกพ้นจาก

เรื่องทางการเมืองได้หรือไม่ เพราะฝ่ายตุลาการ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานส าคัญ คือ ผู้พิพากษา 

จ าเป็นต้องตัดสินคดีความจากกฎหมาย สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ที่อิงอยู่กับอุดมการณ์

ทางการเมือง ดังนั้นฝา่ยตุลาการจึงตีความกฎหมายออกมา โดยมีกรอบทางการเมืองแฝงเร้นอยู่

ดังเช่นในประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายตุลาการในประเทศที่ปกครองโดยระบอบฟาสซิสต์ คอมมิวนิสต์ 

ประชาธิปไตยเสรีนิยม ก็ต้องตัดสินคดีไปตามคุณค่าของอุดมการณ์เหล่านั้น หรืออีกแง่มุมหนึ่ง 

อุดมการณ์จะมีอิทธิพลต่อความคิดของตัวผู้พิพากษา ในการพิจารณาหรือตีความกฎหมาย

โดยที่ผู้พิพากษานั้นไม่รู้ตัว นอกจากนี้ฝ่ายตุลาการ เช่นในอเมริกา ยังถูกโจมตีว่าหนีไม่พ้นจาก

อคติทางเพศ เชื้อชาติ ฐานะทางสังคม เพราะปัจจุบันถึงแม้ผู้หญิงหรือคนผิวด าเข้ามาเป็น

ผู้พิพากษามากขึ้น แต่วงการยุติธรรมก็ยังมีแต่ผู้ชายผิวขาวที่เป็นชนช้ันกลาง และปัญญาชน

อยู่เป็นจ านวนมาก (Heywood, 2007, pp. 328-329) 
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ฝ่ายตุลาการกับบทบาททางการเมือง 

ฝา่ยตุลาการ ประกอบด้วย บุคลากรผู้ทรงความรู้ด้านกฎหมาย ซึ่งมีส านึกของปัญญาชน 

และความเป็นอภิสิทธิชน ในหลายประเทศตุลาการจึงไม่ได้จ ากัดตัวเองอยู่ที่การตีความกฎหมาย 

หรอืยอมอยู่ใต้อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ (restraint) เท่านั้น หากแต่เปลี่ยนสถานะ

ของตน ไปสู่ภาวะตุลาการภวิัฒน์ (Judicial activism) อันหมายถึง การที่ศาลมีอ านาจในการตีความ

หรือสร้างความหมายให้กับกฎหมาย แทนที่จะท าหน้าที่แค่ตีความกฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติ

และฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียว อันอาจน าไปสู่การที่การชี้น า และครอบง าสังคมของฝ่ายตุลาการ 

หากอีก 2 ฝา่ย คือ ฝา่ยบริหาร และฝา่ยนิตบิัญญัติ มีความอ่อนแอ ไร้ความสามารถ หรอืเต็มไปด้วย

ความฉ้อฉล ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับอีก 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ศาลเป็นเพียงผู้ตีความ

จงึไม่มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย จงึจ าเป็นต้องพึ่งพิงทั้งฝ่ายบริหารและระบบราชการ

เช่น ต ารวจ และทหาร อันสะท้อนถึงขีดจ ากัดของฝ่ายตุลาการได้อย่างด ี(Sidlow and Henschen, 

2006, pp. 333-335)  

ภาวะตุลาการวิวัฒน์สามารถท าให้ฝ่ายตุลาการและฝ่ายอ านาจอื่น มีความ

ขัดแย้งกันดังกรณีตอ่ไปนี้ 

ปากีสถาน 

นายพลเปรเวซ มูชาร์ราฟ ประธานาธิบดีของปากีสถาน ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน

ในปี 2007 การประกาศนี้ท าให้มีการระงับการใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อมอบอ านาจให้กับมูชาร์ราฟ

อย่างเต็มที่ โดยมีข้ออ้างว่าเพื่อระงับความวุ่นวายอันเกิดจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งถูกโจมตีว่าขาดความโปร่งใสและยุติธรรม ประธานศาลสูงสุดที่แต่งตั้งโดย  

มูชาร์ราฟ เอง ได้เรียกประชุมสมาชิกของศาลในการออกค าสั่ง เพื่อต่อต้านประกาศของมูชาร์ราฟ 

มูชาร์ราฟจึงถอดถอนประธานสูงสุด และสมาชิกบางคนออกจากต าแหน่ง เพื่อท าการจับกุม 

ส่งผลให้นักกฎหมายและผู้พิพากษาทั่วประเทศประกาศหยุดงานประท้วง วิกฤตการณ์ตุลาการ

เช่นนี้ ท าไห้อ านาจของมูชาร์ราฟอ่อนแอลง ในที่สุดเขาต้องลาออกจากต าแหน่งประธานาธิบดี

ในอีก 1 ปีตอ่มา (New York Times, 2007,Online) 

ฮอนดูรัส 

ประธานาธิบดีมานูเอล เซลายา ของฮอนดูรัส  ได้ประกาศให้มีการท าประชามติ 

ในปี 2009 เพื่อจัดตั้งสภานิติบัญญัติส าหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับการต่อต้าน

จากหลายฝ่าย ที่มองว่าเพื่อเพิ่มอ านาจให้กับตัวประธานาธิบดีเอง ศาลสูงสุดได้ตีความว่า

การท าประชามติผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และออกค าสั่งในศาลช้ันต้นเพื่อระงับการจัดท าประชามติ 

แต่นายเซลายา ยังคงด าเนินการต่อไป ท าใหศ้าลออกค าสั่งให้ทหารจับกุมและเนรเทศนายเซลายา 
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ไปยังคอสตาริกา ท าให้ประชาชนจ านวนมากของฮอนดูรัส และรัฐบาลต่างประเทศมองว่า

การกระท าเช่นนี้ของศาล เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เพราะในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ประธานาธิบดี มีสทิธิในการจัดท าประชามติ เพื่อจัดตัง้สภานิตบิัญญัติได้ (CNN, 2009, Online) 

ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของระบบตุลาการที่เข้มแข็ง 

ข้อได้เปรียบ 

1. สามารถคานอ านาจกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ที่อาจเป็นเผด็จการหรือ

ปราศจากความโปร่งใส 

2. เป็นผู้สนับสนุนระบบนิตริัฐได้ดีกว่าฝา่ยอื่น เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรง 

ข้อเสียเปรียบ 

1. ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะไม่มีส่วนร่วมจากประชาชนหรือตรวจสอบจากประชาชน

ไม่ได้ 

2. อาจมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง เพราะฝ่ายตุลาการเป็นกลุ่มผลประโยชน์หนึ่ง

ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของตัวเอง และบุคลากรในฝ่ายตุลาการก็เป็นคนธรรมดาที่ต้องการ

มีอ านาจทางการเมอืง 

ประเทศกรณีศึกษา  

ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยม อย่างเช่น ฝรั่งเศส 

สหรัฐอเมริกา และประเทศที่เป็นเผด็จการ อย่างเช่น รัสเซีย และจนี ซึ่งจะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า

รูปแบบการปกครองนัน้ เป็นปัจจัยเสริมให้ฝ่ายบริหารเข้ามาก าหนดความเป็นไปของตุลาการ  

ฝรั่งเศส 

ฝร่ังเศส เป็นตัวอย่างของประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยม ที่ฝ่ายตุลาการมีความเข้มแข็ง 

และมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้วา่สถานการณ์ทางการเมอืงของฝรั่งเศสจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ก็ตาม ศาลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองฝรั่งเศสโดยตรง ได้แก่ ศาลปกครอง (Administrative courts) 

ซึ่งตัดสินข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หรือระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ 

ศาลปกครองยังท าหน้าที่เป็นศาลฏีกา หรือศาลสูงสุดของศาลปกครอง และยังท าหน้าที่เป็น

ที ่ปรึกษาทางกฎหมายให้ก ับฝ่ายบริหาร  นอกจากนี ้ ฝรั ่งเศสยังมีศาลรัฐธรรมนูญหรือ       

คณะต ุลาการร ัฐธรรมน ูญ  (Constitutional Council) ซึ ่งม ีหน ้าที ่พ ิจารณาว ่ากฎหมายใด

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในอดีต ถือได้ว่ามีอ านาจน้อย แต่ใน 2 

ทศวรรษที่ผ่านมา ศาลกลับมีความส าคัญ และมีอ านาจอิสระในการไต่สวนด้านต่าง ๆ ของ

ประเทศมากขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ประกอบด้วย ผู้พิพากษา 9 คน ที่แต่งตั้งร่วมโดย

ประธานาธิบดี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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มีอ านาจในการท าใหก้ฎหมายเป็นโมฆะ ถ้าพจิารณาว่ากฎหมายฉบับนั้นล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในปี 1993 ได้ท าใหม้ีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดีผูด้ ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง โดยเฉพาะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 คน 

และวุฒิสมาชิก 6 คน โดยการเลือกจากทั้ง 2 สภา รวมไปถึงผู้พิพากษาอาวุโส 3 คน   

นอกจากนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังได้ก่อตั้งศาลยุติธรรมของสาธารณรัฐ (Court of Justice of 

the Republic) ไว้ส าหรับพิจารณาคดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะรัฐมนตรี  

อันสะท้อนถึงความพยายามของฝรั่งเศส ที่จะเข้าสู่ภาวะนิติรัฐ แม้ว่าอิทธิพลของฝ่ายบริหาร

ยังคงอยู่ ผ่านการแต่งตั้งของฝ่ายบริหารดังกล่าว รวมไปถึงกระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

ฝา่ยตุลาการ คือ กระทรวงยุติธรรม (Kesselman, Krieger, and Joseph, 2007, p. 545) 

อย่างไรก็ตาม ฝา่ยตุลาการของฝรั่งเศส ก็สามารถเข้าข่ายตุลาการภวิัฒน์ เพราะมีอ านาจ

อย่างมหาศาล ยิ่งกว่าฝ่ายบริหาร ดังตัวอย่างคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2012  

รัฐบาลของฟร็องซัว ออล็องด์ ได้ประกาศมาตรการเก็บอภิมหาภาษี (Super tax) เพื่อเก็บภาษี

ร้อยละ 75 ต่อชาวฝรั่งเศสผู้มีรายได้มากกว่า 1 ล้านยูโรขึ้นไป เป็นเวลา 2 ปี แต่คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ ได้ตัดสนิว่ามาตรการนี้ผดิหลักรัฐธรรมนูญ เพราะมาตรการนีม้ีไว้ส าหรับครัวเรือน

ไม่ใช่ตัวบุคคล และยังไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ความเสมอภาคในการรับภาระทางสังคม  

อย่างไรก็ตามในอีก 1 ปีต่อมา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนค าตัดสิน เป็นยอมรับกฎหมาย

ฉบับนี ้ของรัฐบาลแทน (International Business Times, 2013, Online)  

สหรัฐอเมริกา 

กฏหมายของสหรัฐฯ อยู่ภายใต้ขอบเขตที่วางไว้โดยรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะรัฐบัญญัติ หรอืกฎหมายของรัฐบาลกลาง ระบบศาลของอเมริกาแบ่งได้เป็น 2 ระดับ

ตามรูปแบบการปกครองของอเมรกิาซึ่งเป็นสหพันธรัฐ คือ 1) ศาลรัฐบาลกลาง (Federal Court) 

และ 2) ศาลระดับรัฐ (State Court) สหรัฐ ฯ ยังใช้ระบบลูกขุนเพื่อตัดสินคดีต่าง ๆ เพื่อเป็นการ

สะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยที่ตอ้งการใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการตัดสินคดีความต่าง ๆ  

บทบาทของศาลสูงสุดของสหรัฐฯ  

ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ (US Supreme Court) เป็นศาลระดับสูงที่สุดของศาลระดับรัฐ 

ศาลสูงสุดมีบทบาทและอ านาจทางการเมืองสูงมาก เพราะเป็นศาลที่ถือว่าได้ตัดสินใจคดีความ

ถึงที่สุดแล้ว จากศาลที่อยู่ ในระดับล่างกว่า ศาลสูงสุดยังเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง

ระหว่างรัฐด้วยกัน ที่ส าคัญ ศาลสูงสุดยังท าหน้าที่เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ คือ เป็นผูต้ีความ

ทางกฎหมายว่า นโยบายหรือการกระท าของหน่วยงานอื่น รัฐ ไม่ว่าประธานาธิบดี รัฐสภา และ

รัฐบาลระดับมลรัฐ ว่ามีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ 
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ที่ผ่านมา ศาลสูงสุดได้ตีความกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางให้ตกไปถึง  140 กว่าฉบับ 

จากทั้งหมด 95,000 ฉบับ (Grigsby, 2009, p. 247)  

ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ตามรูปแบบรัฐบาลของสหรัฐฯ คือ 

1) ศาลสูงสุดประจ ามลรัฐ (State Supreme court) และ 2) ศาลสูงสุด (Supreme court) 

ผู้พิพากษาศาลสูงสุดมีทั้งสิ้น 9 คน ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี และได้รับยอมรับโดย

วุฒิสภา มีวาระการด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต หากไม่ถูกถอดถอนหรือลาออก ในอดีตเคยมี

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุดในภายหลัง คือ วิลเลียม 

ฮาวาร์ด ทาฟต์ (ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี 1909-1013) 

กรณีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

อิทธิพลทางการเมือง ได้แก่ ตอนที่นายแฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ จากพรรคเดโมแครต ด ารงต าแหน่ง 

ประธานาธิบดี ในช่วงปี 1933-1945 ในยุคนั้นผู้พิพากษาศาลสูงเกือบทั้งหมดได้รับการแต่งตั้ง

โดยอดีตประธานาธิบดี ที่สังกัดพรรครีพับลิกัน ผูพ้ิพากษาเหล่านั้น จงึถูกมองว่าพยายามขัดขวาง 

กฎหมายฉบับส าคัญ ๆ กว่า 10 ฉบับ ซึ่งจัดว่าอยู่ในโครงการนิวดีลของรูสเวลต์ อย่างเช่น

กฎหมายควบคุมจ านวนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Agricultural Adjustment Act) รวมไปถึง

การจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟื้นฟูชาติ (National Recovery Administration) ซึ่งเป็นองค์กร

ที่ช่วยลดการแข่งขันของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มากเกินไป จนส่งผลเสียให้กับสังคม 

ต่อมา รูสเวลต์ ได้กล่าวโจมตีฝ่ายตุลาการอย่างเปิดเผย ในเรื่องการที่ผู้พิพากษาฝักใฝ่

พรรคการเมือง รวมไปถึงความสูงวัยของผู้พิพาษาศาลสูง  รูสเวลต์ ยังได้พยายามให้

รัฐสภาออกกฎหมายที่จะเพิ่มจ านวนผู้พิพากษาศาลสูงขึ้นมาอีก 1 คน อันเป็นความพยายาม

ที่จะน าผู้พิพากษามาอยู่ภายใต้อ านาจของพรรคเดโมแครต ค าปราศรัยของรุสเวลต์ได้ให้กลุ่มผู้

พิพากษา เกิดความขัดแย้งเอง อันท าให้กฎหมายบางฉบับได้รับการตีความจากศาลว่า 

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยมีคะแนนเสียงจากผู้พิพากษาที่แตกกัน ในที่สุดมีผู้พิพากษาบาง

คนยอมเกษียณตัวเอง จึงท าให้รุสเวลต์แต่งตั้งผู้พิพากษาที่สังกัดพรรคเดโมแครตเข้ามาแทน 

(O’Connor and Sabato, 2002, pp. 309-310) 

สิ่งเหล่านีส้ะท้อนใหเ้ห็นถึงมีปัญหาในเรื่องความเป็นกลาง และอิสระของฝ่ายตุลาการ

อันสะท้อนถึงความบกพร่องของประชาธิปไตย และภาวะนิติรัฐของสหรัฐฯ แม้ว่าตามหลักการณ์

หรอือุดมการณข์องสหรัฐฯ จะเป็นเชน่นั้นก็ตาม  

 

 

 



137 

 

รัสเซีย 

รัสเซียเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีปัญหาของฝ่ายตุลาการ คือ มักถูกฝ่ายบริหาร

เข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอ ในอดีตเมื่อยังมีสหภาพโซเวียต ระบบตุลาการและกฎหมายตกอยู่

ภายใต้อ านาจ และการชีน้ าของพรรคคอมมิวนิสต์ ฝา่ยตุลาการจงึเป็นเพียงเครื่องมอืของฝา่ยบริหาร 

เมื่อมิคาอิล กอร์บาชอฟได้ปฏิรูปประเทศ และภายหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย 

ได้มีการพยายามให้ศาลมีความเป็นอิสระ ซึ่งก็ได้ประสบความส าเร็จภายหลังจากที่กลายเป็น

สหพันธรัฐรัสเซีย จากรัฐธรรมนูญ ปี 1993 

ส าหรับศาลที่มีความส าคัญทางการเมืองของรัสเซีย คือ ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional 

court) ที่ถูกก่อตั้งในปี 1991 ซึ่งมีบทบาทและอ านาจมาก โดยเฉพาะหลังจากรัฐธรรมนูญ ปี 1993 

ที่มอบอ านาจให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีอ านาจในการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อตัดสินความขัดแย้ง

ระหว่างกฎหมายระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น รวมไปถึงองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีจ านวน 19 คน ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี และได้รับการยอมรับ

โดยวุฒิสภา ด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 12 ปี (Hausmaninger, n.d, p. 367, Online) 

ความขัดแย้งระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ กับประธานาธิบดี  ก็ได้แก่ในช่วงวิกฤต

รัฐธรรมนูญ 1993 ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า การยุบสภาของประธานาธิบดี บอริส เยลต์ซิน

เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย อันกลายเป็นข้ออ้างส าหรับรัฐสภา ในการเปิดการพิจารณาการไต่สวน

การกระท าความผิด และถอดถอน เยลต์ซิน ออกจากต าแหน่ง พร้อมกับการตั้งประธานาธิบดี

และรัฐบาลชุดใหม ่เยลต์ซิน ตอบโต้โดยการประกาศยุติบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญลงช่ัวคราว

และปราบปรามฝ่ายตรงกันข้าม โดยใช้ก าลังทางทหาร (Service, 2009, pp. 522-524) 

ตั้งแต่ยุคของเยลต์ซินเป็นต้นมา วงการตุลาการของรัสเซียถูกกล่าวหาว่าขาดภาวะนิติรัฐ นั้นคอื 

ปราศจากความโปร่งใส และยังถูกโจมตีวา่เป็นสถาบันที่ฉ้อราษฎรบังหลวงมากที่สุด ผูพ้ิพากษา

ของศาลทุกระดับ ต่างรับสินบนในการเปลี่ยนรูปแบบคดี  

ในยุคของวลาดีมีร์ ปูติน วุฒิสภา ยังได้ออกกฎหมายให้ประธานาธิบดีมีอ านาจ

มากขึ้น ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุด นอกจากนี้ อ านาจของรัฐในการให้เงินเดือนและ

ค่าตอบแทนแก่ผู้พิพากษา ท าให้ฝ่ายตุลาการกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารไปโดยปริยาย 

บริษัทเอกชนจงึไม่สามารถพบกับความยุติธรรมหากมีความขัดแย้ง หรอืต้องฟ้องร้องต่อหน่วยงาน

ของรัฐ นอกจากนี้รัฐบาลรัสเซียมักถูกกล่าวหาว่าใช้ระบบตุลาการในการเล่นงานปรปักษ์ทาง

การเมือง ตัวอย่างที่โด่งดังนอกจากจากกรณีบริษัทยูคอส ในเดือนมีนาคม ปี 2012 แล้วยังมีกรณี 

นายอเล็ก ไซคอสอลอฟ นักธุรกิจถูกศาลท้องถิ่นในมอสโคว์ ตัดสินให้จ าคุกเป็นเวลา 5 ปี ด้วย

ข้อหาการฟอกเงิน  และการฉ้อโกงทรัพย์ ซึ ่งหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นการยัดเยียดข้อหา 
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เพราะภรรยาของเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ชื่อดัง ที่มักจะเขา้ร่วมกลุ่มประท้วงในการพูดต่อต้าน

รัฐบาลอย่างรุนแรง (Boston, 2012,Online) 

จนี  

ฝา่ยตุลาการของจีน ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ถูกฝ่ายบริหารเข้ามาครอบง าอยู่ตลอดเวลา

และการครอบง าเช่นนี้ มีความต่อเนื่องยิ่งกว่ารัสเซียเสียด้วยซ้ า กฎหมายของจีนมีพื้นฐาน

อันเก่าแก่มาหลายพันปี แนวคิดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมากควบคู่ไปกับแนวคิดขงจื้อ  คือ 

แนวคิดเนติธรรม (Legalism) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภาวะนิติรัฐ ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นที่เห็นว่ามนุษย์

มีธรรมชาติที่ช่ัวร้าย จงึต้องอาศัยกฎหมายที่เข้มงวด และบทลงโทษที่รุนแรงเพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบและสงบสุข เพื่อความมั่นคงของรัฐ ต้องใช้กฎหมายแบบเดียวกัน และปฏิบัติต่อทุกคน

โดยเท่าเทียมกัน ดังนัน้ กฎหมายจึงควรเป็นผูป้กครองรัฐอย่างแท้จริงไม่ใช่มนุษย์ (Pines, 2014, 

Online) แนวคิดนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับสภาพของสังคมจีน ที่มักจะพบกับปัญหาความมั่นคง

จากการแตกแยกของรัฐต่าง ๆ  

ถึงแม้จีนมีปรัชญาส าคัญคือเนติธรรมแต่ในทางความเป็นจริง ฝ่ายตุลาการของจีน

ถูกโจมตีโดยตะวันตกมาตลอดเวลา ว่าล้าหลังและขาดความเป็นนิติรัฐ ความล้มเหลวของ

ฝ่ายตุลาการเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ที่สังคมจีนเข้าสู่สภาวะไร้ขื่อไร้แป 

ศาลถูกแย่งชิงบทบาทโดยกลุ่มเยาวชนเร็ดการ์ด ในการน าเอาผู้บริสุทธิ์มาตัดสินพิจารณา

ความผดิเสียเอง ถึงแม้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะรับประกันความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ 

แต่การแต่งตั้งบุคลากรในฝ่ายตุลาการ จะต้องได้รับการเห็นชอบจากพรรคคอมมิวนิสต์  

และทางพรรคยังสามารถดัดแปลงหรือแก้ไขกฎหมายได้ตามอ าเภอใจ วัตถุประสงค์ระบบ

ยุติธรรมของจีน ยังถูกโจมตีว่าเพื่อปกป้องความมั่นคงของรัฐ มากกว่าสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน รูปแบบในการไต่สวน และด าเนินคดีผู้ต้องหา คือ การเตรียมความผิดให้แก่

บุคคลผู้นั้นไว้เรียบร้อยแล้ว 

 อย่างไรก็ตามในกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ฝ่ายตุลาการจีนมีการปฏิรูป โดย

การเพิ่มขยายจ านวนศาล และนักกฎหมายให้มากขึ้น ฝ่ายตุลาการยังเปิดให้ประชาชน

สามารถฟ้องร้องบริษัทต่าง ๆ และหน่วยงานรัฐบาลได้มากขึ้น แม้รัฐจะยังคงสถิติของผู้ชนะในคดี

อย่างมากก็ตาม นอกจากนี ้ในปี 2014 รัฐบาลของนายสี จิ้นผิง ยังมีแผนในการปฏิรูประบบศาล

ให้พึ่งพิงรัฐบาลท้องถิ่นน้อยลง เพื่อลดปัญหาการฉ้อราษฎรบังหลวง จากสายสัมพันธ์ระหว่าง

ฝ่ายตุลาการกับรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้ผู้พากษามีอิสระในการตัดสินคดีมากขึ้นกว่าเดิม 

แม้ยังต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจของพรรคคอมมิวนิสต์ โดยรัฐบาลอ้างว่าจะช่วยสร้างระบบศาล

แบบสังคมนยิมที่มวีุฒิภาวะมากกว่าเดิม (Shannon, 2014, Online) 
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จากการเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. ฝ่ายตุลาการ เป็นตัวบ่งช้ีความเป็นประชาธิปไตยได้ในระดับหนึ่ง เพราะฝ่ายตุลาการ 

มักไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ดังนัน้ บทบาทของฝ่ายตุลาการจึงมักถูกคาดหวังโดย

นักคิดแนวเสรีนิยม ว่าควรมีจ ากัดคือ ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายกับฝา่ยบริหาร หรอืนิตบิัญญัติ 

2. ถ้าตุลาการไม่มีฝ่ายบริหาร หรือนิติบัญญัติเข้าไปเกี่ยวข้องเลย ก็จะถูกกล่าวหาว่า

เป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่ง ที่ขาดการยึดโยงกับประชาชน ดังเช่นสหรัฐฯ ได้ให้ประธานาธิบดี

มีสทิธิ์แตง่ตัง้หัวหน้าผู้พิพากษาสูง และรับรองโดยวุฒิสภา หรอืฝร่ังเศสให้ประธานาธิบดีแต่งตั้ง

สมาชิกจ านวนหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ฝ่ายบริหารก็ถูกมองว่าได้พยายามเลือกผู้พิพากษา

ที่มแีนวโน้มในการเอือ้ต่อผลประโยชน์ของตนในอนาคต 

3. ถ้าฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซงฝ่ายตุลาการมากเกินไป อย่างเช่นจีน ก็จะท าให้

การปกครองเป็นเผด็จการ คือ ฝ่ายการเมืองสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมาย เพื่อสร้าง

ความชอบธรรมใหก้ับตัวเองมากกว่ายึดหลักนิติรัฐ 

4. ถ้าฝา่ยตุลาการมีอิสระอย่างเต็มที่ ฝา่ยตุลาการก็อาจจะกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์หนึ่ง 

ที่มีอ านาจทางเมืองเป็นของตัวเอง หรือร่วมกับกลุ่มผลประโยชน์อื่น เช่น ทหารในการสร้าง

ผลประโยชน์ใหก้ับตัวเอง ดังเช่น กรณีปากีสถานและฮอนดูรัส หรอืแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว

อย่างเช่น สหรัฐฯ ฝ่ายตุลาการ อาจเป็นกลุ่มที่มีการฉ้อราษฏรบังหลวง มีการตกลงหรือ

บีบบังคับรัฐบาล เพื่อให้ได้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์เป็นจ านวนมาก ขาดการตรวจสอบ

และไม่ยึดหลักนิติรัฐ 

 

สรุป  

ฝา่ยตุลาการ เป็นฝา่ยที่พิจารณาและตีความกฎหมาย จงึต้องเป็นกลางและยังต้องคอย

ถ่วงดุลอ านาจกับฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ หน้าของฝ่ายตุลาการนั้นมีมากมาย  เช่น 

ตัดสินคดีความและก าหนดโทษที่แน่ชัด ตีความกฎหมายให้กับหน่วยงานอื่น ยุติความขัดแย้ง

ระหว่างประชาชนด้วยกัน ฯลฯ ศาลมีหลายชนิด เช่น ศาลยุติธรรม ศาลทหาร แต่ศาลที่เกี่ยวข้อง

กับการเมอืงโดยตรง ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ฝา่ยตุลาการนั้น ตามรัฐธรรมนูญ

ต้องไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอ านาจอื่น แต่ก็ไม่สามารถท าได้ อย่างเช่น ฝ่ายบริหารเข้ามาก าหนด

ในเรื่องเงินเดือน หรอืการแต่งตั้งบุคลากรของฝ่ายตุลาการ อันเป็นผลให้ฝ่ายตุลาการไม่สามารถ

เป็นกลางได้ เช่นเดียวกับเรื่องของอุดมการณ์ ซึ่งฝ่ายตุลาการมักจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

อันเป็นผลใหก้ารตัดสินได้รับอิทธิพลจากฝา่ยการเมอืงอย่างมาก นอกจากนี ้ฝา่ยตุลาการยังสามารถ

เกิดภาวะตุลาการภิวัฒน์ น่ันคือ เข้ามาตีความ หรอืสร้างความหมายใหก้ับกฎหมายมากจนเกินไป 
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อันน าไปสู่การเกี่ยวข้องกับการเมอืง ดังตัวอย่างเช่น ปากีสถาน และฮอนดูรัส ซึ่งมีทั้งข้อได้เปรียบ 

เช่น ช่วยคานอ านาจกับฝ่ายอื่น อย่างเช่น ฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจเป็นเผด็จการ หรือข้อเสียเปรียบ 

คือ ไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นต้น ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ฝ่ายตุลาการต้องยึดถือคือภาวะนิตริัฐ

อันมคีุณสมบัติเช่นการยึดกฎหมายเป็นหลักและกฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกฝ่าย  

ส าหรับประเทศกรณีศึกษา เช่น ฝรั่ง เศส กับสหรัฐอเมริกา ซึ่ง เป็นประเทศ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม ที่ฝ่ายตุลาการมักจะมีพัฒนาการ และถูกสร้างให้มีความเป็นกลางมากที่สุด 

แม้จะมีข้อบกพร่องอยู่ อย่างเช่น สหรัฐฯ ฝ่ายตุลาการได้ถูกฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซง 

แต่ส าหรับประเทศเผด็จการอ านาจนิยม อย่างเช่น รัสเซีย และจนี ฝา่ยบริหารได้เข้ามามีอิทธิพล

และแทรกแซงตุลาการจนไมส่ามารถรักษาความเป็นกลางได้เลยและขาดภาวะนิตริัฐ 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. ฝา่ยตุลาการควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมอืงหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

2. ฝา่ยตุลาการควรมอีิสระอย่างสมบูรณ์หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

3. ฝา่ยตุลาการสามารถเป็นอิสระจากอุดมการณ์ทางการเมอืงหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

4. ศาลของประเทศต่าง ๆ ควรจะอยู่ภายใต้อ านาจของศาลระหว่างประเทศ ดังเช่น

ศาลยุโรปหรือไม่ เพราะอะไร 

5. การตัดสินของระบบลูกขุนของสหรัฐฯ มีความยุติธรรมหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

6. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันที่จ าเป็นส าหรับทุกประเทศหรือไม ่เพราะอะไร 

7. จ าเป็นหรือไม่ที่ศาลของประเทศต่าง ๆ ต้องจะรักษาคุณค่าแบบตะวันตก เช่น

ระบอบประชาธิปไตย เพราะเหตุใด 
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บทท่ี 9 

 

รัฐธรรมนูญ (Constitution) 

 

รัฐธรรมนูญเป็นองค์ประกอบส ำคัญส ำหรับกำรศึกษำในวิชำกำรเมืองกำรปกครอง

เปรียบเทียบ รัฐยุคใหม่ไม่วำ่จะมีกำรปกครองแบบใดก็ตำม ก็ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นองค์ประกอบ

ส ำคัญ เพรำะรัฐธรรมนูญ หมำยถึง กฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวก ำหนด

ที่มำของอ ำนำจ และโครงสร้ำงทำงกำรเมืองกำรปกครอง (Shively, 2008, G-3)แม้ว่ำ

ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญอำจจะไม่ได้เป็นประชำธิปไตยเสมอไป ดังเช่น เกำหลีเหนือ และจีน แต่

ประเทศซึ่งเป็นประชำธิปไตยมักมีรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในกำรปกครองประเทศ ไม่ใช่มำจำก

กำรก ำหนดตำมอ ำเภอใจของผู้ปกครอง หรอืคณะผู้ปกครอง 

 

ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ สำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (Axford, et al., 2002, pp. 331-334) 

1. ประเภทเป็นลายลักษณ์อักษร (Codified Constitution) มีกำรเขียนเป็นตัวหนังสือ 

บันทึกไว้อย่ำงแน่นอน มีอยู่ในเกือบทุกประเทศ 

2. ประเภทไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Uncodified Constitution) ไม่มีกำรจัดเก็บ

หรอืเขียนบันทึกรัฐธรรมนูญอย่ำงเป็นรูปแบบแน่นอน เน้นกำรใชห้ลักจำรีตประเพณีมำประกอบ 

เชน่ อิสรำเอล นิวซีแลนด์ อังกฤษ 

อย่ำงไรก็ตำม เป็นควำมเข้ำใจผิดที่ว่ำแต่ละประเทศมีประเภทของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว

เพียงประเภทเดียวอย่ำงสิ้นเชิง ทั้งที่ควำมจริงแล้วแต่ละประเทศจะมีทั้งเป็นลำยลักษณ์อักษร

และไม่เป็นลำยลักษณ์อักษรปะปนกัน แต่ขึ้นอยู่กับว่ำจะมีสัดส่วนของประเภทไหนมำกกว่ำกัน  

ในปัจจุบันรัฐทั้งหลำยแม้แต่อังกฤษ ก็มีแนวโน้มที่จะจัดระเบียบรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร

มำกขึ้น เพรำะรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวหนังสือจะสร้ำงควำมแน่นอน และช่วยลดปัญหำกำรตีควำม

กฎหมำย นอกจำกนี้  ยังสร้ำงอ ำนำจและควำมศักดิ์สิทธิ์  ให้กับรัฐที่ยึดถือรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งเป็นรูปธรรม 
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ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ มีประโยชน์ดังต่อไปนี ้(Heywood, 2007, p. 321)   

1. เพิ่มอ านาจให้กับรัฐ   

 รัฐธรรมนูญเป็นตัวสร้ำงควำมชอบธรรมให้กับรัฐ โดยมอบอ ำนำจทำงกฎหมำย

ในประเด็นต่ำง ๆ ใหแ้ก่รัฐ เช่น บทบำทของรัฐบำลกลำง สิทธิเหนอือำณำเขต ควำมเป็นพลเมอืง ฯลฯ 

ดังนั้น ประเทศโลกที่ 3 หรือประเทศที่ที่เพิ่งเป็นเอกรำชจำกลัทธิล่ำอำณำนิคมจะพยำยำม

บัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองเพื่อก ำหนดควำมเป็นรัฐใหม่ 

2. เป็นตัวก าหนดคุณค่าและเป้าหมาย  

 รัฐธรรมนูญเป็นตัวประสำนระหว่ำงคุณค่ำภำยในอุดมกำรณ์ที่ตัวเองยึดถืออยู่

กับกฎหมำย หรอืนโยบำยในด้ำนต่ำง ๆ รัฐธรรมนูญยังคอยช่วยจัดวำง หรอืจัดระเบียบคุณค่ำเหล่ำนั้น

ให้เกิดควำมลงตัว เพื่อสอดคล้องกับเป้ำหมำยของรัฐ เช่น รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ก็จะต้องสนับสนุน

หรอืปกป้องสิทธิและทรัพย์สนิส่วนบุคคล ตำมอุดมกำรณข์องประชำธิปไตยเสรีนิยม 

3. ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 รัฐธรรมนูญเป็นตัวจัดวำงรูปแบบเชิงอ ำนำจของรัฐที่มีต่อประชำชน ดังนั้น

มำตรำที่จ ำเป็นในรัฐธรรมนูญของประเทศต่ำง ๆ แม้แต่คอมมิวนิสต์ ก็จะกล่ำวถึงหน้ำที่ของรัฐ

ในฐำนะผูป้กป้องสิทธิและเสรภีำพของประชำชนด้วย 

4. สร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาล 

 ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะจ ำกัดอ ำนำจของรัฐบำล แตร่ัฐธรรมนูญจะช่วยใหม้ีกำรจัดวำง

ขอบเขตและอ ำนำจของสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ อย่ำงลงตัว และมีระเบียบ ท ำใหต้ัวของรัฐบำล

ในฐำนะสถำบัน มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง เพรำะรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนมำอย่ำงรัดกุมจะช่วยป้องกัน

ไม่ให้ตัวบุคคลหยิบฉวยอ ำนำจเข้ำสู่ตน ซึ่งจะน ำผลเสียมำสู่รัฐบำล และประเทศชำติโดยรวม 

 

แนวคดิรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 

แนวคิดที่ส ำคัญต่อรัฐธรรมนูญ ได้แก่ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 

ซึ่งมีที่มำจำกแนวคิดของจอหน์ ล็อค รวมไปถึงบรรดำนักกำรเมืองที่รว่มกันก่อตั้งประเทศสหรัฐฯ 

ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ (Waluchow, 2001, Online) 

1. รัฐธรรมนูญเป็นตัวก ำหนดโครงสร้ำงทำงอ ำนำจของรัฐ 

2. รัฐธรรมนูญก ำหนดอุดมคติทำงสังคม สิทธิและบทบำทหนำ้ที่ของประชำชน 

3. ควำมถูกต้องชอบธรรมของรัฐบำล มำจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในรัฐธรรมนูญ 

4. รัฐต้องออกกฎหมำยใหส้อดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
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5. รัฐธรรมนูญมีควำมยืดหยุ่น เพรำะเป็นกฎหมำยที่มีเนื้อหำกว้ำง และครอบคลุม

จึงสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อเอือ้ประโยชน์ตอ่ประชำชนเป็นหลัก 

 

รูปแบบการปกครองกับรัฐธรรมนูญ 

รูปแบบกำรปกครอง คือ ประชำธิปไตยและเสรีนิยม มีผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญอย่ำงมำก 

ส ำหรับประเทศที่ปกครองโดยประชำธิปไตยเสรีนิยม รัฐธรรมนูญและลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมนั้น 

รัฐธรรมนูญมีควำมส ำคัญ คือ ช่วยในกำรเสริมสร้ำงภำวะนิติรัฐ และยังเป็นกำรปกป้องสิทธิ

และเสรีภำพของประชำชน โดยกำรก ำหนดขอบเขต และพันธะของสิ่งเหล่ำนั้นที่รัฐพึงมี

ต่อประชำชนอย่ำงชัดเจน เช่นเดียวกับกำรเปิดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อกำรบริหำรประเทศ

ของรัฐบำล ซึ่งเป็นไปตำมค่ำนิยมประชำธิปไตย แต่ส ำหรับประเทศที่มีกำรปกครองแบบเผด็จกำร 

ถึงแม้จะใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในกำรปกครองประเทศ และมีกำรใช้ภำษำแบบเดียวกับ

ในรัฐธรรมนูญของประเทศประชำธิปไตย เช่น กำรปกป้องสิทธิและเสรีภำพของประชำชน 

แตใ่นควำมเป็นจริง ประเทศเผด็จกำรเหล่ำนั้น มักอ้ำงเรื่องควำมมั่นคงของรัฐ เพื่อเป็นกำรสกัด

ไม่ให้ประชำชนใช้สิทธิและเสรีภำพได้อย่ำงเต็มที่  เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมชอบธรรมให้กับ

ระบอบของตน รวมไปถึงกำรจัดวำงระบบ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ที่อยู่ในรัฐของตน

เพื่อให้เกิดกำรร่วมมือ และกำรจ ำยอมต่ออ ำนำจของรัฐบำล (Ginsburg and Simpser, 2014, 

p. 3, Online) 

นอกจำกนี้ กลุ่มอนุรักษ์นิยมของหลำยประเทศ จะอ้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมือง 

ที่ท ำให้เกิดกำรเคำรพต่อกฎหมำยชนิดอื่น  ว่ำมีควำมยิ่งใหญ่และสูงส่งกว่ำรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งมักถูกมองว่ำเป็นผลผลิตของตะวันตก เช่น ประเทศตะวันออกกลำง ที่ยึดมั่นในคัมภรี์อัลกุรอำน 

ที่ถือว่ำเป็นพระวจนะของพระเจ้ำ กำรตีควำมและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเหล่ำนี้ มักถูกมองจำก 

ตะวันตก ว่ำปรำศจำกควำมเป็นประชำธิปไตย แต่กลุ่มประเทศเหล่ำนั้น ก็สำมำรถโต้ตอบได้ว่ำ

สิทธิและเสรีภำพแบบตะวันตก ท ำใหส้ังคมตะวันตกเน่ำเฟะ เต็มไปด้วยปัญหำทั้งปวง นอกจำกนี้ 

ยังยกตัวอย่ำงของรัฐจ ำนวนมำกที่เป็นประชำธิปไตยเอง ก็ยังใช้ประโยชน์จำกกฎหมำยควำมมั่นคง 

เพื่อตัดทอนเรื่องสิทธิและเสรีภำพของประชำชนในรัฐธรรมนูญ ไม่ต่ำงจำกประเทศที่ตนประณำม 

ว่ำเป็นเผด็จกำร (Wolf, 2007, Online) 
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ประเทศกรณศึีกษา 

ประเทศกรณีศกึษำที่นำ่สนใจ คือ ประเทศแบบประชำธิปไตยเสรีนิยมที่ยึดมั่นในแนวคิด 

รัฐธรรมนูญนิยม ดังเช่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีพัฒนำกำรทำงกำรเมืองและรัฐธรรมนูญ 

มำอย่ำงยำวนำน ส่วนประเทศที่เป็นเผด็จกำร อย่ำงเช่น รัสเซีย และจีน นั้น ปรำศจำกแนวคิด

รัฐธรรมนูญนยิม เพรำะควำมผันผวนทำงกำรเมอืง และกำรมอี ำนำจมำกเกินไปของฝ่ำยบริหำร 

อังกฤษ 

ถึงแม้อังกฤษจะมีกฎหมำย ซึ่งส่งอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นอย่ำงมหำศำล

อย่ำงเช่น สหรัฐอเมริกำ ไม่ว่ำมหำกฎบัตร และรำชบัญญัติสิทธิของประชำชน (ปี 1689) 

แต่รัฐธรรมนูญของอังกฤษเป็นแบบไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร อันหมำยควำมว่ำถึงแม้อังกฤษ

จะมีกฎหมำยในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เป็นตัวหนังสืออย่ำงชัดเจน เพียงแต่ไม่ได้มีกำรรวบรวม

เป็นหมวดหมู่อย่ำงเป็นระบบ เหมือนกลุ่มประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเป็นลำยลักษณ์อักษร 

สำเหตุส ำคัญเพรำะกำรเมืองของอังกฤษค่อนข้ำงมีเสถียรภำพสูง และกฎหมำยในระดับต่ำง ๆ 

มีพัฒนำกำรที่ต่อเนื่อง อันแตกต่ำงจำกประเทศอื่น ซึ่งเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 

เช่น กำรปฏิวัติ  จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำรัฐธรรมนูญเป็นระบบ เพื่อจัดระเบียบทำงอ ำนำจ

ของสถำบันต่ำง ๆ เสียใหม ่(Morris, 2008, Online) 

แหล่งที่มำของรัฐธรรมนูญของอังกฤษ ได้แก่ พระรำชบัญญัติ ที่ออกโดยรัฐสภำ  

กฎหมำยแบบจำรีตประเพณี พระรำชอ ำนำจ สนธิสัญญำ ผลงำนของรัฐบำล และกฎหมำยของ

สหภำพยุโรป ซึ่งอังกฤษได้ผนวกเข้ำมำเป็นหนึ่งเดียวกับกฎหมำยของตน ภำยใต้พระรำชบัญญัติ

แหง่ชุมชนยุโรป (European Communities Act 1972) อันสะท้อนให้เห็นว่ำ ข้อตกลงที่ว่ำกฎหมำย

ของสหภำพยุโรป มีสถำนภำพสูงกว่ำกฎหมำยที่ออกภำยในประเทศต่ำง ๆ ส่งผลให้วงกำรกฎหมำย

ของประเทศต่ำง ๆ ในยุโรปต้องปรับตัวตำม (UCL, 2013, Online) 

ในยุคของนำยโทนี แบลร์ เป็นยุคแห่งกำรปฏิรูปรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ คือมีกำร

เปลี่ยนแปลงกฎหมำยต่ำง ๆ เช่น กำรแยกฝ่ำยนิติบัญญัติออกจำกตุลำกำร กำรยกเลิกกำรสืบทอด

ต ำแหน่งสมำชิกในสภำขุนนำง (House of Lords) ผ่ำนทำงสำยเลือด กำรจัดระบบกฎหมำย

เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลให้เป็นระเบียบเป็นครั้งแรก ในพระรำชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ปี 1998 

และกำรกระจำยอ ำนำจให้กับสก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ เป็นผลให้รัฐธรรมนูญ

ของอังกฤษ ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นเสมอมำ เริ่มมีลักษณะตำยตัวมำกขึ้นและสอดคล้องกับแนวคิด

รัฐธรรมนูญนยิม 
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สหรัฐอเมริกา 

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกำ ถือได้ว่ำเป็นรัฐธรรมนูญแบบลำยลักษณ์อักษร ที่มอีำยุ

เก่ำแก่ที่สุดในโลกฉบับหนึ่ง ตัวของรัฐธรรมนูญถูกร่ำงในปี  1787 ได้รับสัตยำบันโดย 13 รัฐ

ในปี 1789 และยังถูกใช้จนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญมีทั้งหมด 7 หมวด แต่ละหมวดจะมีจ ำนวนมำตรำ

แตกต่ำงกัน อันมเีนือ้หำโดยสรุปดังตอ่ไปนี ้(Brogan and Garratt, 1999, pp. 179-181) 

หมวดที่  1 กล่ำวถึงฝ่ำยนิติบัญญัติ ยืนยันถึงอ ำนำจของประชำชนผ่ำนรัฐสภำ

ซึ่งประกอบด้วย วุฒิสภำ และสภำผูแ้ทนรำษฎร รวมไปถึงกฎเกณฑ ์ข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับรัฐสภำ 

หมวดที่ 2 กล่ำวถึงฝำ่ยบริหำร คือ ประธำนำธิบดี รองประธำนำธิบดี และคณะรัฐมนตรี 

รวมไปถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับฝำ่ยบริหำร 

หมวดที่ 3 กล่ำวถึงฝ่ำยตุลำกำร อันประกอบไปด้วย ศำลระดับต่ำง ๆ เช่น ศำลสูงสุด 

รวมไปถึงกฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับฝำ่ยตุลำกำร 

หมวดที่ 4 กล่ำวถึงหน้ำที่และบทบำทระหว่ำงรัฐบำลกลำงและรัฐต่ำง  ๆ รวมไปถึง

ระหว่ำงรัฐด้วยกัน  

หมวดที่ 5 กล่ำวถึงระเบียบและกระบวนกำรในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

หมวดที่ 6 กล่ำวถึงอ ำนำจของรัฐธรรมนูญ ที่มีเหนือกฎหมำยทั้งหลำย เช่นเดียวกับ

กฎหมำย และสนธิสัญญำของรัฐบำลกลำง  

หมวดที่ 7 กล่ำวถึงเงื่อนไขที่ว่ำรัฐที่ให้สัตยำบัน ต้องมีจ ำนวนเท่ำใด จึงจะท ำให้

รัฐธรรมนูญมผีลบังคับใช้ รวมไปถึงกรรมวิธีส ำหรับรัฐในกำรให้สัตยำบัน 

รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (Amendments) จ ำนวนทั้งสิ้น 27 ครั้ง 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่โดดเด่นได้แก่ 10 ครั้งแรก จะเน้นไปที่สทิธิและเสรีภำพของประชำชนเป็นหลัก 

จึงมีกำรเรียกว่ำ รัฐบัญญัติสิทธิของพลเมือง (Bill of Rights) ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกนักปรัชญำ

ชำวอังกฤษคือ จอหน์ ล็อค โดยเฉพำะควำมคิดที่ว่ำด้วย ชีวติ เสรีภำพ และกำรแสวงหำควำมสุข 

(life, liberty and pursuit of happiness) ดังเช่น กำรแก้ไขเพิ่มเติมในครั้ง 1 ที่เน้นให้รัฐปกป้อง

เสรีภำพของประชำชน ในกำรแสดงออกทำงค ำพูด กำรนับถือศำสนำ สื่อมวลชน เช่นเดียวกับ

สิทธิในกำรชุมนุมและกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์แก่รัฐบำล และกำรแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  10 ที่จ ำกัด

อ ำนำจของรัฐบำลกลำง ส่วนกำรเลิกทำสถูกเพิ่มเติมในครั้งที่ 13 ในสมัยของประธำนำธิบดี

อับรำฮัม ลินคอล์น  

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ สหรัฐฯ มีควำมภำคภูมิใจต่อรัฐธรรมนูญในฐำนะเป็นฐำนหลัก

ของประชำธิปไตย เพรำะควำมต่อเนื่องมั่นคงเป็นเวลำกว่ำ 200 ปี เช่นเดียวกับกำรยึดหลัก

รัฐธรรมนูญนิยม ท ำให้รัฐธรรมนูญศักดิ์สิทธิ์  และมีสถำนะเป็นสถำบัน ตรงกันข้ำมกับ
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รัฐธรรมนูญของประเทศโลกที่ 3 ซึ่งถูกระงับใช้บ่อยครั้ง  และถูกเขียนขึ้นมำเพื่อผลประโยชน์

ของกลุ่มบุคคลบำงกลุ่ม นอกจำกนี้ รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ถูกเขียนขึ้นอย่ำงกว้ำง ๆ ส ำหรับ

เปิดต่อกำรแก้ไขและกำรตีควำม นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญถูกบังคับใช้ มีกำรเสนอกำรแก้ไขในรัฐสภำ

ถึง 11,000 ครั้ง (Sidlow and Henschen, 2006, p. 43) ตัวอย่ำงของกำรตีควำมใหม่

ของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กำรที่รัฐธรรมนูญอเมริกันรับรองควำมเท่ำเทียมกันของมนุษย์ทุกคน

แต่รัฐบำลในอดีต มักยกเว้นคนผิวด ำ คนผิวด ำจึงต้องเดินขบวนประท้วงนับครั้งไม่ถ้วน และได้ยื่น

ให้ศำลรัฐธรรมนูญตีควำมกฎหมำยเสียใหม่ พระรำชบัญญัติสิทธิพลเรือน (Civil Rights Act) 

จงึถูกประกำศใช้ในปี 1964 โดยประธำนำธิบดี ลินดอน บี จอหน์สัน อันส่งผลใหก้ำรแบ่งแยกสีผิว 

เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ ที่รัฐตำ่ง ๆ เคยปฏิบัติกันเป็นเรื่องผดิกฎหมำย  

อย่ำงไรก็ตำม รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ก็ถูกโจมตีถึงนัยหลำยส่วนที่มุ่งเรื่องคำนอ ำนำจ

มำกเกินไป สำเหตุส ำคัญเพรำะนักกำรเมืองผู้ก่อตั้งประเทศ ซึ่งเป็นปัญญำชนมองประชำชน

ในแงร่้ำยว่ำ อำจท ำให้ประเทศเกิดควำมวุ่นวำยสับสน ถ้ำได้มเีสรีภำพมำกเกินไป หรอืประชำชน

ขำดวิจำรณญำณในกำรเลือกรัฐบำลแบบประชำธิปไตย อันอำจน ำไปสู่ผู้ปกครองที่เป็นทรรำช

ในที่สุด (Magleby ,et al.,2006, p.28) จึงควรมีองค์กรที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงเข้ำมำ

คำนอ ำนำจ เช่น ศำลสูงสุด แม้จะมำจำกกำรแต่งตั้งของฝ่ำยบริหำร แต่ก็ถูกมองว่ำมีอิสระ

และอ ำนำจมำกเกินไป จนเข้ำไปก้ำวก่ำยอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร  และนิติบัญญัติ หรือ

กำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีอเมริกำ  ที่ให้ควำมส ำคัญต่อคณะผู้เลือกตั้งมำกกว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงของประชำชน    

รัสเซีย 

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของรัสเซีย คือ รัฐธรรมนูญ ปี 1906 ซึ่งเปลี่ยนสถำนภำพจำกเดิม

ที่พระเจ้ำซำร์ นิโคลัสที่ 2 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอ ำนำจสูงสุด ในระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำช

มำเป็นกษัตริย์ที่แบ่งอ ำนำจในกำรปกครองร่วมกับรัฐสภำที่มีนำยกรัฐมนตรี ในยุคของสหภำพ

โซเวียต มีรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ คือ ฉบับในปี 1924 1936 และ 1977 โดยรวมแล้วรัฐธรรมนูญโซเวียต

มีกำรระบุสิทธิของประชำชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของตะวันตก เช่น สิทธิในกำรแสดงออก 

สื่อมวลชน กำรชุมนุม และควำมเชื่อกับกำรปฏิบัติกิจทำงศำสนำ รวมไปถึงสิทธิในกำรปกป้อง

ครอบครัวของตน และสิทธิส่วนบุคคล หรอืแม้แต่สทิธิในกำรท ำงำนและเวลำพักผอ่น สิทธิกำรศกึษำ 

กำรได้รับกำรดูแลเรื่องสุขภำพทั้งยำมปกติและยำมชรำภำพ ฯลฯ  (Marxists Internet Archive, 

2008, Online) 
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แต่ที่แตกต่ำงจำกประชำธิปไตยของตะวันตก คือ รัฐธรรมนูญโซเวียตจ ำกัดสิทธิ

ในเรื่องกำรแสดงออกทำงกำรเมืองของประชำชนอย่ำงมหำศำล เช่นหมวดที่ 6 ไม่อนุญำตให้มี

กำรก่อตั้งพรรคกำรเมืองอื่น นอกจำกพรรคคอมมิวนิสต์ของโซเวียต รัฐบำลยังสำมำรถสั่งหำ้ม

กิจกรรมใด ๆ ที่เห็นว่ำเป็นภัยต่อรัฐ เสรีภำพของประชำชนจะต้องไม่เป็นละเมิดประโยชน์ของสังคม

หรือของรัฐรวมไปถึงอุดมกำรณ์สังคมนิยม จนถึงยุคที่กอร์บำชอฟ ได้ประกำศนโยบำยกำสนอสต์ 

เสรีภำพด้ำนกำรแสดงออกของประชำชน (Service,2009,p.239)ได้รับกำรอนุญำตจำกรัฐ

มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมอุดมกำรณ์ดังกล่ำว เป็นเพียงค ำที่ถูกเขียนไว้ จึงไม่ได้มีผลในเชิง

ปฏิบัติเท่ำใดนัก เพรำะรัฐเป็นเผด็จกำร จึงเป็นเรื ่องยำกที่ประชำชนสำมำรถฟ้องร้อง

รัฐบำล หรือรัฐยอมรับเสรีภำพของประชำชน ในกำรประกอบกิจทำงศำสนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่

คอมมิวนสิต์โจมตตีลอดมำ นอกจำกนี้คุกและต ำรวจลับ ที่รัฐบำลโซเวียตใช้ในกำรควบคุมมวลชน 

ก็ย่อมท ำให้รัฐไม่สำมำรถยอมรับสิทธิ ในกำรถูกไต่สวนในคดีควำม หรือสำมำรถผ่ำน

กระบวนกำรยุติธรรมที่ใสสะอำด ดังเชน่ที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญของประเทศประชำธิปไตยทั่วไป 

ในยุคของสหพันธรัฐรัสเซีย รัฐธรรมนูญฉบับ 1993 ได้รับกำรสนับสนุนโดยประธำนำธิบดี

บอริส เยลต์ซิน ซึ่งเห็นว่ำฉบับที่ถูกใช้มำตั้งแต่ยุคโซเวียต คือปี 1977 ล้ำสมัย แต่เยลต์ซิน ถูก

โจมตีว่ำมุ่งเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้อ ำนำจแก่ตัวเองมำกเกินไปและยังท ำให้รัฐสภำด้อยอ ำนำจ

กว่ำฝ่ำยบริหำร ท ำให้รัฐสภำต่อต้ำนร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่ำงหนัก สมำชิกของรัฐสภำ จึง

เสนอร ่ำงร ัฐธรรมนูญฉบับอื ่น อ ันเป ็นผลให ้เยลต์ซ ินย ุบสภำและตั ้งสภำร ูปแบบใหม่  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับอิทธิพลจำกตะวันตกอย่ำงมำก เช่น ระบบประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ

จำกฝร่ังเศส อันเป็นผลใหต้ ำแหน่งรองประธำนำธิบดีถูกยุบไป 

ร ัฐธรรมของร ัสเซ ียถ ูกประกำศใช ้ในป ี 1993 โดยม ีรำยละเอ ียดด ังต ่อไปนี ้ 

(constitution.ru, n.d., Online) 

ส่วนแรก เป็นกำรกล่ำวถึงใจควำมส ำคัญของรัฐธรรมนูญ มีอยู่ 9 บท 

บทที่ 1 รำกฐำนของระบบรัฐธรรมนูญ 

บทที่ 2 สิทธิและเสรภีำพของมนุษย์และพลเมอืง 

บทที่ 3 โครงสรำ้งของสหพันธรัฐ  

บทที่ 4 บทบำทและอ ำนำจของประธำนำธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย  

บทที่ 5 บทบำทและหนำ้ที่ของรัฐสภำ 

บทที่ 6 บทบำทและอ ำนำจของรัฐบำลแหง่สหพันธรัฐรัสเซีย  

บทที่ 7 อ ำนำจของฝ่ำยตุลำกำร 

บทที่ 8 อ ำนำจของรัฐบำลท้องถิ่น 
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บทที่ 9 กำรแก้ไขและกำรพิจำรณำตีควำมรัฐธรรมนูญ 

ส่วนที่ 2 คือ กำรสรุปและกำรแปล 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรลงประชำมติของประชำชนรัสเซีย เมื่อปลำยปี 1993 เพื่อรับรอง

รัฐธรรมนูญใหม่ มีผู้ลงคะแนนเสียงยอมรับเกินร้อยละ 50 เพียงเล็กน้อย ถึงแม้จะผำ่นตำมเกณฑ์

แต่ก็สะท้อนถึงควำมเสื่อมศรัทธำของคนรัสเซีย ที่มตี่อกำรเมืองรัสเซีย ในปี 2008 ปูติน ผลักดัน

ให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เพิ่มวำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดี จำกเดิม 4 ปี เป็น 6 ปี

หรือมีกำรแก้รัฐธรรมนูญในปี 2013 ให้ประธำนำธิบดีสำมำรถแต่งตั้งอัยกำรได้ แทนอัยกำรสูงสุด 

(Hille, 2013, Online) ส่งผลให้รัฐธรรมนูญของรัสเซียดูขำดควำมน่ำเชื่อถือลงไปมำก  

รัฐธรรมนูญของรัสเซียในปัจจุบัน จึงถูกมองว่ำเป็นเครื่องมือของฝ่ำยบริหำร ที่สำมำรถ

ก ำหนดให้มีเนื้อหำอย่ำงไรก็ได้ รัสเซียจงึขำดกำรยึดถือลัทธิรัฐธรรมนูญนยิม  

จนี 

จีน มีรัฐธรรมนูญมำแล้ว 4 ฉบับตั้งแต่กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองมำเป็นคอมมิวนิสต์ 

เมื่อปี 1949 คือ ฉบับปี 1954 1975 1978 และ 1982 ตำมล ำดับ ฉบับปัจจุบันถูกร่ำงโดยที่ประชุม

ของสภำประชำชนแห่งชำติ และประกำศใชใ้นวันที่ 4 ธันวำคม 1982 รัฐธรรมนูญฉบับนีถ้ือได้ว่ำ

เป็นรัฐธรรมนูญที่ยำวที่สุดฉบับหนึ่งของโลก มีทั้งหมด 4 บท 138 มำตรำ ได้รับกำรแก้ไขถึง 2 ครั้ง 

อันมโีครงสรำ้งแบบคร่ำว ๆ ดังนี้ (People's Daily Online, 2014, Online) 

อำรัมบทที่กล่ำวถึงประวัติศำสตร์จีน และกำรยึดครองอ ำนำจของพรรคคอมมิวนิสต์

รวมไปถึงผลส ำเร็จของกำรน ำเอำลัทธิสังคมนิยมมำใช้ในประเทศจนี   

บทที่ 1 กล่ำวถึงหลักกำรณ์ทั่วไป มี 32 มำตรำ 

บทที่ 2 สทิธิและหนำ้ที่ขัน้มูลฐำนของพลเมอืง มี 23 มำตรำ 

บทที่ 3 โครงสร้ำงของรัฐ มี 78 มำตรำ  

บทที่ 4 ธงชำติ สัญลักษณ์ของชำติ และเมืองหลวง มี 3 มำตรำ 

มำตรำที่นำ่สนใจ ได้แก่ 

มำตรำที่ 1 ประกำศตนว่ำเป็นรัฐสังคมนิยม ที่อยู่ภำยใต้เผด็จกำรประชำธิปไตยของ

ประชำชน ที่น ำโดยชนช้ันกรรมำชีพ อันตั้งอยู่บนกำรเป็นพันธมิตรของคนงำนโรงงำน และชำวนำ

และหำ้มไม่ให้ผู้ใดเข้ำมำขัดขวำงระบบสังคมนยิมเป็นอันขำด  

มำตรำที่ 3 ประกำศว่ำ จนียืนอยู่บนหลักกำรณ์ประชำธิปไตยแบบรวมศูนย์  

มำตรำที่ 35 รับรองเสรีภำพของประชำชนในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสรีภำพของ

สื่อมวลชน กำรชุมนุม หรอืกำรสมำคมกัน กำรชุมนุมประท้วงโดยสันติ   
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มำตรำที่ 36 รับรองเสรีภำพกำรนับถือศำสนำ รัฐไม่สำมำรถบังคับจิตใจประชำชน

ให้นับถือหรือไม่นับถือศำสนำใด แต่ประชำชนไม่สำมำรถใช้กิจทำงศำสนำเป็นข้ออ้ำง

ในกำรท ำลำยควำมสงบของรัฐ  

มำตรำที่ 48 รับรองสิทธิของสตรีว่ำเท่ำเทียมกับบุรุษ ไม่ว่ำด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม สังคม ครอบครัว รัฐจะต้องปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสตรี 

สำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่ง ที่รัฐคอมมิวนิสต์ให้รัฐธรรมนูญมีมำตรำที่รับประกนัสิทธิ

เสรีภำพของประชำชน คือ เป็นไปได้ว่ำต้องกำรแสดงว่ำตนเอง ก็ค ำนึงถึงประเด็นส ำคัญ

ของประชำชนเช่นเดียวกับประเทศในตะวันตก แต่ทำงรัฐบำลก็สำมำรถใช้ข้ออ้ำงในเรื่อง 

“ตำมแบบเฉพำะตน” เช่น ประชำธิปไตยแบบจีน ๆ เพื่อจะไม่ต้องปฏิบัติตำม อย่ำงไรก็ตำม

หำกเทียบจ ำนวนมำตรำในบทที่ 2 และ 3 ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก อันสะท้อนให้เห็นถึง

กำรที่รัฐธรรมนูญใหค้วำมส ำคัญต่อกำรจัดวำงระเบียบอ ำนำจของรัฐอย่ำงมหำศำล นอกจำกนี้

รัฐธรรมนูญของจีน โดยเฉพำะบทที่ 2 ก็ถูกโจมตเีชน่เดียวกับของโซเวียต ว่ำเต็มไปด้วยประโยค

หรือถ้อยค ำที่คล้ำยคลึงกับของประเทศประชำธิปไตย แต่ไม่สำมำรถใช้ได้ในทำงปฏิบัติ

เพรำะอ ำนำจของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผูกขำดในกำรตีควำม หรือออกกฎหมำยที่มีศักดิ์ต่ ำกว่ำ

เงื่อนไขของรัฐ เกี่ยวกับควำมมั่นคง ท ำให้มำตรำเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภำพของประชำชน

ถูกจ ำกัดโดยปริยำย อันสะท้อนให้เห็นว่ำจีนนั้นไม่ได้ยึดถือลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมดังที่มักอ้ำงอยู่

เสมอ 

จำกกำรเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษำ สำมำรถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับประเทศในกลุ่มประชำธิปไตยและเผด็จกำร  

ซึ่งรัฐธรรมนูญของทุกประเทศก็ตั้งอยู่บน 2 แนวคิดที่มักอยู่ตรงกันข้ำมกันคือกำรจัดวำงอ ำนำจ

ของรัฐ และสิทธิเสรีภำพของประชำชน รัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นประชำธิปไตย มักมุ่งเน้น

ที่กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน ส่วนประเทศที่เป็นเผด็จกำรมักมุ่งเน้นกำรจัดวำงอ ำนำจ 

ของรัฐ 

2. รัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นประชำธิปไตย มักได้รับกำรร่ำงหรอืกำรแก้ไขโดยประชำชน

มีส่วนร่วมผ่ำนรัฐสภำ ส่วนประเทศที่เป็นเผด็จกำร ประชำชนไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีรัสเซีย

เป็นกรณีพิเศษ ที่กำรร่ำงและกำรยอมรับรัฐธรรมนูญเป็นไปตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย

แต่มีสถำนกำรณ์เข้ำมำกดดัน เช่น อ ำนำจของเยลต์ซิน ในขณะนั้น และควำมเบื่อหน่ำยกำรเมอืง

ของประชำชน และในกรณีของปูติน สำมำรถแก้ไขรัฐธรรมนูญตำมควำมต้องกำรของตน

เพรำะสำมำรถเข้ำไปมีอ ำนำจเหนอืฝ่ำยนิตบิัญญัติทั้ง 2 สภำ 
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3. ส ำหรับประเทศเผด็จกำร คือ รัสเซีย และจีน มีรัฐธรรมนูญเป็นลำยลักษณ์อักษร

และมีควำมคงทนอยู่นำน เพรำะมีกำรรวมศูนย์กลำงทำงอ ำนำจ ภำคส่วนอื่นของสังคมไม่ส่วนร่วม

ในกำรกำรแก้ไข หรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ มีกำรใช้ภำษำเลียนแบบรัฐธรรมนูญของประเทศ

ประชำธิปไตยเสรีนิยม แต่จะมีมำตรำอื่น เช่น ควำมมั่นคงของรัฐ เพื่อเป็นกำรบั่นทอนสิทธิ

และเสรีภำพของประชำชน  

4. ถึงแม้ประเทศที่เป็นประชำธิปไตยจะมุ่งเน้นในเรื่องสิทธิและเสรีภำพของประชำชน

แต่ก็มีกฎหมำยในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชน เช่นเดียวกับเผด็จกำร แต่ประเทศ

ที่เป็นประชำธิปไตย จะเปิดกว้ำงให้มีกำรถกเถียง และกำรต่อสู้กันทำงกฎหมำยได้มำกกว่ำ

ประเทศเผด็จกำร  

 

สรุป 

รัฐธรรมนูญ หมำยถึง กฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวก ำหนดที่มำ

ของอ ำนำจและโครงสร้ำงทำงกำรเมืองกำรปกครอง รัฐธรรมนูญมี 2 ประเภท คือ 1. เป็นลำยลักษณ์

อักษร 2. ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 1. เพิ่มอ ำนำจให้กับรัฐ 

2. เป็นตัวก ำหนดคุณค่ำและเป้ำหมำย 3. ปกป้องสิทธิและเสรีภำพของประชำชน และ 

4. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับรัฐบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ก็คือ รัฐธรรมนูญนิยม

ที่ให้ควำมส ำคัญแก่รัฐธรรมนูญ ว่ำเป็นตัวควบคุมและตีกรอบอ ำนำจของรัฐ รูปแบบกำรปกครอง

มีผลต่อรัฐธรรมนูญ หำกเป็นประชำธิปไตย รัฐธรรมนูญจะให้ควำมส ำคัญแก่สิทธิและเสรีภำพ 

เช่นเดียวกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แต่ส ำหรับเผด็จกำรมักจะอ ำพรำงโดยกำรก ำหนด

เช่นเดียวกับประชำธิปไตย แต่เป็นไปไม่ได้ในเชิงปฏิบัติ และรัฐเผด็จกำร ยังมุ่งเน้นที่กำรเพิ่มอ ำนำจ 

กับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับรัฐบำล ดังประเทศกรณีศึกษำ เช่น ประเทศอังกฤษ 

ซึ่งถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร ก็พยำยำมปรับเปลี่ยนให้รัฐธรรมนูญ

เป็นตัวหนังสือมำกขึน้ ส่วนสหรัฐฯ นั้น รัฐธรรมนูญมีเพียงฉบับเดียว และเปิดกว้ำงต่อกำรตีควำม 

เพื่อสิทธิและเสรีภำพของคนกลุ่มต่ำง ๆ ส ำหรับสหภำพโซเวียตนั้น แม้จะรับรองสิทธิและเสรีภำพ

ของประชำชน แตก่็เป็นแค่ในรูปแบบตัวหนังสือ ส่วนรัสเซียนั้น ได้เปลี่ยนแปลงกำรปกครองไปสู่

ประชำธิปไตย ก็ได้เปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกขึ้น แต่เมื่อผู้น ำอย่ำงเช่น เยลต์ซินและปูติน 

รัฐธรรมนูญก็ถูกฝ่ำยบริหำรเข้ำแทรกแซง เช่นเดียวกับจีน ซึ่งเป็นเผด็จกำรตลอดเวลำ 

ก็ไม่เคยใหส้ิทธิและเสรีภำพแก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง ด้วยข้ออ้ำงเกี่ยวกับเรื่องควำมมั่นคงของรัฐ 
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ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. ท่ำนคิดว่ำทุกประเทศจ ำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญหรือไม ่เพรำะเหตุใด 

2. ท่ำนเห็นด้วยกับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมหรอืไม่ เพรำะเหตุใด 

3. ท่ำนคิดว่ำรัฐธรรมนูญจ ำเป็นต้องมีอิงอยู่บนค่ำนิยมแบบตะวันตกเสมอไปหรือไม่  

เพรำะอะไร 

4. รัฐธรรมนูญในประเทศที่ท่ำนอำศัยอยู่  เป็นแบบลำยลักษณ์อักษรหรือไม่เป็น

ลำยลักษณ์อักษร มีขอ้ดีและข้อเสียอย่ำงไร 

5. รัฐธรรมนูญของประเทศประชำธิปไตย จ ำเป็นต้องมีกำรเขียนขึ้นใหม่หรือแก้ไข

อยู่บ่อยครั้งหรอืไม่ เพรำะเหตุใด 

6.รัฐธรรมนูญจ ำเป็นต้องถูกเขียนโดยตัวแทนจำกประชำชนเพียงอย่ำงเดียวหรือไม่  

เพรำะเหตใุด 

7. รัฐควรให้ควำมส ำคัญแก่สิทธิและเสรีภำพของประชำชนไว้ในรัฐธรรมนูญ

หรือควำมมั่นคงของรัฐ 
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บทท่ี 10 

 

ข้าราชการ (Bureaucracy) 

               กลุ่มบุคคลซึ่งมีอทิธิพลอย่างสูงต่อการเมือง ได้แก่ ข้าราชการ อันหมายถึง กลุ่มบุคคล

ซึ่งท างานและรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง 

แต่มาจากการสอบคัดเลือกโดยองค์กรของราชการ ข้าราชการเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นสถาบัน 

หรือองค์การ ที่มีรูปแบบการจัดตั้ง และการด าเนินการที่เป็นทางการ และเป็นกฎเกณฑ์

ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย มีการฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้าน และการแบ่งสายอ านาจ

ในการบังคับบัญชาที่ชัดเจน แน่นอน ไม่ว่าระบอบการปกครองแบบใด แม้แต่ในระบอบประชาธิปไตย 

ข้าราชการเป็นกลุ่มที่จ าเป็น เพราะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านส าหรับการบริหารรัฐกิจ  

นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นเพียงผู้วางนโยบาย ส่วนข้าราชการจะเป็นผู้น านโยบาย

ไปปฏิบัติตาม (Hague and Harrop, 2013, p. 324) 

ตามความคาดหมายโดยทั่วไป กลุ่มข้าราชการต้องท างานรับใช้รัฐเท่านั้น จึงหมายถึง

การที่ข้าราชการต้องด ารงตนเป็นกลาง และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดคือ ของรัฐและประชาชน

โดยไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือท้องถิ่น อย่างไรก็ตามด้วยระบบที่ทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้น มีอ านาจ

เชื่อมโยงทั่วประเทศ รวมไปถึงการเข้าไปมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกด้าน

ท าใหก้ลุ่มข้าราชการมแีนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของตัวเอง เช่นอย่างน้อยที่สุด

คือ งบประมาณและเงนิเดือน ที่ระบบราชการจะมีอ านาจในการต่อรองอย่างสูง เพราะเป็นกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญส าหรับการบริหารประเทศของรัฐบาล แม้ว่าตามโครงสร้างของรัฐโดยเฉพาะ

รัฐแบบประชาธิปไตย ข้าราชการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนักการเมือง แต่การที่

นักการเมืองอาจขาดประสบการณ์ ความสามารถ และรวมไปถึงความไว้ใจจากสังคม 

ข้าราชการจึงอาจเข้ามามีอิทธิพล และบทบาทต่อการก าหนดนโยบายทั่วไปของรัฐแทน 

อันส่งผลใหร้ัฐนั้นกลายเป็นรัฐข้าราชการ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นรัฐเผด็จการในที่สุด  

ความส าคัญของข้าราชการ 

ข้าราชการมคีวามส าคัญดังตอ่ไปนี ้(Smith, 2013, pp. 130-132) 

1. เป็นตัวบ่งช้ีเสถยีรภาพของรัฐบาล (Government stability)  

             ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง มีความไร้เสถียรภาพ และต้องเปลี่ยนต าแหน่งไป

เพราะความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่ข้าราชการประจ ากระทรวงในระดับล่างลงมา

ก็ยังช่วยก าหนด และปฏิบัตินโยบายของรัฐไปตามปกติ แมว้่าจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง 
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2. เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกลาง (Impartial)  

 ข้าราชการเป็นองค์กรของรัฐ  ที่จะช่วยจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน

ให้มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง อันแตกต่างจากนักการเมืองทั้งระดับชาติ  และระดับท้องถิ่น 

ที่อาจค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนมากกว่า  

3. เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) 

 ข้าราชการที่ได้รับการศึกษา กับการฝึกฝนมาอย่างดี และต่อเนื่องอย่างยาวนาน 

ย่อมท าประโยชน์ใหักับรัฐได้อย่างเต็มที่  มากกว่านักการเมือง ซึ่งอาจไม่มีความสามารถ

และประสบการณเ์ท่า 

ปัญหาของข้าราชการ 

อย่างไรก็ตามถ้าระบบราชการมีอ านาจ ขนาด รวมไปถึงความซับซ้อนที่มากเกินไป

ก็ได้ท าให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น (Andersen and Taylor, 2007, pp. 159-161) 

1. การฉ้อราษฏรบังหลวง (Corruption) 

 หมายถึง การใช้อ านาจในการแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเอง ในหลายประเทศ

โดยเฉพาะเผด็จการ ข้าราชการเป็นกลุ่มอภิสิทธิชนที่ใช้อ านาจกดขี่ แสวงหาผลประโยชน์

จากประชาชน แม้แต่ข้าราชการช้ันผู้น้อย ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือส าหรับข้าราชการช้ันผู้ใหญ่

ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อที่จะได้รับรางวัลหรอืการเลื่อนต าแหน่ง 

2. การเล่นเส้นสาย (Cronyism)  

 หมายถึงการมีสายสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงผลประโยชน์กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น  

พ่อค้า นักธุรกิจ รวมไปถึงนักการเมอืง อันเป็นผลใหข้้าราชการด าเนินการต่าง ๆ อันเป็นผลประโยชน์

ต่อบุคคลเหล่านั้น มากกว่าสาธารณชน 

3. ความซ้ าซ้อนของระบบราชการ (Red tape)  

 หมายถึง ระบบราชการที่ทับซ้อนกัน จนท าให้การท างานล่าช้า ข้าราชการท างาน

แบบเฉื่อยชา ขาดประสิทธิภาพ และยังส่งผลให้ข้าราชการไม่ใจใส่ต่อสาธารณชน เพราะขาดการ

แบ่งขอบเขตการรับผดิชอบต่องาน 

4. การเมืองในระบบราชการ (Bureaucratic politics)   

 หมายถึง การแข่งขันกันระหว่างหน่วยงาน ในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ด้านนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ด้านงบประมาณและบทบาทของหน่วยงาน หรอืตัวบุคคล 

การเมอืงเช่นนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น เชน่ การฉ้อราษฎรบ์ังหลวง และการเล่นเส้นสาย 
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       5. มีลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตย (Undemocratic) 

 ข้าราชการ เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่สามารถเข้ามามีบทบาทต่อรัฐกิจ

อย่างสูง อย่างเช่นกองทัพ ส่งผลให้นโยบายของรัฐที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มข้าราชการ  

อาจไม่ได้มีพันธะ หรอืต้องรับผิดชอบต่อสาธารณชน เหมอืนกับนโยบายที่ออกโดยนักการเมอืง 

การปฏิรูประบบราชการ 

การปฏิรูประบบราชการ หมายถึง การท าให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ

และความโปร่งใสมากกว่าเดิม การปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายที่ถูกยกขึ้นมาเป็นนโยบาย

ส าคัญของประเทศต่าง ๆ เพื่อช่วยใหร้ัฐสามารถตอบสนองโลกยุคโลกาภวิัฒน์ที่มกีารแขง่ขันกัน

ระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปที่ได้รับความนยิม ได้แก่

การก าจัดการฉ้อราษฎรบังหลวงของบรรดาข้าราชการ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

และปรับปรุงรูปแบบเงินเดือนและค่าตอบเสียใหม่ เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ข้าราชการมากกว่า

การรับสินบน การแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของระบบราชการ เช่น ลดขั้นตอนของกฎ ระเบียบ

และการท างาน อย่างเช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย  ดังที่ เรียกว่า 

การให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) นอกจากนี้การปฏิรูป

ยังรวมไปถึงการลดขนาดของหน่วยงานราชการ โดยการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ใหก้ะทัดรัดกว่าเดิม

รวมไปถึงการแปรรูปให้เป็นเอกชน (Privatization) เช่น ให้บริษัทของเอกชนเข้ามาท าหน้าที่แทน

ระบบราชการในบางส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณน้อยลง มีการปกป้อง

ผู้ออกมาเปิดโปงความฉ้อราษฎรบังหลวงของระบบราชการ (Sumedh Rao, 2013, Online)  

วิธีการปฏิรูปอื่น ๆ ได้แก่ การท าให้หน่วยงานราชการมีหลักธรรมาภิบาล ดังเช่น 

มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน สามารถตรวจสอบได้ มีการแสดง

ความรับผิดชอบ หรือพันธกิจต่อสังคม เช่น เปิดให้กลุ่มประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายสาธารณะ รวมไปถึงผ่านการกระจายอ านาจให้กับรัฐบาลท้องถิ่น  ที่ผู้น ามาจาก

การเลือกตั้ง อันจะเป็นการท าให้อ านาจของระบบราชการในรัฐบาลกลางถูกแบ่งไปยัง

ภาคประชาชนมากขึ้น  

การปฏิรูประบบราชการและรูปแบบการปกครอง 

         การปฏิรูประบบราชการและรูปแบบการปกครอง คือ ประชาธิปไตยและเผด็จการ

มีสว่นสัมพันธ์ต่อกัน ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมมักมีการปฏิรูประบบราชการได้ต่อเนื่อง

และจริงจังกว่าประเทศเผด็จการ เพราะในระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการอยู่ภายใต้

การบังคับบัญชาของนักการเมือง ที่มาจากการเลือกตั้ง นักการเมืองจึงมุ่งเน้นการปฏิรูป

ระบบราชการ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการช่วยรัฐบาลให้ตอบสนองนโยบายของพรรคการเมือง
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ที่เคยให้กับประชาชน เช่นเดียวกับการท าให้ระบบราชการสอดคล้องกับคุณค่าประชาธิปไตย

ดังหลักธรรมาภิบาลที่ได้กล่าวมาข้างบน ส าหรับรัฐบาลแบบเผด็จการโดยมากไม่ได้ค านึงถึง

ความตอ้งการของประชาชน จงึปราศจากการปฏิรูประบบราชการอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้รัฐเผด็จการมักใช้ข้าราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง

และพวกพ้อง อย่างเช่น ให้ระบบราชการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของธุรกิจที่ผู้น าเผด็จการ

ของประเทศ และครอบครัวของตน มีหุ้นส่วนส าคัญอยู่ ดังเช่น ซูฮาร์โต ในอินโดนีเซีย เฟอร์ดินัล 

มาร์คอส ในฟิลิปปินส์ หรือฮอสนี มูบารัก ในอียิปต์ นอกจากนี้ รัฐบาลเผด็จการยังใช้ประโยชน์

จากองค์กรรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการรักษาอ านาจ และเสถียรภาพของตน ซึ่งต้องใช้

งบประมาณมหาศาล อันเป็นแรงจูงใจให้มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงในองค์กร ในขณะเดียวกัน

รัฐเผด็จการ ก็มักปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเมือง

จงึส่งเสริมให้รัฐมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงยิ่งขึ้น เพราะขาดการตรวจสอบ และการวิพากษ์วิจารณ์

การใช้งบประมาณขององค์กรเหล่านั้น อย่างเช่น จีนซึ่งถือได้ว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ในทุกระดับของพรรคคอมมิวนิสต์ (Minzer, 2011, Online) อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ ถือได้ว่า

เป็นประเทศเผด็จการอ านาจนิยมเพียงประเทศเดียว ที่สามารถสร้าง หรือปฏิรูประบบราชการ

ให้เกิดประสทิธิภาพ ได้เช่นเดียวกับการจัดการกับการฉ้อราษฏร์บังหลวง จนได้รับการจัดอันดับ

ว่าเป็นประเทศที่โปร่งใส ล าดับต้น ๆ ของโลก อันมีการวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากนโยบายของรัฐ

เช่น มเีจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ มีองค์กรที่ตอ่ต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เป็นอิสระจากรัฐ  

และองค์กรนั้นก็ปราศจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังประสบความส าเร็จ 

ในการแก้ไขปัจจัยที่ท าให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังเชน่ การขึ้นคา่ตอบแทนหรอืการจัดการ

บริหารภาครัฐที่มปีระสิทธิภาพ (Berlinger, 2012, Online) 

ชนิดของระบบราชการ 

ในอดีต นักวิชาการได้แบ่งระบบราชการออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังเช่น ฟริตซ์ 

มอร์สไตน์ มาร์กซ์ ได้แบ่งข้าราชการออกเป็น 4 อย่างคือ ผู้ชี้น า (Guardian) วรรณะ (Caste) 

อุปถัมภ์ (Patronage) และความสามารถ (Merit) ซึ่งหลายอย่างได้ล้าสมัยไปแล้ว ในปัจจุบัน

มีการแบ่งชนิดของระบบราชการยุคใหมไ่ด้ดังต่อไปนี ้ (Calvert, 2002, pp. 229-230) 

1. ระบบราชการที่ถูกครอบง าโดยนักปกครอง ระบบเช่นนี้ยังคงอยู่ในประเทศทีมี่

การปกครองเชิงจารีต  โดยนักปกครองยังคงเป็นแหล่งอ านาจอันชอบธรรม  ดังเช่น 

รัฐสมบูรณาญาสทิธราช เชน่ ซาอุดิอาระเบีย หรอื มอร็อคโค 
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           2. ระบบราชการที่ถูกครอบง าโดยกองทัพ  ระบบเช่นนี้อยู่ ใต้การปกครอง

หรือถูกควบคุมโดยผู้น าของกองทัพ ซึ่งอาจจะมีหัวอนุรักษ์นิยม ดังเช่น ประเทศเผด็จการทหาร

เชน่ พม่า หรอืหัวปฏิรูป ดังเชน่ ตุรกี 

          3. ระบบราชการที่ปกครองตัวเอง ระบบนีเ้ช่นนีผู้้น าสูงสุดของระบบราชการมีบทบาท

ในการตัดสินใจในระดับเดียวกับผู้น าที่มาจากการเลือกตั้ง  ถึงแม้จะแตกต่างจากที่ระบุไว้

ในรัฐธรรมนูญ ประเทศที่เป็นเช่นนี้มักเป็นประเทศโลกที่ 3 ที่ผู้น ามาจากการเลือกตั้งและมักมี

อ านาจในการตอ่รองกับข้าราชการประจ าน้อย 

           4. ระบบราชการที่อิงกับนักการเมือง ระบบเช่นนี้ข้าราชการอยู่ภายใต้อ านาจ

ของนักการเมือง ของพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเสรี (ดังเช่นหัวข้อข้าราชการ

กับประชาธิปไตย) อันส่งผลให้ระบบราชการต้องมีระดับของความรับผิดชอบ และพันธกิจ

ต่อสาธารณชน ดังในประเทศตะวันตก เชน่ สหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก 

          5. ระบบราชการที่อยู่ใต้อ านาจของพรรคการเมืองเดียว ดังเช่น ระบบราชการภายใต้

พรรคคอมมิวนิสต์ หรือประเทศเผด็จการแบบอื่น เช่น อิรัก ในยุคของซัดดัม ฮุซเซน หรือซีเรีย

ในปัจจุบัน โดยข้าราชการจ าเป็นต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ และกฎระเบียบที่พรรคการเมืองนั้น

ได้วางไว้ 

ประเทศกรณศึีกษา  

            ได้แก่ อังกฤษ อินเดีย และจีน ซึ่งระบบราชการนั้นมีความซับซ้อน และข้าราชการมี

บทบาททางการเมืองสูงมาก ถึงแม้ใน 2 ประเทศแรก มีการปกครองแบบประชาธิปไตย 

แบบเสรีนิยม ส่วนประเทศที่ 3 เป็นเผด็จการก็ตาม  

อังกฤษ 

ข้าราชการ มีอิทธิพลต่อการเมืองของอังกฤษมาอย่างยาวนาน ดังเช่น ช่วงการล่า

อาณานิคม ที่อังกฤษต้องผลิตข้าราชการจ านวนมาก เพื่อไปปกครองประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้น

และได้ถ่ายทอดรูปแบบการปกครอง รวมถึงระบบราชการให้กับประเทศเหล่านั้น ในช่วง

หลังสงครามโลกครั้งที่  2 ที่อังกฤษเน้นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้

ระบบราชการของอังกฤษขยายขนาดใหญ่ที่สุดใน รัฐบาลจ าเป็นต้องรับภาระทั้งเงินเดือนและ

สวัสดิการของคนเหล่านั้น อันมีผลต่อเศรษฐกิจ แต่ในทศวรรษที่ 80 มาร์กาเร็ต แทชเชอร์  

ได้ปฏิรูประบบราชการใหม่เช่นมีการแปรรูปหน่วยงานราชการที่ไม่สามารถท าผลก าไร

ให้เป็นเอกชน ท าให้จ านวนข้าราชการลดลงเป็นจ านวนมหาศาล  

องค์กรที่เป็นตัวแทนของหน่วยราชการ ในคณะรัฐมนตรีของอังกฤษ คือ กระทรวง

ข้าราชการ (Her Majesty's Civil Service) ที่มีผู้น าสูงสุดของรัฐมนตรีประจ ากระทรวง ที่ได้รับ
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การแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตร ีซึ่งมักเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเอง ส่วนขา้ราชการประจ าที่มีอ านาจ

สูงสุดในกระทรวง คือ ปลัดประจ ากระทรวง (Permanent secretary) มีหน้าที่คือ ให้ค าปรึกษา

แก่รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรม และกระทรวงเหล่านั้น ข้าราชการ

ในต าแหน่งสูง ๆ ของแต่ละกระทรวง (Higher Civil service) มีจ านวนกว่า 3,000 คน บุคคลเหล่านี้

เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยและมีความรู้ความสามารถอย่างสูง สามารถเคลื่อนย้ายไปท างาน

ตามกระทรวงต่าง ๆ ได้ ด้วยอิทธิพลอย่างมาก ท าให้มีผู้เรียกเป็นเชิงล้อเลียนว่า แมนดาริน 

(Mandarin) หรือ ขุนนางในภาษาจีน ปัจจุบันกลุ่มข้าราชการอังกฤษ ยังคงทรงอ านาจอยู่มาก

เพราะปัจจัยส าคัญคือ นักการเมืองเองที่มีขีดจ ากัดเรื่องเวลา และข้อมูลที่มีมากมายมหาศาล

ท าให้นักการเมือง จ าเป็นต้องอ่านรายงานฉบับย่อ โดยข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ยังมีหน้าที่เหมือน

นักการเมือง ในการวางแผน จัดการนโยบาย เหมือนนักการเมืองว่าจะสอดคล้องหรือถูกคัดค้าน

โดยรัฐสภารวมไปถึงกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ หรอืไม่ (Garnett and Lynch, 2009, pp. 166-167) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที ่โทนี แบลร์ และกอร์ดอน บราวน์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี

ได้สานต่อนโยบายของแทชเชอร์  ในการลดขนาด และความซับซ้อนของระบบราชการ 

รัฐบาลอังกฤษชุดปัจจุบันของ นายเดวิด คาเมรอน ยังได้สัญญาว่าจะลดกฎระเบียบเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ของระบบราชการ จ านวนกว่า 3,000 ข้อ เพื่อท าให้เกิดการแข่งขันในตลาดโลก อันจะส่งผล

ใหส้ามารถประหยัดงบประมาณได้ปีละ 850 ปอนด์ (BBC, 2014, Online) ในเรื่องการยอมรับอิสระ

และความเป็นกลางของข้าราชการ ทั้งนายแบลร์ และนายบราวน์ ได้พยายามให้ข้าราชการ

อยู่ในอ านาจของภาคการเมือง หรือให้เป็นระบบราชการที่อิงกับนักการเมือง ซึ่งตรงกันข้ามกับ

ในยุคของนางแทชเชอร์ ดังเช่น ต าแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ (special adviser) ซึ่งเป็นทั้งข้าราชการ

และเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองไปพร้อมกัน ได้ท าให้ความเป็นกลางของข้าราชการ ซึ่งอังกฤษ

มุ่งเน้นเสมอมา ได้เกิดปัญหาขึ้น ในปี 2014 อังกฤษอยู่ในล าดับที่ 14 ของประเทศที่มีการ

ฉ้อราษฎรบ์ังหลวงต่ าที่สุดในโลก (Dearden, 2014, Online)    

อินเดีย  

ระบบราชการอินเดียยุคใหม่นั้น ได้รับอิทธิพลและการจัดตั้งองค์กร โดยอังกฤษ

ในยุคอาณานิคม ดังเช่น ระบบอินเดียนแอดมินิสเทรทิพเซอร์วิส (Indian Administrative Service) 

ซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงของระบบราชการอินเดีย ที่ประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูง หรือหัวกะทิ

ซึ่งด ารงต าแหน่งในรัฐบาลกลาง และรัฐบาลประจ าท้องถิ่น ซึ่งท าใหร้ะบบเช่นนีม้ีความเชี่ยวชาญ

และเปี่ยมด้วยอ านาจ พร้อมกับบารมี เพราะด ารงอยู่คู่กับรัฐบาลมากกว่านักการเมืองที่มาจาก

การเลือกตั้ง กลุ่มบุคคลที่อยู่ในระบบนี้ มักเข้ามาตั้งแต่อายุยังน้อย ผา่นการสอบเข้าที่เต็มไปด้วย

การแข่งขันกันอย่างสูง ระบบนีไ้ด้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ของอินเดีย ในทศวรรษที่ 50 และ 60 
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แต่ก็ได้เสื่อมถอยลง เพราะค่านิยมของหนุ่มสาว ซึ่งหันมาท างานในภาคเอกชน หรือไปท างาน

ที่ตา่งประเทศแทน ในปัจจุบันระบบเช่นนีพ้บกับปัญหาการฉ้อราษฏร์บังหลวง ซึ่งเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ

เช่นเดียวกับการลดถอยของการเป็นกลาง ตามหน้าที่ของข้าราชการ เพราะมักมีการสร้างเส้นสาย

กับนักการเมอืง เพื่อความก้าวหน้า อย่างไรก็ตามระบบอินเดียน ฯ ยังคงรับคนรุน่ใหม่เข้าท างาน

ซึ่งยังมีอกีเป็นจ านวนมาก ที่อุทิศตนใหก้ับการท างาน ข้าราชการเหล่านีถ้ือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลัง

ของรัฐบาลอินเดีย (Kesselman ,Krieger and Joseph, 2007, p. 288) 

อย่างไรก็ตาม องค์กรของข้าราชการซึ่งอยู่ภายใต้ระบบอินเดียนฯ นั้น ทั้งความเป็น

มืออาชีพ และความสามารถลดลงอย่างมาก ในแต่ละกระทรวงของรัฐบาลกลาง รวมไปถึง

ระดับรัฐ เต็มไปด้วยเรื่องอือ้ฉาวของการฉ้อราษฎร์บังหลวง และความไร้ความสามารถ ปัญหาเหล่านั้น 

มักน าไปสู่ช่องว่างระหว่างนโยบายที่ดี  ซึ่งออกจากฝ่ายบริหารระดับบน กับระดับท้องถิ่น

ซึ่งปฏิบัติตามได้ไม่ดีนัก ซึ่งยังน าไปสู่ผลกระทบในระดับกว้าง อย่างเช่น ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน อินเดียมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงของภาครัฐที่สูงมาก จากการส ารวจประจ าปี

ขององค์กรเอกชน ที่ชื่อทรานพาเรนซีอินเทอร์เนชันนัล (Transparency International) ได้เคยให้อินเดีย

อยู่ในล าดับการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้อยที่สุด (Least corrupt) ในอันดับที่ 95 จากทั้งหมด 

175 ประเทศ ในปี 2013 แตก่็ได้มคีวามกระเตื้องมากขึน้ในปี 2014 จนไต่ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 85 

ในปี 2014  (Sahu and Bellman, 2014, Online) อันสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีคน

ปัจจุบันของอินเดีย คือ นายนเรนทรา โมดี นั้น ประสบความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องการฉ้อ

ราษฎร์บังหลวง ได้ในระดับหนึ่ง อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามค าสัญญาในการหา

เสียง 

จนี 

ระบบราชการจนีตั้งแต่เป็นสมัยอาณาจักร มีขนาดใหญ่และมีบทบาทในการบริหารมาก

เพราะพืน้ที่อันกว้างใหญ่ และการรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลางเช่นเดียวกับรัสเซีย และข้าราชการจีน

ในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ก็ต้องพบสภาพเช่นเดียวกับข้าราชการรัสเซีย คือ มีการศึกษาน้อยและ

ผลตอบแทนต่ า ท าให้การฉ้อราษฏร์แพร่กระจายไปทั่ว ข้าราชการจีนยังหารายได้พิเศษจาก

การให้เช่าที่ดินแก่ชาวนา ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามปฏิรูปการปกครอง เช่น ขึ้นเงินเดือนให้กับ

ข้าราชการ แตไ่ม่ประสบความส าเร็จ ในช่วงการเป็นสาธารณรัฐที่เต็มไปด้วยสงครามกลางเมือง

และลัทธิขุนศึก ข้าราชการมีอ านาจมากมายมหาศาล และฉ้อราษฎร์บังหลวงไม่แตกต่างจาก

รัฐบาลชิง อันเป็นสาเหตุที่ท าให้รัฐบาล เจียง ไคเช็ค ต้องพ่ายแพ้สงครามกลางเมือง แก่พรรค

คอมมิวนิสต์ ซึ่งมีกลไกการจัดการองค์กรได้มีระเบียบวินัย และเสียสละต่อมวลชนกว่า

ในสายตาของประชาชน (Dillon, 2010, p. 252) 
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ส าหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเหมา เจ๋อตง ข้าราชการคือกลุ่มผลประโยชน์ที่ตก

เป็นเครื่องมือส าหรับชนชั้นศักดินา  และเป็นยังเป็นชนชั้นที่ เห็นแก่ตัวเอง โง่เขลา  เอา

รัดเอาเปรียบมวลชนเสมอมา แต่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังต้องพึ่งพิงข้าราชการ ในการบูรณะ

ประเทศ ดังนั้น พรรคจึงพยายามลดอ านาจของข้าราชการ ผ่านนโยบายต่าง ๆ เช่น การก้าว

กระโดดไกล อันเป็นการระดมพลังมวลชน เพื่อท างานให้กับรัฐ โดยข้ามผ่านระบบราชการไป 

ส่วนการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งเหมาใช้ในการก าจัดศัตรูภายในพรรค รวมไปถึงข้าราชการในทุก

ระดับ ด้วยวัตถุประสงค์ คือ จ ากัดอ านาจของข้าราชการ นอกจากนี้ยังมีวิธีการอีกแบบหนึ่งที่จีน

เลียนแบบโซเวียต คือ จัดท ารายชื่อของผู ้ภักดีต่อพรรค (Nomenklatura) ซึ ่งคนเหล่านั ้น

จ านวนมาก ล้วนมีความสัมพันธ์กับสมาชิกของพรรค ไม่วา่เป็นญาติหรือลูกหลาน อันจะมีผลต่อ

การเมอืงในยุคร่วมสมัย ในปัจจุบันข้าราชการจีน ซึ่งยังเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ควบคู่ไปด้วย

ได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศข้างเคียง เช่น รัสเซีย คือ ขาดความโปร่งใส เต็มไปด้วย

การฉ้อราษฎร์บังหลวง จากการร่วมมือกับกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ จีนจึงมีระบบราชการ

ที่อยู่ใต้อ านาจของพรรคการเมอืงเดียว 

ในปี 2014 จีน ถูกองค์กรทรานสพาเรนซีอินเทอร์เนชันนัล จัดให้อยู่ในอันดับที่ 100 

จากทั้งหมด 175 ประเทศ (Transparency International.org, 2014, Online) แม้ว่ารัฐบาลจีน

ในปัจจุบัน ของนายสี จิ้นผิง  จะได้พยายามแก้ไขปัญหานี้  โดยการลงโทษข้าราชการ

ไม่ว่าระดับสูงหรือระดับล่าง ซึ่งกระท าความผิด รวมไปถึงการออกกฏบังคับไม่ให้ข้าราชการ 

มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าประชาชนทั่วไป แต่ก็ท าให้มีการตั้งข้อสงสัยว่า อาจเป็นการใช้การปฏิรูป

ระบบราชการ เพื่อเป็นการสร้างฐานอ านาจให้กับตัวผู้น าของพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้น  

(McKirdy, 2014, Online) 

จากการเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. ข้าราชการไม่ว่าประเทศใด มีส านึกของความเป็นผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มของตัวเอง

ซึ่งสามารถเรียกร้อง หรือสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเอง จนในที่สุดน าไปสู่ความซับซ้อน

ของระบบข้าราชการ และการฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังเช่น อินเดีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตย

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

2. ประเทศที่มรีูปแบบการปกครองไม่ว่าแบบใด มักมีลักษณะคล้ายกันคือ นักการเมือง

พยายามสร้างระบบการพึ่งพิงแก่ข้าราชการ เพื่อใหข้้าราชการปฏิบัติตาม อันจะน าประโยชน์ไปสู่

การบังคับใช้ทางนโยบาย หรือแม้แต่ผลประโยชน์ของตัวนักการเมืองเอง เพราะความส าเร็จ

ของนโยบายจะน ามาสู่คะแนนเสียง 
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3. อย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองมีผลต่อข้าราชการในอีกแง่มุมหนึ่ง เช่น รัฐบาล

ที่มาจากการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม จะมีความสามารถในการจัดการหรือปฏิรูป

ระบบราชการได้ดีกว่า ดังเช่น อังกฤษ หรือแม้แต่อินเดียในปัจจุบัน เพราะมีการยึดโยงอยู่กับ

ประชาชน ผ่านเรื่องคะแนนเสียง ส าหรับจีนนั้นเป็นเผด็จการที่ขาดความโปร่งใส และไม่ยึดโยง

กับประชาชน ท าให้ผู้น าใช้การปฏิรูปเป็นข้ออ้างในการสร้างฐานอ านาจให้กับตัวเอง  จึงท าให้

การปฏิรูปก็ไม่ค่อยประสบความส าเร็จ ดังรัฐบาลของนายสี จิ้นผิง ในปัจจุบัน 

 

สรุป 

ข้าราชการ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการเมืองของรัฐ  เช่นเดียวกับ

นักการเมือง ที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และมีสายบังคับบัญชา

ที่ชัดเจน ข้าราชการมีความส าคัญคือ 1. เป็นตัวบ่งชี้เสถียรภาพของรัฐบาล เพราะข้าราชการ

ช่วยสานต่อนโยบายแทนนักการเมือง ซึ่งด ารงต าแหน่งอาจไม่ยาวนาน 2. เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกลาง 

เพราะข้าราชการจะบริการประชาชน โดยปราศจากการค านึงถึงคะแนนเสียงเหมือนนักการเมอืง 

และ 3. เป็นกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสร้างประโยชน์กับให้ประเทศได้อย่างดี ส าหรับปัญหา

ของข้าราชการ ซึ่งมีอ านาจ ขนาด และความซับซ้อนเกินไป ได้แก่ 1. การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

2. การเล่นเส้นสายคือ การสานผลประโยชน์ระหว่างข้าราชการกับกลุ่มอื่น 3. ความซ้ าซ้อน

ของระบบราชการ ท าให้ขาดประสิทธิภาพและการรับผิดชอบต่องานของข้าราชการ  

4. การเมืองในระบบราชการคือ การแย่งชิงอ านาจระหว่างข้าราชการกันเอง และ 5. มีลักษณะ

ไม่เป็นประชาธิปไตยคือ ข้าราชการเข้ามามีอทิธิพลต่อประเทศ ถึงแม้วา่จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง  

ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงมักมีการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีการกระท าในหลายวิธี เช่น

การก าจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง การท าใหร้ะบบราชการมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การน าหน่วยงานเอกชนเข้ามาท าหน้าที่แทนในบางส่วน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย  

การใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น เป็นต้น ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย

มักมีการปฏิรูประบบราชการที่จริงจัง และแท้จริงกว่าเผด็จการ เพราะรัฐบาลมีพันธะต่อประชาชน

และมีธรรมาภบิาลมากกว่าเผด็จการ ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชน ผา่นระบบราชการ

และยังปกปิดข่าวสารโดยการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นักวิชาการได้แบ่งประเภท

ของระบบข้าราชการในยุคใหม่ ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. ระบบราชการที่ถูกครอบง าโดย

นักปกครอง 2. ระบบราชการที่ถูกครอบง าโดยกองทัพ 3. ระบบราชการที่ปกครองตัวเอง 

และ 4. ระบบราชการที่อิงกับนักการเมือง ส าหรับประเทศกลุ่มศึกษา ได้แก่ อังกฤษ อินเดีย 

และจีน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศประชาธิปไตย และเผด็จการนั้น ข้าราชการต่างมีอิทธิพล
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อย่างสูงต่อการเมือง แต่ในขณะเดียวกัน ก็เปิดช่องให้นักการเมืองสามารถเข้ามามีอิทธิพล

เหนือข้าราชการได้ในระดับที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย อย่างเช่น 

อังกฤษ และ อินเดีย จะมีการปฏิรูประบบข้าราชการได้ดีกว่าประเทศเผด็จการ อย่างเช่น จีน 

แม้ว่าอินเดียจะพบกับปัญหาของข้าราชการ  ไม่ว่าเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างมาก 

เชน่เดียวกับจนีก็ตาม 

        

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. รัฐจ าเป็นต้องมีขา้ราชการหรือไม ่เพราะเหตุใด 

2. เป็นไปได้หรอืไม่ที่ข้าราชการจะต้องเป็นกลางอยู่ตลอดเวลา 

3. ประเทศของท่านมปีัญหาของขา้ราชการในข้อใดร้ายแรงที่สุด เพราะเหตุใด 

4. ท่านคิดว่ามีการปฏิรูปราชการนอกเหนือไปจากที่ต าราได้ระบุหรอืไม่ อย่างไร 

5. ท่านคิดว่าจะสามารถน าระบบอินเดียนแอดมินิสเทรทิพเซอร์วิส (Indian Administrative 

Service) มาประยุกต์ใชก้ับประเทศของท่านได้หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

6. มีประเทศเผด็จการอื่นนอกจากสิงคโปร์ ที่สามารถสร้างใหร้ะบบราชการมีประสิทธิภาพ

หรอืไม่ อย่างไร 

7. หากท่านเป็นผู้น าของประเทศจีน ท่านจะท าอย่างไรในการปรับปรุงระบบราชการ

นอกเหนอืไปจากการกระท าดังที่ได้ระบุไว้ในต ารา 
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กองทัพ (Military) 

 

หน่วยราชการที่ทรงอิทธิพล และมีบทบาทต่อการเมืองของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ประเทศโลกที่ 3 มากที่สุด คือ กองทัพ (Military) อันหมายถึง องค์กรที่รักษาความมั่นคงของรัฐ

โดยการใช้ก าลังทางบุคคลและอาวุธชนิดต่าง  ๆ และเน้นหนักที่การป้องกันภัยคุกคาม

จากภายนอกประเทศ (Andersen and Taylor, 2007, p. 545)  รัฐต่างๆ ตระหนักดีว่าไม่มีรัฐใด

สามารถกุมอ านาจหรือเข้าไปจัดระเบียบรัฐอื่นได้โดยเด็ดขาด รัฐทั้งหลายในโลกจึงจ าเป็นต้อง

ปกป้องตัวเองจากประเทศอื่นซึ่งสามารถเป็นภัยต่อตนได้ ดังประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่

ผ่านมา ดังนั้น รัฐจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องระดมงบประมาณและบุคลากรเป็นจ านวนมากแก่

กองทัพ ดังนั้น กองก าลังและอาวุธของประเทศต่าง ๆ ถึงจะไม่ได้อยู่ในช่วงสงคราม แต่สามารถ

เป็นเครื่องมือส าหรับการต่อรอง หรือสร้างดุลอ านาจกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาค

เดียวกัน ในขณะเดียวกันรัฐก็ไดใ้ช้กองทัพอันยิ่งใหญ่ของตนในการคุกคามหรือสร้างแรงกดดัน

ให้มีอ านาจเหนือรัฐอื่น เพื่อผลประโยชน์ด้านอื่น เช่น ด้านเศรษฐกิจและการเมือง (Sutch 

and Elias, 2007, p. 126) ดังตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็น และ

จีนกับข้อพิพาทกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับหมูเ่กาะในทะเลจนีใต้  

นอกจากนี้ กองทัพยังเข้ามาท าหน้าที่รักษาความมั่นคงภายในแทนที่ต ารวจ เช่น 

ปราบปรามยาเสพติด ดังเช่นในปี 2006 ประธานาธิบดีจูเซปเป คลาเดรอน ของเม็กซิโก 

ได้น ากองทัพมาท าสงครามต่อต้านยาเสพติดแทนต ารวจ ซึ่งขาดประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ 

กับองค์การค้ายาเสพติด (Brianna Lee, 2014, Online) กองทัพยังเข้าไปช่วยบรรเทาสาธารณภัย

รวมไปถึงการเข้าไปปราบจลาจลที่รุนแรงจนเกินความสามารถของต ารวจ 

ลักษณะเฉพาะของกองทัพ 

กองทัพ ถือได้ว่าเป็นข้าราชการที่มีการจัดตั้งองค์กรหนาแน่น เพราะกองทัพเน้นเรื่อง

ระเบียบวินัยตามความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง คือ ผู้ใต้บังคับบัญชามีอ านาจเด็ดขาดในการสั่งการ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา มีการขัดเกลาทางสังคมในรูปแบบของตัวเอง เช่น โรงเรียนฝกึทหารเหล่าต่าง ๆ 

และยังมีพื้นที่ซึ่งจ ากัดการเข้าถึงของพลเรือน เช่น ค่ายทหาร มีสิทธิและอ านาจทางกฎหมาย

เป็นของตัวเอง เช่น มีสารวัตรทหาร ศาลทหาร และคุกทหาร กองทัพมีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน 

มีศักดิ์ศรีสูงส่ง ได้รับการยอมรับ และความเคารพจากสังคมอย่างมาก อย่างไรก็ตามกองทัพ

ก็มีความเหลื่อมล้ ากับพลเรอืนอยู่บ้าง ดังเช่นการเกณฑท์หาร ซึ่งเป็นการน าพลเรอืนมาฝกึเป็นทหาร
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อย่างไรก็ตาม ทหารเกณฑ์มักได้รับการปฏิบัติที่ด้อยเกียรติกว่าทหาร ซึ่งเป็นมืออาชีพตัวจริง 

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงรัฐบาลจัดตั้งกองก าลังกึ่งทหาร (Paramilitary) โดยการคัดเอาพลเรือน

ที่มีคุณภาพมาฝึกเป็นหน่วยทหาร ที่จงรักภักดีต่อรัฐบาลโดยเฉพาะ อย่างเช่น หน่วยเอสเอส 

ของเยอรมันนาซี หนว่ยฟาดายีน ซัดดัม ของอริัก หรอืรัฐเกิดสงครามจากภายนอกหรือสงคราม

กลางเมอืง (Civil war) ที่ก าลังทหารไม่เพียงพอ จงึต้องระดมพลจากประชาชนมารบเหมือนทหาร

ดังเช่น เยอรมันเมื่อตอนที่กรุงเบอร์ลินถูกกองทัพสหภาพโซเวียตเข้ามาโอบล้อมในปี 1945 

(Wikipedia, 2015, Online) 

ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับการเมือง  

ตามแนวคิดประชาธิปไตยแล้ว กองทัพควรเหมอืนกับข้าราชการทั่วไป คือ วางตัวเป็นกลาง 

หรอืเป็นทหารมอือาชีพ (professional) ไม่ขอ้งเกี่ยวกับการเมอืง แต่ดว้ยอ านาจและบารมีดังที่กล่าวมา

รวมไปถึงการที่ผู้น าของกองทัพมักถือว่าตนเป็นพวกหัวกระทิ (Elite) หรือคนฉลาดและมีคุณภาพ 

กองทัพจงึมักมีส านึกว่าตนอยู่เหนือรัฐบาล ซึ่งมาจากนักการเมืองที่ส่วนใหญ่ค านึงถึงคะแนนเสียง

และผลประโยชน์ตัวเอง นักการเมืองมักถูกมองว่าไร้ระเบียบวินัย  และขาดความเชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะด้านการทหาร กองทัพของหลายประเทศสร้างแรงกดดันในการต่อรองกับรัฐบาล

ในเรื่องของงบประมาณ สิทธิพิเศษ และกฏระเบียบ ซึ่งกองทัพถือว่าควรได้รับการปฏิบัติ

แตกต่างจากข้าราชการกลุ่มอื่น นอกจากนี้ผู้น ากองทัพยังพร้อมเข้าไปแทรกแซงทางการเมอืง

ในยามที่สถาบันทางการเมืองอื่น ๆ เช่น รัฐบาล รัฐสภา ขาดความมั่นคง หรือความน่าเชื่อถือ

เช่น เป็นเผด็จการ หรอืฉ้อราษฎร์บังหลวง ด้วยวัตถุประสงค์อันหลากหลาย เช่น การตระหนักถึง

ความมั่นคงของชาต ิหรอืผลประโยชนต์่อองค์กรของตัวเอง  (Heywood,2007,pp.402-413) 

กองทัพมักมีบารมีและอิทธิพลโดยเฉพาะประเทศโลกที่ 3 ซึ่งผา่นการตกเป็นอาณานิคม

และมักเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ ไม่วา่จากคอมมิวนสิต์ หรอืการแบ่งแยกดินแดน อันเป็นผลต่อ

วัฒนธรรมทางการเมอืง ที่ประชาชนให้การยกย่องของกองทัพ ซึ่งเอือ้อ านวยใหก้องทัพสามารถ

เข้ามาแทรกแซงรัฐบาลพลเรอืนได้อย่างงา่ยดาย ดังที่เรียกว่าภาวะ กองทัพนิยม (Militarism) 

อันหมายถึงภาวะที่กองทัพมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลและสังคมอย่างสูง รัฐแบบนี้กองทัพมีเส้นสาย

หรือมีแรงกดดันให้รัฐบาลก าหนดงบประมาณ หรือแต่งตั้งบุคลากรได้ตามความต้องการ

ของกองทัพ (Andersen and Taylor, 2007, p. 544) กองทัพสามารถแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย หรือ

แสดงการข่มขู่รัฐบาลอย่างรุนแรงกับนโยบาย ซึ่งถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็ตาม 

ในขณะที่กองทัพในประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยม จะมีบทบาทในทางตรงกันข้าม คือ ไม่เกี่ยวข้อง

กับการเมืองเป็นอันขาด และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นนักการเมือง ถึงแม้อาจมี

ความขัดแย้งกันบ้างก็ตาม 
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รัฐประหารและการปฏิวัติ 

รัฐบาลของประเทศโลกที่ 3 โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 20 มักเผชิญบทบาท

ทางการเมืองระดับสูงสุดของกองทัพ คือ รัฐประหาร (Coup d'etat) อันหมายถึงการที่กองทัพ

ใช้ก าลังในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างรวดเร็วและฉับพลัน และกองทัพจึงมักเป็นผู้จัดตั้ง

รัฐบาลเอง ผู้น ากองทัพในหลายประเทศยังกลายเป็นผู้น าสูงสุดของประเทศ ( Junta) และ

ได้ปกครองประเทศแบบเผด็จการ พร้อมใชค้วามรุนแรงในการยุติการเคลื่อนไหวของผู้มีต่อต้าน

กองทัพ หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศในอเมริกาใต้ 

แอฟริกา และเอเชีย  

แซมมัล ฮัตติงตัน ได้แบ่งรัฐประหารออกเป็น 3 ประเภท (Smith, 2013, p. 153) 

ดังตอ่ไปนี ้

1. รัฐประหารเพื่อปกป้องประเทศ (Guardian coup) หมายถึง รัฐประหารที่กองทัพ

ตั้งใจจะปกป้องประเทศ ไม่ว่าเรื่องผลประโยชน์ หรือเสถียรภาพ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

ความวุ่นวาย เมื่อยึดอ านาจได้แล้วกองทัพก็ได้ท าหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล เพื่อให้ปัญหา

ผา่นไป ก่อนจะคืนอ านาจให้กับพลเรอืน  

2. รัฐประหารเพื่อยับยั้ง (Veto coup) หมายถึง รัฐประหารที่กองทัพตั้งใจยับยั้ง

การปฏิรูป หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบถึงผลประโยชน์ของ

ชนช้ันปกครอง ดังเช่น รัฐประหารในชิลี ที่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มีนโยบายแบบมาร์กซิสต์

ที่จะปฏิรูปที่ดนิแก่คนยากจนในปี 1973 

3. รัฐประหารเพื่อปฏิรูป (Reforming veto) หมายถึง รัฐประหารที่กองทัพมุ่งเน้น

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองครั้งใหญ่ เพื่อน ารัฐและสังคมเข้าสู่โฉมหน้าภายใต้อุดมการณ์

รูปใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ประเทศว่ากองทัพจะคงอ านาจไว้อยู่  หรือมอบอ านาจให้พลเรือน

ภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว 

รัฐประหาร โดยเฉพาะประเภทที่ 3 มีลักษณะคล้ายคลึงกับการปฏิวัติ (Revolution) 

อันหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งตัวรัฐบาล อุดมการณ์ทางการเมือง โครงสร้างทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม อย่างมากมาย ยิ่งหากได้รับการสนับสนุนจากมวลชน ดังเชน่การปฏิวัติจีน 

(ปี 1911) การปฏิวัติเม็กซิโก (ปี 1910-1920) การปฏิวัติสยาม (ปี1932) และการปฏิวัติ

โปรตุเกส (ปี 1974) ฯลฯ การปฏิวัติมักได้การยกย่องหรือให้คุณค่าอย่างสูง เพราะส่วนใหญ่

เป็นการน ารัฐไปสู่ยุคใหม่ ไม่ว่าการน าไปสู่ความเท่าเทียมกันทางสังคม อย่างการปฏิวัติจีน ที่

ท าให้จีนก้าวสู่ระบอบสาธารณรัฐ หรือน าไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยกว่าระบอบ

เก่า อย่างเช่นการปฏิวัติสยาม และการปฏิวัติโปรตุเกส อย่างไรก็ตามการปฏิวัติอาจจะไม่
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ได้มาจากกองทัพหรือทหาร ที่เป็นมืออาชีพที่สังกัดรัฐบาลเสมอไป ดังเช่น การปฏิวัติอเมริกัน 

(ปี 1776) ซึ่งมาจากกองก าลังติดอาวุธของอาณานิคมในการต่อสู้กับกองทัพของอังกฤษ และ

การปฏิวัติรัสเซีย (ปี 1917) ซึ่งมาจากกองก าลังของพรรคบอลเชวิก  ที่ร่วมกับกลุ่มสังคม

นิยมในการยึดอ านาจของรัฐบาลเฉพาะกาลของรัสเซีย 

ประเทศกรณีศึกษา 

ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ 4 ประเทศ ซึ่งมีรูปแบบการปกครองและรัฐบาลที่แตกต่างกัน

คือ พม่า อินเดีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ

ที่ค่อนขา้งพิเศษ และแตกต่างจากประเทศอื่นในโลก ดังตอ่ไปนี ้

พม่า 

พม่า เป็นตัวอย่างของประเทศเผด็จการ ที่กองทัพมีอิทธิพลเหนือการเมืองมากที่สุด

ในโลกประเทศหนึ่ง กองทัพพม่าถือได้ว่ามีบทบาททางการเมืองของพม่ามานับแต่โบราณ

ในสมัยที่ยังเป็นอาณาจักรที่มีการต่อสู้กับอาณาจักรเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลา การพ่ายแพ้

แก่กองทัพของอังกฤษ ท าให้พม่าต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ตั้งแต่ช่วงปี 1824-1948 

ทหารพม่ารับใช้อังกฤษในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดินิยมอังกฤษ อย่างเช่นในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารพม่าก็ได้ร่วมกับกองทัพของอังกฤษในต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น 

กองทัพสมัยใหม่ของพม่านั้น มีจุดเริ่มต้นมาตั้งยุคของนายพลอองซาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นบิดา

ของประเทศพม่ายุคใหม่ โดยรูปแบบของกองทัพได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่น เมื่อครั้งที่นายพลอองซาน

ได้เดินทางไปฝึกวิชาทางทหาร และการจัดกองทัพที่ญี่ปุ่น ก่อนที่จะหันไปให้ความร่วมมือกับ

อังกฤษในภายหลัง 

ปี 1962 ถือได้ว่าเป็นเวลาที่กองทัพพม่าเข้ามาครอบง าการเมืองของพม่าอย่างแท้จรงิ 

ภายหลังจากที่นายพลเนวิน ได้ท าการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่อ่อนแอ  

และไร้ประสิทธิภาพ พม่าจึงถูกปกครองโดยรัฐบาลทหาร และท าการปิดประเทศจนถึงปัจจุบัน 

ทหารพม่ายังได้ผูกตัวเองเข้ากับระบบการเมืองอย่างแนบแน่น เช่น ให้รัฐธรรมนูญก าหนดว่า

ต้องมีสมาชิกรัฐสภา ทั้ง 2 สภา จ านวนร้อยละ 25 เป็นนายทหาร เช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ดังเช่นในปี 1990 ได้ก่อตั้งบริษัทยูเนียนออฟเมียนมาร์อโีคโนมิกโฮดิง ซึ่งถูกกล่าวหา

ว่าใช้แรงงานชาวพม่าแบบทาส (Smith, 2013, p. 150) ด้วยนโยบายปิดประเทศท าให้กองทัพพม่า

ไม่มีปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศ หรือท าสงครามกับประเทศอื่น นอกจากมีการปะทะ

ทางทหาร ตามชายแดน เช่นกับ อินเดีย และไทย เพียงเล็กน้อย กระนั้นกองทัพมักเกี่ยวข้องกับ

ความขัดแย้งภายใน เช่นการท าสงครามกับชนกลุ่มน้อยที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของตน 

กองทัพพม่ายังถูกกล่าวหาว่าสังหาร ปล้นสะดม กับขม่ขนืชนกลุ่มน้อยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
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และมักถูกโจมตีจากตะวันตก นอกจากนี้  กองทัพพม่ายังใช้ความรุนแรงในการจัดการกับ

การประท้วงของประชาชน โดยเฉพาะในปี 1988 และปี 2007 จนมผีูเ้สียชีวติเป็นจ านวนมาก  

ในปี 2011 รัฐบาลภายใต้การน าของนายพลอาวุโสตัน ฉ่วย ได้มนีโยบายที่จะเปิดประเทศ

คือ ปล่อยให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกา

และตะวันตกอย่างเช่นปล่อยผู้น าพรรคฝ่ายค้าน คือ นางอองซาน ซูจี ออกจากการคุมขัง 

โดยขังไว้แต่ในบ้าน รวมไปถึงนักโทษทางการเมืองออกจากคุกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ผูน้ าทหาร

ยังมอบเสรีภาพในระดับหนึ่งแก่สื่อมวลชน อย่างไรก็ตามกระบวนการจรรโลงประชาธิปไตยในพม่า

ก็หยุดชะงัก เมื่อรัฐบาลทหารหันกลับมาเข้มงวดเรื่องสื่อมวลชนอีกครั้ง เชน่เดียวกับการสกัดกั้น

เช่นไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นางซูจีสามารถลงสมัครแข่งขันชิงต าแหน่งประธานาธิบดี

ในปี 2015 ได้ นอกจากนี้ยังเกิดกรณีชาวพม่าที่นับถือพุทธกีดกัน และท าร้ายชาวมุสลิม

โดยปราศจากการเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจังจากรัฐบาล อันสะท้อนถึงความไม่เต็มใจของรัฐบาล

ในการน าประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (The Washington Post, 2015, Online) 

อินเดีย 

อินเดีย เป็นตัวอย่างของประเทศประชาธิปไตย ที่มปีัญหาเรื่องความเข้มแข็งของรัฐบาล

แต่ปราศจากการแทรกแซงของกองทัพ อินเดียมีกองทัพอันยิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีต แต่กองทัพสมัยใหม่

ของอินเดีย ได้รับการจัดตั้งจากอังกฤษในช่วงที่ตกเป็นอาณานิคม เช่นเดียวกับระบบราชการยุคใหม่  

กองทัพอินเดียมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือ ประธานาธิบดี แต่อ านาจที่แท้จริงอยู่ที่รัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหม กองทัพอินเดียมีบทบาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศค่อนข้างสูง

ไม่วา่จะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นปากีสถาน และจนี อันเกิดจาก

ความขัดแย้งทางพรมแดน เช่นเดียวกับการร่วมภารกิจกับต ารวจในการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ อย่างเช่น การปราบจลาจลอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ และวรรณะ

ในรัฐต่าง ๆ (Al Jazeera, 2015, Online) ปัจจุบันกองทัพอินเดียเริ่มเพิ่มทวีอิทธิพลมากขึ้น 

โดยเฉพาะกองทัพเรือในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย อินเดียได้รับการชักจูงจากสหรัฐฯ 

ใหม้าเข้าร่วมการเป็นพันธมิตรส าหรับการคานกับอิทธิพลของจีน ไม่วา่ทางเศรษฐกิจ และการทหาร

ในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Yoo and Dasgupta, 2014, Online) 

อินเดียถึงแม้วา่ถูกจัดให้อยู่ในโลกที่ 3 และรัฐบาลพลเรอืนมักมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพ

และการฉ้อราษฎร์บังหลวงแต่กองทัพของอินเดียกลับอยู่ภายใต้อ านาจของพลเรือนอย่าง

มั่นคง อันแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านคือปากีสถานซึ่งกองทัพมักมีอิทธิพลอยู่เหนือรัฐบาล

อยู่เสมอ สาเหตุส าคัญเกิดจากการที่ชนช้ันกลางของอินเดียนั้น มักหันมาท างานราชการและยึด

มั่นอยู่กับการเป็นข้าราชการมืออาชีพอันรวมไปถึงกองทัพด้วย ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ของ
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กองทัพ จึงต้องเชื่อฟังรัฐบาล และได้รับการปลูกฝังให้พึงพอใจอยู่กับบทบาทเฉพาะของตัวเอง 

ปัจจัยอื่นที่ท าให้กองทัพไม่เข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมือง ได้แก่ การที่กองทัพขาดผู้น าที่เด่นชัด

และสายบังคับบัญชาที่ขาดการรวมศูนย์อ านาจ เนื่องจากอินเดียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ

ที่มีการกระจายอ านาจของกองทัพไปยังรัฐต่าง ๆ แม้ว่ารัฐบาลกลางจะยังควบคุมหน่วยทหาร

ส าคัญไว้ นอกจากนี ้อินเดียยังมีหน่วยต ารวจซึ่งมคีวามเข้มแข็ง สามารถจดัการกับความวุน่วาย 

ทางการเมอืง โดยไม่ต้องพึ่งพิงกองทัพมากจนเกินไป (Kesselman, Krieger and, Joseph, 2007, 

pp. 288-289) 

สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐฯ เป็นตัวอย่างของประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยม ที่กองทัพมีอิทธิพลอย่างสูง

ในเฉพาะนโยบายต่างประเทศ กองทัพสหรัฐฯ ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างสูงในช่วงก่อตั้งประเทศ

ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบของพลเรือนติดอาวุธ เพื่อต่อสู้กับกองทัพอังกฤษจนได้รับเอกราช  

กองทัพได้มสี่วนรว่มในช่วงสงครามกลางเมือง ที่ระหว่างฝ่ายเหนือและฝา่ยใต้ จนไปถึงสงคราม

ของสหรัฐฯ กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแย่งชิงดินแดน เช่น คิวบา เม็กซิโก หรือสเปน 

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กองทัพสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมสงครามโลกทั้ง 2 และเป็นผู้ชนะทั้ง 2 ครั้ง 

แต่ส าหรับสงครามเกาหลี (ระหว่างปี 1950-1953) ถึงแม้ในช่วงสงครามเย็นโดยส่วนใหญ่แล้ว

สหรัฐฯ จะไม่ได้ท าสงครามโดยตรง แต่การประจ าการของกองทัพในจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ

ตามแผนการโอบล้อมคอมมิวนิสต์ของประธานาธิบดีแฮรรี ทรูแมน ในทศวรรษที่ 50 ได้ท าให้

สงครามเย็นเกิดภาวะตึงเครียดในหลายจุด เช่น เยอรมันตะวันออกและตะวันตก ช่องแคบระหว่าง

จนีและไต้หวัน ชายแดนระหว่างเกาหลีเหนอืและเกาหลีใต้ รวมไปถึงสงครามในภูมิภาคอินโดจีน

ครั้งที่ 2  ช่วงปี 1965-1973  

สหรัฐฯ ได้พยายามเข้ามาจัดระเบียบโลกใหม่ โดยน าพันธมิตรเข้าสู่สงครามอ่าว

ในปี 1991 เพื่อปลดปล่อยคูเวตจากการยึดครองของอิรัก ซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง   

การก่อการร้าย ในวันที่ 11 กันยายน 2001 ได้ท าให้ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช 

ประกาศสงครามต้านการก่อการร้าย (War on Terror) อันเป็นการจัดระเบียบโลกอีกครั้ง

และยังท าให้กองทัพสหรัฐฯ เข้าไปมีอิทธิพลในหลายประเทศ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง 

เช่น สงครามในอัฟกานิสถาน และอิรักในปี 2001 และ 2003 แต่ผลที่ได้ค่อนข้างประสบ

ความล้มเหลว สมรภูมิทั้ง 2 ท าให้บุชยังถูกมองว่าเป็นเผด็จการ ที่ท าให้กองทัพต้องสูญเสีย

ทหารอเมริกันเกือบ 7,000 นาย ส่วนพลเมืองของ 2 ประเทศ ต้องล้มตายหลายแสนคน  

สงครามในตะวันออกกลาง ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประสบปัญหาอย่างหนัก 

ในปี 2008 (Stiglitz and Bilmes, 2010, Online) ท าให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ บารัค โอบามา 
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ต้องตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไปเป็นจ านวนมหาศาล ในช่วงปี 2012-2013 แต่สหรัฐ ฯ

ได้ประกาศนโยบาย คือ นโยบายโอบล้อมเอเชีย (Pivot towards Asia) ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

และการทหาร ซึ่งประเทศที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ จีน ดังนั้นสหรัฐฯ จึงหันมาขอความร่วมมือ

ทางทหารกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย รวมไปถึงออสเตรเลีย 

เพื่อสร้างแรงกดดันใหก้ับจนี (Kurt and Brian, 2013, Online) 

ส าหรับอิทธิพลของกองทัพต่อสังคมอเมริกันกันนั้น ถึงแม้ทหารอเมริกันจะมีเกียรติ

และได้รับการยกย่องอย่างมากจากสังคม ในช่วงหลังสงครามโลก และสงครามเกาหลี 

แต่กองทัพยังเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าพลเรือนอย่างเคร่งครัด และไม่เกี่ยวข้องกับ

การเมอืงเป็นอันขาด จึงไม่เคยมีการท ารัฐประหาร อย่างไรก็ตามคนอเมริกันจ านวนมากยังเชื่อว่า

วงการอุตสาหกรรมทางทหาร (Military Industrial Complex)  ซึ่งเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่

เกี่ยวข้องกับกองทัพและรัฐบาลได้เข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายทางการทหารรวมไปถึงทุก

แง่มุมของสังคมอเมริกันอย่างมหาศาล จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างที่ประกอบมุมมองเช่นนี้  

ได้แก่ บริษัทผลิตอาวุธของสหรัฐฯ ที ่ใหญ่ที ่สุดในโลกคือ  ล็อคฮิด มาร์ติน ซึ ่งมีมูลค่า

ทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 36,188,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2013 และมีลูกจ้างกว่า 112,000 

คนทั่วโลก (Wikipedia, 2015, Online) บริษัทล็อคฮิด มาร์ติน ยังเป็นบริษัทที่ได้รับสัมประทานจาก

กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ มากที่สุด และถูกกล่าวหาว่ามีกลุ่มวิ่งเต้นในการเข้ามามีอิทธิพล

เหนอืรัฐบาลของจอร์จ ดับเบิลยู บุช 

รัสเซีย 

รัสเซีย เป็นประเทศเผด็จการซึ่งพลเรือนและพรรคการเมืองมีอิทธิพลเหนือกองทัพ

แม้ว่ากองทัพจะมีความยิ่งใหญ่อย่างสูงก็ตาม กองทัพแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการก่อตั้งในปี 

1992 อย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียมีความยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน

ภายใต้การบังคับบัญชาของจักรพรรดิ ในปี 1905 กองทัพเรือของอาณาจักรรัสเซียต้องพ่ายแพ้

ให้กับกองทัพเรือญี่ปุ่น นอกจากนี้ถึงแม้รัสเซียจะสามารถรบชนะในสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้  

แต่การเสียชีวิตของทหารรัสเซียจ านวนกว่า 2 ล้านศพกลายเป็นส่วนกระทบอย่างรุนแรง

ต่อเศรษฐกิจ และโครงสร้างของกองทัพรัสเซีย ทหารจ านวนมากได้หนีทัพหรือกลายเป็นอาชญากร

ส่วนหนึ่ง ยังได้เข้าร่วมกับกองก าลังพลเรือน ซึ่งได้รับการฝึกโดย ลีออน ทรอสกี ผูน้ าของพรรค

บอลเชวิก พรรคบอลเชวิกและกลุ่มซ้ายอื่นได้ยึดอ านาจจากรัฐบาลชั่วคราวในปี 1917  

และจัดตั้งสภาเลือกตั้งรัสเซีย (Russian Constituent Assembly) ซึ่งได้ให้มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่

แต่พรรคบอลเชวิกไม่ได้คะแนนเสียงมากนัก จงึท ารัฐประหารยึดอ านาจและยุบสภาเลือกตั้งรัสเซีย

ในปี 1918   
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พรรคบอลเชวิกได้พยายามท าให้กองทัพตกอยู่ภายใต้อ านาจของตน  นอกจาก

การปลูกฝังใหก้องทัพศรัทธาในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แล้ว ยังแต่งตั้งกรรมการการเมืองเข้าไปมีส่วน

ในการตัดสินใจในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ การจ ากัดนายทหารจ านวนมากในกองทัพแดง

ของสตาลิน ในทศวรรษที่ 30 สะท้อนว่า สตาลนิ มีอ านาจในกองทัพค่อนข้างจ ากัด แตก่ลับเป็น

ตัวกระตุ้นใหเ้ยอรมันนาซีท าการรุกรานสหภาพโซเวียต ในปี 1941 ภายใต้ปฏิบัติการบาบารอสซา

ซึ่งกองทัพเยอรมันเกือบเข้ายึดกรุงมอสโคว์  แต่ได้รับค าสั่งไปบุกยึดกรุงสตาลินการ์ด  

และเลนินการ์ดเสียก่อน อันน าผลร้ายมาสู่กองทัพเยอรมันได้รับความเสียหาย และต้องล่าถอยไป

ในภายหลัง (MacKenzie and Carran, 2002, pp. 540-543) 

นอกจากนี้ สตาลิน ยังได้ท าการรณรงค์สงครามของผู้รักชาติครั้งใหญ่ (Great Patriotic 

war) เพื่อปลุกระดมให้ชาวโซเวียตเข้าต่อสู้กับเยอรมัน  จนในที่สุดก็สามารถบุกเข้ายึด

กรุงเบอร์ลินได้ในปี 1945 ถึงแม้กองทัพของโซเวียตจะได้รับความชื่นชม และมีเกียรติมาก

แต่สตาลิน ยังคงต้องรักษาอ านาจเหนือกองทัพ โดยใช้วิธีทีเด็ดขาดเหมือนทศวรรษที่ 30 

เช่นประหารทหารซึ่งเคยตกเป็นเชลยของเยอรมันรวมไปถึงลดบทบาทของแม่ทัพใหญ่ของ

กองทัพโซเวียต คือเกอกอรี ชูคอฟ ลง โดยการย้ายชูคอฟไปประจ าต าแหน่งที ่ไม่ส าคัญ  

กองทัพยังอยู่ภายใต้อ านาจของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัด แม้วา่จะเกิดวิกฤตการณ์นิวเคลียร์

ที่ เกาะคิวบาในปี 1962 ซึ่งนายทหารหลายคนเห็นว่า  การถอนอาวุธและทหารออกไป 

โดยนิกีตา ครุสชอฟ เป็นการสรา้งความเสื่อมเสียให้กับประเทศอย่างมาก (Ibid., pp. 573-574)   

ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลโซเวียตได้ทุ่มงบประมาณกองทัพอย่างมหาศาล  

เพื่อคงความเป็นมหาอ านาจคู่กับสหรัฐฯ และได้ปฏิบัติการนอกประเทศ เพื่อควบคุมไม่ให้ประเทศ

ในยุโรปตะวันออก แยกตัวออกจากค่ายคอมมิวนิสต์ เช่น ฮังการี ในปี 1956 และเช็คสโลวาเกีย

ในปี 1968 แต่ภารกิจที่ท าลายขวัญและก าลังพลของกองทัพโซเวียตอย่างมาก คือ การบุกรุก

และยึดครองอัฟกานิสถาน ในปี 1979 -1989 และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าใหส้หภาพโซเวียตล่มสลาย  

อย่างไรก็ตาม หลังการปฏิรูปกองทัพโดยมิคาอิล กอร์บาชอฟ ท าให้ผู้น าของกองทัพรู้สึกว่า

ก าลังถูกคุกคาม จึงร่วมกับผู้น าพรรคหัวอนุรักษ์หลายคนท ารัฐประหาร เพื่อยึดอ านาจจาก

กอร์บาชอฟ แตล่้มเหลวในเดือนสงิหาคมปี 1991 

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต สาธารณรัฐรัสเซียเป็นผู้รับมรดกกองทัพ

และหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมด แต่ภาวะเศรษฐกิจได้ท าให้รัฐบาลต้องตัดงบประมาณทางทหาร

จ านวนมหาศาล อันเป็นผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างผู้น ากองทัพและรัฐบาล นอกจากนี้

การท าสงครามในสาธารณรัฐเชเชนที่ค่อนข้างล้มเหลว ท าให้ผู้น ารัฐบาลพยายามลดอ านาจ

ของกองทัพ โดยเน้นไปที่หน่วยต ารวจแทน ในด้านต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และนาโต
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ต้องการใหร้ัสเซียเข้ามาเป็นพันธมิตรด้วย แม้กองทัพรัสเซียจะถูกโจมตีว่าล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในช่วงท าสงครามกับเชเชน แตก่็ไม่ประสบความส าเร็จ (Bohm, 2010, Online) 

นอกจากนี้ การที่นาโตโจมตียูโกสลาเวีย ซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซีย ในปี 1999 ท าให้

ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและตะวันตกเสื่อมทรามลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2008 

กองทัพรัสเซียยังได้ท าสงครามกับสาธารณรัฐจอร์เจีย ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

และยังช่วยเหลือรัฐเซาธ์โอเซทเทียและรัฐอับคาเซีย ซึ่งพยายามแยกตัวออกจากจอร์เจีย  

ปัจจุบันรัสเซียภายใต้การน าของปูติน ถูกมองว่าพยายามน ากองทัพรัสเซียกลับมาเป็นมหาอ านาจ

อีกครั้ง โดยการเพิ่มงบประมาณให้กองทัพอย่างมากมาย และยังให้การสนับสนุนทางอาวุธ

แก่รัฐบาลนายบาร์ชาร์ อัลอัดสัด แหง่ซีเรีย ในปี 2013 กองทัพรัสเซียได้ท าการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุด

นับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต โดยมีก าลังพลเข้าร่วม 160,000 นาย (Fox News, 

2013, Online) อันสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของนายปูติน ที่ต้องการรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่

ของกองทัพรัสเซีย ภายหลังจากสูญหายไป 20 ปี  

จากการเปรียบเทียบประเทศกรณศีกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

        1. ทหารในประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยม ไม่เป็นอภิสิทธิชน หรือมีอ านาจเหนือกลุม่

ทางสังคมอื่น ในขณะที่ทหารในประเทศที่เป็นเผด็จการ เช่น พม่า กลับมีอภิสิทธิและมีอ านาจ

ในสังคม อย่างไรก็ตามกองทัพในประเทศประชาธิปไตย ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ

ที่ตรวจสอบ หรอืควบคุมโดยพลเรือนได้ยาก โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับความมั่นคง  

      2. กองทัพของประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ไม่เกี่ยวข้องกับการเมอืง ไม่ว่าในรูปแบบใด 

ส าหรับประเทศที่เป็นเผด็จการก็มีความแตกต่างกัน อย่างเช่น พม่า กับรัสเซีย โดยฝ่ายแรก

มีทหารเป็นผูป้กครองประเทศ แต่ส าหรับรัสเซียและสหภาพโซเวียต ผูน้ าเป็นเผด็จการก็สามารถ

ควบคุมกองทัพไว้ได้ 

     3. ระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการ ไม่ใช่ตัวแปรของนโยบายการทหาร

ในเวทีการเมืองโลก อย่างเช่นสหรัฐฯ ซึ่งมีนโยบายการทหารที่เน้นการรุกรานและครอบง า

ประเทศอื่น ส่วนประเทศเผด็จการ อย่างเช่น พม่า และรัสเซีย ไม่ได้รุกรานประเทศอื่นเท่ากับสหรัฐฯ  

และระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่ตัวแปรของการเสริมสร้างก าลังทหารเสมอไป เช่นเดียวกันอย่างเช่น 

สหรัฐฯ มีงบประมาณทางทหารสูงกว่าทั้ง 2  ประเทศที่ได้กล่าวมา ส าหรับอินเดียที่เป็นประชาธิปไตย 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็มีงบประมาณที่สูงเชน่เดียวกัน 
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สรุป 

ทหารเป็นอาชีพส าคัญส าหรับรัฐ  และยังได้รับงบประมาณเป็นจ านวนมาก  

เพราะแต่ละประเทศจะต้องปกป้องตัวเองจากการรุกราน เช่นเดียวกับเป็นอ านาจต่อรอง

ทางการเมืองกับประเทศอื่น ทหารยังสามารถเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลในด้านอื่น เช่น ความมั่นคง

ภายใน เช่น อาชญากรรมและภัยพิบัติ ทหารมีลักษณะเดียวกับข้าราชการ คือ มีสายบังคับบัญชา

ที่แน่นอนและเข้มงวด มีลักษณะการสร้างองค์กรเป็นของตัวเอง เชน่ เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

และมีเกียรติยศ ได้รับการเคารพจากสังคม แม้ว่ามีการเลื่อมล้ ากับพลเรือนอยู่บ้าง อย่างเช่น

ทหารเกณฑ์ พลเรือนติดอาวุธ เนื่องจากกองทัพเป็นผู้เชี่ยวชาญ และยังเป็นองค์กรที่เป็นปึกแผน่

จงึอาจสามารถเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองกับรัฐบาลพลเรือน ซึ่งประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ  

รัฐที่อยู่ใต้อิทธิพลของกองทัพทางการเมืองและสังคม มีชื่อว่าลัทธิกองทัพนิยม ซึ่งมักมีมาก

ในประเทศโลกที่ 3   

การโค่นล้มรัฐบาลโดยกองทัพ มีศัพท์เฉพาะเรียกว่า รัฐประหาร ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท

คือ 1) รัฐประหารเพื่อปกป้องประเทศ อันเป็นรัฐประหารเพื่อช่วยเหลือประเทศให้มีเสถียรภาพ 

2) รัฐประหารเพื่อยับยั้งอันเป็นรัฐประหารที่กองทัพต้องการยุตินโยบาย ที่กระทบกระเทือนต่อ

ผลประโยชน์ของชนช้ันสูง และ 3) รัฐประหารเพื่อปฏิรูป อันเป็นรัฐประหารที่กองทัพ

ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐ ข้อที่ 3 มีลักษณะเช่นเดียวกับปฏิวัติ โดยเฉพาะหากได้รับ

การสนับสนุนจากมวลชน และการปฏิวัติมักได้รับการยกย่อง เพราะถูกมองว่าสร้างประโยชน์

ให้กับมวลชนมากกว่ารัฐประหาร 

ประเทศกรณีศึกษาได้แก่พม่าซึ ่งกองทัพมีอิทธิพลเหนือการเมืองและสังคม

ภายในประเทศตัวเองอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังปี 1962 แม้ว่าในภายหลังกองทัพ

จะยอมให้มีการเปิดประเทศ และเป็นประชาธิปไตย แต่อ านาจของกองทัพก็ยังคงอยู่กับสังคมพม่า

อย่างสูง ส่วนอินเดียซึ่งมักมีปัญหาในด้านเสถียรภาพของการเมืองพลเรือน  แต่ปราศจาก

การแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพ อันมีสาเหตุหนึ่งมาจากการเป็นมืออาชีพและการขาดผู้น า

ที่โดดเด่นของทหาร สหรัฐอเมริกา เป็นตัวอย่างของประเทศซึ่งกองทัพมีบทบาทอย่างสูง

เหนือการเมืองโลก แต่กลับยึดถือในการเป็นมืออาชีพ แม้จะมีความขัดแย้งกับผู้น าพลเรือนบ้าง 

กองทัพยังอยู่ภายใต้อ านาจของวงการอุตสาหกรรมอาวุธ และกระทรวงกลาโหม และรัสเซีย

ซึ่งกองทัพมีบทบาททางการเมืองทั้งนอกประเทศและในประเทศอยู่ตลอดเวลา ก็ตกอยู่ภายใต้

อ านาจของพลเรือน อย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ และส าหรับรัสเซียแม้ความสัมพันธ์นั้น

จะมีจุดตกต่ าเช่นเดียวกับสหรัฐฯ ในยุคปัจจุบันประธานาธิบดีรัสเซีย ก็ยังสามารถควบคุม

กองทัพไว้ได้ และได้พยายามน ากองทัพเพื่อน ารัสเซียให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในเวทีโลก    
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ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. กองทัพสามารถมีส่วนสนับสนุน หรือส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยหรอืไม่ 

อย่างไร 

2. ท่านคิดว่ากองทัพควรอยู่ภายใต้การควบคุมของพลเรือน โดยปราศจากเงื่อนไข

หรอืไม่ 

3. รัฐควรใหค้วามส าคัญแก่งบประมาณของกองทัพมากน้อยเพียงใด 

4. ท่านคิดอย่างไรหากกองทัพจะถูกบริหารงานโดยบริษัทเอกชน เพื่อความโปร่งใส 

และประสิทธิภาพมากขึน้กว่าเดิม  

5. รัฐประหาร สามารถน าไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยได้หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

6. ท่านคิดว่าการท ารัฐประหารที่ เกิดขึ้นในประเทศของท่าน  อยู่ในประเภทใด 

เพราะเหตุใด 

7. ผูน้ าทางทหาร ควรขึ้นมาด ารงต าแหน่งทางการเมอืงได้หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

 

บรรณานุกรม 

Al Jazeera. (August 27, 2015). Indian army deployed to riot-hit areas of Gujarat. 

Retrieved August 27, 2015 from http://www.aljazeera.com/news/2015/08/indian-

army-deployed-riot-hit-areas-gujarat-150827052532462.html 

Andersen, M. L., and Taylor, H. F. (2007). Sociology: Understanding a Diverse 

Society. USA: Wadsworth Publishing 

Bohm, M. (November, 19, 2010). 5 Reasons Why Russia Will Never Join NATO. 

Retrieved August 27, 2015,                                                                 

from http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/5-reasons-why-russia-will-

never-join-nato/423840.html 

Brianna, Lee. (March 5, 2014). Mexico's Drug War. Retrieved March 5, 2014,             

from http://www.cfr.org/mexico/mexicos-drug-war/p13689 

Egreteau, R., and Jagen, L. (2013).Soldiers and Diplomacy in Burma: 

Understanding the Foreign Relations of the Burmese Praetorian State. 

UK: NUS Press. 

http://www.aljazeera.com/news/2015/08/indian-army-deployed-riot-hit-areas-gujarat-150827052532462.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/08/indian-army-deployed-riot-hit-areas-gujarat-150827052532462.html


176 

 

Fox News. (July 16, 2013). Russia conducts largest military exercises since Soviet 

era. Retrieved March 5, 2014,                                                              

from http://www.foxnews.com/world/2013/07/16/russia-military-conducts-

largest-maneuvers-since-soviet-times-160000-troops/  

Heywood,Andrew.(2007).Politics.New York:Palgrave Macmillan. 
Kesselman, M., Krieger, J., and Joseph, W.A. (2007). Introduction to Comparative 

Politics:Political Challeges and Changing Agendas. Boston: Wadsworth. 

Kurt, C., and Brian, A. (August 2013). Explaining the US ‘Pivot’ to Asia (online 

Journal). Retrieved November 1, 2015, from https://www.chathamhouse.org/ 

sites/files/chathamhouse/public/Research/Americas/0813pp_pivottoasia.pdf 

MacKenzie, D., and Carran, M. W. (2002). A History of Russia, the Soviet Union and 

Beyond. USA: Wadsworth Group. 

Smith, B.C. (2013). Understanding Third World Politics. USA: Palgrave Macmillan. 

Stiglitz, J. E., and Bilmes, L. J. (September 5, 2010). The true cost of the Iraq war: $3 

trillion and beyond. Retrieved May 12, 2014,                                        

from http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/09/03/AR2010090302200.html 

Sutch, P., and Elias, J. (2007). International Relations:The Basics. London and New 

York: Routledge. 

Yoo, J., Dasgupta, and Riddhi. (2014). It’s time for India and the U.S. to band 

together. Retrieved May 12, 2014, from http://fortune.com/2014/11/17/india-us-

alliance-modi/ 

Wikipedia. (2015). Lockheed Martin. Retrieved May5, 2015,                                          

from http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin 

Wikipedia. (2015). Volkssturm. Retrieved November 1, 2015,                                   

from https://en.wikipedia.org/wiki/Volkssturm 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Americas/0813pp_pivottoasia.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Americas/0813pp_pivottoasia.pdf
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/03/AR2010090302200.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/03/AR2010090302200.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkssturm


บทท่ี 12 

 

ระดับการปกครอง (Levels of Governments) 

 

รัฐนั้นมีความซับซ้อนอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐซึ่งมีขนาดของประชากรและพืน้ที่

ขนาดใหญ่ ย่อมมีผลต่อการเมืองการปกครองของประเทศนั้น นั้นคือรัฐบาลไม่สามารถรวม

ศูนย์อ านาจในการปกครองได้ในทีเดียวจึงต้องมีการแบ่งจ านวนของรัฐบาลขนาดเล็กกว่า

มารับภาระในการบริหารตามพื้นที่ต่าง  ๆ ดังที่เรียกว่าระดับการปกครอง การแบ่ง

ออกเป็นรัฐบาลกลาง (central government)  ที่อยู่ในเมืองหลวง ซึ่งเป็นตัวประสานและ

เป็นตัวบัญชาการหลัก ในการบริหารประเทศ และรัฐขนาดต่ ากว่า (lower governments) 

อันมีศัพท์ที่เรียกโดยทั่วไป เช่น รัฐบาลท้องถิ่น (local government) หรือรัฐบาลระดับมลรัฐ 

(state government) คอยช่วยรัฐบาลกลางในการบริหารในพื้นที่ตา่ง ๆ ทั่วประเทศ  

ระดับการปกครอง หมายถึง ความสัมพันธ์หรือรูปแบบโครงสร้างการจัดวางอ านาจ

ของรัฐบาลกลาง ที่มตี่อรัฐบาลในระดับต่าง ๆ ที่มฐีานะต่ ากว่า ในแต่ละประเทศมีความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐบาลแตกต่างกันออกไป แตก่็สามารถแบ่งลักษณะโดยรวม ดังตอ่ไปนี ้(Axford, et al,. 

2002, p. 298) 

1.รัฐเดี่ยว (Unitary State)      

2.สหพันธรัฐ (Federal State)  

 

รัฐเดี่ยว (Unitary State) 

 หมายถึง รัฐ ที่รัฐบาลกลางมีอ านาจโดยเด็ดขาดเหนือรัฐบาลที่มีฐานะต่ ากว่า  

ประชาชนอยู่ใต้การปกครองแบบเดียวกัน และกฎหมายฉบับเดียวกัน รัฐบาลกลางมีอ านาจ

ที่รัฐบาลที่มีฐานะต่ ากว่าไม่มี เช่น อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ทั้งหมดขึ้นตรงต่อ

สถาบันส่วนกลางทั้งหมด ตัวอย่างได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน ฯลฯ  

หลักการปกครองของรัฐเดี่ยว 

หลักการปกครองของรัฐเดี่ยว แบ่งเป็น 3 หลัก คือ (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2555, หน้า 132) 

1. หลักการรวมอ านาจปกครอง  

2. หลักการแบ่งอ านาจปกครอง  

3. หลักการกระจายอ านาจปกครอง 
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1. หลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization)  

 หลักการจัดวางระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยรวมอ านาจในการปกครองไว้ให้แก่ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองต่าง ๆ 

ของรัฐ มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารส่วนกลาง โดยให้ขึ้นต่อกันตามล าดับช้ันการบังคับบัญชา 

ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการปกครองตลอดทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ          

2. หลักการแบ่งอ านาจปกครอง (Deconcentration) 

 หมายถึง หลักการที่การบริหารราชการส่วนกลางได้จัดแบ่งอ านาจวินิจฉัย และสั่งการ 

บางส่วนไปให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาค โดยให้มีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 

ริเริ่มได้ในกรอบแห่งนโยบายของรัฐที่ได้วางไว้  หลักการนี้มเีฉพาะในรัฐเดี่ยวบางประเทศ 

3. หลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) 

 รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้องค์กรอื่น ที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนกลาง ให้ไปจัดท าบริหารสาธารณะโดยมีอิสระพอสมควร 

            การปกครองแบบรัฐ มีขอ้ได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เชน่ 

ข้อได้เปรียบ 

1. รัฐมีความเป็นเอกภาพและม่ันคงสูง เพราะรัฐบาลกลางมีอ านาจควบคุมท้องถิ่น 

2. รัฐบาลกลางมีอ านาจอย่างเต็มที่ จงึสามารถบริหารรัฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสียเปรียบ 

1. รัฐบาลกลางมีอ านาจมากเกินไป ท าให้ระบบราชการมีความเทอะทะ หรือใหญ่โต

ท าให้การบริหารประเทศขาดประสิทธิภาพ เชน่เดียวกับการกลายเป็นเผด็จการได้งา่ย 

2. รัฐบาลไม่สามารถกระจายอ านาจ และงบประมาณไปยังท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่  

ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมอืงหลวงและท้องถิ่น 

3. การรวมศูนย์อ านาจท าให้ เ ชื้อชาติ  และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ถูกละเลย

หรือถูกกลบทับ จนต้องสูญหายไปเพราะรัฐบาลกลางมักเน้นการเข้าครอบง าท้องถิ่นผ่าน

วัฒนธรรมของกลุ่มตัวเอง 
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ภาพ 6 แสดงอ านาจของรัฐเดี่ยว 

 

ที่มา: ผูเ้ขียนต ารา 

 

ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ ฝรั่งเศส และจีน ซึ่งเป็นรัฐเดี่ยว และมีรูปแบบการ

ปกครองที่ต่างกัน คือ ฝรั่งเศส เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยม แต่จีนเป็นเผด็จการ อันกลายเป็น

ปัจจัยก าหนดถึงลักษณะและทิศทางของการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง  

ฝรั่งเศส  

ฝรั่งเศส ในฐานะต้นแบบของการปฏิวัติ และแนวคิดประชาธิปไตย ได้ใหค้วามส าคัญแก่

เรื่องการกระจายอ านาจอย่างมาก แม้ว่าจะพบกับปัญหาหลายประการ เช่น ระบบข้าราชการ

ในส่วนกลาง ที่ยังทรงอิทธิพลอยู่ ในฐานะรัฐเดี่ยวฝรั่งเศสแบ่งการบริหารราชการแผ่นดิน

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่   

1. การบรหิารราชการส่วนกลางหรอืรัฐบาลกลาง  

 ฝา่ยบริหาร มีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขร่วมกับประธานาธิบดี ซึ่งยังเป็นประมุขของรัฐ 

รับผิดชอบ 15 กระทรวง ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ประธานทั้ง 2 สภา คือ วุฒิสภา และ

สภาผูแ้ทนราษฎร ประมุขฝ่ายตุลาการ คือ ประธานศาลสูง 

 2. การบรหิารราชการส่วนที่ต่ ากว่าส่วนกลาง 

 ฝรั่งเศสแบ่งการบริหารเป็นท้องถิ่น (Region) 22 แห่ง มีผู้บริหาร คือ ประธาน

และสภาท้องถิ่น ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ทุก 6 ปี ในระดับที่ย่อยลงมา คือ จังหวัด 

(Departements) ซึ่งฝรั่งเศสมี 100 แห่งทั่วประเทศ การปกครองของจังหวัด หรือการปกครอง

ระดับภูมภิาค ประกอบด้วย ฝา่ยบริหาร มีผู้วา่ราชการจังหวัด (prefects) ที่ได้รับการแตง่ตัง้จาก

รัฐบาล

ต่ ากว่า 

รัฐบาล

ต่ ากว่า 

 
อ านาจรัฐบาลกลาง 

รัฐบาล 

ต่ ากว่า 

รัฐบาล 

ต่ ากว่า 
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รัฐบาลกลาง เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ร่วมกับการปกครองระดับท้องถิ่น คือ ประธานสภาจังหวัด

และสภาจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้ง ทุก 6 ปี จากประชาชน  

 ส าหรับนคร หรือจังหวัดปารีส ถือว่าเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปารีส มาจากการแต่งตั้ง และเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติคือ สภาจังหวัดหรือสภาจังหวัดปารีส ประกอบด้วย 

รัฐบาลระดับท้องถิ่น ได้แก่ ต าบล (arrondissement) ซึ่งมีจ านวนกว่า 342 แห่ง ในระดับย่อยลงมาอีก

คือ ระดับเทศบาล (Municipal) หรือ Commune ซึ่งฝรั่งเศส มี 36,551 แห่งทั่วประเทศ 

(Almond ,  e t  a l . ,  2010,  pp.  241-242)  เทศบาลมีผู้บริหาร  คือ นายกเทศมนตรี  

และสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง แต่อยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาจากผูว้่าราชการจังหวัด   

 นอกจากนี ้ฝร่ังเศสประกอบด้วยตัวประเทศ และดินแดนโพ้นทะเล อันได้แก่  

 1. จังหวัดโพ้นทะเล เชน่ Martinique Gudeloupe และ French Guyana 

 2. ดินแดนโพ้นทะเล อันได้แก่ Saint-Pierre Fren ch Polynesia เกาะบริเวณ Antarctic 

 ฝร่ังเศสค่อนข้างประสบปัญหาในการกระจายอ านาจ เพราะข้าราชการระดับกระทรวง

รวมไปถึงวุฒิสภาไม่ยอมถ่ายเทอ านาจให้กับรัฐบาลท้องถิ่น และยังเข้าไปด ารงต าแหน่งทั้ง

นายกเทศมนตรีหรือกรรมการในระดับสภาท้องถิ่นด้วย เช่นเดียวกับการมีอ านาจอย่างมากของ

ผูว้่าราชการจังหวัดอันสะท้อนใหเ้ห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมอืงของฝรั่งเศสคือเน้นความสัมพันธ์

ระหว่างปัจเจกชนกับรัฐบาลกลางมากกว่ารัฐบาลท้องถิ่น กระนั้นความส าเร็จในระดับหนึ่ง

ของรัฐบาลในการพยายามกระจายอ านาจ โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี 1982-1986 ได้

แสดงว่าการเมืองท้องถิ่นมีความส าคัญอยู่มากเช่นกัน การปฏิรูปในปี 1986 ได้ช่วยให้สภา

ท้องถิ่นถูกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ( โดยใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน) รัฐบาลยังได้ถ่ายเท

อ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปสู่นายกสภาจังหวัด ท าให้ถึงแม้รัฐบาลกลางยังมีอ านาจเหนือ

รัฐบาลท้องถิ่นในเรื่องงบประมาณ ต ารวจ การศึกษา สวัสดิการโดยส่วนใหญ่ แต่ประธานสภา

จังหวัดมีอ านาจในการควบคุมองค์กรบริหารในส่วนต่าง ๆ อย่างมาก ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ถูกจ ากัดบทบาทเพียงไม่กี่ด้าน โดยเฉพาะความมั่นคง (Hogwood and Roberts, 2003, p. 209) 

จนี 

ส าหรับจนีนั้น ถึงแม้จะเป็นรัฐเดี่ยว แต่ในทางปฏิบัติจีนมีลักษณะการปกครองคล้ายกับ

ระบอบสหพันธรัฐ จนี แบ่งการบริหารราชการแผ่นดนิออกเป็น 2 สว่น ได้แก่  

1. การบรหิารราชการส่วนกลางหรอืรัฐบาลกลาง  

 ในฝ่ายบริหารมีประมุข คือ ประธานาธิบดี ประกอบไปด้วย 27 กระทรวง ซึ่งรวมกัน

ภายใต้ชื่อว่าสภาแห่งรัฐ (State Council) ซึ่งมีสมาชิก 35 คน มีประธาน คือ นายกรัฐมนตรี
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สมาชิกคนอื่น ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 1 คน รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายอื่นอีก 3 คน

สมาชิกสภาทั่วไป อีก 5 คน (2 คน ในกลุ่มนั้นยังเป็นรัฐมนตรีอีกด้วย) รวมไปถึงรัฐมนตรีอีก 25 คน 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติ และตุลาการ ถึงแม้จะมีประมุขเป็นของตัวเอง แตก่็อยู่ภายใต้อ านาจของ

พรรคคอมมิวนสิต์ทั้งสิ้น ดังนัน้ประมุขสูงสุด คือ เลขาธิการของพรรคคอมมิวนสิต์ 

 2. การบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น 

 การบริหารส่วนนี้แบ่งเป็น (Dumbaugh and Martin, 2009, p. 15, Online) 

 2.1 เขตปกครองตนเอง (Autonomous Region)  

 เขตปกครองตัวเอง มีรัฐบาลท้องถิ่นและมีอ านาจในการออกกฎหมายเอง 

เป็นเขตของชนกลุ่มน้อย มี 5 เขต คือ กวางสีจ้วง ซินเจียง อูยกูร์ มงโกเลียใน เซี่ยหุย ทิเบต 

ในเขตการปกครองตนเองนี้ ผู้บริหารมักจะเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งถูกแต่งตั้งจากรัฐบาลกลาง 

แต่จะมีอ านาจน้อยกว่าเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์ประจ าเขตนั้น  ๆ ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง

เป็นคนในท้องที่นั้นก็ได้ 

2.2 มณฑล (Province) 

 จีน มีมณฑลทั้งสิน้ 22 มณฑล และมักนับไต้หวันเป็นมณฑลที่ 23 มณฑลส าคัญ 

ได้แก่ กวางตุ้ง หยุนนาน หูเป่ย์ ฟู่เจี่ยน ผู้บริหารคือผู้ว่าการมณฑลมาจากการแต่งตั้งของ

รัฐบาลกลาง 

2.3 เทศบาลนคร (Municipality) 

 หมายถึง เมืองขนาดใหญ่ที่มขีนาดเท่ากับมณฑล ได้แก่ ฉงชิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน

และเบ่ยจิง มีผู้บริหาร คือ นายกเทศมนตรี มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลกลาง 

2.4 เขตบรหิารพเิศษ SAR (Special Administrative Region) 

 เขตพิเศษที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ได้แก่ ฮ่องกง และมาเก๊า

ฮ่องกง มีผู้บริหาร คือ ผู้น าฝ่ายบริหาร (Chief executive) ความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่

กับทั้งฮ่องกง และมาเก๊ามีสภาพค่อนไปทางสหพันธรัฐ นั่นคือนโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบ 

(1 country 2 systems) ที่ก าหนดว่า แม้จีนจะเป็นคอมมิวนิสต์ หรือระบบทุนนิยม ที่ได้รับการช้ีน า

โดยรัฐ แต่ทั้งฮ่องกงและมาเก๊ามีระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และยังมีระบบการบริหาร  

นิติบัญญัติ ตุลาการ และกฎหมายเป็นของตัวเอง แต่ในทางปฏิบัติมีผู้มองว่าจีนพยายามเข้ามา

ก้าวก่าย แทรกแซง อย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายบริหารคนปัจจุบันของเกาะฮ่องกง คือ นายเหลียง ชุนอิง 

มาจากการเลือกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election committee) ซึ่งมีสมาชิก 1,200 คน

จากทุกภาคส่วนของเกาะฮ่องกง โดยการสรรหาจากจีนแผ่นดินใหญ่ (BBC, 2015, Online) 

ท าให้ชาวฮ่องกงเดินขบวนประท้วงอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะตอนที่นายเหลียงเข้าพิธีสาบานตัว
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ต่อหน้านายหู จินเทา เมื่อกลางปี 2012 มีผู้เข้าร่วมประท้วงถึง 400,000 คน อันเป็นแรงต้าน

ไม่ให้รัฐบาลจนีพยายามเข้ามามีอทิธิพลเหนอืเกาะฮ่องกงไปมากกว่านี ้(England, 2014, Online) 

ระดับการปกครองที่ย่อยลงมาของจีนในทุกพื้นที่ คือ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ซึ่งมีหัวหน้า

ฝ่ายบริหาร มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาลจีน ยกเว้นระดับหมู่บ้าน ที่มาจากการเลือกตั้ง

โดยประชาชน  

สาเหตุที่จีนจัดได้ว่าเป็นรัฐเดี่ยว ถึงแม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่ และประชากรมากที่สุดในโลก

เต็มไปด้วยชนเผ่าต่าง ๆ กว่า 56 ชนเผ่า ก็ตาม เช่นเดียวกับอ านาจอย่างมากมายของ

รัฐบาลท้องถิ่น แต่จีนมีการปกครองที่ใหร้ัฐบาลกลาง และพรรคคอมมิวนิสต์มีอ านาจอย่างเด็ดขาด

โดยการตั้งสาขา และเจ้าหน้าที่ของพรรคไปควบคุมรัฐบาลท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ตั้งแต่มณฑล

จนไปถึงหมู่บ้าน อันเป็นสาเหตุที่ท าให้จีนมีสมาชิกพรรคมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีน

ได้พยายามกระจายอ านาจ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น รวมไปถึงการออก

กฎหมายส าหรับพื้นที่ ซึ่งอ านาจของรัฐบาลกลางเข้าไปไม่ถึง หรือเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่นนั้น แต่ว่ารัฐบาลกลางสามารถล้มล้าง หรือยกเลิกกฎหมายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม

มีผู้คาดหวังว่า ในอนาคตจนีจะก้าวสูร่ะบอบสหพันธรัฐอย่างแท้จริง (Liu Di, n.d., Online) 

สหพันธรัฐ (Federal State)  

       หมายถึง รัฐ ที่รัฐบาลกลางแบ่งปันอ านาจให้รัฐบาลระดับที่ต่ ากว่า และอ านาจนั้น

เป็นสิ่งที่รัฐบาลกลางไม่สามารถล่วงละเมิดได้ ประชาชนของท้องถิ่นจึงอยู่ใต้การปกครอง

และกฎหมายที่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละพื้นที่ เพราะรัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจของนิติบัญญัติ 

บริหาร ตุลาการ รวมไปถึงรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเอง ตัวอย่างได้แก่ สหรัฐฯ รัสเซีย บราซิล 

อินเดีย ฯลฯ 

การปกครองแบบสหพันธรัฐในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

ดังตอ่ไปนี ้(Ann and Orvis, 2011, pp. 305-309) 

1. รัฐบาลทั้ง 2 ระดับ นั่นคือ ระดับรัฐบาลกลาง และรัฐบาลในระดับต่ ากว่า มีอ านาจ

แยกจากกัน และทั้ง 2 ไม่สามารถล่วงละเมิดอ านาจระหว่างกันและกันได้ อย่างเช่น ด้านการบริหาร

และนิตบิัญญัติ 

2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลทั้ง 2 ระดับ จะต้องมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

อย่างเช่น รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น จะแก้ไขได้จะต้องผ่านการเห็นชอบของเสียงถึง 

2 ใน 3 ของ 2 สภา คือ วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฏร รวมไปถึงเสียง 3 ใน 4 ของสภานิติบัญญัติ

ของ 50 รัฐด้วย 



183 

 

3. มีตัวกลางคอยตัดสินเกี่ยวกับประเด็นด้านรัฐธรรมนูญ คือ มีศาลสูงสุดในการตัดสิน

ข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกลาง และรัฐบาลระดับที่ต่ ากว่า 

4. มีสถาบันที่เชื่อมโยง หรือช่วยในการประสานงานหรือสานความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างรัฐบาลกลาง และรัฐบาลระดับที่ต่ ากว่า รวมไปถึงระดับจังหวัดหรือภูมิภาค ซึ่งฝา่ยหลัง

จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายระดับประเทศ ซึ่งสภาสูงหรือวุฒิสภาในฐานะเป็นตัวแทน

ของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันดังกล่าว 

การปกครองแบบสหพันธรัฐ ยังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) สหพันธรัฐแบบ

สมมาตร (Symmetrical Federal system) อันหมายถึง การที่รัฐบาลระดับต่ ามีความสัมพันธ์กับ

รัฐบาลกลางในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ และ 2) สหพันธรัฐแบบอสมมาตร (Asymmetrical 

Federal system) อันหมายถึง การที่รัฐบาลระดับต่ ากว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางในสัดส่วน

ที่แตกต่างกันตามแต่พื้นที่ อันสืบเนื่องจากการที่รัฐมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ และศาสนา

อย่างสูง เช่น รัสเซีย ซึ่งใหอ้ านาจแก่รัฐที่อยู่ในระดับ “สาธารณรัฐ” (Republic) ซึ่งมีความหลากหลาย

ทางเชือ้ชาติ และศาสนามากกว่าระดับเขตปกครองตัวเอง (OKurg) (Ibid., 309) 

ระบบสหพันธรัฐแบบเชิงบีบบังคับ (Coercive federalism) 

แม้ว่าตามอุดมการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับต่ ากว่า

จะด าเนินไปในฐานะเป็นคู่ร่วมบริหารประเทศที่เท่าเทียมกัน  แต่รัฐบาลกลางซึ่งมีอ านาจ

และงบประมาณสูงกว่า ก็จะให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลระดับต่ ากว่า ท าให้รัฐบาลระดับต่ ากว่า

เพิ่มระดับของการพึ่งพิงรัฐบาลกลางไปโดยไม่รู้ตัว  อันน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปคือ

รัฐบาลกลางสามารถเข้ามาแทรกแซงรัฐบาลระดับต่ ากว่าได้ผ่านงบช่วยเหลือ  รวมไปถึง

การแก้กฎหมายให้มีการลิดรอนอ านาจบางอย่างของรัฐบาลระดับต่ ากว่า อย่างเช่นกฎหมายฉุกเฉิน

ที่ใหอ้ านาจแก่ผูบ้ริหารของรัฐบาลกลางอย่างเต็มที่ ท าใหร้ัฐบาลระดับต่ ากว่าตกอยู่ภายใต้อ านาจ

ของรัฐบาลกลาง ดังที่เรียกว่า ระบบสหพันธรัฐแบบเชิงบีบบังคับ (Coercive federalism) อันถือได้ว่า

เป็นการถดถอยของระบบสหพันธรัฐ (Kincaid, 2008, pp. 11-19, Online) 

 

การปกครองแบบสหพันธรัฐ มีขอ้ได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ดังตอ่ไปนี ้

ข้อได้เปรียบ 

1. ท าใหร้ัฐบาลระดับต่ ากว่ามีอิสระมากขึ้น จะท าให้การบริหารราชการมีความคล่องตัว

และมีประสิทธิภาพ เพราะรัฐบาลระดับต่ ากว่ามีความรู้ และเช่ียวชาญเกี่ยวกับท้องถิ่นตัวเอง

เป็นอย่างด ี
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2. การเปิดให้รัฐบาลต่ ากว่ามีอสิระในการจัดการด้านการคลัง และเศรษฐกิจ มากกว่า

รัฐเดี่ยว ยังส่งผลให้มีการกระจายรายได้ และทรัพยากรที่ดีกว่าเดิม ไม่เกิดความเลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจหรอืสังคม 

3. ท าให้รัฐบาลระดับต่ ากว่าเป็นตัวสร้างความสมดุล  และตรวจสอบการท างาน

ของรัฐบาลกลาง และนักการเมอืงระดับประเทศ อันส่งผลใหเ้กิดลัทธิเผด็จการได้ยาก 

4 .ท าให้รัฐคงความหลากหลายของชุมชนและท้องถิ่นได้ อันเป็นผลให้เกิดความมั่นคง

อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะคนในท้องถิ่นเกิดความพอใจที่จะอยู่ร่วมกับรัฐบาลกลาง 

ข้อเสียเปรียบ 

1. ท าให้นโยบายของรัฐบาลกลางเกิดปัญหาหรือเกิดความล่าช้า  เพราะรัฐบาล

ในระดับต่ ากว่า มีอสิระมากเกินไป และอาจจะมีนโยบายขัดกับรัฐบาลกลาง   

2. น าไปสู่การขาดความรับผิดชอบ เพราะการท างานที่เลื่อมล้ าระหว่างรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลระดับรัฐ ท าให้มกีารโยนความผิดไปให้กันได้ หากนโยบายล้มเหลว 

3. อาจน าไปสู่ความขาดเสถียรภาพของรัฐ หากรัฐต่าง ๆ มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ 

และวัฒนธรรมมากเกินไป ท าใหเ้กิดปัญหาการแยกประเทศ (separatism) ดังตัวอย่างของไนจีเรีย

ซึ่งประกอบไปด้วยชนเผ่าต่าง ๆ จ านวนมาก รวมไปถึงการนับถือศาสนาที่ต่างกัน ความแตกต่าง

เช่นนี้ท าให้เกิดความขัดแย้ง และมีขบวนการของชนเผ่าต่าง ๆ ที่พยายามแยกประเทศอันเป็นผลให้

มีผู้เสียชวีิตเป็นจ านวนมาก 
         

            

 

 

 

 

 

ภาพ 7 แสดงอ านาจของสหพันธรัฐ 

ที่มา: ผูเ้ขียนต ารา 

 

รัฐบาล

ต่ ากว่า 

รัฐบาล

ต่ ากว่า 

 
อ านาจรัฐบาลกลาง 

รัฐบาล 

ต่ ากว่า 

รัฐบาล 

ต่ ากว่า 
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           ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ เยอรมัน และรัสเซีย   

เยอรมัน 

เยอรมัน ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการปกครองประชาธิปไตย ที่มีการกระจายอ านาจ

ตามแบบสหพันธรัฐที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งประเทศเมื่อปี 1871 

ดังชื่อเต็มของเยอรมัน คือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) 

รัฐบาลของเยอรมัน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลระดับรัฐ 

(Hogwood and Roberts, 2003, pp. 202-203) 

1. รัฐบาลกลาง (Federal government)   

 รัฐบาลกลางมีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตร ี20 กระทรวง 

โดยมีหัวหน้า คือ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ มีประมุข คือ ประธานสภาผู้แทนรัฐและ

ประธานสภาผู้แทนราษฏร (Bundestag) และฝ่ายตุลาการ คือ ประธานศาลรัฐธรรมนูญกลาง

แหง่เยอรมนี 

 2. รัฐบาลระดับรัฐ (Laender)  

 รัฐบาลระดับรัฐ มีประมุขและโครงสร้างเชน่เดียวกับรัฐบาลกลาง เช่น 1) ประมุขของ

รัฐบาล คือ มุขมนตรี (Ministers-President) ที่ดูแลและรับผิดชอบกระทรวงประจ ารัฐ 

2) ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือ ประธานสภาประจ ารัฐ 3) ฝ่ายตุลาการ ก็คือ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ประจ ารัฐ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในรัฐนั้น ๆ เช่นเดียวกับสมาชิกของสภาประจ ารัฐ 

ปัจจุบันเยอรมัน มีทั้งหมด 16 รัฐ รัฐซึ่งมีความโดดเด่น ได้แก่ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นเมืองหลวง

ของเยอรมัน แต่ก็ถือว่าเป็นรัฐ ๆ หนึ่ง บาวาเรีย แซกซอนนี ฮัมบรูก ซึ่งเคยเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่

และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่ละรัฐก็จะแบ่งหน่วยการปกครองในรูปแบบที่ค่อนข้าง

แตกต่างกัน แต่โดยมากจะแบ่งย่อยเป็นต าบลในเมือง (governmental district) ต าบลนอกเมือง 

(rural district) เทศบาลแบบรวมหมู่ (collective municipality) ควบคู่กับเทศบาลทั่วไป (Municipality)  

อย่างไรก็ตาม การเป็นสหพันธรัฐของเยอรมันก็สะดุดลงในยุคที่ฮิตเลอรแ์ละพรรคนาซี

ขึ้นมามีอ านาจ เยอรมันจึงกลายเป็นรัฐแบบรวมศูนย์อ านาจ (centralized state) ในช่วง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝา่ยสัมพันธ์มิตรซึ่งได้ท าการยึดครองเยอรมันตะวันตก ก็ได้สนับสนุนให้

เยอรมันตะวันตก เป็นสหพันธรัฐ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นกลับไปเป็นเผด็จการได้ยากกว่าเดิม  

ภายหลังการรวมประเทศ ในปี 1990 รัฐธรรมนูญของเยอรมันได้เลือกรูปแบบการปกครอง

ของเยอรมันตะวันตก ไม่วา่แบบประชาธิปไตย และแบบสหพันธรัฐ รูปแบบสหพันธรัฐยังถูกก าหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ รัฐธรรมนูญเยอรมันยังเป็น

ตัวก าหนดรูปแบบอ านาจระหว่างรัฐบาลกลาง กับรัฐบาลท้องถิ่น ดังเช่น รัฐบาลกลางนั้นมีอ านาจ
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ในด้านส าคัญ เช่น ด้านการป้องกันประเทศ ความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ  

การก าหนดงบประมาณของประเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน  เช่น ทางหลวง 

ส าหรับรัฐบาลท้องถิ่น รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีอ านาจเหนือองค์กรต ารวจ การศกึษา จนไปถึง

ระดับมหาวิทยาลัย การกระจายภาพและเสียง การก าหนดนโยบายการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม 

การปกป้องสิ่งแวดล้อม การดูแลพลังงานนิวเคลียร์ การบังคับใช้กฎหมายทางพาณิชย์ ฯลฯ   

นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังมีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเอง แต่ก็ต้องออกกฏหมายที่ไม่ขัดกับ

รัฐธรรมนูญ และยังต้องสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรป (Ibid., 202) 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเยอรมันยังต้องมีการปฏิรูประบบสหพันธรัฐอย่างต่อเนื่อง

เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนในเรื่องบทบาทและหน้าที่ ในปี 2006 มีความพยายามในการลดอ านาจ

ของสภาผู้แทนรัฐในการออกกฎหมายระดับประเทศ เพราะสภาผู้แทนรัฐนั้นมีอ านาจมาก

แต่มีการเชื่อมโยงกับประชาชนน้อยมาก และยังน าไปสู่ปัญหาที่ท าใหก้ารออกกฎหมายมีความล่าช้า

กว่าเดิม (Deutsche Welle, 2006, Online) 

รัสเซีย  

รัสเซีย ในช่วงเป็นเป็นจักรวรรดิและเป็นสหภาพโซเวียต มีพื้นที่ในการปกครองกว้างใหญ่

ประกอบด้วยรัฐที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และยังมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตลอดเวลา เพราะเรื่องทางการเมืองและสงครามทั้งภายในและภายนอก ในช่วงที่เป็นจักรวรรดิ 

ทางราชส านักรัสเซียได้ส่งตัวแทนจากส่วนกลางไปปกครองตามแคว้นต่าง ๆ ซึ่งมีอสิระอย่างสูง

ในการปกครองตัวเอง ในยุคของสหภาพโซเวียต พรรคบอลเชวิกก็ได้พยายามให้สาธารณรัฐของตน

เข้าครอบครองดินแดนให้มากที่สุดเท่ากับเมื่อครั้งเป็นจักรวรรดิ แต่ใช้กลไกในการปกครอง คือ

พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งสามารถครอบครองได้ถึง 15 รัฐ ก่อนจะล่มสลาย รัฐดังกล่าวประกอบไปด้วย 

เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ยูเครน รัสเซีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน คาซัคสถาน 

คีร์กีซสถาน มอลโดวา ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และ จอร์เจีย ซึ่งภายหลัง

สงครามเย็น รัฐเหล่านี้ยังคงรวมตัวกันอยู่อย่างหลวม ๆ ในนามของเครือรัฐเอกราช 

(Commonwealth of Independent States) หรอืเรียกย่อ ๆ ว่า ซีไอเอส  

ถึงแม้ว่ารัฐบาลสหภาพโซเวียตจะประกาศเป็นทางการว่าตัวเองเป็นสหพันธรัฐ  

และทั้ง 15 รัฐ มีอิสระอย่างสูงในการปกครอง และก าหนดรัฐกิจด้วยตัวเอง แต่โซเวียตถือได้ว่า

เป็นรัฐเดี่ยว เช่นเดียวกับจีนเพราะศูนย์รวมอ านาจอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งได้ก าหนดให้

พรรคคอมมิวนิสต์ของแต่ละรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบเหนือผู้น าของรัฐบาลท้องถิ่น  นอกจากนี้ 

รัฐบาลยังมีอ านาจในการควบคุมอุตสาหกรรม และการใช้ทรัพยากรเช่นแผ่นดินทั่วประเทศ 

รัฐบาลกลางยังเป็นผู้วางแผนในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเงินและยังใช้องค์กรทรง
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อิทธิพล เช่น หน่วยข่าวกรองกลาง หรือเคจีบี และกองทัพในการเข้าไปควบคุมรัฐเล็ก ๆ ในสังกัด 

รวมไปถึงยุโรปตะวันออก แตก่ารล่มสลายของสหภาพโซเวียตอย่างง่ายดายในปี 1991 สะท้อนให้

เห็นว่าอ านาจเหล่านั้นแท้ที่จริงเปราะบางและมีขีดจ ากัด อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่รัฐบาลกลาง

พยายามปลูกฝังให้กับรัฐต่าง ๆ ไม่สามารถเอาชนะลัทธิชาตินยิมได้ (Carroll,2012,Online)   

ในช่วงสหพันธรัฐรัสเซียนั้น สามารถแบ่งเขตปกครองออกเป็น 2 เขต คือ รัฐบาลกลาง

และ รัฐบาลท้องถิ่น (Sakwa, 2002, pp. 224-235) 

1. รัฐบาลกลาง (Central government)  

 รัฐบาลกลาง มีฝ่ายบริหาร อันประกอบด้วย 1) ประธานาธิบดี 2) คณะรัฐมนตรี 

20 กระทรวง โดยมีหัวหน้า คือ นายกรัฐมนตรี 3) ตัวแทนของประธานาธิบดีในเขตสหพันธ์ทั้ง 8 แหง่ 

4) ฝ่ายนิติบัญญัติ มีประมุข คือ ประธานสภาสหพันธรัฐ (Federal council) และประธานสภาดูมา 

(duma) และ 5) ฝา่ยตุลาการ คือ ประธานศาลสูง 

2. รัฐบาลท้องถ่ิน (Local government)  

 รัสเซียได้รับมรดกรูปแบบรัฐบาลท้องถิ่นจากอดีตสหภาพโซเวียต ประกอบด้วย

เขตสหพันธรัฐ 8 เขต ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 89 เขตปกครอง (Federal subject) ปัจจุบันถูกลดลง

เหลือเพียง 85 เขตปกครอง สามารถแบ่งได้ตามดินแดนและเชื้อชาติดังนี้ (Burgess and Pinder 

(editor), 2007, p. 210) 

 2.1 เขตปกครองที่แบ่งตามพื้นที่ สามารถแบ่งเป็น 9 ดินแดน (Krais) 46 มณฑล 

(Oblast) 3 นครสหพันธรัฐ (Federal cities) นั่นคือ นครมอสโคว์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซีย

และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีผู้บริหาร คือ นายกเทศมนตรี และสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ทุก 4 ปี ในปี 2014 เมืองเซวาสโตโพล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไคร์เมีย ยังถูกจัดให้เป็น

นครสหพันธรัฐด้วย ภายหลังจากที่รัสเซียได้ผนวกไคร์เมยีเข้าเป็นส่วนหน่ึงของตน  

 2.2 เขตปกครองที่ถูกแบ่งตามเชื้อชาติ สามารถแบ่งเป็น 22 สาธารณรัฐ (Republics) 

4 เขตปกครองตนเอง (Autonomous Okrugs) 1 มณฑลปกครองตัวเอง (Autonomous Oblast)    

ในยุคของประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ได้พึ่งพิงความช่วยเหลือของรัฐบาลท้องถิ่น

ในการแย่งชิงอ านาจกับกลุ่มทางอ านาจกลุ่มอื่นในรัฐบาลกลาง อันเป็นผลใหเ้ยลต์ซิน ต้องท าสัญญา

มอบอ านาจอิสระให้กับรัฐบาลท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะภายหลังความขัดแย้ง

ทางการเมือง ปี 1993 ท าให้รัฐเหล่านั้นเพิกเฉยต่อค าสั่งของประธานาธิบดี รวมไปถึงการออก

กฎหมายตรงกันข้ามกับกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐธรรมนูญ ผู้น าคนสืบมา คือ วลาดิมีร์ 

ปูติน จึงต้องหาทางยึดอ านาจคืนกลับมาให้กับรัฐบาลกลาง เช่นในปี 2000 ปูติน  ได้สร้าง

เขตปกครองใหม่ คือ เขตสหพันธรัฐ 7 เขต ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลกลางและภูมิภาค
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ทั้ง 85 แห่ง ในปี 2004 ปูติน ได้ผลักดันให้ผู้ว่าการประจ าภูมิภาคมาจากการแต่งตั้งของ

รัฐบาลกลางแทนการเลือกตั้ง ปูติน ยังพยายามเร่งใหม้ีการลดจ านวนของภูมิภาคลง โดยการน าเอา

ภูมิภาคบางแห่งมารวมกัน เป็นผลให้จ านวนของภูมิภาคจากเดิม 89 ลดลงเป็น 85 แห่ง  

(Ann and Orvis, 2011, pp. 315-316) 

นอกจากนี ้ปูติน ยังสามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างเช่นการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีกรุงมอสโคว์ ปี 2013 ที่ นายอเล็กไซ นาวาลนีย์ ผู้น าคนหนึ่งของกลุ่มต่อต้าน 

ปูติน ต้องพ่ายแพ้ให้กับนายเซอร์กีย์ โซบายานนิ นายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ 

ปูติน ถึงแม้นายนาวาลนีย์ จะได้รับความนิยมอย่างมากก็ตาม ทางฝ่ายค้านกล่าวหาว่า  

มีการโกงการเลือกตั้ง และขอให้มีการเลือกตั้งรอบ 2 แต่ได้รับการปฏิเสธจากคณะกรรมการ

ดูแลการเลือกตั้ง (BBC, 2013, Online) ทั้งหมดนี้มีผลต่อภาพพจน์ของ ปูติน ต่อตะวันตก 

ว่าเป็นเผด็จการที่ก าลังท าลายระบบสหพันธรัฐ  

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกรูปแบบการปกครองอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีการกระจายอ านาจเข้มข้น

กว่าแบบสหพันธรัฐ คือ สมาพันธรัฐ (Confederation) ซึ่งเป็นเพียงการรวมตัวกันชั่วคราว

หรืออย่างหลวม ๆ ของรัฐต่าง ๆ ส าหรับสหพันธรัฐ ภายหลังจากการก่อตั้ง ก็จะถือว่าเป็นรัฐ

เดียวกัน ประชาชนจะต้องถือตนว่าเป็นพลเมืองของรัฐที่เกิดขึ้นใหม่นี้ และรัฐย่อยเหล่านั้น

ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อรัฐบาลกลาง แต่ส าหรับสมาพันธรัฐ แต่ละรัฐยังคงความเป็นรัฐ 

(statehood) ของตัวเองไว้ และพร้อมจะออกจากสมาพันธรัฐได้เสมอ เช่นเดียวประชาชน

ยังคงถือตนว่าเป็นพลเมืองของรัฐตัวเอง สมาพันธรัฐยังไม่มีรัฐธรรมนูญเหมือนกับสหพันธรัฐ 

มีเพียงสนธิสัญญา ซึ่งออกโดยองค์กรกลางของสหพันธรัฐ ซึ่งแต่ละรัฐจะปฏิบัติตามหรือไม่

ก็แล้วแต่เจตจ านงของตัวรัฐเอง ประเทศในปัจจุบันที่ถือว่าตัวเองเป็นสมาพันธรัฐ คือ สวิสเซอร์แลนด์ 

ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วได้กลายเป็นสหพันธรัฐ (Patterson, 2008, p. 70)   

จากการเปรียบเทียบประเทศกรณศีกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. ในประเทศที่เป็นกลุ่มศกึษา ไม่วา่รัฐเดี่ยวหรอืสหพันธรัฐ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย

มีแนวโน้มโดยภาพรวมในการกระจายอ านาจ ส่วนประเทศที่เป็นเผด็จการมีแนวโน้มรวมศูนย์อ านาจ 

อย่างไรก็ตาม จากตัวอย่างของเยอรมัน สะท้อนใหเ้ห็นว่าการกระจายอ านาจมากเกินไป อาจท าให้

เกิดปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารของรัฐบาลกลาง 

2. ถึงแม้อทิธิพลจากยุคโลกาภวิัฒน์ ได้ท าใหท้้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่รัฐในกลุ่ม

ศึกษา คือ รัสเซีย และจีน ทวนกระแส คือ การรวมศูนย์อ านาจด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เช่น จีน 

ใช้อ านาจและอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ ส่วนรัสเซียใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวประธานาธิบดี 

กับผูน้ าท้องถิ่น และการก าหนดรัฐธรรมนูญ 
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3. ประเทศกรณีศึกษา ไม่ว่าจะพยายามกระจายอ านาจไปเท่าใด ก็ต้องคงอ านาจ

ของรัฐบาลกลางเอาไว้ เพราะยังคงต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพของประเทศ ประกอบกับ

ลัทธิชาตินยิม จงึไม่มปีระเทศใดสามารถก้าวเข้าสูร่ะบบสมาพันธรัฐได้ 

 

สรุป  

ด้วยความใหญ่ และความซับซ้อน ท าใหร้ัฐต้องมีรัฐบาลขนาดย่อยมาช่วยในการบริหาร

ประเทศ อันน าไปสู่การแบ่งระดับของการบริหารออกเป็น รัฐบาลกลาง และ รัฐบาลที่ต่ ากว่า 

สามารถแบ่งระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล 2 ระดับออกเป็น รัฐเดี่ยว และ สหพันธรัฐ 

รัฐเดี่ยว หมายถึง รัฐที่รัฐบาลกลางมีอ านาจโดยเด็ดขาดเหนือรัฐบาลที่มีฐานะต่ ากว่า  

ซึ่งแบ่งหลักการปกครองออกเป็น 1. หลักการรวมอ านาจปกครอง คือ รวมศูนย์อ านาจ 

2. หลักการแบ่งอ านาจปกครอง คือ การมอบอ านาจให้สว่นภูมภิาค 3. หลักการกระจายอ านาจ

ปกครอง คือ การมอบอ านาจให้กับท้องถิ่น ข้อได้เปรียบของรัฐเดี่ยว ได้แก่ การมีเอกภาพ 

เพราะรัฐบาลกลางมีอ านาจอย่างเต็มที่ ส่วนข้อเสียเปรียบ ได้แก่ การละเลยท้องถิ่นท าให้เกิด

ความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ประเทศกลุ่มศึกษาได้แก่ ฝรั่งเศส และจีน ส าหรับฝรั่งเศสนั้นได้มี

การกระจายอ านาจต่อรัฐบาลท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่ายังคงรัฐบาลส่วนภูมิภาคไว้ 

ส่วนจนีนั้นมีการแบ่งการปกครองในระดับท้องถิ่น ออกเป็นเขตปกครองตนเอง มณฑล เทศบาล

นคร เขตบริหารพิเศษ แม้จีนจะมีสภาพเหมือนสหพันธรัฐ แต่ถือว่าเป็นรัฐเดี่ยว เพราะอ านาจ

ของพรรคคอมมวินิสต์ 

 นอกจากรัฐเดี่ยวแล้วยังมีสหพันธรัฐ หรือรัฐที่รัฐบาลที่มีฐานะต่ ากว่ารัฐบาลกลาง มี

อ านาจบางประการซึ่งรัฐบาลกลางไม่สามารถล่วงละเมิดลิดรอนไปได้ โดยทั้ง 2 ฝ่าย  ต้องมี

การท างานประสานกัน โดยมีตัวกลางเช่น ศาล และรัฐสภาช่วยเป็นตัวกลาง สหพันธรัฐแบ่งเป็น 

2 ประเภท คือ สหพันธรัฐแบบสมมาตร คือ การที่รัฐบาลระดับต่ ากว่าทุกแห่งมีความสัมพันธ์กับ

รัฐบาลกลาง ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน และสหพันธรัฐแบบอสมมาตร หมายถึง การที่รัฐบาล

ระดับต่ ากว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางในสัดส่วนที ่แตกต่างกันตามแต่พื ้นที ่ ระบบ

สหพันธรัฐมีข้อได้เปรียบ เช่น การกระจายอ านาจและรายได้ให้กับท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น ส่วน

ข้อเสียเปรียบ ได้แก่ การขาดความมั่นคง สหพันธรัฐเชิงบีบบังคับ หมายถึง การที่รัฐบาล

กลาง ได้เ ข้ามามีอิทธิพลครอบง าและแทรกแซงรัฐบาลที ่ร ะดับต่ ากว่า  ประเทศ

กรณีศึกษา ได้แก่ เยอรมันซึ ่ง เป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยที่กระจายอ านาจ ให้กับ

ท้องถิ่นได้อย่างดี แม้จะพบกับปัญหาในเรื่องบทบาทของรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับต่ ากว่า 

ในขณะที่รัสเซียเป็นประเทศเผด็จการ ก็ได้มแีนวโน้มเป็นสหพันธรัฐเชิงบีบบังคับ คือ การรวมศูนย์
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อ านาจจากรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังมีการปกครองแบบสมาพันธรัฐ ซึ่งได้ให้อ านาจแก่รัฐบาล

ในระดับที่ต่ ากว่า จนมีความเท่าเทียมกับรัฐบาลกลางและสามารถผลัดกันปกครองซึ่งกันและกันได้ 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. เหตุใดรัฐจึงมีการแบ่งการปกครองที่ไม่เหมือนกัน เหตุใดบางรัฐเป็นรัฐเดี่ยว

หรือบางรัฐเป็นสหพันธรัฐ  

2. ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่เป็นรัฐเดี่ยวหรือสหพันธรัฐ ท่านคิดว่าได้พบข้อดีและข้อเสีย

ดังที่กล่าวไว้ในต าราหรอืไม่ 

3. ท่านคิดว่าการกระจายอ านาจควรมขีอบเขตหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

4. ท่านคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการรุกล้ าทางอ านาจจากรัฐบาลกลางไปยัง

รัฐบาลท้องถิ่นได้อย่างไร 

5. ท่านคิดว่าในอนาคต จนี มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแบบสหพันธรัฐได้หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

6. ท่านจะแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกดินแดนอย่างไร 

7. ท่านคิดว่าในอนาคตจะมีประเทศที่มีการปกครองแบบสมาพันธรัฐหรือไม่  

เพราะเหตุใด 
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บทท่ี 13 

 

การเลอืกตั้ง (Election) 

 

           การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมส าคัญส าหรับการเมืองการปกครอง เพราะการเลือกตั้ง

หมายถึงกระบวนอย่างเป็นทางการส าหรับประชาชนในการเลือกตัวแทนเข้าสู่ระบบการเมือง

ในระดับต่าง ๆ การเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับพรรคการเมืองและระบอบ

ประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน  (Hogwood and Roberts, 2003, pp.62-

63) แต่ประเทศที่มีการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไป เพราะประเทศ

ที่เป็นเผด็จการ ก็มีการเลือกตั้งในวงการเมืองทุกระดับ ดังนั้นการเลือกตั้งที่ดี  จะต้องมี

คุณสมบัติตามแบบระบบเสรีประชาธิปไตยได้ก าหนดไว้ นั ่นคือ โปร่งใส ยุติธรรม เปิดให้

ประชาชนมีอิสระในการเลือกผู้เข้าแข่งขันที่หลากหลาย แม้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนอาจจะ

ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้หรือพรรคการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  จะมี

อ านาจเหนือรัฐอย่างเต็มที่ โดยปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์อื่น  

ความส าคัญของการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งมีความส าคัญต่อประชาชน และรัฐบาลดังต่อไปนี้ (Heywood, 2007, 

pp. 255-256) 

1. เป็นตัวจัดตั้งรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐที่เป็นประชาธิปไตย จะต้องมีการเลือกตั้งเพื่อหา

ตัวแทนของประชาชน ในการมาจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจไปตามนโยบายที่ได้หาเสียง

กับประชาชน และการเลือกตั้งก็จะเป็นวิธีการให้รางวัล หรือลงโทษ หากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตาม 

ที่ได้สัญญาไว้ 

       2. เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตจ านงของประชาชนอย่างแท้จริง  ในระบอบประชาธิปไตย 

ถึงแม้จะมีขอ้โต้แย้งมากมาย แตก่ารเลือกตั้งก็เป็นวิธีเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถอืที่สุด ว่าผูท้ี่มาจาก

การเลือกตั้ง มาจากความตอ้งการของประชาชน แมว้่าจะไม่ใช่ทุกคนก็ตาม 

3. เป็นสิ่งสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐ แม้แต่รัฐคอมมิวนิสต์และเผด็จการ ก็มักมี

การเลือกตั้งไว้  เพื่อแสดงว่าพรรคและรัฐบาลของตนมาจากการเลือกของประชาชน  

แม้ว่าพรรคการเมอืงที่เป็นรัฐบาล จะเป็นพรรคเดียวที่ถูกกฎหมาย หรือมีพรรคการเมอืงหลายพรรค

แต่ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดยรัฐบาล หรือประชาชนถูกบังคับหรือชักจูงให้เลือก

ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งก็ตาม 
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4. เป็นสิ่งก าหนดบทบาทและรูปแบบของพรรคการเมือง และนักการเมือง เพราะทั้งคู่

จะด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ก็เพราะมีเป้าหมาย คือ การเลือกตั้ง เช่นการก าหนดนโยบาย

ของพรรค การคัดสรรผู้ลงสมัครเลือกตั้ง การจัดตั้งหัวคะแนน การจัดตั้งกลุ่มรณรงค์หาเสียง 

การฝึกศิลปะการพูดหาเสียง การสรา้งภาพพจน์ การรณรงค์หาเสียง   

5. เป็นหนทางหนึ่งส าหรับประชาชน ในการมสี่วนรว่มทางการเมอืง เพราะการก าหนด

นโยบายของพรรคการเมือง และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง  จะต้องค านึงถึงความต้องการ

ของประชาชนส่วนใหญ่ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งในรัฐบาลก็ต้องด าเนินตามนโยบายนั้น เพื่อใหไ้ด้

คะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

ระบบการเลือกตั้ง   

ปัจจุบันทั่วโลกใช้ระบบเลือกตั้ง ที่ตัง้อยู่บน 3 ระบบ คือ  

1. ระบบเสียงส่วนข้างมาก (Majoritarian) ที่ให้ความส าคัญต่อสัดส่วนของจ านวน

ผู้ได้รับการเลือกตั้งของพรรคการเมอืงมากกว่าสัดส่วนของคะแนนเสียง  

2. ระบบสัดส่วน (Proportional) ซึ่งให้ความสมดุลระหว่างสัดส่วนจ านวนผู้ได้รับ

การเลือกตั้งของพรรคการเมอืง กับสัดส่วนจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับ  

3. ระบบที่เกิดจาก 2 ระบบผสมกัน ซึ่งมีช่ือวา่ระบบเสริมสมาชิก (Additional Member 

System) 

        1. ระบบเสียงข้างมาก (Majoritarian) ได้แก่  

 1.1 ระบบผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ (First Past the Post)  

 1.2 ระบบเลือกตั้ง 2 รอบ (Two-round system)  

 1.3  ระบบทางเลือก (Alternative Vote หรอื AV)   

 1.1 ระบบเสียงส่วนใหญ่ (First Past the Post) 

 ระบบเสียงส่วนใหญ่ หมายถึง ระบบที่ผู้ได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งถือว่า

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นระบบที่นิยมใช้กันมานาน โดยได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ

ซึ่งถือเป็นแม่แบบของการเลือกตั้งระบบนี ้ประเทศอื่น ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย ฯลฯ 

 ข้อได้เปรียบ 

 1. มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ระหว่างตัวแทนและผู้ลงคะแนนเสียง ซึ่งช่วยรับประกัน

ว่าตัวแทนจะต้องปฏิบัติตามหนา้ที ่ซึ่งได้รับมอบหมายให้โดยเฉพาะในพืน้ที่นั้น ๆ  

 2. รูปแบบการเลือกเช่นนี้จะส่งผลดีต่อพรรค ซึ่งรวมผูล้งสมัครซึ่งได้รับความนิยม

จากประชาชนอย่างมาก อันอาจน าไปสู่การมีรัฐบาลบริหารโดยพรรคเดียว จงึท าใหม้ีความชัดเจน

ว่าพรรคใดได้รับฉันทานุมัตจิากประชาชน  
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 3. ท าให้พรรคที่มีอุดมการณ์สุดขั้วไม่ว่าเอียงขวาหรือซ้าย ไม่สามารถเข้าร่วม

รัฐบาลได ้เพราะมักมีคะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์ อันท าใหร้ะบบการเมอืงปราศจากความขัดแย้งมาก 

 ข้อเสียเปรียบ 

 1. ท าให้คะแนนเสียงจ านวนมากของผู้แพ้สูญเปล่า แม้ว่าผู้แพ้อาจจะน้อยกว่า

ผู้ชนะเพียงคะแนนเดียว อันเป็นผลให้ผู้ชนะอาจจะไม่ได้สะท้อนความต้องการของคนจ านวนมาก

ที่ลงคะแนนเสียงให้กับผูแ้พ้ก็ได้  

 2. ประชาชนอาจพบกับทางเลือกของพรรคการเมอืงที่จ ากัด เพราะระบบเช่นนี้

เอื้อต่อระบบพรรคการเมืองเดียวแบบผูกขาด ซึ่ งท าให้ไม่มีตัวแทนอันหลากหลาย  

เพราะพรรคการเมอืงเหล่านั้นมักเน้นไปที่ตัวแทนซึ่งเป็นผูม้ีฐานะดีหรือมีอทิธิพลในพืน้ที่ 

 3. ภาวการณ์ผูกขาดดังกล่าว อาจท าใหพ้รรคการเมืองปราศจากความรับผิดชอบ

หรอืไม่มกีารเปลี่ยนแปลงพัฒนา เพราะไม่มกีารแขง่ขันจากฝ่ายตรงกันข้าม  

 4. ท าให้พรรคขนาดเล็กไม่สามารถเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ 

ดังนั้นแนวคิดด้านสังคมอันหลากหลาย อาจไม่ได้รับความสนใจ เพราะไม่ใช่เป็นของพรรคการเมือง

ที่ผูกขาดด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 

 ประเทศกรณีศกึษาของระบบผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ ได้แก่ 

 สหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐ ฯ ให้ความส าคัญแก่การเลือกตั้งอย่างมาก ในฐานะเป็นประเทศ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เข้มข้นประเทศหนึ่ง สหรัฐฯ มีระบอบสหพันธรัฐ (Federalism) 

ดังนั ้นจึงมีการเลือกตั ้งทั ้งในระดับประเทศและระดับมลรัฐ ระดับประเทศ ได้แก่ การ

เลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งมีการเลือกตั้งทุก 4 ปี ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จ านวน 435 คน และจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา 100 คน จะต้องถูกจัดทุก 2 ปี  

ส่วนระดับมลรัฐ ได้แก่ ผู้ว่าการรัฐ นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของรัฐ ระยะเวลาการ

เลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายของรัฐนั้นก าหนด มีการเลือกตั้งอยู่ 2 แบบ คือ แบบเบื้องต้น 

และทั่วไป (Patterson, 2008, p. 61) 

 1. แบบเบื้องต้น (Primary elections)  

 เป็นการเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนของพรรคการเมือง ซึ่งจะลงเลือกตั้งทั่วไป

ซึ่งจัดการเลือกตั้งโดยรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น อันอาจแบ่งได้เป็นแบบปิด (Closed primary) หรือ

การเลือกโดยผูซ้ึ่งลงทะเบียนเป็นสมาชิกของพรรคเท่านั้นที่สามารถเลือกตัวแทนได้ ส่วนแบบเปิด 

(Open Primary) นั้น ผู้มีสิทธิเลือกอาจรวมถึงบุคคลภายนอกพรรคได้ อย่างไรก็ตามหากในจ านวน

ผูล้งสมัครไม่ได้คะแนนเสียงโดยเด็ดขาด ก็จะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง ระหว่างผูม้ีคะแนนเสียงสูงสุด 
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2 คน ดังที่เรียกว่า run-off primary หากเป็นการเลือกตั้งที่จัดโดยการประชุมของพรรคการเมอืง

นั้น ๆ ของแต่ละรัฐ จะเรียกว่าคอคัส (Caucus) กฎหมายการเลือกตั้งแบบเบื้องต้นของสหรัฐฯ 

มีความหลากหลาย บางรัฐจัดเฉพาะแบบเบื้องต้น บางรัฐจัดเฉพาะคอคัส บางรัฐจัดทั้ง 2 อย่าง

รวมกัน การจัดการเลือกตั้งทั้ง 2 แบบ จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมและมิถุนายนในปีที่จัด

ให้มกีารเลือกตั้ง 

 เหตุการณ์ส าคัญระดับประเทศ คือ การประชุมครั้งใหญ่ของพรรคการเมอืง  

ในทุก 4 ปี ที่จะให้ตัวแทนของพรรคของแต่ละรัฐมาประชุมกัน เพื่อเลือกตัวแทนของพรรค

ในการลงสมัครแข่งขันประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี (Presidential nominating convention) 

 2. แบบทั่วไป (General Elections) 

เป็นการเลือกตั้งผูเ้ป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมไปถึงผูล้งเลือกตั้ง

ที่เป็นอิสระที่ไม่สังกัดจากพรรคการเมอืงใด ใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

มักจะให้วันเลือกตั้งไม่ว่าระดับประธานาธิบดี ระดับรัฐสภา หรือรัฐบาลท้องถิ่น  อยู่ในเวลา

ที่ใกล้เคียงกัน คือ ช่วงระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจกิายนของปีที่จัดใหม้ีการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ  

ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งแบบพิเศษ คือ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ส าหรับทางตรง คือ จากประชาชน (popular vote) และทางอ้อม คือ จากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral 

college) ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 538 เสียง มาจากตัวแทนของแต่ละรัฐจ านวน 435 คน ที่มาจาก

การเลือกโดยประชาชนก่อนหน้านี้  และวุฒิสมาชิก 100 คน จาก 50 รัฐ บวกอีก 3 เสียง

จากคณะผูเ้ลือกตั้งจากเมืองหลวงของสหรัฐ คือ กรุงวอชิงตันดีซี (District of Columbia) แต่ละรัฐ

มีสมาชิกของคณะผู้เลือกตั้งในจ านวนที่ไม่เท่ากัน ผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงของคณะผู้เลือก

มากกว่ากันในแต่ละรัฐ ก็จะถือว่าได้คะแนนของรัฐนั้นไปทั้งหมด (Winner-take-all) และถ้าผู้ใด

ได้คะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ 538 ก็จะถือว่าชนะการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีทันที โดยไม่ต้องสนใจคะแนนเสียงของประชาชน  

ตัวอย่างได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2000 ระหว่างนายอัล กอร์

จากพรรคเดโมแครต และนายจอร์จ ดับเบิลยู บุช จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งอัลกอร์ได้คะแนนเสียง

จากประชาชนมากกว่าบุชไปเพียงเล็กน้อย แตบุ่ชสามารถด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี เพราะได้

คะแนนเสียงของคณะจากผู้เลือกตั้ง 271 เสียง ส่วน อัลกอร์ ได้คะแนน 266 เสียง (Wikipedia, 

2000, Online) 

อย่างไรก็ตาม แม้สหรัฐฯ จะได้ช่ือว่าเป็นประเทศที่มปีระชาธิปไตยก้าวหน้าที่สุด

ประเทศหนึ่งในโลก แต่ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบทางการ คือ การเลือกในทุกระดับ
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แม้การเลือกตั้งประธานาธิบดีปรากฏออกมา โดยเฉลี่ยเกือบจะต่ าที่สุดในบรรดาประเทศ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม ด้วยสาเหตุอันหลากหลาย เช่น กระบวนการลงคะแนนเสียงที่ซับซ้อน

และเป็นภาระใหก้ับผู้ลงคะแนนเสียงมากเกินไป ผูล้งสมัครตั้งใจหาเสียงจากบุคคลบางกลุ่มมากไป 

หรือการเลือกตั้งในทุกระดับที่มีมากเกินไป ความเสื่อมศรัทธาต่อนักการเมืองและระบบการเมือง 

เชน่เดียวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่ให้ความส าคัญแก่คณะผู้เลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียง

ของประชาชน กับระบบสองพรรคการเมอืงกึ่งผูกขาดที่ไม่สามารถมอบอุดมการณ์หรือทางเลือก

ใหม่ ๆ ให้กับประชาชน (Bibby and Schaffner, 2008, pp. 222-225) 

 1.2 ระบบเลือกตั้ง 2 รอบ (Second ballot system) 

 ส าหรับระบบเลือกตั้งเช่นนี้ แต่ละพรรคมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนเดียว

และประชาชนเลือกได้เพียงหนึ่งคน  ตามแบบระบบผู้ ได้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้ง  

ในการเลือกตั้งรอบแรก ผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งได้ต้องมีคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของทั้งหมด 

ไม่ใช่ได้เพียงคะแนนสูงสุดแล้วชนะ ถ้าไม่มีใครได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในรอบแรก ให้คัดเอาผู้ได้

คะแนนมากที่สุด 2 คน มาลงคะแนนเสียงอีกครั้ง (run-off) ประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ ฝรั่งเศส  

รัสเซีย และอิหร่าน 

 ข้อได้เปรียบ 

 1. ไม่สิ้นเปลืองคะแนนเสียงของผู้แพ้เหมือนระบบเสียงส่วนใหญ่ ผู้ลงคะแนนเสียง

มทีางเลือกมากกว่าเดิม 

 2. ถ้าผู้ลงสมัครจะได้คะแนนเสียงโดยส่วนใหญ่ จ าเป็นต้องมีนโยบายเพื่อเอาใจ

คนจ านวนมาก อาจน าไปสู่การมีรัฐบาลที่มั่นคง 

 ข้อเสียเปรียบ 

 1. ยังคงไม่ยุติธรรมต่อพรรคการเมืองขนาดเล็ก เหมอืนระบบผูไ้ด้คะแนนสูงสุด

ได้รับเลือกตั้ง 

 2. ผู้ลงสมัครรอบที่ 2 อาจละทิ้งหลักการเพื่อให้ได้คะแนนเสียงความนิยม 

เช่น ไปสมยอมกับผู้ลงสมัครที่พ่ายแพ้ไปแล้ว เพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากผู้เลือกผู้สมัครคนนั้น

ในรอบแรก 

 3. อาจท าให้สาธารณชนสับสนและเบื่อหน่าย เพราะกระบวนการเลือกตั้ง

ยืดเยือ้และใช้เวลามาก 
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 ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ 

 ฝรั่งเศส 

 ฝร่ังเศสใช้ระบบเลือกตั้ง 2 รอบ มีผู้แทนราษฎร 577 คน จาก 577 เขตเลือกตั้ง 

ดังนั้น สัดส่วนจึงเป็นเขตเลือกตั้งละ 1 คน หากไม่มีผู้ ใดได้คะแนนเสียงถึงร้อยละ 25  

ของคะแนนเสียงทั้งหมด ก็จะให้ผู้ที่ ได้คะแนนเสียงอย่างน้อยที่สุด  คือ ร้อยละ 12.5 

มาผ่านการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่ง 

 การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 

 ผูท้ี่จะลงสมัครลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศส จะต้องผ่านการแข่งขัน

ในระดับของตัวแทนพรรค (Primary) เช่นเดียวกับระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสียก่อน

แตก่็ใช้ระบบเลือกตั้ง 2 รอบ คือ มีการเลือกตั้งอีกครั้งหากไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงรอ้ยละ 50  

เมื่อได้เป็นตัวแทนของพรรค ก็เข้าร่วมแข่งกันกับตัวแทนของพรรคการเมอืงอื่น ในระดับประเทศ

เพื่อด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีต่อไป และการแขง่ขันในระดับประเทศก็ใช้ระบบเลือกตั้ง 2 รอบ 

อีกเช่นกัน      

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบนี้จะสามารถอุดช่องโหว่ของระบบเสียงส่วนใหญ่

แต่ได้สร้างความสับสนใหก้ับผู้ลงคะแนนเสียงอย่างมาก เช่น ในปี 2002 ที่ประชาชนลงคะแนนเสียง

ให้กับผู้สมัครทั้ง 6 คน รวมไปถึงประธานาธิบดีฌัก ชีรัก ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นายลีโอเน 

โจสแปง อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายซ้ายถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงเลือกตั้งในรอบ 2 

เพราะคะแนนเสียงน้อยที่สุด ท าให้ในรอบ 2 มีเพียง ชีรัก จากพรรคยูเนียนฟอร์อะปอปูลาร์มูฟเมนท์  

(Union for a Popular Movement ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเดอะริพับลิกัน  ในปี 2015) 

ซึ่งมีอุดมการณ์ค่อนขวา และนายฌอง มารี เลอปอง จากพรรคเนชันนัลฟรอนท์ (National Front)  

ซึ่งมีอุดมการณ์แบบขวาสุดขั้ว การที่นายเลอปองได้ท าให้สาธารณชนไม่พอใจในหลายเรื่อง

เช่น การปฏิเสธการมีอยู่ของค่ายกักกันนาซีในอดีต หรือมีแนวคิดเหยียดเพศ ประชาชนที่ยึดมั่น

อุดมการณ์เอียงซ้าย จึงหันมาลงคะแนนเสียงให้กับนายชีรัก จนสามารถเอาชนะนายเลอปอง

ในที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้ชื่นชอบนายชีรักก็ตาม (CNN, 2002, Online) ชีรักจึงไม่สามารถเป็นตัวแทน

ของความนยิมของคนทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง  

 1.3 ระบบทางเลือก (Alternative Vote หรอื AV)  

 ระบบนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าระบบเสริม (Supplementary Vote หรือ SV) คือผู้สมัคร

เพียงคนเดียวได้รับการเลือกตั้ง ผู้ออกเสียงลงคะแนนจะเรียงล าดับความพอใจ (preference) 

ที่มตี่อผูส้มัครก่อน และถ้าผูท้ี่ได้รับความพอใจเป็นล าดับแรกเป็นผู้สมัครที่ไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
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เพียงพอ คือ ไม่ได้คะแนนเสียงถึงร้อยละ 50 ก็สามารถยกเลิกได้ เพื่อเลือกผู้สมัครที่อยู่ใน

อันดับต่อไปของความพอใจ 

 ข้อได้เปรียบ 

 1. สิน้เปลืองคะแนนเสียงน้อยกว่าระบบผูไ้ด้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้ง  

 2. ไม่มกีารสมยอมกันระหว่างผู้สมัคร เหมอืนกับการเลือกตั้ง 2 รอบ 

 3. ถึงแม้ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ก็ยังสามารถ

มีรัฐบาลที่บริหารโดยพรรคการเมอืงเดียวได้ 

 ข้อเสียเปรียบ 

 1. ระบบยังคงมีลักษณะค่อนไปทางระบบผูไ้ด้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้ง ซึ่งไม่เอือ้

ต่อพรรคการเมอืงขนาดเล็ก 

 2. ผู้ชนะการเลือกตั้งอาจได้รับคะแนนเสียงความพอใจในรอบแรกน้อย  

ท าให้มีผูล้งสมัครเพียงคนเดียวที่มคีวามนยิมน้อยที่สุด   

         ประเทศกรณศึีกษา ได้แก่ 

 ออสเตรเลีย 

 ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีการเลือกตั้งแบบระบบทางเลือกที่มั่นคง

และต่อเนื่องมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ระบบนีถู้กน ามาใช้โดยรัฐบาลแนวคิดชาตินิยม ในปี 1918 

เพื่อเข้ามาแทนที่ระบบเสียงส่วนใหญ่ ภายหลังจากที่รัฐบาลพบว่าผู้ลงสมัครแข่งขันเลือกตั้ง

ของพรรคอนเซอร์เวทีฟ ซึ่งเป็นพันธมิตรต่างลงสมัครในเขตเดียวพร้อมกัน  ซึ่งจะน าไปสู่

การแย่งคะแนนเสียงภายใต้ระบบเสียงส่วนใหญ่  อันจะน าไปสู่ชัยชนะของพรรคเลเบอร์  

ซึ่งได้รับความนิยมน้อยกว่า แต่มีระเบียบวินัยมากกว่า ระบบเช่นนี้จึงถูกน ามาป้องกันการแย่ง

คะแนนเสียง และยังสนับสนุนการรว่มกันเป็นพันธมิตระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ  

 อย่างไรก็ตาม มักมีนักวิชาการเห็นว่าระบบทางเลือกนี้มีความแตกต่างจาก

ระบบเสียงส่วนใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะเกือบทั้งหมดได้ให้ผลที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าผล

การเลือกตั้ง และโครงสร้างของพรรคการเมือง ตัวอย่างเช่น ระบบทางเลือกในออสเตรเลีย

ก็มีผลออกมาเหมือนกับระบบเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งเอื้อต่อระบบ 2 พรรคการเมืองใหญ่ เช่นในปี 1990 

พรรคเลเบอร์ได้รับเลือกเป็นรัฐบาลอีกครั้ง เนื่องจากแนวโน้มที่ประชาชนมีให้กับพรรคเล็ก ๆ 

อย่างเช่น พรรคกรีน หรือพรรคเดโมแครต ซึ่งไม่ได้รับการเลือกตั้ง แม้ใช้ระบบเสียงส่วนใหญ่ 

แกนน าของกลุ่มเสรีก็อาจจะได้จัดตั้งรัฐบาล แต่พรรคกรีนกับพรรคเดโมเครตก็ไม่ได้รับเลือก

อีกเชน่กัน (ACE, n.d., Online) 
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2. ระบบสัดส่วน (Proportional Representation)  

 ได้แก่ ระบบบัญชีรายชื่อ (Party List) และ ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียงได้ (Single 

Transferable Vote) หรอื STV 

 2.1 ระบบบัญชีรายชื่อ (Party List) 

 ระบบบัญชีรายชื่อคือระบบที่ทุกพรรคมีโอกาสได้ที่นั่งในสภาตามสัดส่วน

คะแนนเสียงที่ได้มาจากการออกเสียงของผู้เลือกตั้ง ผู้สมัครจะมาในรูปแบบของบัญชีรายชื่อ

ที่พรรคการเมืองส่งมาเป็นชุด ผู้ออกเสียงจึงแค่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนเท่านั้น  

ก่อนจะน ามาเฉลี่ยที่นั่งของพรรคในสภาตามคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับ ประเทศที่ใช้ระบบนี้

ได้แก่ อสิราเอล เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก์ สวิสเซอร์แลนด์ รวมไปถึงรัฐสภาของยุโรป 

 ข้อได้เปรียบ 

 1. มีความยุติธรรมส าหรับทุกพรรค เพราะพรรคขนาดเล็กมีช่องทางในการเข้าถึง

คนจ านวนมากของประเทศ ผ่านโทรทัศน์ หรือสื่อต่าง ๆ ที่ไม่มีการลงทุนสูงเหมือนพรรคใหญ่

ที่มีผู้แข่งขันทรงอิทธิพลของท้องถิ่น 

 2. ท าให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยส่งเสริมไปที่ความเป็นชาติมากกว่า

เฉพาะเขตเลือกตั้ง เพราะระบบเขตเลือกตั้งนั้นอาจเน้นไปที่ความเป็นท้องถิ่นสูงเกินไป

โดยเฉพาะประเทศที่มหีมูเ่กาะเป็นจ านวนมาก 

 3. ผู้มีโอกาสน้อย เช่น ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อยอื่น ได้รับการเลือกตั้งหากมีรายชื่อ

ในบัญช ีเพราะระบบเขตเลือกตั้งนั้น มักเน้นผู้มอีิทธิพลในท้องถิ่น รวมไปถึงเครือขา่ยที่อาจไม่ได้

สนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว ในการลงแข่งขึน้ 

 4. การเข้ามาของพรรคการเมืองเล็ก ๆ หลายพรรคจะน าไปสู่การเจรจาต่อรอง

และการหาฉันทานุมัติ มากกว่า 

 ข้อเสียเปรียบ 

 1. การมีส่วนร่วมของพรรคเล็ก ๆ อาจน าไปสู่ความไร้เสถีรภาพของรัฐบาล

เพราะประกอบไปด้วยกลุ่มตา่ง ๆ ที่มทีัศนคตแิตกต่างกัน  

 2. ผู้แทนกับประชาชนในพื้นที่ไม่ความสัมพันธ์ต่อกัน เพราะผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ

ไม่ต้องลงพืน้ทีใ่นการหาเสียง หรอืรับผดิชอบต่อค าสัญญาของตนเหมือนกับผู้สมัครแบบแบ่งเขต 

 3. ผูส้มัครซึ่งไม่ได้รับความนิยม แต่มีช่ืออยู่ในบัญชีไม่สามารถถูกปรับออกไปได้

เพราะขึน้อยู่กับตัวของผู้บริหารพรรคมากกว่า 

 4. พรรคเน้นอ านาจไปที่ศูนย์กลางเป็นอย่างมาก เพราะสมาชิกของพรรคช้ันผูน้้อย

ต้องแสดงความภักดีและเอาใจผูบ้ริหาร เพื่อจะได้มตี าแหน่งในบัญชสีูงขึ้น 
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 ประเทศกรณศึีกษา ได้แก่ 

 รัสเซีย 

 ในการเลือกตั้งของรัสเซียครั้งแรก คือ ปี 1993 จนมาถึงก่อนปี 2007 

เป็นลักษณะผสม คือ ระหว่างระบบสัดส่วนกับระบบเสียงส่วนใหญ่ ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หรือสภาดูมา 450 คน ประชาชนจะลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้แทนราษฏรจากเขตการเลือกตั้ง

ทั้งหมด 225 เขต และผู้แทนของพรรคการเมืองอย่างละ 2 คน ในปี 2007 รัสเซียได้เปลี่ยนมาใช้

ระบบแบบสัดส่วนทั้งหมด อันส่งผลให้พรรคยูไนเต็ดรัสเซียได้รับคะแนนเสียงจาการเลือกตั้ง

ในปีเดียวกันนั้นอย่างท่วมท้น อันมีสาเหตุส าคัญคือคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ 

ปูติน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคยูไนเต็ดรัสเซีย แต่ก็ถูกโจมตีว่าเกิดจากการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส

อีกด้วย (The Economist, 2007) ส่วนวุฒิสภามาจากตัวแทนของสาธารณรัฐ รวมไปถึง

เขตการปกครองย่อยต่าง ๆ จ านวน 83 เขต เขตละ 2 รวมทั้งสิน้ 166 คน ตัวแทนมาจากการเลือก

ของฝ่ายบริหารของรัฐบาลท้องถิ่น 1 คน และจากผู้บริหารท้องถิ่น 1 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง

ของตัวแทนของแต่ละเขตไม่แน่นอนขึน้อยู่กับเขตนั้น ๆ    

 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้น รัสเซียได้ใช้การเลือกโดยตรง

จากประชาชน และมีการเลือกตั้ง 2 ครั้ง หากไม่มีใครได้คะแนนเสียงโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกับ

ฝรั่งเศส คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการลงสมัครเป็นประธานาธิบดี คือ อายุตั้งแต่ 35 ปี เป็นต้นไป 

แต่ต้องเป็นพลเมืองของรัสเซีย เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ผู้สมัครสามารถสังกัดพรรค

การเมืองหรือไม่ก็ได้ จากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2009 พรรคการเมืองที่สามารถ

ส่งผู้ลงสมัครต าแหน่งประธานาธิบดี จะต้องมีสมาชิกในสภาดูมาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของทั้งหมด 

สภาบนมีสิทธิ์ที่จะส่งตัวแทนลงสมัครได้  ส าหรับผู้ที่ลงสมัครแบบอิสระจะต้องมีรายชื่อ

ของประชาชนสนับสนุน ถึง 2,000,000 ชื่อ เพื่อที่จะได้มสีิทธิในการลงสมัคร เงื่อนไขเช่นนี้ท าให้

รัสเซียถูกมองว่าเอือ้ประโยชน์ตอ่ผูส้มัครบางราย ซึ่งมีอ านาจและบารมีสูง (Gilbert, 2012, Online) 

 2.2 ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียงได้ (Single Transferable Vote) 

 ระบบนีม้ีรายละเอียด คือ แต่ละเขตเลือกตั้งจะส่งรายชื่อของผูส้มัครของแต่ละเขต

รวมกัน จากนั้นก็จัดให้มีบัตรเลือกตั้ง ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครเรียงตามตัวอักษร โดยก ากับแต่ละชื่อ

ว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคใด แต่ละพรรคก็จะใส่ชื่อผู้สมัครในจ านวนที่คิดว่าน่าจะได้รับเลือกตั้ง   

ส่วนใหญ่มักใส่ตามจ านวนที่นั่งของเขตเลือกตั้งนั้น ผู้ลงคะแนนก็จะเลือกผู้สมัครที่ตนสนับสนุน

เรียงล าดับตามความพอใจ ซึ่งผลจากการนับคะแนนจะท าให้เกิดการกระจายที่นั่งไปยังผู้สมัคร 

 การนับคะแนน จะเป็นไปตามโควต้า โดยจ านวนคะแนนเสียงที่ลงทั้งหมดจะถูกแบ่ง

ตามจ านวนที่นั่งสมาชิกสภาบวกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น  ในเขตเลือกตั้งที่มีผู้ลงคะแนนทั้งหมด 
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100,000 คน โควต้าก็จะเป็น 100,000 หารด้วย 5+1 หรอื 16,666 เมื่อการคัดเลือกตามความพอใจ

รอบแรกเริ่มต้น ผูส้มัครที่ได้คะแนนถึง 16,666 คนแรก จะได้รับเลือกเป็นคนที่หนึ่ง จากนั้นคะแนน

ของผูส้มัครที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด จะถูกถ่ายโอนมาให้ผูส้มัครที่ได้คะแนนนยิมเป็นคนที่สอง

รองลงมาจากคนแรกที่ได้รับเลือกไปแล้ว รวมถึงคะแนนสว่นเกินของผูท้ี่ได้รับเลือกคนแรกที่เกิน 

16,666 ก็จะถูกถ่ายโอนมาใหผู้ไ้ด้รับความนยิมล าดับที่สอง และเริ่มนับคะแนนกันอีก จนกระทั่ง

คนที่สองได้คะแนนครบโควต้า 16,666 และได้รับเลือกเป็นคนที่สอง การนับคะแนนและถ่ายโอน

คะแนนรอบใหม่ก็จะเริ่มขึ้นอีก เป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะได้สมาชิกสภาครบ 5 ที่นั่ง (พัชรินทร์ 

อินนันชัย, หนา้ 23-24) 

 ข้อได้เปรียบ 

 1. ให้ได้ผลลัพธ์ของคะแนนแบบสัดส่วนที่สูง อันเป็นสาเหตุให้คะแนนเสียง

ไม่สิน้เปลืองมากจนเกินไป 

 2. การแข่งขันระหว่างผู้ลงสมัครในพรรคเดียวกัน ท าใหม้ีการคัดเลือกจากประวัติ

และจุดยืนของตัวผูส้มัครนั้น ๆ ว่าสอดคล้องกับวินัยของพรรคอย่างไร 

 ข้อเสียเปรียบ 

 1. การแข่งขันภายในพรรคอาจน าไปสู่ความแตกแยก และอาจท าให้สมาชิก

ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท้องที่ซึ่งลงคะแนนเสียงใหม่ 

 2. ไม่สามารถท าให้เกิดรัฐบาลที่บริหารโดยพรรคการเมอืงเดียวที่เข้มแข็ง 

 พื้นที่ซึ่งใช้ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียงกับการเลือกตั้ง ได้แก่ (Electoral Reform 

Society, n.d., Online)  

 1. การเลือกตั้งในทุกระดับของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยกเว้นการเลือกตั้งประธานาธิบดี

และการเลือกตั้งซ่อมซึ่งจะใช้วธิีการแบบทางเลือกแทน 

 2. การเลือกตั้งท้องถิ่นในสกอตแลนด์ 

 3. การเลือกตั้งวุฒสิภาในออสเตรเลีย 

 4. การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นของรัฐทัสมาเนีย ออสเตรเลีย 

 5. การเลือกตั้งวุฒิสภาของอนิเดีย 

 6. การเลือกตั้งทุกระดับในมอลตา 

 7. การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหลายแห่งในนิวซีแลนด์ 
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3. ระบบเสริมสมาชิก (Additional Member System) 

ระบบเสริมสมาชิก (Additional Member System) ซึ่งเป็นระบบผสม (Mixed System) 

ระหว่างระบบเสียงข้างมาก กับระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบัญชีรายชื่อแบบปิดหรอืแบบเปิด 

อันหมายถึงการผสมกันระหว่างระบบเสียงส่วนใหญ่ กับระบบสัดส่วน ประเทศที่ใช้ระบบนี้ ได้แก่ 

เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย (สภาดูมา) นิวซีแลนด์ สก็อตแลนด์ เวลส์ และ ไทย  

ข้อได้เปรียบ 

1. สามารถแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิผลการเลือกตั้ง และการกระจายจ านวนที่นั่งในสภา

ตามสัดส่วนของผูอ้อกเสียงลงคะแนนได้ในระดับหนึ่ง น่ันคือผูแ้ทนจากเขตเลือกตั้งได้คะแนนสูงสุด

จะยังคงมอียู่ ท าให้ไม่มปีัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผูเ้ลือกตั้ง 

2. อ านาจของผูอุ้ปถัมภ์พรรคที่เคยมีอย่างมากในระบบบัญชรีายชื่อลดน้อยลง 

3. ผู้ลงคะแนนเสียงมีทางเลือกมากขึ้น คือ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 พรรค 

จาก 2 ระบบการเลือกตั้ง ถึงแม้จะมีระบบสัดส่วนแตก่็ยังท าให้เกิดโอกาสที่จะเกิดรัฐบาลเข้มแข็ง

ที่บริหารโดยพรรคเดียว  

ข้อเสียเปรียบ 

1. ท าให้ผู้ลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นความสับสน ว่าควรจะเลือกพรรคการเมืองใด

ที่จะได้เข้ามาบริหารประเทศอย่างแท้จริง 

2. น าไปสู่การเกิดขึ้นของ 2 กลุ่ม ที่มีสภาพเหลื่อมล้ ากัน กลุ่มแรกขาดความมั่นคง

เพราะต้องแข่งขันหาเสียง ในขณะที่กลุ่มที่ 2 มีความมั่งคงมากกว่า ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อหาเสียง 

นอกจากนี ้ยังมเีกียรตมิากกว่า และมีสทิธิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรเีท่ากับกลุ่มแรก 

3. ท าให้ผู้ลงสมัครในระบบเสียงส่วนใหญ่ต้องรับภาระหนักขึ้น เพราะเขตพื้นที่

ในการหาเสียงกว้างกว่าเดิม 

4. มีการรวมศูนย์อ านาจที่พรรค เพราะผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ว่าใครจะอยู่

ในระบบใด 

ประเทศกรณศึีกษา ได้แก่ 

ไทย 

ในอดีตไทยใช้ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่ หรอืแบ่งเขต 

มาตลอด อย่างไรก็ตาม ไทยได้ประสบปัญหาความมั่นคงทางการเมือง ในระยะเวลาหลายสิบปี

ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 1932 นอกจากการเข้าแทรกแซงของกองทัพ

ที่มีอยู่อย่างสม่ าเสมอแล้ว ไทยยังประสบปัญหาของการทุจริตของนักการเมือง โดยเฉพาะ

พรรคการขนาดใหญ่ที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล เช่นเดียวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของนักการเมอืง
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ที่มักได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุน อันส่งผลให้รัฐสภาขาดสมาชิกจากกลุ่มทางสังคม

อันหลากหลาย ดังเช่นรัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคชาติไทย และพรรคการเมืองอื่น เมื่อปี 1988 

ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง อันกลายเป็นข้ออ้างส าหรับกองทัพให้ท ารัฐประหาร

ในปี 1991 เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 1997 จึงได้ก าหนดให้มีการเลือกแบบเสริมสมาชิก

นั่นคือ แบบแบ่งเขต และแบบสัดส่วนผสมกัน ส่วนการเลือกตั้งวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกตั้ง

ทั้งหมด 

อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ก็ถูกมองว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าใหเ้กิดบทบาท 

อันโดดเด่นของอดีตนักธุรกิจ คือ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้จัดตั้งพรรคการเมือง 

ไทยรักไทย ในปี 1998 อันเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่จัดตั้งภายหลังการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 1997 พรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลในปี 2001 โดยได้จ านวน

สมาชิกผู้แทนราษฎร 248 คน โดยเป็นระบบแบ่งเขต 200 คน ระบบบัญชีรายชื่อ 248 คน 

(วิกิพีเดีย: สารานุกรมเสรี, 2556, สื่อออนไลน์) ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อปี 2548 

พรรคไทยรักไทย สามารถชนะการเลือกตั้ง จากการมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถึง 

375 คน จนจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวได้ (วิกิพีเดีย: สารานุกรมเสรี, 2558, สื่อออนไลน์) 

อันสะท้อนให้เห็นว่าระบบเช่นนี้  ได้ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง มากกว่าความหลากหลาย

ของพรรคการเมือง ในรัฐธรรมนูญของปี 2007 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลังการท ารัฐประหาร 

เมื่อปี 2006 ก็ยังคงระบบเสริมสมาชิกไว้ ซึ่งก็ได้ส่งผลให้พรรคที่สนับสนุนโดยทักษิณ คือ 

พรรคพลังประชาชน ชนะการเลือกตั้ง เมื่อปี 2007 เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง  ในปี 2011 

พรรคที่สนับสนุนโดยทักษิณอกีเช่นกัน คือ พรรคเพื่อไทย ก็ได้รับคะแนนเสียงจนได้จัดตัง้รัฐบาล 

เมื่อเกิดรัฐประหารในปี 2014 กลุ่มที่ท าการรัฐประหาร คือ คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ก็ได้จัดใหม้ี

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะก าหนดระบบการเลือกตั้ง

แบบใหม่มาใช้ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่มีอ านาจขึน้มาอีก (ไทยโพสต์, 2558, 

สื่อออนไลน์)   

การเลือกตั้งแบบพิเศษ  

ประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ มักมีรูปแบบการเลือกตั้งที่ถูกสร้างขึ้นมา

แบบพิเศษ ไม่เหมอืนกับประเทศใดในโลก อันจะท าให้การเลือกตั้งกลายเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมา

เพื่อสร้างความชอบธรรม และความเข้มแข็งให้กับรัฐบาล เช่นสามารถอ้างกับต่างประเทศได้วา่

มีระบอบประชาธิปไตยเป็นของตัวเอง เพราะอย่างน้อยประชาชนก็มีช่องทางในการเลือก

ตัวแทนของตนอยู่บ้าง ดังตัวอย่างเช่น 
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จนี 

จีนมีรูปแบบการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่เล็กที่สุด  คือ หมู่บ้าน การที่จีนมีระบบ

การเมอืงแบบพรรคเดียว ซึ่งมีอ านาจครอบง าสภาประชาชนในทุกระดับ ย่อมไม่สามารถท าให้จีน

เป็นประชาธิปไตยตามรูปแบบตะวันตกได้ แต่รัฐบาลยังใหเ้สรีภาพแก่ประชาชนในการปกครองตัวเอง

ด้านท้องถิ่น โดยเฉพาะหมู่บ้าน อันเป็นผลมาจากนโยบายการเปิดประเทศสู่ตลาดเสรี

โดยเติ้ง เสี่ยวผิง การเลือกตั้งในระดับหมู่บ้านของจีนเริ่มต้นเมื่อปี 1978 และได้ถูกน ามา

ทดลองปฏิบัติกับหมู่บ้านในส่วนต่าง ๆ ของจีนเรื่อยมา ในปี 1998 สภาประชาชนแห่งชาติ

ได้ออกกฎหมายให้หมู่บ้านจ านวน 930,000 แห่ง ทั่วประเทศ มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 

และคณะกรรมการ โดยมีผู้ลงสมัครมาจากสมาชิกในหมู่บ้านเอง แม้ว่าพรรคจะพยายามชี้น า

ประชาชน ในการเลือกผูล้งสมัคร แตม่ีหลายครั้งที่ประชาชนลงคะแนนเสียงให้กับผูส้มัครคนอื่น 

อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ไม่สามารถบั่นทอนอ านาจของพรรค

คอมมิวนิสต์ ได้นัก เพราะพรรคยังคงควบคุมแหล่งทรัพยากร ในขณะที่คณะกรรมการเพียงแต่

จัดวางนโยบายและดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการหมู่บ้านยังช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ

และควบคุมประชาชนแทนพรรคได้อย่างเต็มที่ และถูกต้อง ชอบธรรม เพราะมาจากการเลือกตั้ง

อย่างแท้จริง ที่ส าคัญพรรคคอมมิวนิสต์ยังได้พยายามเข้ามาควบคุมคณะกรรมการหมู่บ้าน

โดยการโน้มน้าวให้คนเหล่านั้น สมัครเป็นสมาชิกของพรรคในภายหลัง ในปัจจุบันร้อยละ 66 

ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และร้อยละ 78 ของผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ 

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งของหมู่บ้าน ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านอย่างช้า ๆ

ของจีน จากระดับรากหญ้าไปสู่ระดับเบือ้งบน (Almond et al., 2010, pp. 424-426) 

จากการเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. ประเทศกรณีศึกษาที่เป็นประชาธิปไตย จะใช้การเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริง ส่วนประเทศที่เป็นเผด็จการมักใช้การเลือกตั้งเพื่ออา้งความชอบธรรมให้กับตัวของ

รัฐบาล 

2. ประเทศประชาธิปไตย มีความพยายามในการน าระบบต่าง ๆ มาใช้หรือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง เพื่อรับประกันว่าจะน าไปสู่ความยุติธรรมแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนมากที่สุด  

ส่วนประเทศเผด็จการ มักเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อให้รัฐบาลมีความมั่นคงอยู่นาน 

3. การเปิดใหป้ระชาชนสามารถเลือกผูน้ าสูงสุดโดยตรง อาจไม่สามารถบอกความเป็น

ประชาธิปไตยได้เสมอไป อย่างเช่น สหรัฐฯ ซึ่งประธานาธิบดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

แตเ่ป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัสเซีย ซึ่งมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง 
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4. จ านวนผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกประชาธิปไตยเสมอไป

อย่างเช่นสหรัฐฯ ซึ่งมีสถิติผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะประธานาธิบดี

ในเกณฑ์ต่ า แต่ประชาชนมีเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองด้านอื่นอย่างมาก 

ในขณะที่รัสเซียมีสถิติจ านวนผู้มาลงคะแนนเสียงสูงกว่า แต่ประชาชนมีเสรีภาพในการเข้าร่วม

กิจกรรมทางการเมืองต่ ากว่า  

5. รูปแบบการเลือกตั้ง ไม่วา่แบบเสียงส่วนใหญ่ ระบบเลือกตั้ง 2 รอบ ระบบทางเลือก 

ระบบสัดส่วน ระบบเสริมสมาชิก ฯลฯ ล้วนแต่มีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกัน

จนไม่มีการชี้ชัดได้ว่าแบบไหนดีที่สุด แม้แต่ระบบเสียงส่วนใหญ่ซึ่งใช้กันมากที่สุด อันเป็นผลให้

ประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลกใช้ระบบเหล่านั้นกระจัดกระจายกันไปตามบริบททางการเมอืงของตนเอง 

 

สรุป 

การเลือกตั้งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเมือง เพราะจะเป็นกระบวนการส าหรับประชาชน

ในการเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ แต่การจะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตย

ได้นั้น การเลือกตั้งต้องโปร่งใสและบริสุทธ์ แม้ว่าตัวแทนอาจไม่ได้ตอบสนองความต้องการ

ของผูเ้ลือกในบางครั้ง การเลือกตั้งยังมีความส าคัญ คือ 1. เป็นตัวจัดตั้งรัฐบาล 2. เป็นสิ่งยืนยันถึง

เจตจ านงของประชาชนอย่างแท้จริงในระบอบประชาธิปไตย 3. เป็นสิ่งสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐ 

4. เป็นสิ่งก าหนดบทบาทและรูปแบบของพรรคการเมืองและนักการเมือง 5. เป็นหนทางหนึ่ง

ส าหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ระบบการเลือกตั้งแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ 

คือ 1. ระบบเสียงข้างมาก 2. ระบบสัดส่วน และ 3.ระบบเสริมสมาชิก  

1. ระบบเสียงข้างมาก ยังแบ่งย่อยเป็น 1 .1 ระบบเสียงส่วนใหญ่ หมายถึง ระบบที่ผู้ได้

คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้ง ถือว่าเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ง ซึ่งมีขอ้ได้เปรียบ เช่น มีการชีชั้ดถึงผู้ชนะ 

แต่มีขอ้เสีย คือ ท าใหค้ะแนนของผู้แพ้เสียเปล่า โดยมีตัวอย่าง คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการเลือกตั้ง

ในทุกระดับ และโดยละเอียด โดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งมีทั้งในระดับการเลือกตัวแทน

ของพรรค และระดับทั่วไป 1.2 ระบบเลือกตั้ง 2 รอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับระบบเสียงส่วนใหญ่ 

แต่ถ้าผูช้นะไม่ได้คะแนนเสียงเป็นส่วนใหญ่ ก็จะใหม้ีการเลือกตั้งอีกครั้ง ระหว่างผูไ้ด้คะแนนเสียง

สูงสุด 2 คน ซึ่งมีข้อได้เปรียบ เช่น ท าให้คะแนนเสียงผู้แพ้ไม่เสียเปล่า แต่ก็มีข้อเสียเปรียบ 

เช่น อาจท าให้ผู้สมัครยอมเสียหลักการณ์ เพื่อให้ได้คะแนนเสียงมากขึ้นในรอบที่ 2 ดังประเทศ

กรณีศึกษา เช่นฝรั่งเศส ซึ่งใช้ระบบเช่นนี้ในการเลือกตั้งทุกระดับ หรือแม้แต่ระดับการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี ซึ่งใช้การเลือกตั้ง 2 ระดับ คือ ระดับตัวแทนของพรรค และระดับทั่วไป   
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 ส าหรับระบบทางเลือก หมายถึง ผูส้มัครเพียงคนเดียวได้รับการเลือกตั้ง ผูอ้อกเสียง

ลงคะแนนจะเรียงล าดับความพอใจที่มีต่อผู้สมัครก่อน และมีการเปลี่ยนตัวผู้ลงสมัครไปได้เรื่อย ๆ 

ถ้าได้คะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละ 50 อันมีข้อได้เปรียบ เช่น ไม่มีการสมยอมกันระหว่างผู้สมัคร

เหมอืนกับการเลือกตั้ง 2 รอบ และมีขอ้เสียเปรียบ เชน่ ไม่เอือ้ต่อพรรคการเมอืงขนาดเล็ก       

2. ระบบสัดส่วน แบ่งออกเป็น 2.1 ระบบบัญชรีายชื่อ (Party List) ให้ทุกพรรคมีโอกาส

ได้ที่นั่ งในสภาตามสัดส่วนคะแนนเสียง และผู้สมัครจะมาในรูปแบบของบัญชีรายชื่อ

ที่พรรคการเมืองส่งมาเป็นชุด ข้อได้เปรียบ เช่น พรรคขนาดเล็กมีช่องทางในการเข้าถึง

คนจ านวนมากของประเทศ ข้อเสียเปรียบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพรรคเล็ก ๆ อาจน าไปสู่

ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ รัสเซีย ซึ่งหันมาใช้ระบบบัญชีรายชื่อ

เพียงอย่างเดียว อันท าให้พรรคของรัฐบาลชนะการเลือก แต่ส าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้น 

รัสเซียใช้วิธีการเลือกตั้ง 2 ครั้ง 2.2 ระบบถ่ายโอนคะแนน น่ันคือ แต่ละเขตเลือกตั้งส่งรายชื่อ

ของผู้สมัครของแตล่ะเขตรวมกัน และจัดให้มบีัตรเลือกตั้ง ซึ่งมีรายชื่อผูส้มัครเรียงตามตัวอักษร

กับระบุพรรค แต่ละพรรคใส่ชื่อผู้สมัครในจ านวนที่คิดว่าน่าจะได้รับเลือกตั้ง ผูล้งคะแนนก็จะเลือก

ผูส้มัครที่ตนสนับสนุน เรียงล าดับตามความพอใจ การเลือกตั้งเช่นนี้มีข้อได้เปรียบ คือ ไม่สิ้นเปลือง

คะแนนเสียงมากเกินไป แต่มีข้อเสียเปรียบ คือ อาจก่อให้เกิดความแตกแยกมากจนเกินไป 

ระบบการเลือกตั้งเชน่นี ้มีกระจายในประเทศตา่ง ๆ เชน่ สกอตแลนด ์มอลต้า อินเดีย ฯลฯ   

3. ระบบเสริมสมาชิก คือ การผสมกันระหว่างระบบเสียงส่วนใหญ่ กับระบบสัดส่วน 

ระบบการเลือกตั้งนี้มีข้อได้เปรียบ ได้แก่ ผู้แทนจากเขตเลือกตั้งได้คะแนนสูงสุดจะยังคงมีอยู่ 

ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เลือกตั้ง  และข้อเสียเปรียบ ได้แก่ 

น าไปสู่การเกิดขึ้นของ 2 กลุ่ม ที่มีสภาพเหลื่อมล้ ากันและไม่ยุติธรรม ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ 

ไทย ซึ่งน ามาใช้จากรัฐธรรมนูญปี 2540 เพื่อท าให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีความหลากหลาย

มากขึ้น แต่ได้พรรคการเมืองที่เข้มแข็งกว่าเดิม  

ส าหรับรูปแบบการเลือกตั้งแบบพิเศษ ได้แก่ การเลือกตั้งในประเทศเผด็จการ อย่างเช่น 

จีน ซึ่งมีเฉพาะในระดับหมู่บ้าน ซึ่งจีนอ้างว่าจะช่วยพัฒนาทางด้านประชาธิปไตยจากระดับล่าง

สู่ระดับบน 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย  

1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศต่าง ๆ เสมอไปหรอืไม่ เพราะอะไร  

2. การเลือกตั้งสามารถบ่งบอกความเป็นประชาธิปไตยได้เสมอไปหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. ท่านคิดว่าระบบการเลือกตั้งระบบใดที่ดทีี่สุด เพราะเหตุใด 



207 

 

4. ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ใช้ระบบการเลือกแบบใด ระบบการเลือกตั้งนี้เหมาะสม

กับสภาพทางการเมอืงและสังคมของประเทศท่านหรือไม่ เพราะอะไร 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับมุมมองที่ว่า การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อน าไปสู่การเน้น

อ านาจที่ศูนย์กลางของพรรคการเมอืง เพราะเหตุใด 

6. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ควรจะเป็นอย่างปัจจุบันหรือว่ามาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง เพราะเหตุใด 

7. ในอนาคตการเลือกตั้งระบบหมู่บ้านของจีน จะน าไปสู่การเลือกตั้งในระดับที่สูงกว่านี้

หรอืไม่ เพราะเหตุใด 
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บทท่ี 14 

 

พรรคการเมือง (Political Party) 

 

พรรคการ เมือ งมีค วามส าคัญอย่า งมากต่อ วิช าการ เมือ งการปกครอง

เปรียบเทียบ เพราะพรรคการเมืองหมายถึง องค์กรทางการเมืองซึ่งมุ่งมีอิทธิพลต่อ

นโยบายของรัฐหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการยึดครองอ านาจรัฐโดยการส่งตัวแทนผ่าน

การเลือกตั้ง หรือกระบวนการอื่น ๆ เพื่อเข้ามาในรัฐสภา และด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของ

รัฐบาล พรรคการเมอืงต้องตั้งอยู่ในหลักการหรืออุดมการณ์บางประการ และยังพร้อมจะ

รวมกลุ่มระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันเพื่อผลประโยชน์อันหลากหลาย ดังเช่นการตั้ง

กลุ ่มพันธมิตรทางการเมือง หรือการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล (Hogwood and Roberts, 2003, 

pp.85-86)   

ความส าคัญของพรรคการเมือง 

พรรคการเมอืงมคีวามส าคัญดังตอ่ไปนี ้(Bibby and Schaffner, 2008, pp. 5-13) 

1. พรรคการ เมือ ง เปรียบ ได้ก ับ จุด เ ชื ่อมต่อระหว่า งชน ชั ้นปกครองหร ือ

ปัญญาชนกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องอุดมการณ์ การรวมตัวของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์และ

อุดมการณ์อย่างเดียวกันจะท าให้เกิดความสะดวกส าหรับประชาชน  ในการเลือกคน

เหล่านั้นเข้ามาเป็นตัวแทน 

2. ประชาชนสามารถสร้างแรงกดดันผ่านพรรคการเมือง ในการให้รัฐเอาปัญหา

ทางสังคม รวมไปถึงอุดมการณ์ มาแปรเปลี่ยนเป็นนโยบายและการปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์

ของประเทศ 

3. พรรคการเมืองเป็นฐานให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ  

เช่น การเข้าไปเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของพรรค

รวมไปถึงการด ารงต าแหน่งบริหาร เมื่อพรรคนัน้ได้จัดตั้งหรอืเข้าร่วมรัฐบาล 

4. พรรคการเมือง หากมีความหลากหลาย ก็จะท าใหร้ัฐนั้นมีระบบประชาธิปไตยเสรีนิยม

สูง เพราะเป็นได้ยากที่จะมีผู้น าคนใดสามารถผูกขาดอ านาจได้ตลอดเวลา เพราะมีโอกาส

ที่พรรคการเมอืงจะแบ่งขัว้ในการแข่งขันกันแย่งชิงอ านาจรัฐ 

5. หากพรรคการเมืองใดมีอ านาจในรัฐบาล  แต่ไม่สามารถบริหารประเทศ

หรือมีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ประชาชนก็สามารถลงโทษพรรคการเมืองนั้น  โดยการโจมตี 

วิพากษ์วจิารณ์ รวมไปถึงการไม่ลงคะแนนเสียงให้ 
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พรรคการเมืองกับอุดมการณ์ 

พรรคการเมืองในประเทศต่าง  ๆ มักมีอุดมการณ์ไว้ย ึดถือ ไม่ว่าจะเอียงไป

ด้านซ้ายหรือด้านขวา เพราะอุดมการณ์เปรียบได้ดังเข็มทิศ  หรือตัวชี้น าส าหรับการ

ด าเนินงานและนโยบายของพรรค ที่ส าคัญอุดมการณ์ยังสามารถช่วยพรรคดึงดูดคะแนนเสียง

ของประชาชนซึ่งมีความชอบต่ออุดมการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ อุดมการณ์ยังเป็น

สิ่งที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของพรรคการเมืองนัน้ ๆ ว่ามีการยึดถือแนวคิดใดเป็นหลัก จงึมพีรรคเป็น

จ านวนมากที่น าเอาอุดมการณ์นั้น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อพรรคตัวเอง ดังเช่น พรรคการเมือง

ของอังกฤษ คือพรรคเลเบอร์ โดยค าว่าเลเบอร์ (Labor) หมายถึง แรงงานอันสะท้อนถึงการยึดถือ

อุดมการณ์ทางสังคมนิยม และเน้นฐานเสียงที่ชนชั้นล่าง อย่างไรก็ตามพรรคส่วนใหญ่มักจะมี

อุดมการณ์มากกว่า 1 อย่างขึ ้นไปซึ่งอุดมการณ์แต่และอย่างต้องไม่ขัดแย้งกันเองมาก

จนเกินไป ดังเช่น พรรคเดโมแครต ของสหรัฐฯ มีอุดมการณ์เสรีนิยมและก้าวหน้านิยม ส่วน

ยูไนเต็ดรัสเซีย (United Russia) มีอุดมการณ์ชาตินิยมและอนุรักษ์นิยม (Almond, et.al., 2010, 

pp. 384-385) 

ความไม่ชัดเจนของการเอียงซ้ายและเอียงขวา 

อย่างไรก็ตามพรรคทั้งเอียงซ้ายและขวา ก็สามารถหันมาใช้แนวคิดที่อยู่ในขั้วตรงข้ามได้

อย่างเช่น พรรคเอียงซ้ายก็อาจจะใช้ทั้งเน้นความเป็นสากล ผสมกับแนวคิดชาตินิยม อย่างเช่น

พรรคของนายซาเวช ที่เน้นความสามัคคีของประเทศโลกที่ 3 และเน้นต่อต้านจักรวรรดินยิมอเมริกา  

พรรคค่อนกลาง และพรรคแบบสุดโต่งในปัจจุบัน พรรคการเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะในตะวันตก

มักเป็น พรรคค่อนกลาง (Moderate) คือ ไม่ยึดมั่นในอุดมการณ์ใดมากจนเกินไป และใช้นโยบาย

ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อดึงดูดคะแนนเสียงจากมวลชน ซึ่งมีลักษณะหลากหลายทางความคิด

และรสนิยม พรรคการเมืองเหล่านั้นยังได้รับอิทธิพลส าคัญ คือ ผู้น าของพรรคซึ่งต้องการสร้าง

ภาพพจน์ของผู้น าในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก หรือหลีกเลี่ยง

การถูกตีตราว่าเป็นพวกหัวเก่าที่ยึดมั่นในสิ่งเดิม ๆ ที่ส าคัญการไม่ยึดมั่นในอุดมการณ์ใด

ยังช่วยนโยบายและการบริหารประเทศมีทางเลือก และมีประสิทธิภาพมากขึน้ หากพรรคการเมอืงนั้น

ได้เป็นรัฐบาล (Heywood, 2007, p. 275)  

ตัวอย่างได้แก่ พรรคคอนเซอร์เวทีฟที่จัดอยู่ในกลุ่มเอียงขวา มีการประนีประนอม

ในเรื่องผู้อพยพและสิทธิของพวกรักร่วมเพศมากขึ้น หรอืพรรคเอียงซ้ายทีไ่ด้เป็นรัฐบาลมักค านึงถึง

ผลประโยชน์ของประเทศมากขึ้น จงึพรอ้มจะท าสงครามได้ไม่ต่างพรรคเอียงขวา อย่างเช่นกรณี

นาย ฟร็องซัว ออล็องด์ ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส ที่มาจากพรรคสังคมนิยม ได้อนุมัติให้ทหาร

ฝรั่งเศส เข้าปฏิบัติการทางทหารในประเทศมาลี เมื่อต้นปี 2013 นอกจากนี้พรรคเอียงซ้าย
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ในหลายประเทศ ยังเน้นนโยบายเศรษฐกิจให้ตอบรับกับเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่

อันเนื่องมาจากแรงกดดันของเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ ดังเช่นพรรคสังคมนิยมของฝรั่งเศส

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 รวมไปถึงพรรคเลเบอร์ของอังกฤษ ซึ่งเคยเอียงซ้ายมาก่อนก็หันมายึดนโยบาย

แบบนางมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ ซึ่งเน้นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม ่(Hall, 2003, Online) 

พรรคซ้ายจัดและขวาจัด 

ในทางกลับกัน ก็จะมีพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งชูอุดมการณ์ที่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง 

ดังเช่น พรรคซ้ายจัด (Far-Left) และพรรคขวาจัด (Far-Right) อันเป็นพรรคการเมือง

ที่เน้นอุดมการณใ์นปีกของตนอย่างไม่ประนีประนอม ลักษณะเชน่นีเ้กิดจากความเชื่อของพรรค

ต่ออุดมการณ์บางประการ ว่าหากปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะท าใหส้ังคมมีความเจริญรุ่งเรือง 

พรรคเช่นนี้มักมองสังคมที่ตนอาศัยอยู่ก าลังเสื่อมทราม ดังนั้นเมื่อมีอ านาจจึงใช้วิธี การ

แบบรุนแรง และเผด็จการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมแบบถอนรากถอนโคน (Radical) ผสมกับลัทธิ

ชาตินิยม พรรคเหล่านี้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพวกขวาปีกอื่น เช่น การต่อต้านชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะตะวันตก (Xenophobic) เหยียดเชื้อชาติ ต่อต้านพวกต่างศาสนาและพวกรักร่วมเพศ 

แต่พรรคที่ยึดอุดมการณ์แบบจัด มักนิยมความรุนแรง เช่น ก าจัดคนเหล่านั้นไปจากโลก 

เช่นการสังหารหมู ่(Holocaust) (Wikipedia, 2015, Online) 

ตัวอย่างของพรรคขวาจัด ได้แก่ พรรคนาซีของฮิตเลอร์ ที่เห็นว่าสาธารณรัฐไวมาร์ 

(ช่วงปี 1918-1933) มีความเสื่อมทรามและอ่อนแอ อันท าให้พรรคมีนโยบายส าคัญ คือ สังหาร

ชนกลุ่มน้อย เช่น พวกรักร่วมเพศ พวกยิปซี และที่ส าคัญคือชาวยิว เพราะถือว่าเป็นต้นเหตุ

ของปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของเยอรมัน ส าหรับพรรรคการเมืองที่อิงกับศาสนาก็จัดว่า

เป็นพวกขวาจัด อันได้แก่ พรรคฮิซบุลลอฮ์ (Hezbollah) ของเลบานอน ที่ยึดมั่นหลักค าสอน

ของอิสลามแบบสุดขั้ว เช่นเดียวกับกลุ่มตอลิบันในอัฟกานิสถาน พรรค ๆ นี้มีการเชื่อมโยงกับ

กลุ่มการก่อร้ายในประเทศตา่ง ๆ เชน่ ซีเรยี และอิหร่าน เพื่อต่อต้านอิสราเอลและตะวันตก  

ส่วนตัวอย่างของพรรคซ้ายจัด ได้แก่ พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต ภายใต้การน าของเลนิน

และสตาลิน พรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายใต้การน าของเหมา และตัวอย่างในยุคร่วมสมัย ได้แก่

คอมมิวนิสต์แบบกัมพูชา หรือที่รู้จักกันดี คือ กลุ่มเขมรแดง (Khmer Rouge) ที่น าโดยพอล พต

ซึ่งสามารถยึดอ านาจกัมพูชาในช่วงปี 1975-1979 ได้ยึดลัทธิเหมาแบบสุดโต่ง เช่นผลักดันให้

ชาวกัมพูชาออกจากเมืองไปรวมกันเป็นชุมชน เพื่อท ากสิกรรมรวม แต่ล้มเหลว เช่นเดียวกับ

มีค่ายกักกันไว้ทรมาน และเข่นฆ่าอดีตข้าราชการ หรือบุคคลที่ทางพรรคถือว่าเป็นศัตรู

หรือสายลับของตา่งชาติ ทั้ง 2 อย่างนี้ ส่งผลใหช้าวกัมพูชากว่า 2 ลา้นคน ต้องเสียชีวติ 
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ส าหรับพรรคขวาจัดและซ้ายจัด ในประเทศเสรีประชาธิปไตย มักมีขนาดเล็กที่ได้รับ

คะแนนเสียงไม่มากนัก พรรคเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นนักฉวยโอกาส (opportunist) คือ อาศัย

กระแสความรู้สึกของประชาชนที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ

เพื่อดึงคะแนนเสียงเข้าตนเอง เช่นพรรคขวาจัดในยุโรป ก็ใช้วิธีเหมือนกับพรรคนาซีในอดีต

ในการปลุกระดมให้มวลชนต่อต้าน และผลักดันผู้อพยพ หรือคนงานต่างชาติที่มีสีผิวแตกต่างจาก

ชาวยุโรป หรือนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์โดยเฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลาม ให้ออกจาก

ประเทศ (The Week,2015,Online) ตัวอย่างได้แก่ พรรคเนชันนัลฟรอนท์ (National Front) ของ

ฝรั่งเศส พรรคชาตินิยมอังกฤษ (British National Party) ของอังกฤษ หรือในออสเตรเลียมี

พรรควันเนช่ัน (One Nation) พรรคโกล์เดนดอว์น (Golden Dawn) ของกรีซ 

 นอกจากนี ้พรรคการ เมืองบางประ เภท เน้นความคิดที ่ร ุน แ รง  และ เป็น

อันตรายต่อสังคม จนรัฐบาลต้องสั่งยุบพรรคในที่สุด  เช่น พรรคนีโอนาซี (Neo-Nazi) 

ตามประเทศต่าง ๆ อย ่างพรรคเนช ันน ัลเดโมเครติก  (National Democratic Party) ของ

ออสเตรีย (ถูกยุบในปี 1988) อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์หลายอย่างเอื้ออ านวย พรรค

การเมืองแบบซ้ายหรือขวาจัด ก็สามารถขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลได้ ดังเช่น พรรคนาซีของฮิตเลอร์ซึ่ง

เคยเป็นพรรคเล็ก แต่อาศัยประโยชน์จากลัทธิชาตินิยมของคนเยอรมัน ท าให้ได้คะแนนเสียงจน

กลายเป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล และมีอ านาจอย่างเด็ดขาดในที่สุด หรือในปัจจุบันพรรคซ้ายจัด

ดังเชน่ พรรคไซรีซา ของกรีซ ซึ่งประกาศตนว่าเป็นพวกซ้ายจัด มีนโยบายต่อต้านการรัดเข็มขัด

ท่ามกลางแรงกดดันจากประเทศในกลุ่มที่ใช้เงินยูโรต่อกรีซ จนพรรคไซรีซา สามารถจัดตั้งรัฐบาล 

ในปี 2015 กระนั้น การที่พรรคไซรีซาร่วมกับพรรคการเมืองอื่น ที่มีอุดมการณ์อื่นจัดตั้งรัฐบาล

ก็ได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายที่ทางพรรคเคยสัญญาไว้ (The Guardian, 2015, Online) 

 

ระบบพรรคการเมือง (Party System) 

ระบบพรรคการเมือง หมายถึง จ านวนของพรรคการเมือง โครงสร้างและความสัมพันธ์

ระหว่างพรรคการเมืองด้วยกัน ระบบพรรคการเมืองถูกก าหนดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ (Shively, 

2008, p. 266) 

1. จ านวนของพรรคการเมอืงที่ถูกกฎหมายภายในประเทศนั้น 

2. ความสามารถในการเข้าร่วมรัฐบาล (Government-oriented) เช่น พรรคการเมือง

ขนาดใหญ่ มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาล หรอืเข้าร่วมรัฐบาลมากกว่าพรรคการเมอืงขนาดเล็ก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง เช่นเต็มไปด้วยการร่วมมือ ความขัดแย้ง 

การแบ่งขัว้ หรอืการเข้าครอบง ากัน 
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ระบบพรรคการเมือง สามารถแบ่งตามจ านวนของพรรค ที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ดังตอ่ไปนี ้(Ibid., pp. 266-271) 

1. ระบบพรรคเดียว (One/Single party system) 

2. ระบบพรรคเดียวกึ่งผูกขาด (Dominant party system)    

3. ระบบ 2 พรรคการเมอืง (Two party system)    

4. ระบบหลายพรรคการเมอืง (Multi-party system) 

1. ระบบพรรคเดียว (One/Single party system) 

 หมายถึง ระบบที่รัฐเปิดโอกาสใหม้ีเพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นรัฐบาล และไม่อนุญาต

ให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น บางรัฐยอมให้เฉพาะตัวบุคคลลงสมัครเลือกตั้งได้แบบอิสระ

แข่งกับพรรคการเมืองหลัก ซึ่ ง เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับ ชัยชนะจนสามารถตั้งรัฐบาล  

เพราะการเลือกตั้งต้องใช้เงินมหาศาล และกลุ่มท างานที่เป็นระบบ อย่างไรก็ตามในหลายประเทศ

อนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นได้ แต่ต้องเป็นพรรคที่ไม่สามารถแข่งขันทางการเมือง

กับพรรคหลัก หรือเป็นพรรคที่จัดตั้งโดยกลุ่มผู้น าของรัฐ เช่น ทหาร เพื่อร่วมเป็นพันธมิตร

กับพรรคหลัก เพื่ออ าพรางว่าตนมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย หรือมีการปฏิรูปประเทศ 

ตัวอย่างในอดีตได้แก่ พรรคคอมมิวนิสต์ของโซเวียต พรรคก๊กหมินตั๋ง (Kuomintang) ของไต้หวัน 

พรรคบาธ (Baath) ของอิรัก พรรคนาซีของเยอรมัน พรรคฟาสซิสต์ของอิตาลี ในช่วงมุสโสลินี

เป็นผู้น า ส่วนปัจจุบัน ได้แก่ พรรคคอมมิวนิสต์ของ จีน ลาว เวียดนาม พรรคเวิร์คเกอร์สปาร์ตี 

(Worker's Party) ของเกาหลเีหนอื  

 ประเทศในกรณีศึกษา ได้แก่ จีน และพม่า ซึ่งมีระบบพรรคการเมืองเดียวมายาวนาน

และต่อเนื่อง จนพรรคกลายเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้าง และการเมอืงของประเทศนัน้ 

 จนี 

 มักมีความเข้าใจว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว

คือพรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งที่ความจริงยังมีพรรคการเมืองขนาดเล็กอื่นอีก 8 พรรค เช่น 

พรรคไชนาเดโมเครติกลีก (China Democratic League) พรรคไชนาแอสโซสิเอชันฟอร์เดอะโปร

โมชันออฟเดโมเครซี (China Association for the Promotion of Democracy) พรรคไชนาจื้อกงดั่ง 

(China Zhi Gong Dang) จิ่วซานโซไซตี (Jiusan Society) ฯลฯ พรรคเหล่านี้มีสมาชิกและบทบาท

ทางการเมอืงอยู่พอสมควร โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น แตต่้องอยู่ภายในอ านาจกับการชี้น าของ

พรรคคอมมิวนิสต์ (China Internet Information Center, n.d., Online) ส าหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ซึ่งก่อตั้งในปี 1921 แตไ่ด้ขึ้นมามีอ านาจเหนือประเทศจีนในปี 1949 จนถึงปัจจุบัน ในการประชุม

สมัชชาใหญ่แต่ละครั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุก 5 ปี (จนถึงปี 2015 นับได้เป็นครั้งที่ 18) 



214 

 

ในวันนั้นผู้แทนของสมัชชาทั่วประเทศจะเลือกตั้งคณะกรรมการกลาง (Central Committee) 

ซึ่งมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 370 คน ประกอบด้วย บรรดารัฐมนตรี ผู้น าระดับมณฑล 

เจ้าหน้าที่ของกองก าลังปลดปล่อยประชาชนจีน ฯลฯ ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร

ของพรรคคอมมิวนิสต์ คณะกรรมการชุดนี้จะเลือกคณะกรรมการบริหารกรมการเมือง

ซึ่งมีจ านวนสมาชิก 25 คน คณะกรรมการบริหารกรมการเมือง เป็นผู้เลือกคณะกรรมการ

ในการเป็นตัวแทนของตน จากการเจรจากันแบบเป็นความลับคือ คณะกรรมการ

บริหารพรรค (Standing Committee) ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองประเทศ อัน

ประกอบด้วยเลขาธิการพรรค นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานสภา

ประชาชน เป็นต้น คณะกรรมการประจ ากรมการเมือง ปกติจะมี 9 คน แต่ปัจจุบันมี

เพียง 7 คน ปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก คือ 

จ านวนกว่า 80 ล้านคน (Xu and Albert, 2014)   

 พรรคคอมมิวนิสต์จนี ถือว่าตนเป็นผู้ชีน้ าชนช้ันกรรมาชีพ และเป็นตัวแทนผูซ้ื่อสัตย์

ของชาวจนี ไม่วา่เป็นเชือ้ชาติใด แตพ่รรคคอมมวินิสต์จีนถูกโจมตใีนความเป็นเผด็จการที่ควบคุม

ชีวิตของชาวจีนในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ทางพรรค

ยังถูกกล่าวหาว่าเต็มไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง ขาดความโปร่งใส ท าให้ผู้น าของพรรคคนใหม่

คือ นายสี จิ้นผิง จ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ของพรรคเสียใหม่ เช่น ท าการปราบปรามเจ้าหน้าที่

ในทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหานี ้ 

 นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสต์ยังหลีกหนีไม่พ้นจากความขัดแย้งภายในพรรค

เหมือนกับพรรคการเมืองของประเทศอื่น มีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มทายาท

ของผู้น าพรรคยุคเก่า (Princeling) เช่น สีจิ้นผิง และ ปั๋ว ซีไหล และกลุ่มประชานิยม (Populist) 

อันหมายถึงสมาชิกพรรคที่ก้าวขึ้นมามีอ านาจด้วยความสามารถ และได้รับความนิยม 

เช่น นายเจียง เจ๋อหมิน และนายหูจินเทา ตัวอย่างของความขัดแย้งระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ 

นาย ปั๋ว ซีไหล ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานพรรคคอมมิวนิสต์ประจ านครฉงช่ิง ได้ถูกจับกุม

และด าเนินคดีข้อหารับสินบน และเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายชาวอังกฤษผู้หนึ่ง  

เรื่องอื้อฉาวของนายปั๋ว เกิดขึ้นในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านกลุ่มผู้น าสูงสุดรุ่นที่ 5 ของพรรค 

คือในปี 2012 (Lai, 2012, Online)   

 พม่า 

 ภายหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1947 ระบบพรรคการเมืองของพม่า

เป็นแบบหลายพรรคการเมือง ภายใต้การแข่งขันกันอย่างเสรี แต่ในปี 1962 นายพลเนวิน

ยึดอ านาจ ได้ยุบพรรคการเมืองเสียหมด ยกเว้นพรรคเบอร์มาโซเชียลิสต์โปรแกรม (Burma 
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Socialist Program Party) ซึ่งเป็นพรรคของเนวินเอง โดยทางพรรคมีอุดมการณ์เน้นลัทธิ

ชาตินยิม และเศรษฐกิจที่ถูกควบคุมโดยรัฐ ภายหลังจากการท ารัฐประหารในปี 1988 ท าใหเ้นวิน 

หมดอ านาจ และพรรคเบอร์มาโซเชียลิสต์โปรแกรมก็ได้หมดบทบาทลง ในยุคปัจจุบันกองทัพ

ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองหลายพรรค อย่างเช่น พรรคยูเนียนโซลิดาลีตีแอนด์ดี

เวลอฟเมนท์ (Union Solidarity and Development Party) ที่มีหัวหน้า คือ ประธานาธิบดีเต็งเส่ง 

และพรรคเนชันนัลยูนีตี (National Unity Party) ซึ่งอดีตเคยเป็นพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า

นั้นเอง ซึ่งต่างก็ให้การสนับสนุนพรรคของทหาร พม่าจึงมีลักษณะคล้ายระบอบพรรคการเมอืง

แม้จะมีหลายพรรค รวมไปถึงพรรคของชนกลุ่มน้อย แต่ปราศจากบทบาททางการเมืองอย่างแท้จริง  

       แต่ใน ปี 2012 รัฐบาลพม่าเปิดประเทศให้มีบรรยากาศประชาธิปไตยมากขึ้น  

โดยอนุญาตให้พรรคฝ่ายค้าน คือ พรรคเนชันนัลลีกฟอร์เดโมเครซี  (National League for 

Democracy) ซึ่งมีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยสังคมนิยมโดยมีหัวหน้าพรรค คือ นาง

อองซานซูจี ได้กลับเข้ามาแข่งขันทางการเมืองอีกครั้ง พรรคการเมืองพม่าจึงมีลักษณะค่อน

ไปทาง 2 พรรคใหญ่ หรือ 2 พรรคครึ่ง กระนั้นนางอองซานก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้ลงสมัคร

ประธานาธิบดี ในปี 2015 อันสะท้อนว่า พม่ายังคงมีระบบพรรคการเมืองเดียว เพราะรัฐบาล

จากพรรคการเมืองที่ทหารหนุนหลัง ยังคงมีโอกาสได้กุมอ านาจอย่างแท้จริง แม้พรรคของประชาชน 

จะมีอสิระในการลงสมัครเลือกตั้งก็ตาม (Agence-France Presse in Rangoon, 2014, Online) 

2. ระบบพรรคเดียวกึ่งผูกขาด (Dominant party system)   

 หมายถึง ระบบที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว มีอ านาจในการบริหารประเทศ

เป็นเวลาอันยาวนานราวกับเป็นระบบพรรคเดียว  ถึงแม้จะมีพรรคอื่นเข้าร่วมแข่งขันด้วย 

แต่ด้วยเงื่อนไขหลายประการ เช่น การแข่งขันการหาเสียงอาจไม่เสรีมากนัก เพราะการกีดกัน

ของพรรคการเมืองที่เป็นแกนน าของรัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่มีอ านาจมีความนิยมจาก

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะใช้งบประมาณ หรือการออกนโยบายที่สามารถครองใจประชาชน

ได้อยู่เสมอ อาจมีหลายครั้งที่พรรคการเมืองขนาดเล็ก ได้รับการเชิญจากพรรคการเมืองหลัก

ให้เข้าร่วมรัฐบาล แต่เป็นเวลาเพียงสั้น ๆ และไม่มีอ านาจต่อรองมาก ตัวอย่างเช่น เม็กซิโก

ที่ถูกผูกขาดโดยพรรคอินสติตูชันนัลเรโฟลูชันนารี (Institutional Revolutionary Party) รัสเซีย 

ที่ถูกผูกขาดโดยพรรคยูไนเต็ดรัสเซีย (United Russia) มาเลเซีย ที่ถูกผูกขาดโดยพรรคอัมโน 

(United Malays National Organization) ญี่ปุ่นที่ถูกผูกขาดโดยพรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี 

(Liberal Democratic Party) และสิงคโปร์ ที่ถูกผูกขาดโดยพรรคพีเพิลส์แอคช่ันปาร์ตี (People’s 

Action Party) 
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 ประเทศที่มรีะบบพรรคการพรรคเดียวกึ่งผูกขาดที่โดดเด่น ได้แก่ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ญี่ปุ่น 

 ญี่ปุ่นมีพรรคการเมืองซึ่งทรงอิทธิพลที่สุด คือ พรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี

อันมีอุดมการณ์ คือแนวคิดอนุรักษ์นิยม พรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี  ได้ครองต าแหน่ง

ในรัฐสภาเป็นระยะเวลา 40 ปี คือ ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 50 จนถึงต้นทศวรรษที่ 90 

อันส่งผลให้การเมืองและระบบพรรคการเมืองของญี่ปุ่นมีเสถียรภาพเป็นพิเศษ กระนั้นในช่วง

ปลายทศวรรษที่ 80 ข่าวอันอือ้ฉาวหลายเรื่องได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียงของพรรคอย่างมาก 

ข่าวอื้อฉาว ได้แก่ การที่ผู้น าของพรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี  ถูกกล่าวหาว่ารับสินบน

จากบริษัทรถบรรทุกได้ส่งผลให้ทางพรรคฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในปี 1992 และ

น าไปสู่การแยกตัวของสมาชิกผู้แทนราษฎร จ านวนกว่า 10 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคลิเบอรัล

เดโมเครติกปาร์ตี อันส่งผลให้พรรคต้องพ่ายแพ้อย่างหนัก ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อเดือน

มิถุนายน 1993 อันเป็นการเปิดทางให้พรรคการเมืองอื่นอีก 8 พรรค ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล 

อย่างไรก็ตาม แนวร่วมพรรคการเมืองที่ต่อต้านพรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตีได้รับความนิยม

เพียง 8 เดือน ก็ต้องยุบสภาในปลายปี 1993 นั้นเอง พรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตีจึงได้กลับมา

มีอ านาจอีกครั้ง เหตุการณ์เหล่านี้ได้น าไปสู่ความไม่แน่นอนของระบบพรรคการเมืองในญี่ปุ่น

ในเวลาต่อมา (Ishida and Krauss (editor), 1989, pp. 89-90) 

 ในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 มีพรรคการเมืองอีก 4 พรรค ที่ส่งสมาชิกลงแข่งขัน

ในการเลือกตั้งอย่างสม่ าเสมอ นอกเหนือจากพรรคพรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี อันได้แก่

พรรคเจแปนโซเชียลลิสต์ปาร์ตี (Japan Socialist Party) พรรคคลีนกอฟเวอร์เมนท์ปาร์ตี 

(Clean Government Party) พรรคเดโมแครติกโซเชียลลิสปาร์ตี (Democratic Socialist Party) 

และพรรคเจแปนคอมมิวนิสต์ปาร์ตี (Japan Communist Party) ซึ่งแต่ละพรรคมีบทบาททางการเมือง

ไม่มากเท่ากับพรรคพรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเกือบ 2 ทศวรรษ 

ที่ผ่านมา พรรคเสรีประชาธิปไตย มักร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองแนวศาสนานิยม 

ดังเชน่ พรรคโคไมโตะ ซึ่งได้คะแนนเสียงไม่มากนัก (Aoki, 2014, Online) 

 ในปี 2009 ในการเลือกตั้งทั่วไปพรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี ภายใต้การน าของ

นายทาโร อาโซะ ต้องแพ้การเลือกตั้งใหก้ับพรรคเดโมแครติกปาร์ตีออฟเจแปน (Democratic Party 

of Japan) อย่างขาดลอย โดยพรรคประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่น ได้ที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ถึง 308 ที่ ในขณะที่พรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี ได้เพียง 118 ที่นั่ง อย่างไรก็ตามพรรค       

เดโมแครติกปาร์ตีออฟเจแปน ก็เป็นพรรคแกนน าของรัฐบาลได้เพียงช่วงปี 2009-2012 ก่อนที่
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จะแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี ภายใต้การน าของนายชินโซะ อาเบะ ซึง่

ได้เป็นนายกรัฐมนตรตีั้งแตป่ี 2012 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2015)  

 สิงคโปร์ 

 พรรคพีเพิลส์แอคช่ันปาร์ตีของสิงคโปร์ ถูกก่อตั้งเมื่อปี 1954 ในช่วงที่สิงคโปร์

ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษ แต่พรรคนีต้่อมาได้เป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ปี 1959 

อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน (ปี 2015) ผู้ก่อตั้งพรรค คือ นายลี กวนยู ซึ่งด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่ปี 1959 จนถึงปี 1990 พรรคพีเพิลส์แอคช่ันปาร์ตี มีอุดมการณ์หลัก

ก็คือ แนวคิดที่นายลีได้วางไว้ ดังเช่น แนวคิดอนุรักษ์นิยม แนวคิดชุมชนนิยม (Communitarianism) 

คุณค่าแบบเอเชีย (Asian Value) เป็นต้น แม้ว่าสิงคโปร์จะมีลักษณะคล้ายกับระบบหลายพรรค

คือ มีการเปิดให้พรรคการเมืองหลายพรรคลงเลือกตั้งได้เหมือนญี่ปุ ่น แต่รัฐบาลมักจ ากัด

เสรีภาพของพรรคฝ่ายค้านในเรื่องการหาเสียง เช่นเดียวกับการสั่งห้ามไม่ให้มีการจัดโพล

เพื่อส ารวจความคิดของประชาชนในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ในทางกลับกันรัฐบาลกลับอนุญาตให้

พรรคพีเพิลส์แอคช่ันปาร์ตี สามารถโฆษณาผลงาน และหาเสียงได้อย่างเต็มที่ จนเป็นสาเหตุให้

พรรคเช่นเดียวกับนายลี กวนยิว ฝังตัวเป็นหนึ่งเดียวกับระบบการเมืองและสังคมของสิงคโปร์

จนถึงปัจจุบัน   

 ในการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อปี 2011 พรรคพีเพิลส์แอคช่ันปาร์ตี  กลับได้จ านวน

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรลดลง ในขณะที่พรรคฝ่ายค้าน อย่างเช่น เวิรค์เกอร์พาร์ตี ได้คะแนนเสียง

เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของคนสิงคโปร์ เกี่ยวกับนโยบาย

บางประการของพรรค ดังเช่น นโยบายการรับผู้อพยพเข้ามาท างานในสิงคโปร์ รวมไปถึง

การแก้ไขปัญหาคา่ครองชีพ ดังจะดูได้จากการที่คนสิงคโปร์พยายามรวมตัวเพื่อก่อการประท้วง

อันเป็นการฝ่าผืนกฎหมายอันเข้มงวดของสิงคโปร์ ซึ่งห้ามไม่ให้มีการประท้วงมาหลายทศวรรษ 

(O’Callahan, 2013, Online) อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อปี 2015 พรรคพีเพิลส์

แอคช่ันปาร์ตี กลับมามีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มากเท่าเดิม อันสะท้อนให้เห็นว่า

ทางพรรคสามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จในระดับหนึ่ง (Wembridge, 2015, Online) 

 ระบบพรรคการเมอืงที่ 1 และที่ 2 มขี้อได้เปรียบและขอ้เสียเปรียบ ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อได้เปรียบ 

 1. รัฐบาลมีความเข้มแข็ง  สามารถผลักดันนโยบายของตนให้ส าเร็จลุล่วง

ตามอุดมการณ์ที่วางไว้ 

 2. รัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้สะดวก ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
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 3. หากพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล เป็นเอกภาพก็จะท าให้สถานการณ์ทางการเมือง

ไม่สับสนวุ่นวาย 

 ข้อเสียเปรียบ 

 1. พรรคการเมืองฝังตัวเข้าครอบง าระบบพรรคการเมืองมากเกินไป อันจะท าให้

ระบบพรรคการเมอืงขาดการพัฒนา โดยเฉพาะพรรคฝา่ยค้าน   

 2. ประชาชนไม่สามารถลงโทษพรรคการเมืองได้ หากไม่พอใจต่อการท างานของพรรค

เพราะพรรคสามารถท างาน และออกนโยบายไปได้อย่างไม่สะดุดมากนัก 

 3. ฉ้อราษฎร์บังหลวงงา่ย เพราะฝา่ยค้านอ่อนแอ ขาดการตรวจสอบ 

 4. ขาดความหลากหลายในด้านอุดมการณ์ เพราะพรรคการเมืองนั้นโดยธรรมชาติ

มักมีการยึดมั่นอยู่กับอุดมการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก  

3. ระบบ 2 พรรคการเมือง (Two-party system)   

หมายถึง ระบบที่มีพรรคการเมือง 2 พรรค ผลัดกันผูกขาดการบริหารประเทศ

เป็นเวลานาน ถึงแม้มีพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมแข่งขันลงเลือกตั้งอย่างเสรี ทว่ามีหลายครั้ง

ส าหรับประเทศซึ่งมีระบบสภาคู่ พรรคทั้ง 2 ได้เข้ามามีอ านาจผูกขาดพรรคละสภา ท าใหก้ารเมือง

เกิดการชะงักงัน ตัวอย่างได้แก่ พรรคริพับลิกัน และพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาใน

ปัจจุบัน  ตัวอย่างของระบบนี้ในประเทศอื่น ได้แก่ พรรคเลเบอร์และพรรคคอนเซอร์เวทีฟของ

อังกฤษ พรรคเลเบอรแ์ละพรรคคอนเซอร์เวทีฟ ของออสเตรเลีย  

ระบบ 2 พรรคการเมือง ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ พรรคการเมืองที่ 3 (Third Party) 

คือ พรรคการเมืองอื่นขนาดเล็กได้คะแนนเสียงเข้าสภาล่าง  และสภาบนจ านวนน้อยมาก

และแทบไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมหรือจัดตั้งรัฐบาล หลายพรรคมีประวัติการก่อตั้งมายาวนาน

แต่ไม่เคยประสบความส าเร็จทางการเมือง 

ประเทศกรณีศึกษาที่มีความโดดเด่นของระบบ 2 พรรค ได้แก่  อังกฤษ

และสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ 

ในอดีตอังกฤษมีระบบ 2 พรรคการเมือง อย่างเช่น ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

พรรคคอนเซอร์เวทีฟ และพรรคเลเบอร์ ผลัดกันเป็นรัฐบาล แม้ว่าในหลายครั้งจะไม่ได้เสียง

โดยเด็ดขาด และมีสภาพค่อนไปทางหลายพรรคการเมืองก็ตาม ในช่วงปี 2010 -2515 พรรคอื่น

อย่างเช่น พรรคลิเบอรัล เดโมเครต เริ่มมจี านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากขึ้น และมีบทบาท

ในการจัดตั้งรัฐบาล จนอังกฤษเริ่มมีระบบ 2 พรรคการเมืองครึ่ง อย่างไรก็ตามในปี 2015 

จากการเลือกตั้งทั่วประเทศ พรรคคอสเซอร์เวทีฟได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น คือ มีสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฏร จ านวน 331 คน จากทั้งหมด 650 คน จนในที่สุดสามารถตั้งรัฐบาลโดยพรรคเดียวได้ 

(BBC, 2015, Online) 

อย่างไรก็ตาม อังกฤษในฐานะสหราชอาณาจักร ที่รวมไปถึงแคว้นสก็อตแลนด์ เวลส์ 

และไอร์แลนด์เหนอื มีอยู่หลายร้อยพรรคการเมือง ที่ลงทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ของอังกฤษ แต่มีเพียง 9 พรรค ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาสามัญชน ดังเช่น 

พรรคคอนเซอร์เวทีฟ พรรคเลเบอร์ พรรคเอสดีเอลพี พรรคสหภาพอัลสเทอร์ พรรคเพลด ไซม์รู  

สก็อตติชเนชันนัล ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งมักไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ได้แก่ พรรคกรีน พรรคยูเคอินดีเพนเดนท์ ฯลฯ ซึ่งพรรคเหล่านี้มีโอกาสในการเข้าร่วมรัฐบาล

น้อยมาก 

พรรคการเมืองท่ีส าคัญของอังกฤษ 

พรรคการเมืองที่ส าคัญ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีอยู่ 2 พรรค

คือ พรรคคอนเซอร์เวทีฟ และพรรคเลเบอร์ (Garnett and Lynch, 2009, pp. 373-387) 

พรรคคคอนเซอร์เวทิฟ (Conservative Party) 

มีอุดมการณ์หลักคือ อนุรักษ์นิยม ก่อตั้งเมื่อปี 1834 มีที่มาจากพรรคทอรี (Tory) 

นับตั้งแต่ปี 1945 เป็นต้นมา มีนายกรัฐมนตรี 8 คน รวมถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ 

นายเดวิด คาเมรอน ซึ่งยังเป็นหัวหน้าพรรคด้วย พรรคอนุรักษ์นิยม มีอุดมการณ์ดังชื่อพรรค

คือ แนวคิดอนุรักษ์นยิม สนับสนุนเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ รวมไปถึงการไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วม 

กับสหภาพยุโรป (Eurosceptic) ซึ่งเป็นนโยบายโดดเด่นนับตั้งแต่ยุคของนางมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ เมื่อ

ทศวรรษที่ 80 กระนั้น นายคาเมรอนยังมีนโยบายบางอย่างที่ขัดแย้งกับแนวคิดอนุรักษ์นิยม

ดังเช่น พยายามให้การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฏหมาย อันสะท้อนให้เห็นถึง

สาเหตุส าคัญที่พรรคการเมืองนี้ประสบความส าเร็จ เพราะความสามารถของผู้บริหารและตัวของ

พรรคเอง ที่สามารถยืดหยุ่นอุดมการณ์ได้ตามแต่สถานการณ์ รวมไปถึงการคงภาพลักษณ์

ของชนช้ันขุนนาง หรอืชนช้ันสูง ที่มภีารกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมไปถึงการมีกลุ่มท างานที่กระจาย

ไปตามพื้นที่เลือกตั้ง ซึ่งมีประสิทธิภาพและท างานเต็มเวลา ดังจะเห็นได้จากชัยชนะครั้งล่าสุด

ของพรรคในปี 2015  

พรรคเลเบอร์ (Labour Party)  

มีอุดมการณ์หลักคือ สังคมนิยมและก้าวหน้านิยม ก่อตั้งเมื่อปี 1900 ในฐานะเป็น

พันธมิตรกับสหภาพการค้าและขบวนการสังคมนยิมอิสระ มีนายกรัฐมนตร ี6 คน พรรคเลเบอร์

ปัจจุบันมีอุดมการณ์คือ กลางค่อนซ้าย เพราะประสบความล้มเหลวจากการเลือกตั้งติดต่อกัน

เป็นเวลานาน ดังนั้นทางพรรคจึงพยายามยืดหยุ่นอุดมการณ์ที่มีอยู่เดิมหลายประการ 
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ดังในที่การประชุมของพรรคปี 1959 เห็นว่าอุดมการณ์สังคมนยิม เป็นเพียงเป้าหมายระยะยาว

ซึ่งไม่สามารถท าให้พรรคชนะการเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตามพรรคก็ยังหวนกลับมาถือนโยบาย

เอียงซ้ายในหลายครั้ง ตามสภาพการเมืองภายในพรรค นายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์ ได้ประกาศ

เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของพรรคเป็นเลเบอร์ใหม ่(New Labour) ซึ่งหลีกเลี่ยงนโบายที่ค่อนไปทาง

สังคมนิยม เช่น การท าอุตสาหกรรมให้เป็นรัฐ แล้วหันมาเน้นนโบายเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีแทน 

อย่างไรก็ตาม จากการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อปี 2015 ที่พรรคเลเบอร์พ่ายแพ้ให้กับพรรค

คอนเซอร์เวทีฟ อันเป็นผลให้หัวหน้าพรรค คือ นายเอด มิลิแบนด์ ต้องแสดงความรับผิดชอบ

โดยการลาออก หัวหน้าพรรคคนใหม่คือ นายเจเรมี คอร์ไบน์ ซึ่งมีแนวคิดไปทางสังคมนิยม 

(Fund, 2015, Online) 

สหรัฐอเมริกัน 

ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งประเทศ นักการเมืองผู้ก่อตั้งประเทศหลายท่าน

เช่น จอร์จ วอชิงตัน มีทัศนะที่ไม่ดีต่อพรรคการเมืองนัก แต่ก็มีนักการเมืองในยุคเดียวกัน

จ านวนมาก ที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการก่อตั้งพรรคการเมือง ซึ่งท าใหพ้วกเขามีความก้าวหน้าในอาชีพ

จนได้เป็นประธานาธิบดีหลายคน พรรคการเมอืงของสหรัฐฯ ยุคแรก ๆ ถูกก่อตั้งในช่วงระหว่าง

ปี 1796 ถึง 1828 อันจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกคือ กลุ่มนิยมสหพันธรัฐ (Federalists) 

และกลุ่มต่อตา้นสหพันธรัฐ (Anti-Federalists) (Henretta, 2014, p. 195, p. 198) 

 กลุ่มนยิมสหพันธรัฐ (Federalists) 

 มีแนวคิดส าคัญคือ สนับสนุนอ านาจของรัฐบาลกลาง การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ระบบธนาคารแห่งชาติ กลุ่มนี้ยังสนับสนุนให้รัฐบาลสร้างระบบสาธารณูปะโภคต่าง  ๆ เช่น 

คลอง ถนน โรงพยาบาล แก่ประชาชน ตามอุดมการณ์ก้าวหน้านิยม (Progressivism) ต่อมากลุ่มนี้

พัฒนามาเป็นพรรคเดโมแครต  

 กลุ่มต่อต้านสหพันธรัฐ (Anti-Federalists)   

 กลุ่มนีส้นับสนุนการกระจายอ านาจหรืออ านาจของรัฐต่าง ๆ กลุ่มนีย้ังไม่เห็นด้วยกับ

ธนาคารแหง่ชาติ เน้นการท าไร่สวนมากกว่าโรงงาน ไม่เห็นด้วยการกับการที่รัฐเข้ามาแทรกแซง

ระบบเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค รวมไปถึงการต่อต้านการมีทาส กลุ่มนี้ต่อมาได้พัฒนาเป็น

พรรคริพับลิกัน  

 ในปัจจุบัน สหรัฐฯ มีพรรคการเมืองส าคัญ 2 พรรค คือ พรรคเดโมแครต

และพรรครีพับลิกัน 
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 พรรคเดโมแครต (Democratic party) 

ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 1828 มีวิวัฒนาการจากกลุ่มนิยมสหพันธรัฐ 

มีสัญลักษณ์ประจ าพรรคคือ ลา พรรคเดโมแครตมีประธานาธิบดีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

จ านวน 15 คน รวมถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ บารัค โอบามา ในปัจจุบัน (ปี 2015)  

พรรคเดโมแครต มีจ านวนวุฒิสมาชิก 44 คน จากทั้งหมด 100 คน มีจ านวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 

188 คน จากทั้งหมด 435 คน มีผู้ว่าการรัฐ 18 คน จากทั้งหมด 50 คน ถือได้ว่าเป็นเสียงข้างน้อย

ทั้งสิน้ (Wikipedia, 2015, Online) 

พรรครพีับลิกัน (Republican party) 

พรรครีพับลิกัน มีอีกชื่อหนึ่งคือ จีโอพี (GOP) หรือ Grand Old Party (พรรคเก่าแก่

ที่ยิ่งใหญ่) ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 1854 มีวิวัฒนาการจากกลุ่มต่อต้านสหพันธรัฐ 

มีสัญลักษณ์ประจ าพรรคคือ ช้าง พรรครีพับลิกัน มีประธานาธิบดีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

จ านวน 18 ในปัจจุบัน (ปี 2015) พรรคริพับลิกัน มีจ านวนวุฒิสมาชิก 54 คน จากทั้งหมด 100 คน 

มีจ านวนสมาชิกผูแ้ทนราษฎร 244 คน จากทั้งหมด 435 คน มีผู้วา่การรัฐ 31 คน จากทั้งหมด 50 คน 

ถือได้ว่าเป็นเสียงข้างมากทั้งสิน้ (Wikipedia, 2015, Online) 

 บทบาทและท่าทีของทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้ท าให้สหรัฐฯ มี

ระบบ 2 พรรคการเมอืงจนถึงปัจจุบัน เพราะพรรคการเมืองอื่น ๆ ไม่สามารถสร้างนโยบายโดด

เด่นจากทั้ง 2 พรรค นอกจากนี้คนอเมริกันเชื่อว่าการลงคะแนนเฉพาะใน 2 พรรคนี้ จะท า

ใหค้ะแนนเสียงของตนไม่เสียเปล่า แต่ปัจจุบัน 2 พรรค ได้มกีารแย่งชิงอ านาจกันโดยเฉพาะในเวลาที่

มีจ านวนสมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนราษฎรที่ใกล้เคียงกันท าให้เกิดภาวะชะงักงันทางการเมือง 

และส่งผลเสียต่อประเทศชาติ ดังในบทรัฐสภา คนอเมริกันจ านวนไม่น้อยเกิดความเบื่อ

หน่ายระบบ 2 พรรคการเมอืงอย่างมาก แต่ไม่อาจหาพรรคการเมอืงอื่นมาแทนที่ได้  

 อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองที่ 3 จ านวนมาก สามารถใช้สื่อในการสร้างสีสันและ

บทบาททางการเมือง จนสมาชิกได้รับเลือกเข้าไปในสภาระดับรัฐบาลท้องถิ่น อย่างเช่นพรรคกรีน 

(Green) ที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม พรรคลิเบอร์ทาเรียน ซึ่งเน้นนโยบายตลาดเสรี พรรคคอนสติติวชั่น

ที่ใหค้วามส าคัญแก่รัฐธรรมนูญ นอกจากนี ้ยังมีผู้ลงสมัครที่เป็นอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด 

ลงเลือกตั้งในระดับประธานาธิบดี  อันมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงของผู้ลงสมัครของทั้ง

พรรครีพับลิกัน และพรรคเดโมแครต อย่างเช่น นายรอส เปโร มหาเศรษฐี ที่ลงสมัครเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี เมื่อปี 1992 (ต่อมานายเปโร ได้ก่อตั้งพรรครีฟอร์มปาร์ตี) และนายราล์ฟ เนเดอร์ 

ทนายความ และนักกิจกรรมทางสังคม ซึ่งลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2004 และ 

2008 (O’Connor and Sabato, 2002, p. 460) 
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 ระบบ 2 พรรคการเมอืง มีขอ้ได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อได้เปรียบ 

 1. รัฐบาลมีความเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายของตนให้ส าเร็จตามอุดมการณ์

ที่วางไว้ 

 2. รัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้สะดวก ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ แต่รัฐบาล

จะมีประสิทธิภาพในกรณีที่พรรคการเมอืงนั้นมีอ านาจ ทั้งในสภาล่างและสภาบนเพียงพรรคเดียว 

 ข้อเสียเปรียบ 

 1. พรรคทั้งสองไม่สามารถประนีประนอมกันได้ และมุ่งโจมตีกัน 

 2. ประชาชนมีทางเลือกน้อย ถ้าสองพรรคไม่มีนโยบายใหม่หรือท างานไม่มี

ประสิทธิภาพ 

4. ระบบหลายพรรคการเมือง (Multi-party system) 

 หมายถึง ระบบที่พรรคการเมืองหลายพรรค สามารถเข้ามาบริหารรัฐบาลร่วมกันได้

ในนามของรัฐบาลผสม (Coalit ion) และยังมีฝ่ายค้านเข้มแข็ง  พร้อมจะเป็นรัฐบาลได้

ในวาระต่อไป  

 ตัวอย่างของระบบพรรคการเมืองหลายพรรค ได้แก่ ไทย ฟิลปิปินส์ ฝรั่งเศส เยอรมัน 

นิวซีแลนด์ ดังกรณีของญี่ปุ่นเป็นกรณีที่ค่อนข้างพิเศษ เพราะแม้ว่าพรรคเสรีประชาธิปไตย

จะมีอ านาจในรัฐบาลเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เหมือนกับเป็นระบบพรรคการเมืองเดียว

กึ่งผูกขาด แต่มีหลายครั้งที่คะแนนเสียงตกต่ า ก็ต้องอาศัยพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาล 

นอกจากนี ้ในช่วง 1993 ถึง 1994 และ 2009 ถึง 2012 พรรคเสรีประชาธิปไตยพ่ายแพ้ในการเลือกตัง้

จึงต้องไปเป็นผู้น าฝา่ยค้าน 

 อนึ่งในแต่ละประเทศ อาจไม่ได้มีระบบพรรคการเมืองดังกล่าวตลอดไป โดยขึ้นอยู่กับ

ยุคสมัย หลายประเทศเคยมีระบบหลายพรรคการเมือง แตต่่อมากลายเป็นพรรคการเมอืงเดียว

กึ่งผูกขาด หรอืพรรคการเมอืงเดียว อย่างเช่น เยอรมันในยุคไวน์มาร์มาสู่ยุคของนาซี หรอือิตาลี

ในยุคก่อนมุสโสลินีมาสู่ยุคมุสโสลินี หลายประเทศมีสภาพกลับกัน คือ เคยป็นพรรคการเมืองเดียว

หรือพรรคการเมืองเดียวกึ่งผูกขาด แต่ต่อมากลายเป็นระบบ  2 พรรคการเมืองครึ่ง  

หรือหลายพรรคการเมอืง อย่างเช่น อินเดีย และเยอรมัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 อินเดีย  

 อินเดีย แม้วา่จะมีแต่ระบบพรรคการเมืองเดียวกึ่งผูกขาด คือ พรรคอินเดียเนชันนัล

คองเกรส (Indian National Congress) มักครองอ านาจอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่ในทศวรรษที่ 80 

ก็ต้องอาศัยพรรคที่มีขนาดเล็กกว่า ในการจัดตั้งรัฐบาล กระนั้นในช่วงระหว่างปี 1998-2004 
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และ ปี 2014-ปัจจุบัน (2015) พรรคขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 คือพรรคภารติยา จานาทา 

(Bharatiya Janata Party) ได้รับชัยชนะจนได้จัดตั้งรัฐบาลแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2014 

พรรคภารติยา จานาทา ได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่  จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่น าโดย

พรรคการเมืองเดียว อย่างไรก็ตาม หากมองในลักษณะรวมจะพบว่า อินเดียมีลักษณะค่อนไปทาง

หลายพรรคการเมอืง หรอื 2 พรรคการเมอืงครึ่ง มากกว่าระบบ 2 พรรคการเมอืง 

 ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของพรรคการเมืองส าคัญของอินเดีย คือ พรรคอินเดีย  

เนชันนัลคองเกรส และพรรคภารติยา จานาทา (O’Neil, Fields and Share, 2010, pp. 348-349) 

พรรคอินเดียเนชันนัลคองเกรส (Indian National Congress)   

พรรคนีน้ับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 1885 ได้เป็นเสาหลักของการน าประเทศเข้าสู่การเป็น

เอกราชจากอังกฤษ เชน่เดียวกับได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอินเดียทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่

ชนเผ่าใด ภายหลังจากอินเดียได้รับเอกราชในปี 1947 หัวหน้าพรรค คือ ชวาหระลาล เนห์รู 

ได้ยึดถือในอุดมการณ์กลางค่อนซ้าย นั่นคือประชาธิปไตยสังคมนิยม รวมไปถึงแนวคิดฆราวาสนิยม

อันส่งผลให้อินเดียกลายเป็นรัฐฆราวาส และให้ความส าคัญแก่ทุกศาสนาเท่าเทียมกัน รวมไปถึง

การปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม และยังสานต่อปณิธานของมหาตมะ คานธี ในการยุติการแบ่งแยก 

ชนช้ันทางสังคม ทางพรรคยังเน้นระบบเศรษฐกิจที่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐ อันส่งผลให้ได้รับ

การสนับสนุนจากชนช้ันล่าง ดังเช่น คนงาน ชาวนา และพวกวรรณะล่าง ๆ เป็นอย่างมาก 

ในขณะเดียวกัน พรรคอินเดียเนชันนัลคองเกรส ยังเคารพต่อสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน

และการสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยนโยบายก าแพงภาษี อันส่งผลให้ได้รับ

การสนับสนุนจากชนชั้นกลาง แต่ต่อมาในยุคของนายอินทิรา คานธี  กับนายราจิบ คานธี 

พรรคได้เปลี่ยนอุดมการณ์จากซ้ายมายังขวา เชน่ การเน้นแนวคิดชาตินิยม ที่องิกับศาสนาฮินดู 

รวมไปถึงนโยบายตลาดเสรี แม้วา่จะคงนโยบายเพื่อเอาใจชนช้ันล่าง อย่างเช่นนโยบายประชานิยม

และแนวคิดก้าวหน้านิยม ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2014 พรรคอินเดียเนชันนัลคองเกรส

ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่ าที่สุด  เป็นประวัติการณ์ อันส่งผลให้นายราหุล คานธี  

ตัวแทนของพรรค ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรไีด้อย่างคาดหวังกันไว้ 

พรรคภารติยา จานาทา  (Bharatiya Janata Party) 

พรรคนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตร ที่ก่อตัวเพื่อเป็นพรรคฝ่ายค้านในยุคที่

นางอินทิรา คานธี เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอ านาจเด็ดขาด ในช่วงทศวรรษที่ 70 และสามารถจัดตั้ง

รัฐบาลแทนได้ ในปลายทศวรรษที่ 70 ต่อมากลุ่มขนาดเล็กกลุ่มหนึ่ง ได้แยกตัวออกจาก

กลุ่มพันธมิตร ในปี 1980 และตั้งช่ือตัวเองว่า ภารติยา จานาทา หรือพรรคประชาชนแห่งอินเดีย   

พรรคนี้มีอุดมการณ์หลักคือ แนวคิดชาตินิยมอิงกับศาสนาฮินดูแบบสุดขั้ว ดังนั้นพรรคจึงได้รับ
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ความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ จากชาวฮินดูหัวรุนแรง ซึ่งมีอารมณ์รุนแรงอันเกิดจากสถานการณ์

ความขัดแย้งกับผู้นับถือศาสนาอื ่นเช่น ความขัดแย้งกับชาวซิกข์ที ่เมืองอัมพริสา  ในปี 

1984  ความขัดแย้งกับชาวมุสลิมที่เมืองอโยธยา ในปี 1992 และรัฐคุชราตในปี 2002 จน

สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ในปี 1998 จนถึงปี 2004 ถึงแม้ว่าพรรคภารติยา จานาทา จะมี

คะแนนเสียงลดลงแต่ต่อมาในปี 2014 นายนเรนทรา โมดี นักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเคยด ารง

ต าแหน่งมุขมนตรีของรัฐคุชราต ได้น าพรรคเอาชนะพรรคอินเดียเนชันนัลคองเกรส ในการ

เลือกตั้งอย่างท่วมท้นจนสามารถจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคการเมอืงเดียวได้  

เยอรมัน 

นับตั้งแต่ปี 1949 เป็นต้นมา เยอรมันมีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพเป็นอย่างยิ่ง

แม้ว่าจะต้องผ่านการรวมประเทศกับเยอรมันตะวันตก  และต้องพบกับการเกิดขึ้นของ

พรรคการเมืองใหม่ ๆ เป็นจ านวนมาก ในช่วงทศวรรรษที่ 80 และ 90 อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่

ปี 1957 ถึงปี 1983 พรรคการเมอืงที่มีอทิธิพลเหนอืการเมืองของเยอรมัน ได้แก่ กลุ่มครสิเตียน

เดโมแครต ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ 2 พรรคการเมือง คือ พรรคคริสเตียนเดโมแครติกยูเนียน 

และพรรคคริสเตียนโซเชียลยูเนียน ซึ่งเป็นพรรคประจ าท้องถิ่นของแคว้นบาวาเรียน รวมไปถึง

พรรคโซเชียลเดโมเครติกปาร์ตี ในต้นปี 1980 พรรคขนาดเล็ก อย่างเช่นพรรคกรีน ก็ได้มีที่นั่งในสภา

อย่างไรก็ตาม ทั้งกลุ่มคริสเตียนเดโมแครต และพรรคพรรคโซเชียลเดโมเครติกปาร์ตี  

ก็มีการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกันหลายครั้ง (ดังที่เรียกว่า Grand coalition) ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในยุคที่

นางแองเจลา เมเคิล ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยวัตถุประสงค์คือ เพื่อกีดกันพรรคกรีน

และพรรคฝา่ยซ้ายของอดีตเยอรมันตะวันออกออกไป (The Telegraph, 2013, Online) 

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของพรรคการเมืองส าคัญ อันได้แก่ พรรคคริสเตียนเดโม

แครตกิยูเนียน และพรรคโซเชยีลเดโมเครติกปาร์ตี (Ibid., pp. 180-182) 

พรรคคริสเตียนเดโมแครติกยูเนียน (Christian Democratic Union) 

พรรคนี้ได้รับการก่อตั้งในปี 1945 มีอุดมการณ์ส าคัญคือ การสนับสนุนระบบทุนนิยม

และต่อต้านสังคมนิยม เช่นเดียวกับการมีนโยบายสนับสนุนตะวันตก กับคงความสัมพันธ์อันสนิท

กับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น นอกจากนี้ พรรคยังมีอุดมการณ์เคร่งศาสนา ซึ่งสามารถ

ดึงดูดผู้นับถือทั้งนิกายคาทอลิก และนิกายโปแตสแตนท์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เยอรมัน  

ผู้น าคนแรกของพรรคคือ คอนราด อาดินาวด์ เข้าปกครองเยอรมันช่วงปี 1949-1953 และได้น า

เยอรมันเข้าสู่การเป็นประเทศที่ทันสมัย นิยมตลาดเสรี และมุ่งเป็นหนึ่งเดียวกับสหภาพยุโรป 

นายกรัฐมนตรีของพรรคอีกคนคือ นายเฮล์มุต โคลต์ ได้ด ารงต าแหน่งในช่วงปี 1982-1998 

โคลต์ ได้น าเยอรมันประสบความส าเร็จในการรวมประเทศ แต่คะแนนเสียงของเขาก็ตกต่ าลง
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เพราะผลกระทบด้านลบจากนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม จนต้องแพ้การเลือกตั้งให้กับ

พรรคโซเชียลเดโมเครติกปาร์ตี อย่างไรก็ตามในปี 2005 พรรคคริสเตียนเดโมแครติกยูเนียน 

(รวมกับพรรคคริสเตียนโซเชียลยูเนียน) ก็กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง  ภายใต้การน าของ

นางแองเจลา เมเคิล   

พรรคโซเชียลเดโมเครติกปาร์ตี   

พรรคนีเ้ป็นพรรคการเมอืงเก่าแก่ที่สุดพรรคหนึ่งของเยอรมัน ถูกก่อตั้งเมื่อปี 1863 

และเป็นพรรคการเมืองที่ส าคัญในช่วงสาธารณรัฐไวมาร์ พรรคโซเชียลเดโมเครติกปาร์ตี

มีอุดมการณ์ที่ค่อนไปทางลัทธิมาร์กซ์ และมักเสนอตนว่าเป็นพรรคของชนชั้นแรงงาน 

ด้วยอุดมการณ์ที่ค่อนข้างสุดขั้ว ท าให้พรรคนี้ได้คะแนนเสียงไม่มากนัก ในยุคหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ผู้น าของพรรคจึงได้ตัดสินใจปรับอุดมการณ์เสียใหม่  เช่น ในการประชุมของพรรค

เมื่อปี 1959 ทางพรรคได้กระกาศยุติการยึดถือลัทธิมาร์กซ์  และน ากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้ 

เพื่อดึงดูดใจคนเยอรมันทุกชนช้ัน คะแนนเสียงของพรรคโซเชียลเดโมเครติกปาร์ตีจึงเพิ่มสูงขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง 

ในปี 1969 พรรคประสบความส าเร็จในการจัดตั้งรัฐบาล ภายใต้การน าของ

นายวิลลี บรานต์ และยังคงน ารัฐบาลอย่างมีเสถียรภาพตั้งแต่ปี 1974-1982 ในยุคของนายเฮล์มุต 

ชมิดต์ อย่างไรก็ตามนโยบายที่ไม่ชัดเจน เกี่ยวกับการรวมประเทศระหว่างเยอรมันตะวันตก

และตะวันออก ท าให้พรรคต้องสูญเสียความนิยม จนถึงยุคของนายเกฮาร์ต ชรอเดอร์  

ที่สามารถน าพรรคจัดตั้งรัฐบาล ในช่วงระหว่างปี 1998 จนถึงปี 2005 ร่วมกับพรรคกรีน 

ซึ่งมีอุดมการณร์ักษาสิ่งแวดล้อม อันได้ส่งผลต่อนโยบายหลายอย่างของรัฐ ที่ท าให้คะแนนเสียง

ของพรรคลดลงในช่วงปลาย อย่างเช่น ยุติโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังปรมาณู และการเก็บภาษี

การปล่อยก๊าซคารบ์อน อันส่งผลใหพ้รรคโซเชยีลเดโมเครติกปาร์ตี ต้องพ่ายแพ้พรรคคริสเตียน

เดโมแครตกิยูเนียน จากการเลือกตั้งในปี 2005  

ระบบหลายพรรค มีขอ้ได้เปรียบและเสียเปรียบ ดังตอ่ไปนี ้

ข้อได้เปรียบ 

1. ท าให้เกิดนโยบายที่มคีวามหลากหลาย และการแขง่ขันกัน  

2. ท าใหพ้รรคการเมอืงแต่ละพรรค มีการตรวจสอบ และการถ่วงดุลทางอ านาจกัน  

3. ประชาชนสามารถลงโทษ หรอืสนับสนุนพรรคการเมอืงที่ตนเกลียด หรอืชอบได้ 

4. ประชาชนมทีางเลือกในเรื่องพรรคการเมอืงมากขึ้น 
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ข้อเสียเปรียบ 

1. มีการแขง่ขันกันสูงมากเกินไป ท าให้เกิดความวุ่นวายทางการเมอืง 

2. รัฐบาลไม่มีความเป็นเอกภาพ หากประกอบด้วยพรรคการเมอืงมากเกินไป 

3. รัฐบาลมีโอกาสฉ้อราษฎร์บังหลวงสูง เพราะรัฐบาลต้องตอบแทนพรรคร่วม

รัฐบาล  

4. พรรคการเมอืงตา่งมุง่สูจุ่ดประนปีระนอม จนขาดอุดมการณ์ที่ชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม ได้เกิดระบบย่อยขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างระบบ 2 พรรค

กับระบบหลายพรรค นั่นคือ ระบบ 2 พรรคคร่ึง (Two and Half system) ซึ่งมีลักษณะคล้าย

ระบบ 2 พรรคการเมือง แต่ทั้ง 2 พรรคใหญ่ไม่สามารถได้คะแนนเสียงในรัฐสภาได้อย่างเด็ดขาด

เหมือนพรรคเดโมแครต และพรรครีพับลิกันของสหรัฐฯ และระบบนี้ก็แตกต่างจากระบบหลายพรรค

เพราะพรรคการเมืองที่ 3 มีบทบาท เป็นปัจจัยของการจัดตั้งรัฐบาลได้ ในกรณีที่ไม่มีพรรคใด

ใน 2 พรรคใหญ่มีคะแนนเสียงโดยเด็ดขาด (Hung Parliament) ในขณะที่ระบบหลาย

พรรคนั้นอาจมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ดังตัวอย่างได้แก่ การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษ ในปี 2010 โดยพรรคคอนเซอร์เวทีฟและ

พรรคเลเบอร์ ไม่ได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่คือ 326 เสียง จากทั้งหมด 650 เสียง ทั้ง 2 พรรคจึง

ต้องเจรจาให้พรรคลิเบอรัลเดโมแครตส์ (Liberal democrats) ซึ่งได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 3 

เข้าร่วมกับตนเพื่อจัดตั้งรัฐบาล พรรคลิเบอรัลเดโมแครตส์ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคคอน

เซอร์เวทีฟ และพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็ได้จัดตั้งรัฐบาล (Wikipedia, 2015, Online) 

 

 สรุปอุดมการณพ์รรคการเมอืง (อ้างจากผู้เขียนต าราเอง) 
     

ซ้ายจัด                                                           กลาง                                                                         ขวาจัด 

พรรคคอมมิวนสิต์ (ช่วงสงครามเย็น)    พรรคเลเบอร์ (อังกฤษ)    พรรคคอนเซอร์เวทิฟ (อังกฤษ)             พรรคนาซี/นีโอนาซ ี

                                                       พรรคเดโมแครต    พรรครีพับลิกัน   พรรคเนชันนัลฟรอนท์ (ฝร่ังเศส)  พรรคบาธ 

                                        พรรคสังคมนิยม  (ฝร่ังเศส)       พรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ต ี                พรรคฮซิบุลลอฮ์  

                         พรรคโซเชียลเดโมเครติกปาร์ต ี          พรรคพีเพลิส์แอคชันปาร์ต ี  พรรคคริสเตียนเดโมเครติกยูเนียน                                    

                         พรรคอนิเดียนเนชันนัลคองเกรส            พรรคภารติยา จานาทา 
 

ภาพ 8 แสดงสรุปอุดมการณ์พรรคการเมือง 
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จากการเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้ 

1. ในยุคโลกาภิวัฒน์ อุดมการณ์ของพรรคการเมืองในทุกประเทศ จะมีแนวโน้มเลื่อนไหล

ไปตรงกลาง เพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากประชาชนให้มากที่สุด  และท าให้เกิดความส าเร็จ

ในการบริหารประเทศ อย่างเช่นพรรคเลเบอร์ของอังกฤษ และพรรคสังคมนิยมของฝรั่งเศส 

แม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น  ก็พยายามปรับตัวยอมรับเอาอุดมการณ์

ของฝ่ายตรงกันข้ามมา เพื่อให้ประเทศอยู่รอด โดยเฉพาะในช่วงปลายสงครามเย็น  

อย่างเช่น สหภาพโซเวียตในยุคของกอร์บาชอฟ และจนีในยุคของเติ้งเสี่ยวผงิ 

2. เช่นเดียวกับอุดมการณ์ทางการเมือง พรรคทุกพรรคไม่ว่าซ้ายหรือขวาจะยึดมั่น

ในอุดมการณ์ชาตินิยม รวมไปถึงการค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ เพื่อให้ได้คะแนนเสียง

สนับสนุนจากประชาชนให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแบบชาตินิยมสุดโต่ง

ก็จะไม่ได้คะแนนเสียงสูงมากนัก ยกเว้นบางประเทศ อย่างเช่นพรรคภารติยา จานาทา ของอินเดีย 

3. จ านวนของพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาล อาจไม่เกี่ยวกับระบอบการปกครองเสมอไป 

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย อาจมีพรรคการเมืองเดียวกึ่งผูกขาด เช่น ญี่ปุ่น กับประเทศที่เป็น

เผด็จการ เช่น มาเลเซีย นอกจากนี้ ระบบสองพรรคกึ่งผูกขาด อย่างเช่นสหรัฐฯ ยังท าให้

ประเทศประชาธิปไตย ดูมีลักษณะแตกต่างเพียงเล็กน้อย  กับประเทศเผด็จการที่มี

พรรคการเมอืงเดียว คือ มีผู้ผูกขาดนโยบายอยู่เพียงจ านวนหนึ่ง 

4. ประเทศกรณีศึกษา ไม่ว่าจะมีระบบพรรคการเมืองแบบใด ล้วนแต่ประสบปัญหา

คือ ประชาชนเสื่อมความนิยมต่อพรรคการเมือง อันเป็นผลมาจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง 

ความไร้ประสิทธิภาพ และการแย่งชิงอ านาจกันระหว่างพรรคการเมือง อันมีผลให้บางประเทศ

กรณีศึกษา เช่น อังกฤษ และอินเดีย มีรูปแบบพรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนกรณีของ

สหรัฐอเมริกา ท าให้ผู้มาลงคะแนนเสียงลดลง 

 

สรุป 

พรรคการเมือง หมายถึง องค์กรทางการเมืองซึ่งมุ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐ  

นั่นคือ การยึดครองอ านาจรัฐ โดยการส่งตัวแทนผ่านการเลือกตั้ง หรือกระบวนการอื่น ๆ 

เพื่อเข้ามาในรัฐสภา และด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของรัฐบาล ความส าคัญของพรรคการเมือง 

ได้แก่ 1. พรรคการเมืองเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชนช้ันปกครองหรือปัญญาชน กับประชาชน 

2. ประชาชนสามารถสร้างแรงกดดันผ่านพรรคการเมือง 3. พรรคการเมืองเป็นฐานให้ประชาชน

สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ 4. ความหลากหลายของพรรคการเมอืง จะช่วยท าให้

ประเทศเป็นประชาธิปไตย และ 5. ประชาชนสามารถลงโทษพรรคการเมืองได้ หากไม่ได้ปฏิบัติ
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ตามสัญญา พรรคการเมอืงต้องยึดถืออุดมการณ์เป็นตัวก าหนดทิศทางของการด าเนินการของพรรค 

เป็นตัวดูดดึงเสียงสนับสนุนจากประชาชน และยังเป็นอัตลักษณ์ของพรรค พรรคอาจยึดถือ

อุดมการณ์มากกว่า 2 อย่างขึ้นไป ในปัจจุบันพรรคการเมืองมีอุดมการณ์ที่ไม่ชัดเจนคือ  

จะเน้นไปทางกลางมากกว่าซ้าย หรือขวา เพราะต้องการดึงดูดคะแนนเสียงและท าให้พรรค

มีความหยืดหยุ่นในภาพลักษณ์ และยังบริหารประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากได้เป็นรัฐบาล 

แต่ก็มีพรรคการเมืองซึ่งยึดถืออุดมการณ์แบบจัด ดังเช่น พรรคซ้ายจัด และขวาจัดโดยมีอุดมการณ์

เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม โดยวิธีการแบบรุนแรง และยังตั้งอยู่บนอุดมการณ์ชาตินิยม เหยียดเชื้อชาติ 

ต่อต้านพวกต่างศาสนาและพวกรักร่วมเพศ ตัวอย่างเช่น  พรรคนาซี พรรคฮิซบุลลอฮ์  

พรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศต่าง ๆ พรรคเช่นนี้ในประชาธิปไตย มักอาศัยกระแสอารมณ์

ความรู้สึก ของคนในประเทศตามสถานการณ์ ดังเช่น พรรคเนชันนัลฟรอนท์ ของฝรั่งเศส  

พรรคโกล์เดนดอว์น ของกรีซ ฯลฯ 

ส าหรับระบบพรรคการเมือง คือ จ านวนของพรรคการเมือง โครงสร้างและความสัมพันธ์

ระหว่างพรรคการเมืองด้วยกัน โดยมีปัจจัยคือ จ านวนของพรรคการเมืองที่ถูกกฎหมาย

ในประเทศนั้น ความสามารถในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค และความสัมพันธ์ระหว่าง

พรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง สามารถแบ่งตามจ านวนของพรรคที่สามารถจัดตั้ง

รัฐบาล คือ 1. ระบบพรรคเดียว คือ พรรคการเมืองเดียวมีอ านาจที่แท้จริงในการปกครองรัฐบาล

โดยปราศจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ตัวอย่างได้แก่  จีน ซึ่งมีพรรคคอมมิวนิสต์

ปกครองประเทศ แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นอยู่ด้วย และพม่า ซึ่งเคยเป็นระบบหลายพรรคการเมอืง

และต่อมาได้กลายเป็นระบบพรรคเดียว เชน่เดียวกับปัจจุบัน ซึ่งมีพรรคเดียวที่มอี านาจปกครอง

ประเทศ โดยการสนับสนุนจากทหาร แม้จะมีหลายพรรคก็ตาม 2. ระบบพรรคเดียวกึ่งผูกขาด 

คือ พรรคการเมืองเดียวปกครองรัฐบาลอย่างยาวนาน แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย

ที่ไม่สมบูรณ์ และพรรคของรัฐบาลอาจใช้กลไกของรัฐเพื่อผูกขาดคะแนนเสียง ตัวอย่างได้แก่ ญี่ปุ่น 

ซึ่งมีพรรคลิเบอรัลเดโมเครติกปาร์ตี กุมอ านาจเหนือรัฐบาลเป็นเวลานาน แม้ว่าจะพ่ายแพ้

ในการเลือกตั้งอยู่ 2 ครั้ง และสิงคโปร์ ซึ่งมีพรรคพีเพิลส์แอคช่ันปาร์ตี ครองอ านาจอยู่นาน 

เพราะกีดกันไม่ให้พรรคฝ่ายค้านมีพื้นที่ในการหาเสียง ระบบพรรคการเมืองที่ 1 และที่ 2 

มีข้อได้เปรียบเช่น รัฐบาลมีความเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายของตนให้ส าเร็จ และ

ข้อเสียเปรียบเช่น พรรคการเมืองฝังตัวเข้าครอบง าระบบพรรคการเมืองมากเกินไป 

3. ระบบ 2 พรรคการเมือง คือ ระบบที่มีพรรคการเมือง 2 พรรค ผลัดกันผูกขาดการบริหารประเทศ

เป็นเวลานาน แม้มี เลือกตั้ งแบบเสรี  ดังตัวอย่างเ ช่น อังกฤษ ซึ่งมี 2 พรรคใหญ่คือ  
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พรรคคอนเซอร์เวทีฟ และพรรคเลเบอร์ ซึ่งต่างก็มีความพยายามในการปรับอุดมการณ์เข้าหา

ตรงกลาง เพื่อใหไ้ด้เป็นรัฐบาล  

ส าหรับสหรัฐอเมริกา มี 2 พรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรครีพับลิกัน และพรรคเดโม

แครต ซึ่งมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสูง  และรูปแบบการเมืองของสหรัฐฯ ท า ให้ไ ม่

สามารถมีพรรคที่  3 เข้ามามีบทบาทในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแท้จริง  ระบบ 2 

พรรคการเมือง มีข้อได้เปรียบเช่น รัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้สะดวก ต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ และมีข้อเสียเปรียบเช่น ประชาชนมีทางเลือกน้อย ถ้าสองพรรคไม่มีนโยบายใหม่หรือ

ท างานไม่มีประสิทธิภาพ 4. ระบบหลายพรรคการเมือง คือ ระบบที่พรรคการเมืองหลายพรรค

สามารถเข้ามาบริหารรัฐบาลร่วมกันได้ ดังประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ อินเดีย ซึ่งมี 2 พรรคใหญ่ 

คือ พรรคอินเดียเนชันนัลคองเกรส และพรรคพรรคภารติยา จานาทา ผลัดกันจัดตั้งรัฐบาล

แต่ก็มีพรรคการเมืองขนาดเล็กเข้าร่วมด้วยอยู่เสมอ หรอือย่างเช่นเยอรมัน ซึ่งมีพรรค 2 พรรคใหญ่

คือ พรรคคริสเตียนเดโมแครติกยูเนียน และพรรคคริสเตียนเดโมแครติกยูเนียน ซึ่งผลัดกัน

จัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก ระบบหลายพรรคมีข้อได้เปรียบเช่น ท าให้เกิด

นโยบายที่มคีวามหลากหลาย และการแข่งขันกัน และข้อเสียเปรียบคือ รัฐบาลไม่มีความเป็นเอกภาพ

หากประกอบด้วยพรรคการเมืองมากเกินไป อย่างไรก็ตามก็ได้เกิดระบบ 2 พรรคการเมืองครึ่ง

คือ ระบบที่พรรคจะจัดตัง้รัฐบาลได้ ต้องอาศัยพรรคการเมอืงขนาดเล็กมาร่วมดว้ยเสมอ ดังเชน่

อังกฤษ เมื่อปี 2010 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. พรรคการเมอืงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกประเทศหรือไม่ 

2. พรรคการเมอืงเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นประชาธิปไตยได้เสมอไปหรือไม่ เพราะอะไร 

3. พรรคการเมอืงจ าเป็นต้องมีอุดมการณห์รอืไม่ เพราะเหตุใด 

4. ท่านคิดว่าพรรคแบบซ้ายจัดหรือขวาจัด ควรได้รับอนุญาตให้จัดตั้งได้หรือไม่  

เพราะอะไร 

5. ท่านคิดว่าพรรคค่อนกลางเป็นสิ่งที่ดีตอ่ประเทศเสมอไปหรอืไม่ อย่างไร 

6. ท่านคิดว่าจีนควรมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในการบริหารประเทศหรือไม่  

เพราะเหตุใด 

7. ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ มีระบบพรรคการเมอืงแบบใด ท่านคิดว่าส่งผลดีต่อประเทศ

หรอืไม่ เพราะอะไร 
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บทท่ี 15 

 

กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) 
 

กลุ่มที่มีบทบาททางการเมืองและการปกครองทางอ้อมนอกเหนือจากสถาบัน

ที่เป็นทางการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นคือ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง 

การรวมกลุ่มโดยสมัครใจของประชาชน ที่พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อกฎหมาย และนโยบาย

ของรัฐ ในประเด็นด้านใดด้านหนึ่งผ่านการวิ่งเต้น (Lobbying) หรอืการให้ผลประโยชน์แก่รัฐบาล

ดังเช่น การรณรงค์หาเสียงสนับสนุนรัฐบาลจากสังคม การช่วยเหลือในเรื่องคะแนนเสียง

ของนักการเมือง การบริจาค การติดสินบน หรืออาจจะรวมไปถึงวิธีการในด้านลบ ดังเช่น 

การฟ้องศาล การประท้วง หรือแม้แต่การใช้ความรุนแรงขัดขวาง เพื่อให้รัฐออกกฎหมาย

ตามที่กลุ่มตนต้องการ หรอืไม่ใหอ้อกกฎหมายที่ตนไม่เห็นด้วย  

ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ 

กลุ่มผลประโยชน์สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังตอ่ไปนี ้(Axford, et.al., 2002, pp. 

382-387) 

1. กลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่เป็นทางการ (Non-associational Interest Groups)  

 คือ กลุ่มคนที่มีความรู้สึก  หรือจุดร่วมกันทางจิตใจ  หรือทางวัฒนธรรม 

เชน่ กลุ่มทางอัตลักษณ์ กลุ่มทางวัฒนธรรมคนที่เกิดในภูมิล าเนาเดียวกัน แตไ่ม่มกีารจัดตัง้กลุ่ม 

2. กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทางการ (Associational Interest Groups)  

 คือ กลุ่มที่มีการจัดตั้ง มีสมาชิกที่แน่นอน แต่ไม่ได้สามารถพัฒนาเป็นสถาบันได้ 

ดังเชน่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหพันธ์แรงงาน นักศึกษา เป็นต้น 

3. กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นสถาบัน (Institutional Interest Groups) 

 คือ กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นองค์การ ซึ่งมีรูปแบบการจัดตั้งและการด าเนินการ

ที่เป็นทางการ และกฎเกณฑ์ ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย เช่น กลุ่มข้าราชการ นักการเมือง  

พรรคการเมอืง 

ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมือง  

ถึงแม้กลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมืองมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นที่ว่า  

ทั้งคู่พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ จนมีการจัดให้พรรคการเมืองเป็นกลุ่ม

ผลประโยชน์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับข้าราชการ แต่อีกแง่มุมหนึ่งทั้ง 2 กลุ่มถูกจัดว่าอยู่คน
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ละกลุ ่มกัน โดยกลุ ่มผลประโยชน์มีความแตกต่างจากพรรคกลุ ่มการเมืองดังต่อไปนี ้  

(Pearsonhighered, n.d., Online) 

1. กลุ่มผลประโยชน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และไม่ต้องมี

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ในขณะที ่พรรคการเมืองมีความเกี ่ยวข้องกับการ

เลือกตั้งและต้องรับผิดชอบต่อค าสัญญาที่มตี่อผู้ลงคะแนนเสียงให้   

2. ในเรื่องของเป้าหมาย กลุ่มผลประโยชน์มักเน้นที่นโยบายหรือโครงการในบางประเด็น

ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวเอง ส่วนพรรคการเมืองน าเสนอและปฏิบัติตามนโยบาย

ในระดับกว้างแก่ประเทศ เมื่อได้เป็นรัฐบาล  

3. กลุ่มผลประโยชน์มีขอบเขตของสมาชิกที่แคบ เพราะสมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์

มีลักษณะและเป้าหมายในการใช้ชีวิตการท างานและอุดมการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ส่วนพรรค

การเมืองต้องการสมาชิก และผู้สนับสนุนให้มากที่สุดทั่วประเทศ โดยไม่จ ากัดลักษณะหรือ

ความสนใจมากนัก หรอืยังมีการยืดหยุ่นทางอุดมการณ์ได้มากกว่า 

4. กลุ่มผลประโยชน์นั้นมีจ านวนไม่จ ากัดเช่นอาจจะเป็นหลายร้อยกลุ่ม ส่วนพรรค

การเมอืงมีขดีจ ากัด เชน่ประเทศส่วนใหญ่นัน้มักไม่มพีรรคการเมอืงเกินกว่า 10-12 พรรค 

กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง มีความสัมพันธ์ต่อกัน อย่างเช่น กลุ่มผลประโยชน์

มักใช้พรรคการเมืองเป็นฐาน ในการชักจูงและโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภา และฝ่ายบริหาร 

ให้ช่วยออกกฎหมายที่เอื้อต่อประโยชน์ตน โดยพรรคการเมืองอาจมีเป้าหมายเพียงพรรคเดียว

อย่างเช่นกลุ ่มเนชันนัลไรเฟิลแอสโซสิเอชัน (สมาคมสนับสนุนการครอบครองปืน) 

สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อผู้ลงสมัครของพรรครีพับลิกัน หรืออาจมีเป้าหมายมากกว่า 1 พรรค 

ดังเช่นกลุ่มผลประโยชน์ของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ สนับสนุนทั้งพรรครีพับลิกันและพรรค      

เดโมแครต นอกจากนี้กลุ่มผลประโยชน์อาจจะมีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองในการแต่งตั้งผู้สมัคร

ลงเลือกตั้งซึ่งมีท่าทีสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์นั้น แต่ผู้สมัครนั้นต้องสังกัดพรรคการเมือง

ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์  

แนวคดิส าคัญเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ 

แนวคิดส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาล ถูกแบ่งเป็น 

2 แนวคิดหลัก ดังตอ่ไปนี้ (Klesner, 2013, pp. 169-171)   

1. แนวคิดพหุนิยม (Pluralism) หมายถึง แนวคิดที่รัฐเปิดเวทีแห่งการต่อรอง

ทางอ านาจ ส าหรับกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีกลุ่มใดสามารถผูกขาดได้ 

ประชาชน กล่าวคือกลุ่มต่าง ๆ มีเสรีภาพในการก่อตั้งกลุ่มผลประโยชน์  และสามารถ
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แข่งขันเพื่อให้รัฐบาลหรือฝ่ายที่ออกกฎหมายปฏิบัติตามที่ตัวเองต้องการ ตัวอย่างของ

แนวคิดนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

2. แนวคิดบรรษัทนิยม (Corporatism) หมายถึง แนวคิดที่มุ่งให้รัฐควบคุมประชาชน

ผ่านตัวแทนจากการรวมกลุ่มทางสังคม เช่น สหภาพแรงงาน กลุ่มทางอาชีพต่าง ๆ แนวคิดนี้

เป็นที่แพร่หลาย โดยเบนิโต มุสโสลินี ผู้น าสูงสุดของอิตาลี ที่บริหารประเทศแบบฟาสซิสต์ 

ส าหรับ แนวคิดบรรษัทนิยมยุคใหม่ (Neo-corporatism) เป็นแนวคิดที่เกิดหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ที่ไม่ได้ให้อ านาจแก่รัฐบาลโดยเด็ดขาดเหมือนยุคของมุสโสลินี  โดยยอมรับการเข้า

ร่วมของฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลดังเช่นกลุ่มผลประโยชน์ ในการการก าหนดนโยบายและการ

บริหารงานของรัฐบาล ตามแบบไตรภาคนิยม (Tripartism) แนวคิดนี้เน้นไปที่การติดต่อร่วมมือ

กันระหว่าง 3 ภาค คือ รัฐ ธุรกิจ และแรงงาน ในการสร้างนโยบายทางเศรษฐกิจผ่านการ

ปรึกษาหารือ เจรจา และการประนีประนอมกัน ปัจจุบันประเทศที่เน้นแนวคิดบรรษัทนิยม อย่าง

สูง ได้แก่ เยอรมัน  

กลุ่มผลประโยชน์กับกลุ่มประชาสังคม 

กลุ่มผลประโยชน์ยังมีความคล้ายคลึง และเหลื่อมล้ ากับกลุ่มประชาสังคมอยู่มาก 

กลุ่มประชาสังคม (Civil society) หมายถึง เครือขา่ยการประสานกันของกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่ชนช้ัน

กลุ่มผลประโยชน์ จนไปถึงกลุ่มของประชาชน ที่เรียกร้องความเป็นธรรมทางการเมือง

หรือผลประโยชน์ส าหรับสังคมโดยรวม (บางแห่งใช้ค าว่ากลุ่มผลประโยชน์สาธารณะ หรือ 

Public interest) กลุ่มประชาสังคมมีความเฟื่องฟูในยุโรปและสหรัฐฯ ตั้งแต่ทศวรรษที่ 50 

เช่น กลุ่มเรียกร้องสิทธิของคนสีผิว สิทธิสตรี กลุ่มปกป้องสิ่งแวดล้อม  และสิทธิสัตว์  

(เช่น กลุ่มกรีนพีซ) จนมาถึงกลุ่มต่อต้านบริษัทข้ามชาติ ต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมและลัทธิทุนนิยม

อย่างในปัจจุบัน โดยขบวนการมักตั้งอยู่บนอุดมการณ์อนาธิปไตย และลัทธิซ้ายใหม่ (New Left) 

ซึ่งเป็นกลุ ่มที่หาทางเลือกใหม่ระหว่างคอมมิวนิสต์ที ่เป็นเผด็จการเช่นสหภาพโซเวียต    

กับลัทธิบริโภคนิยม ในประเทศตะวันตกมีการผสมผสานแนวคิดปรัชญามาร์กซ์ กับแนวคิด

อื ่น เช่นแนวคิดจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม ปรัชญามนุษยนิยม 

อย่างไรก็ตามขบวนการนี้สามารถสืบย้อนกลับไปจนถึงต้นศตวรรษที่ 19 เช่น  ขบวนการ

เรียกร้องสิทธิและค่าจ้างของชนชั้นแรงงาน หรือกลุ่มเรียกร้องเพื่อเอกราชของประเทศที่ตก

เป็นอาณานิคมของตะวันตก (Heywood, 2007, pp. 307-310)  

ดังนั้น กลุ่มประชาสังคมจึงแตกต่างจากกลุ่มผลประโยชน์ เพราะกลุ่มประชาสังคมถือว่า

วัตถุประสงค์และกิจกรรมของตน ปลอดจากจากอิทธิพลของระบบราชการ และระบบทุน

และยังยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่กลุ่มผลประโยชน์จ านวนมาก
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ได้รับการสนับสนุน หรอืถูกครอบง าโดยกลุ่มทุนกับรัฐ และไม่ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์หรอืปรัชญา

อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ กลุ่มประชาสังคมมักเน้นประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคมโดยรวมมากกวา่

เรื่องเฉพาะด้าน เหมือนกับกลุ่มผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้เริ่มลดลง

เพราะกลุ่มประชาสังคมหลายกลุ่มเองดูเหมือนจะหันมาเน้นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มตน

และกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่ม ยังอาศัยการสร้างเครือข่าย และประสานงานกับกลุ่มประชาสังคม 

(Ibid.,310) 

ประเทศกรณีศึกษา  

            ได้แก่สหรัฐอเมริกา เยอรมัน รัสเซีย และจีน ซึ ่งถือได้ว่าเป็นประเทศซึ่งกลุ่ม

ผลประโยชน์มีบทบาทอย่างสูงต่อรัฐบาล 

สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐ ฯ ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ

ต่อนโยบายของรัฐในทุกระดับ สหรัฐฯ ยึดถือแนวคิดพหุนิยมตลอดมา จงึมกีารแข่งขันกันวิ่งเต้น

กับพรรคการเมอืง รัฐสภา และรัฐบาล ไม่วา่ระดับมลรัฐ หรอืระดับกลางสูงมาก ในช่วงศตวรรษที่ 20 

รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดใหบ้ริษัทขนาดใหญ่ และกลุ่มผลประโยชน์ เช่น สหภาพแรงงาน เข้ามามีสว่นร่วม

ในการตัดสินนโยบายของรัฐ ซึ่งขยายใหญ่ในช่วงนโยบายนิวดีลของแฟรงคลินท์ ดี  รูสเวลท์ 

เมื่อทศวรรษที่ 30 กลุ่มทุนอเมริกันได้รวมตัวกันตั้งองค์กรที่เรีกว่า พีเอซี หรือ PACs (Political 

Action Committees) ที่ทรงอ านาจในการต่อรองอ านาจกับรัฐบาล กลุ่มผลประโยชน์ (หรือกลุ่ม

ประชาสังคม) หลายกลุ่มเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองในทศวรรษที่ 50 เช่น แอสโซซิเอชั่นฟอร์

เดอะแอดวานแมนทท์ออฟคัลเลอร์พีเพิล (National Association for the Advancement of Colored 

People) ที่รณรงค์เพื่อเรียกร้องสิทธิแก่คนผิวด า  กลุ่มวิ่งเต้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ

อิสราเอล (Israel Lobbyist) ซึ่งมีนักรัฐศาสตร์ คือ จอห์น เมียส์ไฮมเมอร์ ได้เขียนหนังสือ

เพื่อแฉว่าเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐบาลชุดต่าง ๆ และนโยบายการต่างประเทศ ท าให้สหรัฐฯ ให้

ความร่วมมอืกับอิสราเอลอยู่เสมอมา (William Grimes, 2007, Online)  

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งมีอิทธิพลมหาศาล คือ เนชันนัลไรเฟิล

แอสโซซิเอชัน (National Rifle Association) หรือสมาคมที่สนับสนุนการครอบครองปืน ซึ่ง

ช่วยเหลือนักการเมืองในพรรครีพับลิกัน โดยเฉพาะประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ในเรื่องทุน 

และการระดมคะแนนเสียงอย่างมาก อันส่งผลให้บุชด าเนินการหรือเอื้ออ านวยให้มีการออก

กฎหมาย ที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของสมาคมนี้ตลอดเวลา (Wikipedia, 2015) หรือ

กลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธ ซึ่งทวีบทบาทด้วยปัจจัยส าคัญคือ นโยบายการต่างประเทศของ

สหรัฐ ฯในช่วงสงครามเย็น และสงครามต้านการก่อการร้าย แต่ในยุคของบารัค โอบามา ได้
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พยายามตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไปเป็นจ านวนมหาศาล  แต่เมื่อเกิด

เหตุการณ์ของโลกที่สหรัฐอเมริกาถือว่าเปน็ภัยคุกคามต่อความมั่นคง โอบามาจงึต้องเปลี่ยนนโยบาย

หันมาเพิ่มงบประมาณทางทหารอีก (Cooper, 2015, Online)     
กลุ่มผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ (O’Connor 

and Sabato, 2002, p. 590) 

1. กลุ่มผลประโยชน์ที่มุง่เน้นประเด็นอันหลากหลาย (Multi-issue)  

 กลุ่มผลประโยชน์นี ้แม้จะมีหลักการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ก็มีประเด็นต่าง ๆ ที่เข้ามา

เกี่ยวข้องอย่างมากมาย อย่างเช่น แอสโซซิเอช่ันฟอร์เดอะแอดวานแมนทท์ออฟคัลเลอร์พีเพิล

สนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของคนสีผิว หรือกลุ่มสนับสนุนศาสนาคริสต์นั้น ยึดมั่นในค่านิยม

และหลักค าสอนศาสนาคริสต์ แต่ทั้ง 2 กลุ่มก็ต้องวิ่งเต้นหรือรณรงค์ในประเด็นอื่น  ๆ 

เชน่ วิถีชีวติความเป็นอยู่ การศกึษา ครอบครัว ฯลฯ ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น   

2. กลุ่มผลประโยชน์ที่มุง่เน้นประเด็นเดียว (Single Issue) 

 กลุ่มผลประโยชน์นี้เน้นไปที่ประเด็นเดียวอย่างแท้จริง และมีขอบเขตที่แคบกว่า

กลุ่มแรกมาก เช่นอาจเน้นไปที่เฉพาะรัฐบาลกลาง ในหลายครั้งมักมีวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งกันเอง

เพราะความหลากหลายและแตกต่างทางด้านอุดมการณ์  เช่น กลุ่มสนับสนุนการท าแท้ง

และกลุ่มต่อต้านการท าแท้ง กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกลุ่มอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยปัจจุบัน

กลุ่มผลประโยชน์เช่นนี้เพิ่มจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
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ภาพ 9 แสดงแนวคดิพหุนิยมของสหรัฐอเมริกา 

ที่มา:  Introducing Comparative Politics: Concepts and Cases in Context (Ann and Orvis, 

 n.d., p. 357) 

 

เยอรมัน 

กลุ่มผลประโยชน์เป็นส่วนส าคัญของการเมอืงเยอรมัน นั้นคือมีความสัมพันธ์กับรัฐบาล

อย่างใกล้ชิดมากยิ่งกว่ากลุ่มผลประโยชน์ในสหรัฐอเมริกา อาชีพแพทย์ นักกฎหมาย และ

อาชีพอิสระอื่น ๆ ของเยอรมัน ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

และได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้สมาคมเหล่านั้น

มีลักษณะส่วนหนึ่งเหมือนอยู่ในภาครัฐ กลุ่มผลประโยชน์ยังเข้าร่วมกับคณะกรรมการและ

องค์กรส่วนต่าง ๆ ของรัฐบาล บางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือทางการเงินและอ านาจจากรัฐบาล

เพื่อประกอบกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ เช่น การบริหารโรงพยาบาล หรือ

การตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครองของเยอรมันก าหนดว่ากระทรวงต้องมีการติดต่อ

กับกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการวางนโยบายที่จะส่งผลกระทบถึงกลุ่มเหล่านั้น

รัฐบาล 

สมาคม สมาคม 

บริษัท/องค์กรธุรกิจ 

บริษัท/องค์กรธุรกิจ 

สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน 

บริษัท/องค์กรธุรกิจ 

บริษัท/องค์กรธุรกิจ 
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อันจะส่งผลประโยชน์ต่อรัฐบาลเอง เพราะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้น 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เยอรมัน เป็นตัวอย่างของแนวคิดบรรษัทนิยมใหม่ ซึ่งช่วยให้เยอรมันนั้น

มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ เช่น การเดินขบวนการประท้วงน้อยลง อย่างไรก็ตาม

แนวคิดเช่นนี้ ได้ท าให้เยอรมันเป็นประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมากกว่าเน้นการเลือกตั้ง

เพราะรัฐบาลเลือกที่จะเจรจากับกลุ่มต่าง ๆ โดยตรง อันเป็นผลให้บทบาทของรัฐสภา

และรัฐบาลท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ลดน้อยลง (Almond et.al., 2010, pp. 277-278) 

การรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์เยอรมัน ที่มอีิทธิพล ได้แก่ ฟรีเดอเรชันออฟเยอรมัน 

อินดัสตรี (Federation of German Industry) ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม กว่า 35 กลุ่ม 

กลุ่มคอนฟรีเดอเรชันยออฟเยอรมันเอมพลอเยอร์สแอสโซสิเอชัน (Confederation of German 

Employee’s Associations) เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรของธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มนายจ้าง

ที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง กลุ่มเยอรมันเฟเดอร์เรชันออฟเทรดยูเนียน 

(German Federation of Trade Unions) หรอืการรวมกลุ่มของสหภาพแรงงานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ตั้งแต่ดา้นโลหะ การก่อสร้าง สารเคมี จนถึงไปรษณีย์ กลุ่มนีเ้ป็นตัวแทนของลูกจ้างถึง 7 ล้านคน 

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผลประโยชน์ทางศาสนา (Religious Interests) อย่างเช่น โบสถ์ของนิกาย

คาทอลิกและโปรแตสแตนท์ซึ่งมุ่งมีอทิธิพลต่อนโยบายในด้านศาสนาของรัฐบาล เพราะเยอรมันไม่ได้

แยกศาสนาออกจากการเมืองเหมือนกับสหรัฐอเมริกา การหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพที่

นับเป็นมุสลิมได้ท าให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ของศาสนาอิสลามซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อ

การเมืองของเยอรมัน แม้จะได้รับการต่อต้านจากชุมชนหรือกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งถือว่า

ศาสนาอิสลามเป็นสิ่งแปลกปลอมส าหรับยุโรป (Ibid., pp. 278-279) 
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ภาพ 10 แสดงแนวคดิบรรษัทนิยมใหม่ของเยอรมัน 

ที่มา:  Introducing Comparative Politics: Concepts and Cases in Context (Ann and Orvis, 

 n.d., p. 357) 

 

รัสเซีย 

ในช่วงที่ยังเป็นสหภาพโซเวียต รัฐบาลยอมรับกลุ่มผลประโยชน์ที่ยอมอยู่ภายใต้

อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เท่านั้น กลุ่มผลประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ สหภาพแรงงาน กลุ่มเยาวชน 

กลุ่มทางอาชีพ ต้องถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากพรรคคอมมิวนิสต์  นโยบายกลาสนอสต์ของ      

มิคาอิล กอร์บาชอฟได้ท าให้กลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นแยกตัวออกมามีบทบาทอย่าง

อิสระและสามารถก าหนดวาระของตนต่อรัฐบาลของรัสเซียได้อย่างเสรีและยังท าให้กลุ่ม

ผลประโยชน์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กลุ่มผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของรัฐเซียกลายเป็นองค์กร

ที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Governmental Organization) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอีกต่อไป และ

ยังได้รับเงินทุนและการสนับสนุนจากต่างประเทศ มีการประเมินว่าในช่วงทศวรรษที่ 90 มี

องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ในรัสเซียหลายแสนองค์กร ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ที่พยายามเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง และระบบราชการ แตม่ีอยู่ไมถ่ึงครึ่งที่มีการ

ประกอบกิจกรรมอยู่จรงิ (Ibid., p. 377) 

รัฐ

สมาพันธแ์รงงาน

สหภาพ
แรงงาน
ย่อย

สหภาพ
แรงงาน
ย่อย

สมาพันธอ์ุตสาหกรรม

บริษัท/ห้างร้าน บริษัท/ห้างร้าน 

สมาพันธผ์ูจ้า้ง

สมาคมผูจ้า้งตามภาคส่วนต่างๆ 
สมาคมผูว้่าจา้ง    

ตามภาคส่วนต่างๆ 

มีปฏิสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์ 

เป็นสมาชิก 
เป็นสมาชิก 

เป็นสมาชิก 
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ในยุคของวลาดีมรี์ ปูติน ยังใหบ้ทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในรูปแบบของบรรษัทนิยมใหม่

เพราะรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะติดต่อโดยตรงกับองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์

ต่าง ๆ ในสังคม ตัวอย่างได้แก่ องค์กรสาธารณะ (Public Chamber) ซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสาร

ระหว่างเอกชนและรัฐ และหอการคา้ได้ถูกสร้างขึ้นในหลายภูมิภาค กลุ่มผลประโยชน์ที่มอี านาจ

และบทบาทสูงมาก ได้แก่ รัสเซียนยูเนียนออฟอินดัสเตรียลิสต์ (Russian Union of Industrialists) 

และยูเนียนออฟคอมมิททีออฟเซอร์เจอร์สมาเทอร์ออฟรัสเซีย (Union of the Committees of 

Soldiers' Mothers of Russia) ซึ่งเป็นองค์กรที่เปิดโปงการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในกองทัพรัสเซีย 

(Ibid., pp. 378-380) อย่างไรก็ตาม ปูติน ได้พยายามลดบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์

และกลุ่มประชาสังคมหลายกลุ่ม ซึ่งเชื่อว่าอยู่เบือ้งหลังการประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่ เช่น ในปี 2012 

รัฐสภารัสเซียได้ออกกฎหมายบังคับให้องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรต้องลงทะเบียนกับ

กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเป็นองค์กรของต่างชาติ หากองค์กรเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมทางการเมืองและได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ อันเป็นการน ารูปแบบของ

ผลประโยชน์กลับไปเป็นรัฐชี้น า (Statist) เช่นเดียวกับยุคของสหภาพโซเวียต (Human Right 

Watch, 2015, Online)   

จนี 

กลุ่มผลประโยชน์ของจีนนั้น สามารถย้อนหลังไปได้ถึงช่วงต้นของสาธารณรัฐ

ตามการตื่นตัวทางการเมืองของชนช้ันต่าง ๆ ของจนีในยุคนั้น กลุ่มสหภาพแรงงานและกลุ่มพ่อค้า

นักธุรกิจ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐบาลของขุนศึกและเจียง ไคเช็คอย่างมาก อย่างไรก็ตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผลประโยชน์อีกหลายกลุ่มไม่มีความราบรื่นนัก ดังจะดูได้จาก

เหตุการณ์การสังหารหมู่ที่ เมืองเซี่ยงไฮ้  ปี 1927 สหภาพแรงงานเซี่ยงไฮ้ได้ร่วมมือกับ

พรรคคอมมิวนิสต์ท าการหยุดงานประท้วงรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้คืนเขตนานาชาติเซี่ยงไฮ้  

กลับมาสู่การปกครองของจีน ท าให้เจียง ไคเช็ค ต้องส่งทหารไปปราบปราม จนมีผู้เสียชีวิต

เป็นจ านวนมาก (Wikipedia, 2015, Online) 

ส าหรับจีนในยุคคอมมิวนิสต์นั้น ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียต ที่ไม่ยอมรับ

กลุ่มผลประโยชน์ หรอืกลุ่มประชาสังคมที่อยู่นอกเหนอือุดมการณ์ของตนเอง กลุ่มผลประโยชน์

ที่เคยมีอยู่ในจีนก่อนยุคคอมมิวนิสต์จ านวนมาก ต้องถูกยุบหรือต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตาม

ความต้องการของรัฐบาล  ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ ออลไชนาเฟเดอเรนชั่นออฟเทรด

ยูเนียน (All-China Federation of Trade Union) ก่อตั้งในปี 1925 ซึ่งถูกพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาจัด

องค์กรเสียใหม่ ในปี 1949 และถูกปิดชั่วคราว โดยเหมา เจ๋อตง ในปี 1966 ช่วงปฏิวัติ

วัฒนธรรม  ปัจจุบัน สมาพันธ์นี้เป็นสหภาพการค้าเพียงแห่งเดียวในจีน และมีสมาชิกมาก
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ที่สุดในประเทศแต่ก็ถูกโจมตีว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลและไม่ได้ใส่ใจต่อสวัสดิภาพของ

คนงานอย่างแท้จริง (The Economist, 2008, Online)  อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่จีนเปิดเศรษฐกิจเข้าสู่ตลาด

เสรี กลุ่มผลประโยชน์อาจไม่จ าเป็นต้องมีอุดมการณ์สอดคล้องกับรัฐบาล และตอบสนองความ

ต้องการของสังคมอีกต่อไป เพราะกลุ่มเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจ  ได้มีอ านาจ

ในการต่อรองกับพรรคคอมมิวนิสต์ ในรูปแบบบรรษัทนิยม ผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ

สมาชิกระดับสูงของพรรค  สังคมจีนแม้ว่าจะเป็นสังคมนิยม แต่ก็เป็นเวทีของความขัดแย้ง

ของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ต่างจากประเทศอื่นเลย 

จากการเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษา สามารถสรุปโดยสังเขป ดังตอ่ไปนี ้

1. นโยบายรัฐบาลของทุกประเทศกรณีศึกษา ล้วนมีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ทั้งสิ้น กลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตย อย่างเช่นสหรัฐฯ และเยอรมัน กระจายอิทธิพล

ของกลุ่มผลประโยชน์ได้ดีกว่าเผด็จการ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 

2. กลุ่มผลประโยชน์ถูกมองว่า  ได้ท าให้ระบบบางอย่างของสถาบันการเมือง

แบบประชาธิปไตยต้องสูญเสียบทบาทไป ดังเช่นรัฐสภา ทั้งสหรัฐฯ และเยอรมัน ท าให้ถูกมองว่า

เป็นการสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น นักการเมอืง ระบบราชการ และกลุ่มผลประโยชน์

มากกว่าประชาชน ซึ่งอาจดูไม่แตกต่างจากประเทศเผด็จการ 

3. ประเทศที่เป็นเผด็จการ เช่น รัสเซีย และจนี ไม่เปิดใหก้ลุ่มทางประชาสังคมได้เข้ามา

มีส่วนร่วมต่อนโยบายของรัฐ แต่เปิดให้กลุ่มผลประโยชน์ที่อิงผลประโยชน์ของรัฐ  มีบทบาท

อย่างเต็มที่ และยังเกี่ยวข้องกับองค์กรนอกกฎหมาย อย่างกรณีรัสเซีย เพราะปราศจาก

การตรวจสอบจากสาธารณชน 

 

สรุป 

กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง การรวมกลุ่มโดยสมัครใจของประชาชน ที่พยายามเข้ามา

มีอิทธิพลต่อกฎหมาย และนโยบายของรัฐ ในประเด็นด้านใดด้านหนึ่ง  ผ่านการวิ่งเต้น

หรือการให้ผลประโยชน์แก่รัฐ หรือขัดขวางต่อสู้กับรัฐ ไม่ว่าทางกฎหมายหรือการประท้วง 

กลุ่มผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม อันได้แก่ 1. กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นสถาบัน หรอืกลุ่มที่มี

การจัดตั้งอย่างเป็นทางการและถูกกฎหมาย 2. กลุ่มผลประโยชน์และบุคคลที่ไร้บรรทัดฐาน 

หรอืกลุ่มที่เกิดขึ้นจากอารมณ์เป็นหลัก 3. กลุ่มผลประโยชนท์ี่เป็นทางการ แต่ไม่เป็นไม่ถึงขั้นเป็น

สถาบัน 4. กลุ่มผลประโยชนท์ี่ไม่เป็นทางการหรือกลุ่มคนที่มีความรู้สึก หรอืจุดร่วมกันทางจิตใจ

หรือทางวัฒนธรรม กลุ่มผลประโยชน์ยังได้เข้ามาวิ่งเต้นรัฐบาล คือ ฝ่ายบริหาร และนิติบัญญัติ

ผ่านทางพรรคการเมือง และยั งมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ลงสมัครของพรรคการเมือง  
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กลุ่มผลประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมอืง ผา่นการสนับสนุนทางการเงนิ และเสียงสนับสนุน

และยังเน้นไปยังบางบุคคล เพื่อการลงสมัครในการเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์มีความแตกต่าง

จากพรรคการเมือง คือ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และไม่รับผิดชอบ

ต่อสาธารณชน และยังเน้นไปที่นโยบายหรือโครงการในบางประเด็นมากกว่าพรรคการเมือง  

กลุ่มผลประโยชน์มีขอบเขตของสมาชิกที่แคบ และเฉพาะเจาะจงมากกว่าพรรคการเมือง

ที่ต้องการสมาชิกอันหลากหลาย กลุ่มประโยชน์มีจ านวนไม่จ ากัด และมากกว่าพรรคการเมือง 

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาล ได้แก่ 1. แนวคิดพหุนิยม 

หมายถึง การที่รัฐเปิดเวทีแห่งการต่อรองทางอ านาจส าหรับกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน 2. แนวคิดบรรษัทนิยม หมายถึง การที่รัฐควบคุมประชาชนผ่านตัวแทน

จากการรวมกลุ่มทางสังคม ส าหรับแนวคิดบรรษัทนิยมยุคใหม่ เป็นแนวคิดที่รัฐยอมให้

กลุ่มผลประโยชน์  ดังเช่นธุรกิจ และแรงงาน เข้ามาร่วมสร้างนโยบายทางเศรษฐกิจ  

ผา่นการปรึกษาหารือ เจรจา และการประนีประนอม กลุ่มผลประโยชน์แม้จะมีความคล้ายคลึงกับ

กลุ่มประชาสังคม ในเรื่องการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากรัฐบาล แต่กลุ่มผลประโยชน์

อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทุนและรัฐ มักปราศจากอุดมการณ์ และเรียกร้องผลประโยชน์

ส่วนกลุ่มตัวเอง ในขณะที่กลุ่มประชาสังคมมีอุดมการณ์และเรียกร้องผลประโยชนข์องสาธารณะ

มากกว่า แต่ปัจจุบันความแตกต่างของทั้ง 2 กลุ่ม ลดน้อยลง 

ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้เข้ามีบทบาทอย่างสูง

ในการตัดสินใจของรัฐบาลทุกระดับ เพราะสหรัฐฯ เน้นไปที่แนวคิดพหุนิยม กลุ่มผลประโยชน์

ของสหรัฐฯ ยังแบ่งเป็น กลุ่มผลประโยชน์ที่มุง่เน้นประเด็นอันหลากหลาย และกลุ่มผลประโยชน์

ที่มุ่งเน้นประเด็นเดียว ส าหรับเยอรมัน มีลักษณะเป็นแบบบรรษัทนิยมใหม่  ที่รัฐเปิดให้

กลุ่มผลประโยชน์เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจสูงกว่าสหรัฐฯ มีลักษณะเด่นกว่าประเทศอื่น

กรณีศึกษา คือ มีกลุ่มผลประโยชน์ทางศาสนาด้วย ส าหรับรัสเซียนั้นมีการควบคุม

กลุ่มผลประโยชน์ ให้อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลในยุคคอมมิวนิสต์ แม้ว่ารัสเซียจะมีความสัมพันธ์

แบบบรรษัทนิยมใหม ่แต่รัฐบาลของวลาดีมรี์ ปูติน ก็ได้พยายามลดบทบาทและพื้นที่ในการต่อรอง

ของกลุ่มผลประโยชน์ลง จนมีลักษณะใกล้เคียงกับสหภาพโซเวียต ส าหรับจนี ในช่วงของเจยีง ไคเช็ค 

ก็ได้มีพื้นที่และบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์มาก แต่ในยุคของคอมมิวนิสต์ก็ได้ควบคุมบทบาท

ของกลุ่มผลประโยชน์ไว้เช่นเดียวกับสหภาพโซเวียต แต่หลังจากเปิดเข้าสู่ตลาดเสรี  

กลุ่มผลประโยชน์ของจนี ก็เริ่มมีอสิระ และมีพื้นที่ในการตอ่รองกับรัฐบาลมากขึ้น 
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ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. ท่านคิดว่ารัฐสามารถด ารงอยู่ได้โดยปราศจากกลุ่มผลประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

2. พรรคการเมืองสามารถหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับกลุ่มผลประโยชน์หรือไม่  

เพราะเหตุใด 

3. กลุ่มประชาสังคมสามารถหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนได้หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

4. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์แบบพหุนิยมหรือบรรษนิยมมีความเหมาะสมกับการเมือง

และเศรษฐกิจในประเทศของท่าน 

5. หากท่านเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ท่านจะลดบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์

ในการเมอืงสหรัฐฯ อย่างไร 

6. การที่รัฐบาลเน้นติดต่อกับกลุ่มผลประโยชน์ อันท ารัฐสภาลดบทบาทลงอย่างที่เกิดขึ้น

ในเยอรมัน เป็นเรื่องดีหรือไม ่เพราะเหตุใด 

7. ท่านคิดว่ารัฐเผด็จการ สามารถก าจัดกลุ่มผลประโยชน์ออกไปได้หรอืไม่ เพราะเหตุใด 
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บทท่ี 16 

 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) 

 

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (Political Participation) เป็นลักษณะส าคัญของความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับการเมืองและการปกครอง การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชน

หรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ซึ่งสามารถมีบทบาทหรือ

อิทธิพลต่อการเลือกนักการเมือง รวมไปถึงนโยบายหรือการบริหารงานของรัฐ (Dyck, 2006, 

p. 255) ปัจจุบัน การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนเพิ่มจ านวนขึ้น จากการขยายตัวของชน

ช้ันกลาง ซึ่งมีการศึกษาสูงและมีฐานะการเงินที่ดีกว่าเดิม คนเหล่านั้นจึงมีโอกาสในการเสพ

ข่าวสารและติดต่อระหว่างกัน ผ่านเทคโนโลยีที่แพร่หลายไปทั่วโลก โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ 

(Social media)  

ประเภทของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

กิจกรรมของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความหลากหลายแต่สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ (Barrington,et al., 2010, p. 324) 

1. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นแบบแผน (Conventional Participation)  

 หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่รัฐมีความเต็มใจในการส่งเสริม สนับสนุน

เพราะสามารถก าหนดและควบคุมผ่านกฎหมายกับสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างเช่น การลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง การลงประชามติ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การลงสมัครเป็นนักการเมือง 

การบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง การเขียนบทความทางการเมือง การเสวนาหรือแสดง

ความคิดเห็นทางการเมอืง การส่งฏีกา หรอืเสนอความเห็นให้กับรัฐบาล ฯลฯ  

2. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นแบบแผน (Unconventional Participation)       

 หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่รัฐไม่ส่งเสริม หรือสนับสนุนเท่าไรนัก

เพราะเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐ อย่างเช่น การเดินขบวนประท้วง การวิจารณ์โจมตีรัฐบาล 

การนัดหยุดงาน  และอาจเลยขอบเขตไปสู่การกระท าที่ผิดกฎหมาย  อย่างเช่น การ

จลาจล การก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การท าลายป้ายหาเสียง การก่อ

การร้าย การปองร้ายชวีิตผู้น า ฯลฯ 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไม่เป็นแบบแผน กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนั้น

ในหลายประเทศมีความไม่ชัดเจน เช่นเรื่องการเดินขบวนประท้วง ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันว่าระดับใด

ที่เหมาะสม เพราะระดับของการประท้วงในแต่ละครั้ง จะมีการเพิ่มและลดระดับความรุนแรง

ไปตามสถานการณ์ การประท้วงอาจจะสงบและคลี่คลายไป เมื่อความประสงค์ของผู้ประท้วง

ได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่ง หากไม่ได้รับการตอบสนอง การประท้วงอาจจะเพิ่มระดับ

ของการกดดันรัฐบาลขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งน าไปสู่ความเสียหาย และความเดือดร้อนของสาธารณชน 

อย่างเช่น การละทิ้งงานเป็นเวลานานของชนช้ันแรงงาน หรือการประท้วงปิดถนนของเกษตรกร

ถึงแม้ว่ารัฐบาลในหลายประเทศ จะถือว่าการกระท าเช่นนั้นผิดกฎหมาย เพราะบั่นทอนความมั่นคง

ของรัฐ แต่คนเหล่านั้นอาจอ้างถึง การดื้อแพ่งทางสังคม (Civil Disobedience) อันหมายถึง

การปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐบาลที่ตนถือว่าขาดความชอบธรรม 

(Dyck, 2006, p. 303) เช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในด้านต่าง  ๆ เช่น 

การเขียนบทความ การกล่าวค าปราศรัย หรือแสดงความเห็นทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้แสดงออก

อาจเห็นว่าเกิดจากความบริสุทธิ์ใจ หรือสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก แต่เมื่อกลายเป็น

เรื่องคดีความในศาลอาจตัดสินว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสี หรือการปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวาย 

และความเกลียดชังระหว่างเชือ้ชาติ ศาสนา และชนช้ัน ที่แตกต่างกัน  
 

 

การก่อการร้าย การประท้วงอย่างรุนแรง  การหยุดงาน การเขยีนจดหมาย การบริจาคเงิน การเป็นสมาชิกพรรค การลงคะแนนเสยีง  

 

 

ภาพ 11 แสดงระดับขั้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

ที่มา: Comparative Politics: Structure& Choices (Barrington,et al., p. 324) 

 

 

 

 

 

ไม่เป็นแบบแผน เป็นแบบแผน 
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  การไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง (Nonparticipation) 

การไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ  

ทางการเมอืงเลย ไม่ว่าอย่างเป็นแบบแผนหรอืไม่เป็นแบบแผน มีคนจ านวนมากเลือกที่จะใช้ชีวิต

ไปวัน ๆ โดยไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการเมืองเลย ไม่ว่าอย่างเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผน 

การไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองยังเกิดขึ้นได้แม้แต่ประชาชนในประเทศประชาธิปไตย  

อันมีสาเหตุหลายประการ เช่น คนเหล่านั้นรู้สึกแปลกแยกกับการเมือง หรอืมีความรู้เพียงเล็กน้อย 

เกี่ยวกับการเมอืง หรอืไม่มคีวามสนใจตอ่การเมอืงแม้แต่น้อย (Klesner, 2013, p. 159)  อย่างไร

ก็ตามหากพิจารณาให้ดี การไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองอีก

รูปแบบหนึ่งเพราะการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง  ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ก็

คือ การบ่งบอกเป็นนัยว่าจ ายอมต่อการปฏิบัติในทุกรูปแบบจากรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐต้องการ

เพราะถือได้ว่า หากน าเสนอนโยบายใดแล้วประชาชนนิ่งเฉย ก็ถือว่าประชาชนได้แสดงการยอมรับ

ไปแล้ว  

เทคโนโลยีและการแสดงออกทางการเมือง 

เทคโนโลยี มีบทบาทอย่างส าคัญในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ในอดีต

ที่สื่อยังถูกผูกขาดอยู่กับโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ประชาชนมีโอกาสในการแสดงออก

ทางการเมืองที่จ ากัด เพราะต้องใช้งบประมาณสูงและเวลามาก ที่ส าคัญรัฐยังสามารถผูกขาด

สื่อเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย และสามารถถ่ายทอดหรือโฆษณาชวนเชื่ออุดมการณ์ หรือเชิดชู

บุคคลส าคัญแก่ประชาชนได้ในด้านเดียว แต่เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพล อย่างเช่น

ในโลกปัจจุบัน ประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นกลางรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการแสดงความคิด เห็น 

พูดคุย หรือถกเถียงกันทางการเมืองร่วมกันได้ง่าย และสะดวกขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องมา

พบปะกันเหมือนในอดีต โดยมีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ เช่น บล็อค เฟซบุค ทวิตเตอร์ และยูทูบ 

อันน าไปสู่การประดิษฐ์ศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ เช่น จากค าว่า Citizen (พลเมือง) เป็น Netizen 

(พลเมืองเครือข่าย) หรือประชาชนซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางชุมชนในโลก

ออนไลน์ (Wikipedia, 2015, Online) 

ปรากฏการณ์เช่นนี้ มีส่วนช่วยให้มวลชนในหลายประเทศ สามารถร่วมชุมนุมประท้วง

รัฐบาล ดังที่เรียกว่า การเมืองบนท้องถนน (Street politics) ได้มากยิ่งขึ้น จนน าไปสู่เหตุการณ์

การเปลี่ยนส าคัญของโลก โดยมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุด คือ การลุกฮือที่อาหรับ (Arab Spring) 

ในปี 2011 (O'Donnell, 2011, Online) อันมอีิทธิพลถึงการประท้วงครั้งใหญ่ในส่วนอื่น ๆ ของโลก

เชน่ การประท้วงของคนอเมรกิันต่อระบบทุนนิยม ดังที่เรียกว่า การยึดวอลสตรีท (Occupy Wall 

Street) รวมไปถึงการประท้วงครั้งใหญ่ในรัสเซีย  ตุรกี และบราซิล ช่วงปี 2011-2013 
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ซึ่งผู้น าการประท้วงได้พูดคุย ชักจูง และนัดแนะเวลาพร้อมสถานที่ในการประท้วงต่อประชาชน

ผา่นสื่อทางโซเชยีลมีเดีย อย่างเช่น เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์  

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าว ยังเป็นส่วนช่วยให้มกีารด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

อย่างเช่น เครือข่ายผู้ก่อการร้ายใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต หรือการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

ในการติดต่อนัดหมายกัน เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ก่อจลาจลในเมืองต่าง ๆ ทั่วยุโรป ก็ใช้วิธีเดียวกัน

หรอือีกกรณีหนึ่งคือ การที่ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจใชก้ารเจาะหรือการแฮกเข้าไป

ในระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยราชการ เพื่อก่อกวนให้ระบบเกิดความเสียหายช่ัวคราว โดยผู้แฮก

ได้แสดงเจตจ านงเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบาย หรือรูปแบบของรัฐบาล (Samuel, 

2004, pp. 2-3, Online) ดังนั้น รัฐในยุคใหม่ก็จะหาทางออกกฎหมายในการควบคุมหรือ

สอดส่องการแสดงออกทางการเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงของรัฐ เช่น 

การป้องกันการก่อการร้าย หรือการล้มล้างรัฐบาล รวมไปถึงการล่วงละเมิดศีลธรรมอันดีงาม

ของประชาชน และกฎหมายนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

เพราะหวาดกลัวในเรื่องความปลอดภัยของประเทศชาติ มากกว่าเสรีภาพในการแสดงออก

ทางการเมอืง  

ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย  ซึ่งมีการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงที่โดดเด่น และซับซ้อนอย่างมาก 

อังกฤษ 

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา อังกฤษเป็นประเทศที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างเป็นแบบแผน อาจเพราะบรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอนุรักษ์นิยม ปราศจากการปฏิวัติ

ครั้งใหญ่ เหมือนฝรั่งเศส การเลือกตั้งในแต่ละครั้งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง แม้ว่าจะตกลงบ้าง

เพราะความเสื่อมศรัทธาต่อนักการเมืองและรัฐบาล อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็น

แบบแผน อย่างเช่น การประท้วง ก็ยังคงมีอยู่พอสมควร และทวีความเข้มข้นมากขึ้นตามกระแส

การเมืองของโลก อย่างเช่น ในขบวนการต่อต้านสงครามเวียดนาม เมื่อทศวรรษที่ 70 และ

ทศวรรษที่ 80 ชนช้ันแรงงานโดยเฉพาะคนงานในเหมืองแร่ ได้ก่อการประท้วงเพราะไม่พอใจ

ที่นายกรัฐมนตร ีมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ สั่งปิดเหมอืงทั่วประเทศ รวมไปถึงการเดินขบวนประท้วง

อาวุธนิวเคลียร์ ดังเช่นในเดือนตุลาคม ปี 1983 ที่มีคนอังกฤษกว่า 300,000 คน ได้รวมตัวกัน

ที่สวนไฮด์ ปราก กรุงลอนดอน อันถือได้ว่าเป็นการประท้วงอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุด

ในประวัติศาสตร์อังกฤษ (Wikipedia, 2015, Online) 

นอกจากนี้ อังกฤษยังประสบพบกับปัญหาจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย เพื่ออิสรภาพ

แห่งไอร์แลนด์ (IRA) ซึ่งมีความต้องการจะแยกไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
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และเข้าร่วมกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในปี 2006 กลุ่มผู้ก่อการร้ายเพื่ออิสรภาพแห่งไอร์แลนด์

ได้เจรจาสงบศกึกับรัฐบาลอังกฤษ ภายใต้การน าของนายโทนี แบลร์ และยุติกิจกรรมการก่อการร้าย

ไปโดยสิ้นเชิง คงไว้แต่พรรคการเมืองแนวชาตินิยม อย่างกลุ่มซิน เฟน ซึ่งมีฐานเสียงอยู่ใน

ไอร์แลนด์เหนือ อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2005 และปี 2011 อังกฤษยังต้องพบกับการมีส่วนร่วม

แบบผดิกฎหมาย เช่น การจลาจล การเผาท าลายและปล้นสะดมทรัพย์สินตามจุดต่าง ๆ ของประเทศ 

โดยกลุ่มคน ซึ่งจ านวนมากเป็นวัยรุ่นสีผิว และอยู่ในชนช้ันกรรมกร อันสะท้อนถึงความเลื่อมล้ า

ทางชนช้ันในสังคมอังกฤษ โดยเฉพาะลูกหลานของชนชาติอื่น ที่อพยพมาอยู่ในอังกฤษ 

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมไปถึงมุมมอง

ของคนอังกฤษ ที่เห็นวา่รัฐบาลและต ารวจเป็นเผด็จการอ านาจนยิม (Raekha, 2011, Online) 

ฝรั่งเศส 

ฝรั่งเศสมีความแตกต่างจากอังกฤษ คือมักมีความวุ่นวาย หรือการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองครั้งใหญ่อยู่เสมอ ดังเชน่ การปฏิวัตเิมื่อปี 1789 ฝร่ังเศสเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน ทั้งเป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน กรุงปารีสจึงมีพื้นที่มากมาย

ไม่ว่าผับหรือร้านกาแฟ ส าหรับพลเมืองได้ถกเถียง พูดคุย หรือปลุกระดมทางการเมือง

ส าหรับนักการเมือง และนักคิด ที่มีแนวคิดแตกต่างกัน ตั้งแต่หัวรุนแรงจนไปถึงหัวค่อนกลาง 

ผู้น าของอิหร่าน คือ อายะตุลลอฮ์ โคมัยนี ได้ใช้เวลาหลายปีส าหรับการลี้ภัยในกรุงปารีส

เพื่อเผยแพร่และปลุกระดมทางการเมือง การประท้วงในศตวรรษที่ 20 ซึ่งทรงพลังที่สุด

ของฝรั่งเศส คือ การประท้วงครั้งใหญ่ในปี 1968 ที่นักศึกษา คนงานโรงงาน สมาชิกพรรค

คอมมิวนสิต ์และสังคมนยิมกลุ่มอนาธิปไตย พร้อมกันประท้วงหยุดงานและเข้ายึดครองโรงงาน

และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพราะไม่พอใจนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และความเป็นเผด็จการ

ของรัฐบาลของชาร์ลส์ เดอโกล รวมไปถึงการที่รัฐบาลสนับสนุนการท าสงครามเวียดนาม

ของสหรัฐอเมริกา (Hauss ,2009, pp. 113-114) 

ในปัจจุบัน สหภาพแรงงานฝรั่งเศส ยังคงมีบทบาทในการน าคนงานประท้วง

เพื่อเรียกร้องการเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการ ซึ่งมักจะได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน

ซึ่งยังคงยึดมั่นต่อค าขวัญของการปฏิวัติฝรั่งเศส คือ เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ  

อย่างไรก็ตาม การประท้วงมักประสบความส าเร็จในการเรียกร้องต่อภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน

ด้วยสาเหตุเพราะ รัฐบาลของฝรั่งเศสมีความอ่อนไหวทางการเมืองมากกว่าภาคเอกชน

ส าหรับการมกีิจกรรมที่ผดิกฎหมายนั้น ฝร่ังเศสได้พบปัญหาของการจลาจลของกลุ่มวัยรุ่นสีผิว

เช่นเดียวกับอังกฤษในลักษณะเดียว เวลาเดียวกัน คือ ปี 2005 และ2011 อันสะท้อนให้เห็นวา่
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สภาพสังคมและเศรษฐกิจของฝร่ังเศส และอังกฤษร่วมสมัยนัน้ มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก 

(Henley, 2011, Online) 

รัสเซีย 

ในช่วงที ่ร ัสเซียเป็นส่วนหนึ ่งของสหภาพโซเวียต ผู ้น า คือ เลนินและสตาลิน

เปลี่ยนให้ประเทศกลายเป็นรัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ โดยการใช้ความรุนแรง เช่น การ

สังหารหรือส่งชนชั้นกลางและชาวนาที่มีแนวคิดแตกต่าง  หรือต่อต้านนโยบายของพรรค

คอมมิวนิสต์ไปเข้าค่ายกักกัน พรรคคอมมิวนิสต์ยังต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมือง คือ แสดงความคิดเห็น และปฏิบัติตามอุดมการณ์ที่ตนวางไว้  ผ่านการ

โฆษณาชวนเชื่อ เช่น การปฏิวัติวัฒนธรรมของรัฐ รวมไปถึงการใช้ต ารวจลับ และค่ายกักกัน

ดังกล่าว แม้วา่ในยุคหลัง สตาลิน บรรยากาศทางการเมอืงจะผอ่นคลายขึน้ และประชาชนมีเสรีภาพ

ในการใช้ชีวิตมากกว่าเดิม  เมื่อมิคาอิล กอร์บาชอฟ ได้ปฏิรูปประเทศ โดยนโยบายเปเรสตรอยกา 

ที่สนับสนุนระบบตลาดเสรี และ กลาสนอสต์ที่เปิดใหม้ีการแสดงออกและการมีสว่นร่วมต่อการเมอืง

ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเมือง มีการอนุญาตให้พรรคการเมืองสามารถลง

แข่งขันกับพรรคคอมมิวนสิต์  แต่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังสามารถเอาชนะในการเลือกตั้ง ในปี 1988 

ได้ (BBC, 1989, Online) แตไ่ด้น าไปสู่การลม่สลายของพรรคคอมมวินิสตใ์นภายหลัง 

ในยุคของสหพันธรัฐรัสเซีย ประชาชนซึ่งไม่เคยประสบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

อย่างเป็นแบบแผน ได้แสดงความกระตือรือร้น โดยเฉพาะการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี ในช่วงต้นทศวรรษที่ 90 แต่ด้วยความวุ่นวายอันเกิดจากการปฏิรูปประเทศไปสู่

ระบบตลาดเสร ีที่ก่อใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และการท าตัวเป็นเผด็จการแบบคืบคลาน

ของ บอริส เยลต์ซิน ท าใหช้าวรัสเซียมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกด้านน้อยลง เพราะหมดความ

ศรัทธาว่า พลังของมวลชนจะสามารถก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงประเทศได้  

เมื่อวลาดีมีร์ ปูตินขึน้มาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีในปี 2000 จงึได้พยายามกระตุ้น

ให้ประชาชนไปใช้สทิธิในการเลือกตั้งให้มากขึน้ ซึ่งค่อนขา้งประสบความส าเร็จ เพราะภาพพจน์

ที ่ดีของปูติน แต่ตะวันตกกลับมองว่าขาดความน่าเชื่อถือ เพราะเต็มไปด้วยการโกงการ

เลือกตั้ง ขาดความโปร่งใสของพรรคที่เป็นแกนน าของรัฐบาล อันท าให้ชาวรัสเซียหันมามี

ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไม่เป็นแบบแผน คือ การประท้วงมากขึ้นในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ

ตอนที่ ปูติน สามารถชนะ ได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัย ในปี 2011 การประท้วงซึ่งมจี านวนผู้

ประท้วงมากที่สุดคือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี 2012  มีจ านวนผู้ประท้วงมากกว่า 120,000 คน 

(Parfitt, 2012, Online) ปัจจุบัน ปูติน สามารถจ ากัดการมีส่วนร่วมเหล่านี ้ได้ โดยใช้วิธี
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ควบคุมสื่อ และใช้สภาดูมา ซึ่งเขามีอิทธิพลอยู่ออกกฎหมายจ ากัดสิทธิในการประท้วง และ

ยังพยายามควบคุม และลดทอนองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ที่รับทุนจากต่างประเทศ 

ก่อนหน้านี้ รัสเซียพบปัญหากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบผิดกฎหมาย ก็คือ 

การก่อการร้ายจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชชเนียอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ายึดโรงละครดูโบฟสกา

อันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ในปี 2002 รวมไปถึงการยึดโรงเรียนเบสลัน ในปี 2004 

เหตุการณ์เหล่านี้  ยังท าให้ ปูติน ใช้เป็นข้ออ้างในการจ ากัดการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน โดยข้ออ้างว่าเพื่อป้องกันการก่อการรา้ย (Vilkaite, 2013, Online) 

จากการเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษา สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้  

1. ประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการจะปิดกั้นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการตอ่ต้านรัฐบาล ส่วนประเทศประชาธิปไตยเปิดกว้างกว่า

ประเทศเผด็จการ แต่ประเทศทั้ง 2 รูปแบบไม่สามารถยอมรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าลายเสถียรภาพของประเทศ หรอืการโค่นล้มรัฐบาล 

2. ภาวะโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะความเจริญทางเทคโนโลยี มีผลให้การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน ไม่ว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย หรือเผด็จการ มีช่องทางและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น อันส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ไม่ว่าเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตย 

ดังนั้น ประเทศที่มีการปกครองทั้ง 2 รูปแบบ ก็พยายามเข้าควบคุมประชาชนในด้านเหล่านี้ 

แม้ประเทศแบบประชาธิปไตย อาจจะมีพื้นที่ให้กับประชาชนมากกว่าเผด็จการอยู่บ้าง 

 

สรุป 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ซึ่งสามารถมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อการเลือกนักการเมือง

รวมไปถึงนโยบายหรือการบริหารงานของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง มี 2 ประเภท คือ 

1. การมสี่วนรว่มอย่างเป็นแบบแผน อันหมายถึง การมสี่วนรว่มทางการเมอืงที่รัฐมีความเต็มใจ

ในการส่งเสริมสนับสนุน เพราะสามารถก าหนดและควบคุมผ่านกฎหมายกับสถาบันต่าง ๆ ได้ 

2. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นแบบแผน อันหมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่รัฐไม่ส่งเสริม 

หรอืสนับสนุนเท่าไรนัก เพราะเป็นการบั่นทอนเสถยีรภาพของรัฐ การมีสว่นร่วมอย่างไม่เป็นแบบแผน 

กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความไม่ชัดเจน เพราะผู้ประท้วงต้องเพิ่มความเข้มข้นของการประท้วง 

ไปจนถึงระดับที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังอ้างถึงความถูกตอ้งชอบธรรมเชน่ ผา่นการดือ้แพ่งทางสังคม 

หรอืเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออก  
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ส าหรับเทคโนโลยีนั้น มีบทบาทส าคัญในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน

โดยการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความเห็นทางการเมอืงร่วมกัน ได้ง่ายกว่าเดิมและยังช่วยให้

ประชาชนจ านวนมาก สามารถนัดแนะในการชุมนุมประท้วง ดังเหตุการณ์ส าคัญ ไม่วา่การลุกฮือ

ที่อาหรับ หรอืการประท้วงในประเทศต่าง ๆ ภายหลังจากนั้น แตเ่ทคโนโลยีก็ได้กลายเป็นปัจจัย

ที่ท าใหป้ระชาชนบางกลุ่มร่วมกันก่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างเช่นการจลาจล การเผาท าลาย

สถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้เช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์ยังแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

โดยการเข้าไปก่อกวน หรือท าลายระบบคอมพิวเตอร์ของราชการเพียงช่ัวคราว ประเทศ

กรณีศึกษา อย่างเช่น อังกฤษ มีบรรยากาศทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมที่เน้นการมี

ส่วนร่วมอย่างเป็นแบบแผน แต่ต่อมาประชาชนก็มีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นแบบแผนมากขึ้น เช่น 

การประท้วงสงครามเวียดนาม การละทิ้ง งานของคนงานเหมือง  และการประท้วง

อาวุธนิวเคลียร์  อังกฤษ ยังพบกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เชน่ การก่อการรา้ยจากกลุ่มแบ่งแยก

ดินแดนไอร์แลนด ์และการก่อจลาจลจากพวกผวิสี ที่อยู่ในชนช้ันกรรมกร ส าหรับฝรั่งเศสนั้น เต็มไป

ด้วยการมีส่วนร่วม ทั้งเป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน และเป็นประเทศซึ่งเปิดเสรีภาพในการ

แสดงออกทางการเมือง ฝรั่งเศส จึงมีการประท้วงอยู่บ่อยครั้ง ดังเช่น การประท้วงครั้งใหญ่ 

ในปี 1968 รวมไปถึงการประท้วงของกลุ่มสหภาพแรงงานในปัจจุบัน ฝรั่งเศสยังพบกับ

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คือ การก่อการจลาจลเหมอืนอังกฤษ 

ส าหรับรัสเซีย ในช่วงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต รัฐได้กดขี่และใช้ความรุนแรง

ในการบังคับให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองดังที่รัฐต้องการ ภายหลังการล่มสลาย

ของสหภาพโซเวียต ประชาชนรัสเซียมีความกระตือรือร้นทางการเมืองมากขึ้น แต่ก็ต้องลดลง

เพราะความเป็นเผด็จการของประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ภายหลังจาก วลาดีมรี์ ปูติน ขึน้มีอ านาจ 

คนรัสเซียจ านวนมากได้มามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไม่เป็นแบบแผน อย่างเช่น การประท้วง

เพราะไม่พอใจการปกครองแบบเผด็จการของ ปูติน ซึ่งพยายามจ ากัดการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของคนรัสเซีย ซึ่งยิ่งทวีมากขึ้นเมื่อรัสเซียพบกับการก่อการร้ายจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดน 

เช่น การเข้ายึดทั้งโรงละคร และโรงเรียน อันเป็นเหตุให้ปูตินมอี านาจมากขึ้น 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

1. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบผิดกฎหมาย มีความจ าเป็นบ้างหรอืไม่ 

เพราะเหตุใด 

2. ลัทธิบริโภคนิยม ท าให้ประชาชนไม่มีการส่วนร่วมทางการเมืองเสมอไปหรือไม่  

เพราะเหตุใด 
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3. การดื้อแพ่งทางสังคม (Civil Disobedience) เป็นแนวคิดที่ถูกต้องเสมอไปหรือไม่ 

เพราะอะไร 

4. ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ มีการมีสว่นร่วมทางการเมืองด้านใดที่โดดเด่นบ้าง ท่านคิดว่า

เป็นปัจจัยที่น าไปสู่การพัฒนาทางการเมอืงหรอืไม่ อย่างไร 

5. หากท่านเป็นนักการเมืองของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส ท่านจะแก้ไขปัญหาอคติ

ของชนผิวสีอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการจลาจลในเมืองใหญ่ขึ้นอกี 

6. หากท่านเป็นมิคาอิล กอร์บาชอฟ ท่านจะท าอย่างไรในการปฏิรูปสหภาพโซเวียต

และไม่ให้โซเวียตล่มสลาย  

7. หากท่านเป็นผู้น ารัสเซียในปัจจุบัน ท่านจะท าอย่างไรในการท าให้ประเทศ

เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น  
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บทท่ี 17 

 

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) 

 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรเมืองและกำรปกครอง แม้จะเป็นโดยทำงอ้อมก็ตำม 

วัฒนธรรม หมำยถึงแบบแผนต่อควำมคิดและกำรกระท ำ ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์

ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง เช่น จำรีต ประเพณี วิถีชีวิต ควำมเชื่อ 

ควำมเป็นอยู่ ภำษำ กำรแสดงออกทำงเพศฯลฯ วัฒนธรรมทำงกำรเมืองจึงหมำยถึง แบบแผน

หรือกำรกระท ำดังกล่ำวของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับกำรเมือง (Dyck, 2006,         

p. 76) อำทิเช่นทัศนคติทำงกำรเมือง พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม และกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

บุคลิกของนักกำรเมืองในควำมนิยมของประชำชน ควำมประพฤติของนักกำรเมืองในรัฐสภำ 

กำรยอมรับควำมชอบธรรมของรัฐบำล มุมมองของประชำชนต่อกำรท ำรัฐประหำร ฯลฯ  

 

กลุ่มศกึษาของเกเบรียล อัลมอนด์และซิดนีย์ เวอร์บา 

ตัวอย่ำงดังจะดูได้จำกกำรศึกษำโดยเกเบรียล อัลมอนด์และซิดนีย์ เวอร์บำ ในปี 1963 

ที่ต่อมำกลำยเป็นหนังสือ ชื่อ The Civic Culture ซึ่งแบ่งประชำชน เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ตัววัด คือ

วัฒนธรรมทำงกำรเมอืงนั้นคอืทัศนคตติ่อกำรเมอืงและวิถีชีวติ ดังตอ่ไปนี ้(Axford, et.al., 2002, 

p. 87) 

1. กลุ่มมีส่วนร่วม (Participants)  

 กลุ่มนี้หมำยถึงป ระชำชนที ่ม ีค วำมตื ่นตัวทำงกำร เมือ งสูง  มีก ำรสนใจ

ข่ำวสำรและเรียนรู้ เรื่องทำงกำรเมอืง และที่ส ำคัญมีกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมอืง

อยู่ตลอดเวลำ 

2. กลุ่มไพร่ฟ้า (Subjects)  

 กลุ่มนี้หมำยถึงประชำชนที่เชื่อฟังค ำสั่งของรัฐบำลและกฎหมำยอย่ำงว่ำง่ำย แต่

ไม่มีควำมสนใจในเรื่องกำรเมือง และไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรแสดงออกทำงกำรเมือง เช่น กำร

เลือกตั้ง มำกนัก 

3. กลุ่มคับแคบ (Parochial)  

 กลุ่มนี้หมำยถึงประชำชนที่ไม่มีควำมรู้เรื่องกำรเมืองแม้แต่น้อย คนเหล่ำนั้นเป็นกลุ่ม

คนที่ไร้กำรศกึษำ อยู่ในชนบทหรอืพืน้ที่อันหำ่งไกลจำกเมืองใหญ่ 
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อัลมอนด์ถือว่ำไม่ว่ำกลุ่มใดล้วนมีปัญหำภำยในตัวเองเพรำะกลุ่มคับแคบไม่อำจน ำ

ประเทศไปสู่ประชำธิปไตยที่มีวุฒิภำวะหรือสมบูรณ์แบบได้ กลุ่มไพร่ฟ้ำก็ไม่สำมำรถเป็น

ตัวแทนของแนวคิดประชำธิปไตยที่มีประสิทธิภำพ เช่นเดียวกับกลุ่มมีส่วนร่วมก็อำจท ำให้

เสถียรภำพของรัฐนั ้นสั ่นคลอนจำกกำรตื ่นตัว  หรือกำรเรียกร้องของประชำชนมำก

จนเกินไป ดังนั้น วัฒนธรรมที่ดีที่สุดส ำหรับระบบประชำธิปไตยที่มีเสถียรภำพ จะต้อง

มีทั้ง 3 กลุ่มนี้ปนกัน ดังที่เรียกว่ำวัฒนธรรมแบบพลเมือง (Civic Culture) ( Ibid., pp. 

87-88) แต่เป็นได้ว่ำประเทศประชำธิปไตยน่ำจะมีกลุ่มมีส่วนร่วมมำกกว่ำกลุ่มอื่น เพรำะ

จะท ำให้เป็นเผด็จกำรได้ยำก ส ำหรับเผด็จกำรนั้นมุ่งเน้นให้พลเมืองมีควำมภักดีต่อตนจึง

น่ำจะมีกลุ่มไพร่ฟ้ำมำกที่สุด  

อย่ำงไรก็ตำม วัฒนธรรมอื่น ๆ ถึงแม้ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองเลยก็สำมำรถ

เป็นตัวส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรเมืองได้โดยทำงอ้อม เช่นเพลงชำติ หรือเครื่องแต่งกำย

ประจ ำชำติถูกรัฐน ำมำประกอบกับกำรระดมหรือปลุก เร้ำ ให้ ประชำชนปฏิบัติตำม

นโยบำยบำงประกำรที่รัฐวำงไว้ให้ นอกจำกนี้วัฒนธรรมบำงแง่มุมในอดีตอำจเป็นเรื่องที่

สำธำรณชนมีควำมคิดในด้ำนเดียวกันหมด เช่น ทัศนคติทำงเพศ แต่ปัจจุบันได้กลำยเป็น

เรื่องที่พูดคุยหรือถกเถียงกันอย่ำงมำกดังบทบำทของผู้หญิงในกำรเมืองและสังคม หรือพวกรัก

ร่วมเพศที่เรียกร้องสิทธิในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำกำรแต่งงำนและกำรได้รับสวัสดิกำรสังคมเท่ำกับ

พวกรักต่ำงเพศอันถือได้ว่ำเป็นกำรเมอืงอกีแง่มุมหนึ่ง  

ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องส ำคัญมำกต่อกำรเมือง  โดยเฉพำะด้ำนอุดมกำรณ์

ดังแนวคิดของอันโตนิโอ กรัมชี นักปรัชญำกำรเมืองชำวอิตำลี เขำเห็นว่ำรัฐหรือผู้ปกครอง

นอกจำกจะใช้อ ำนำจแบบเป็นทำงกำรในกำรปกครองประเทศ เช่น ผ่ำนนโยบำยของรัฐ 

กฎหมำย หรือก ำลังทำงต ำรวจ ทหำร แล้วยังนิยมเข้ำมำก ำหนดรูปแบบของวัฒนธรรม 

โดยวิธีแบบแนบเนียนและละเอียดอ่อนเพื่อท ำให้ประชำชนอยู่ภำยใต้อ ำนำจและปฏิบัติ

ตำมอุดมกำรณ์และนโยบำยของรัฐที่วำงไว้ ดังที่เรียกว่ำ กำรครองควำมเป็นเจ้ำ (Hegemony) 

(Dyck, 2006, p. 79) เช่น หลำยประเทศมักจะมีกระทรวง หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมแห่งชำติ หลำยประเทศมีกำรปฏิวัติวัฒนธรรม หรือกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

กำรใช้ชีวิตทุกแง่มุมของประชำชน เกือบทุกประเทศจะมีหน่วยงำนไว้ส ำหรับควบคุม หรือ

จ ำกัดกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมของประชำชน ไม่ว่ำภำพยนตร์ ละคร ดนตรี หรือนวนิยำย 

ผ่ำนหน่วยเซนเซอร์โดยมีเหตุผลว่ำ เพื่อศีลธรรมอันดีงำม แต่แท้ที่จริงต้องกำรไม่ให้ประชำชน

แสดงออกทำงวัฒนธรรมนอกเหนอืไปจำกอุดมกำรณ์ที่รัฐวำงไว้ กำรก ำหนดวัฒนธรรมในเกือบทุก
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แง่มุม ก็จะเป็นกำรสร้ำงรูปแบบวัฒนธรรมทำงกำรเมืองของประชำชน ที่เอื้อต่อกำรปกครอง

ของรัฐ  

ประเด็นส าคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง 

วัฒนธรรมทำงกำรเมืองมีประเด็นส ำคัญซึ่งส่งผลกระทบและยังเป็นตัวจัดรูปแบบทำง

กำรเมอืงของประเทศตำ่งๆ ทั่วโลกดังตอ่ไปนี ้(Barrington,et al., 2010, pp. 103-104)   

1. ความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจรัฐ (Belief about authority) 

 ข้อนี้น ำไปสู่ค ำถำมที่ว่ำวัฒนธรรมทำงกำรเมืองของประเทศนั้นให้ควำมส ำคัญต่อ

อ ำนำจรัฐอย่ำงไร โดยมองผ่ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำง ชนชั้นปกครองกับ

ประชำชน อันสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบแนวดิ่งหรือแบบแนวรำบ    

 1.1 ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบแนวดิ่ง (Vertical) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ที่ชนช้ัน

ปกครองอยู่ในล ำดับขั้นทำงสังคมเหนือประชำชน ดังนั้นชนช้ันปกครองจึงเป็นผู้กุมอ ำนำจรัฐและ

ก ำหนดควำมเป็นไปทุกด้ำนของประชำชน 

 1.2 ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบแนวราบ (Horizontal) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ที่วำ่ 

ประชำชนทุกคนอยู่ในล ำดับขั้นทำงสังคมที่เท่ำกัน ดังนั้น ประชำชนทุกคนจึงมีสิทธิในกำรกุม

อ ำนำจรัฐที่เท่ำเทียมกันไม่วำ่จะอยู่ในชนช้ัน เชือ้ชำติหรอืเพศใด 

2. กลุ่มหรอืปัจเจกชน ? (Group vs Individual)  

 ข้อนี้คือค ำถำมที่ว่ำวัฒนธรรมทำงกำรเมืองของประเทศนั้นได้เน้นกลุ่มหรือ

ปัจเจกชนมำกกว่ำกัน หำกเน้นกลุ่มก็จะให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมัคคี ควำมเสียสละหรือ

กำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัย เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิในกำรท ำงำนหรือควำมมั่นคงของกลุ่ม  

หำกเน้นที่ปัจเจกชนก็จะให้ควำมส ำคัญต่อควำมสุขส่วนบุคคลและสิทธิในกำรถือครอง

ทรัพย์สินมำกกว่ำ 

3. เสรีภาพหรอืความมั่นคง ? (Liberty vs Security) 

 ข้อนี้คือค ำถำมที่ว่ำวัฒนธรรมทำงกำรเมืองของประเทศนั้นเน้นเสรีภำพหรือควำม

มั่นคงมำกกว่ำกัน หำกวัฒนธรรมเน้นเสรีภำพก็จะให้เปิดโอกำสให้ปัจเจกชนในกำรแสดงออกหรือ

ตั้งค ำถำมต่อกฏระเบียบ จำรีตประเพณี รวมไปถึงกำรเคำรพควำมหลำกหลำยของมนุษย์เช่น

เชื้อชำติและรสนิยมทำงเพศ แต่ถ้ำวัฒนธรรมนั้นเน้นควำมมั่นคงก็จะเน้นให้ปัจเจกชนเคำรพ

เชื่อฟังกฏระเบียบ  จำรีตประเพณี รวมไปถึงกำรกดขี่และปกปิดควำมหลำกหลำยของมนุษย์ 
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            4. การสร้างความชอบธรรมแก่ระบบการเมือง (Political system Legitimacy)  

                ข้อนี ้น ำไปสู ่ค ำถำมต่อทัศนคติหรือควำมเชื่อของประชำชนในประเทศนั้นว่ำ

รัฐบำลในชุดปัจจุบันมีควำมถูกต้องชอบธรรมในกำรปกครองหรือไม่ ผู้น ำทำงกำรเมือง

หรือนักกำรเมอืงเป็นที่ไว้วำงใจได้หรอืไม่ อะไรคือรูปแบบกำรปกครองที่ถือว่ำดีที่สุด 

5. ชุมชนทางการเมือง (Political community)  

                ข้อนี ้น ำ ไปสู ่ค ำถำมที ่ว ่ำ ประชำชนนั ้น ได้ค ำนึง ถึงหรือผูกพันกับองค์กร

ทำงกำรเมืองใดมำกที่สุดดังเช่น ชุมชน รัฐบำลท้องถิ่น หรือรัฐบำลกลำงฯลฯ นอกจำกนี้ยัง

น ำไปสู่ค ำถำมที่วำ่ประชำชน มีควำมผูกพันกับอัตลักษณ์ประจ ำชำติหรอืไม่   

           ประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ อินเดีย และจีน ซึ่งต่ำงมีวัฒนธรรมทำง

กำรเมืองอันโดดเด่น และมีผลกระทบต่อกำรปกครองของแต่ละประเทศอย่ำงมหำศำลแม้

จะมีรูปแบบกำรปกครองที่แตกต่ำงกันก็ตำม 

        สหรัฐอเมริกา 

         นับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ สหรัฐอเมริกำมีวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงจำก

กำรปกครองแบบศักดินำของอังกฤษอย่ำงมำก บรรดำผู้ก่อตั้งประเทศร่ำงรัฐธรรมนูญ

เพื่อจัดโครงสร้ำงของรัฐที่ป้องกันไม่ให้ฝ่ำยบริหำรมีอ ำนำจผูกขำดเหมือนกับอังกฤษ   

ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของสหรัฐฯ เป็นแบบแนวรำบ ซึ่งเน้นควำมเป็นปัจเจกชน โดยเฉพำะ

ด้ำนเศรษฐกิจ รวมไปถึงเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง ซึ่งได้รับกำรรับรองโดยรัฐธรรมนูญ 

แม้ในอดีต สังคมอเมริกันใหค้วำมส ำคัญแก่กำรอยู่ร่วมกันของชุมชนอยู่มำก แต่สหรัฐฯ ก็ต้องพบกับ

กำรเสื่อมถอยของสังคมในปัจจุบันอันเกิดจำกระบบทุนนิยม ที่กระตุ้นให้คนเห็นแก่ผลประโยชน์

ส่วนตัว รวมไปถึงเสรีภำพในกำรแสดงออก หรือกำรแสวงหำควำมสุขส่วนตัวแบบสุดโต่ง

อย่ำงเช่นวัยรุ่นในปลำยทศวรรษที่ 60 จนไปถึงวิถีชีวิตของพวกยัปปี้  เมื่อทศวรรษที่ 80 

ในยุคที่อิงกับเศรษฐกิจแบบตลำดเสรีนิยมใหม่ ของประธำนำธิบดีโรนัลด์ เรแกน 

           นอกจำกนี้ควำมแตกแยกของสังคมอเมริกัน สำมำรถแบ่งออกตำมอุดมกำรณ์ หรือ

มุมมองในประเด็นต่ำง ๆ ทำงสังคม โดยเฉพำะหัวสมัยเก่ำที่เคร่งในจำรีตกับศำสนำ และพวกหัว

ใหม่ที่เน้นควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ ได้แก่ กรณีที่ศำลสูงของสหรัฐฯ ตีควำมว่ำ ทั้ง 50 รัฐ ต้อง

อนุญำตให้พวกรักร่วมเพศสำมำรถแต่งงำนกันได้อย่ำงถูกกฎหมำย แต่ได้รับกำรต่อต้ำน 

ดังเช่น เสมียนที่ท ำงำนให้กับอ ำเภอแห่งหนึ่งในมลรัฐเคนตักกี ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียนให้

พวกรักร่วมเพศ แม้จะต้องถูกลงโทษทำงกฎหมำยก็ตำม (Blinder and Lewin, 2015, Online) 

นอกจำกนี้ แม้ว่ำสิทธิและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่ควำมเท่ำ

เทียมกันระหว่ำงชำยและหญิงของสหรัฐฯ ยังอยู่ในล ำดับที่ต่ ำกว่ำประเทศพัฒนำแล้วอีกหลำย
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ประเทศ สัดส่วนของผู้หญิงในวงกำรผู้บริหำร ระดับสูงของบริษัทต่ำง ๆ และวงกำรกำรเมือง 

ถือได้ว่ำยังต่ ำอยู่ อย่ำงเช่น วุฒิสภำของสหรัฐฯ มีสมำชิกเพศหญิงอยู่เพียง 20 คน จำก

ทั้งหมด 100 คน (Wikipedia, 2015, Online) 

         ส ำหรับควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองนั้น คนอเมริกันโดยเฉพำะในปัจจุบันค่อนข้ำงไม่ไว้ใจ

รัฐบำล โดยเห็นว่ำรัฐบำลถูกควบคุมโดยนักกำรเมืองที่ฉ้อฉล รวมไปถึงกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ 

เช่น นำยทุนที่เข้ำมำก ำหนดนโยบำยของรัฐ อันเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้มีกำรไปใช้สทิธิในกำรเลือกตั้ง 

ค่อนข้ำงต่ ำ และมักยืนเสรีภำพของตนในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง อย่ำงไรก็ตำมด้วยเหตุกำรณ์

ควำมไม่สงบ ดังเช่นกำรก่อกำรร้ำย เมื่อวันที่ 11 กันยำยน ปี 2001 ที่ผู้ก่อกำรร้ำยจี้เครื่องบิน

เพื่อพุ่งชนตึกเวิร์ดเทรด ได้ท ำให้คนอเมริกันจ ำนวนมำกหันมำมองว่ำเสรีภำพของตนนั้น

ไม่ส ำคัญเท่ำควำมมั่นคงภำยใต้กำรปกป้องของรัฐบำล ดังที่กฎหมำยรัฐบัญญัติควำมรักปิตุภูมิ   

(PATRIOT Act) ที่แม้จะมีกำรโจมตีว่ำล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่ก็มำจำกคนกลุ่มน้อยเท่ำนั้น

หำกเทียบกับคนส่วนใหญ่ ซึ่งเงยีบเฉย (Silent Majority) อันกลำยเป็นนัยของกำรสนับสนุนทำงอ้อม

ท ำให้กฎหมำยนี้ยังถูกขยำยเวลำในกำรบังคับใช้ ไปเรื่อย ๆ ในยุคของบำรัค โอบำมำ 

(Flores, 2015, Online) 

         ส ำหรับเรื่องชุมชนทำงกำรเมอืงนั้น ถึงแม้สังคมอเมริกันจะภำคภูมใิจในเรื่องควำมเป็น

ชำติหลำกวัฒนธรรมก็ตำม แต่คนอเมริกันก็มีควำมภูมิใจในอัตลักษณ์หลักคือ  คนผิวขำว 

และมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจำกอังกฤษ อย่ำงเช่น วิถีชีวติควำมเป็นอยู่ รวมไปถึงกำรนับถือ

ศำสนำคริสต์มำกที่สุด ดังนั้น สหรัฐฯ ก็ยังคงประสบปัญหำในเรื่องควำมเท่ำเทียมกันในด้ำนฐำนะ

และโอกำสทำงอำชีพ ในบรรดำเชื้อชำติโดยคนผิวด ำ และเชื้อสำยละติน เช่นเดียวกับปัญหำ

ควำมขัดแย้งทำงศำสนำ ภำยหลังเกิดกำรก่อวินำศกรรมที่ตกึเวิร์ดเทรด เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2001 

ได้เกิดกระแสกำรเกลียดชังผู้นับถือศำสนำอิสลำม ( Islamophobia) โดยเฉพำะผู้มีเชื้อสำย

ตะวันออกกลำง ซึ่งยังมีอยู่เพิ่มสูงขึน้เรื่อย ๆ อีกหลำยภำยหลังจำกนั้น (Goldenberg, 2006, Online) 

      อนิเดีย 

       อินเดีย มักได้ชื่อว่ำเป็นประเทศประชำธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสถำบันทำงกำรเมือง

ที่มั่นคงและเข้มแข็ง เช่นเดียวกับเป็นประเทศที่เศรษฐกิจโตไว และมักได้รับกำรคำดกำรณ์ว่ำ

จะเป็นมหำอ ำนำจในอนำคต แต่อินเดียยังคงเป็นส่วนผสมของโลกสมัยใหม่  และสมัยเก่ำ

ซึ่งยังคงเคร่งครัดด้วยจำรีตประเพณี และศำสนำ แนวคิดกำรจัดชนช้ันทำงสังคมหรือวรรณะ

ยังคงฝังรำกลึกอยู่ในสังคมอินเดีย ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของอินเดีย  จึงเป็นแบบแนวดิ่ง

เพรำะวรรณะที่อยู่ระดับล่ำง ๆ ยังคงถูกกีดกัน และถูกลิดรอนสิทธิ อันน ำไปสู่กำรประท้วง

ของบุคคลเหล่ำนั้นอยู่เสมอมำ ดังเช่นเมื่อเดือนสิงหำคม ปี 2015 ชำวอินเดียในวรรณะระดับล่ำง



261 

 

กว่ำ 500,000 คน ได้ท ำกำรประท้วงครั้งใหญ่ที่รัฐคุชรำต เพื่อเรียกร้องค่ำจ้ำงที่สูงกว่ำเดิม

จนบำนปลำยกลำยเป็นควำมรุนแรง (Krishnan and Shams, 2015, Online) แม้วำ่รัฐธรรมนูญของอินเดีย

ที่ถูกน ำมำใช้ในปี 1950 จะรับรองคนอินเดียว่ำ มีควำมเท่ำเทียมกันในเรื่องสิทธิและเสรีภำพ ก็ตำม 

เชน่เดียวกับควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศของอนิเดีย ที่ยังคงถือวำ่อยู่ในระดับที่ต่ ำมำก อันส่งผลให้

คดีกำรข่มขนืสตรีในอินเดียอยู่ในอัตรำที่สูงมำก ประมำณกันว่ำทุก 20 นำที จะมีสตรี 1 คน ถูกข่มขนื 

(Smith, 2015, Online) รวมไปถึงพวกรักร่วมเพศ ซึ่งรัฐยังถือว่ำเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมำย 

อันเป็นผลสะท้อนมำจำกคติควำมเชื่อทำงศำสนำฮินดู  แต่รัฐกลับรับรองผู้ชำยที่มีพฤติกรรม

และแปลงเพศเป็นผู้หญิงดังที่เรยีกว่ำ อีจำรำ (Sampath, 2015. Online) 

      อินเดียเป็นสังคมที่เคำรพเชื่อฟังต่อผู้มีอ ำนำจอย่ำงมำก โดยเฉพำะคนมีฐำนะและ

นักบวชประจ ำท้องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม กำรที่อินเดียเป็นสังคมที่ยังเป็นประเทศที่มีประชำกร

ในวัยหนุ่มสำวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก คนรุ่นใหม่เหล่ำนั้น  ซึ่งมีกำรศึกษำสูงกว่ำเดิม 

ได้เกิดควำมเบื่อหน่ำยต่อสภำพสังคมแบบอนุรักษ์นิยม และชนช้ันปกครอง เช่นเดียวกับปัญหำ

กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลให้พรรคอินเดียเนชันนัลคองเกรส ซึ่งครองอ ำนำจอยู่นำน

ต้องพ่ำยแพ้ในกำรเลือกตั้ง ปี 2014 สังคมอินเดียนั้นเคยค ำนึงถึงเรื่องชุมชนเป็นส ำคัญ 

แต่ควำมคิดเช่นนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป เพรำะกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจของอินเดีย ได้ท ำให้เกิด

ชนชั้นกลำง ซึ่งอยู่กับสังคมบริโภคนิยม และสินค้ำฟุ่มเฟือย จึงหันมำสนใจในเรื่องส่วนตัว 

นอกจำกนี้ กำรที่คนอินเดียอีกจ ำนวนหลำยล้ำนคน ยังคงอำศัยอยู่ในชนบท และมีฐำนะยำกจน

อันสะท้อนให้เห็นถึงควำมไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงชนชั้นของอนิเดีย ซึ่งสูงมำกถึงระดับเป็น 2 เท่ำ

ใน 20 ปีที ่ผ ่ำนมำ จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ร ้อยละ 42 ของประชำกรจ ำนวนมำกกว่ำ      

พันล้ำนคนมีรำยได้นอ้ยกว่ำ 1 เหรียญ 25 เซ็นต์ ต่อวัน (BBC, 2011, Online)    

         นอกจำกนี้ อินเดียมีกำรปกครองแบบสหพันธรัฐ ซึ่งมีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อเผ่ำ 

ชนชำต ิเชน่เดียวกับภำษำพูด แตแ่คว้นตำ่ง ๆ มีควำมไว้วำงใจและค่อนข้ำงภักดีตอ่รัฐบำลกลำง

ที่นิวเดลลี อันส่งผลให้อินเดียไม่มีปัญหำกำรแบ่งแยกดินแดนอย่ำงรุนแรงในอดีต เหมือนกับ

ประเทศอื่น กระนั้น กำรปกครองประเทศเป็นเวลำถึง 18 ปี ของนำยกรัฐมนตรีอินทรี คำนธี 

(ด ำรงต ำแหน่งในช่วงปี 1966-1977 และ ปี 1980–1984) ท ำให้วัฒนธรรมทำงกำรเมืองของ

อินเดียเน้นไปทำงรวมศูนย์อ ำนำจ ในขณะที่อัตลักษณ์ท้องถิ่นของหลำยรัฐ เริ่มมีอิทธิพล

เพิ่มสูงขึ ้นในทศวรรษที่ 90 อ ำเภอ 200 จำกทั้งหมด 534 แห่งของอินเดีย  มีควำมขัดแย้ง

ระหว่ำงเชื้อชำติค่อนข้ำงรุนแรง นอกจำกนี้ยังรวมไปถึงควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงชนกลุ่ม

ใหญ่ของอินเดียคือผู้นับถือศำสนำฮินดูกับชนกลุ่มน้อยโดยเฉพำะชำวมุสลิม กำรมีบทบำทที่
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เพิ่มขึ้นของกลุ่มฮินดูหัวรุนแรงที่ให้กำรสนับสนุนรัฐบำลภำยใต้พรรคภำรติยะชนตะยิ่งท ำให้

ควำมขัดแย้งดังกล่ำวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  (Hauss, 2009, pp. 338-339) 

       จนี 

       เช่นเดียวกับรัสเซีย คนจนีมีควำมเคยชินกับควำมสัมพันธ์ในแนวดิ่ง ด้วยปัจจัยส ำคัญคือ 

ลัทธิขงจื้อ มีอิทธิพลต่อสังคมจีนมำหลำยพันปี ลัทธิขงจื้อได้เข้ำมำจัดระเบียบสังคมและกำรเมือง

โดยกำรปลูกฝังให้คนจีนตระหนักถึงคุณค่ำของสังคม โดยเฉพำะควำมกตัญญูและกำรเคำรพต่อ

กฎหมำย รวมไปถึงกำรใหผู้เ้ยำว์แสดงควำมเคำรพต่อผู้อำวุโสกว่ำ แมว้่ำในช่วงปลำยรำชวงศ์ชิง 

ปัญญำชนรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับกำรศึกษำจำกตะวันตก จะพยำยำมปฏิเสธระบบศักดินำและลัทธิขงจื้อ

พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมทำงกำรเมือง ที่อิงอยู่กับประชำธิปไตย เช่น ควำมเสมอภำค

และเสรีภำพ แต่ด้วยควำมวุ่นวำยทำงสังคมและกำรเมืองจีน ท ำให้คนจีนยังคงเคำรพเชื่อฟัง

ผู้มีอ ำนำจ เช่นเดียวกับกำรค ำนึงถึงเรื่องส่วนรวมมำกกว่ำควำมเป็นปัจเจกชน อันเป็นไปตำม

ลัทธิชำตินยิมซึ่งคนจีนยึดถืออยู่ในทุกยุค 

          ในยุคคอมมิวนิสต์ก็ได้ผสมผสำนแนวคิดของขงจื้อบำงส่วน เข้ำกับแนวคิดแบบ

มำร์กซ์กับเลนิน แม้วำ่ เหมำ เจอ๋ตง จะประณำมลัทธิขงจื้อ ที่ใหค้วำมส ำคัญแก่เพศชำยมำกกว่ำ

ผูห้ญิง แตก่็ไม่ได้แก้ไขปัญหำควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศเท่ำใดนัก ส ำหรับ เหมำ นั้น ได้พยำยำม

จัดระเบียบทำงสังคมของจีนเสียใหม่ เพื่อเข้ำสู่กำรเป็นรัฐคอมมิวนิสต์อย่ำงสมบูรณ์แบบ 

ในช่วงกลำงทศวรรษที่ 60 โดยกำรริเริ่มกำรปฏิวัติทำงวัฒนธรรม โดยกลุ่มเยำวชนรุ่นใหม่

ที่แต่งชุดชุดเหมำ ซึ่งมีชื่อโดยทั่วไปว่ำ เร็ดกำร์ด (Red Guard) ในโรงเรียน และมหำวิทยำลัย

มกีำรชุมนุมร้องเพลง หรอืละเล่น เพื่อเชิดชูแนวคิด และหลักค ำสอนของเหมำ ผำ่นหนังสือเล่มเล็ก 

และยังมุ่งมั่นในกำรท ำลำยสิ่งเก่ำ 4 อย่ำง ที่เป็นอุปสรรคส ำหรับกำรพัฒนำประเทศจีน คือ

ประเพณีเก่ำ (Old customs) วัฒนธรรมเก่ำ (Old culture) นิสัยเก่ำ (Old habits) และควำมคิดเก่ำ 

(Old ideas) ซึ่งในที่นี้รวมถึงลัทธิขงจื้อด้วย ดังนั้น เป้ำหมำยของกลุ่มเรดกำร์ดจึงรวมไปถึง

กำรท ำลำยป้ำยที่ประดับอยู่หน้ำบ้ำนของขงจื้อ รวมไปถึงโบรำณสถำนและวัดวำอำรำมต่ำง ๆ  

(Slavicek, 2010, pp. 58, 65)  

            ภำยหลังกำรเปิดประเทศสู่ตลำดเสรีของเติง้ เสี่ยวผงิ ได้ท ำให้เกิดคนจีนที่เป็นเศรษฐี

รุ่นใหม่ อันน ำไปสู่ควำมแตกต่ำงระหว่ำงชนชั้นที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน สังคมจีนดูเหมือน

จะเน้นไปที่เรื่องวัตถุนิยม และเรื่องส่วนตัวมำกว่ำให้ควำมส ำคัญแก่ชุมชน ในขณะเดียวกัน

ควำมตื่นตัวทำงกำรเมืองของคนจีนก็ได้เพิ่มสูงขึ้น อันน ำไปสู่กำรประท้วงครั้งใหญ่ที่จตุรัสเทียน

อันเหมิน ในปี 1989 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมไม่ไว้ใจของคนจีน  ต่อรัฐบำลซึ่งได้ฝังรำก

ลึกจนถึงปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม สังคมจีนยังคงมีอคติทำงเพศเหมือนกับเมื่อในอดีตเช่น ผู้หญิง



263 

 

จีนยังคงพบกับโอกำสในเรื่องกำรท ำงำนและอยู่ในวงกำรกำรเมืองน้อยกว่ำผู้ชำย ที่ส ำคัญ

กำรเลือกเพศของบุตร นิยมเลือกผู้ชำยมำกกว่ำผู้หญิง อันส่งผลให้จ ำนวนประชำกรผู้ชำยมี

มำกกว่ำผู้หญิง (BBC, 2010, Online) นอกจำกนี้ สังคมจีนยังปิดรับไม่ยอมรับสิทธิและกำรแสดงออก

ของพวกรักร่วมเพศ 

        คนจนีส่วนใหญ่เป็นชำวฮั่น ภำคภูมใิจและยึดติดอยู่กับอัตลักษณ์ประจ ำชำติที่ถูกปลูกฝัง

โดยพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ก็มีปัญหำของชนกลุ่มน้อยอยู่เสมอ ดังเช่น ชำวทิเบต ซึ่งมักประท้วง

เพื่อเรียกร้องเอกรำช และชำวอุยกูร ์ซึ่งอำศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ซึ่งไม่สำมำรถ

ผสมกลมกลืนเข้ำกับอัตลักษณ์ประจ ำชำติ ทำงกำรจีนจึงมักประณำมชำวอุยกูร์  ซึ่งต่อสู้

เพื่อแบ่งแยกดินแดนว่ำเป็นพวกก่อกำรร้ำย (Chung, 2002, Online) นอกจำกนี้รัฐบำลจีน

ยังไม่ได้มอบเสรีภำพให้กับศำสนำต่ำง ๆ อย่ำงเต็มที่ เช่น ศำสนำคริสต์ ศำสนำพุทธ ซึ่งเป็นศำสนำ

ประจ ำรัฐทิเบต อิสลำม ซึ่งเป็นศำสนำส ำคัญของซินเจียง ส ำหรับลัทธิที่ถูกก่อตั้งขึ้นมำใหม่ 

อย่ำงเช่น ฟำหลุนกง ก็ถูกทำงกำรปรำบปรำมอย่ำงหนัก 

จำกกำรเปรียบเทียบประเทศกรณีศกึษำ สำมำรถสรุปโดยสังเขปดังตอ่ไปนี้  

1. ประเทศที่เป็นประชำธิปไตย มักมีกลุ่มที่มสี่วนร่วมทำงกำรเมืองสูง และมีควำมสัมพันธ์

ทำงสังคมแนวรำบมำกกว่ำประเทศที่เป็นเผด็จกำร ในกรณีนี้ ยกเว้นอินเดีย ซึ่งมีปัจจัยอื่นเข้ำมำ

เกี่ยวข้องด้วย เชน่ คติควำมเชื่อ และจำรีตประเพณี  

2. ประเทศที่เป็นประชำธิปไตย อำจหันมำให้ควำมส ำคัญต่อควำมเป็นกลุ่มและเรื่องของ

ควำมมั่นคงมำกกว่ำควำมเป็นปัจเจกชน และเสรีภำพในหลำยกรณี เช่น เกิดควำมวุ่นวำย

ทำงกำรเมอืง หรอืควำมเสื่อมทรำมของสังคม ดังเชน่อินเดีย และสหรัฐอเมริกำ 

3. ประเทศที่เป็นเผด็จกำร ซึ่งคุ้นเคยกับวัฒนธรรมแบบแนวดิ่ง จะให้ควำมศรัทธำ

ต่อตัวบุคคล ในฐำนะบุคคลที่เข้มแข็ง มำกกว่ำประเทศที่เป็นประชำธิปไตย กรณียกเว้นได้แก่

อินเดีย ซึ่งมีลักษณะทำงวัฒนธรรมที่ค่อนไปทำงเผด็จกำรในบำงครัง้ 

4. ประชำชนของทุกประเทศที่เป็นกรณีศึกษำจะมีกำรยึดมั่นต่ออัตลักษณ์ของ

ชำติโดยรัฐบำลในประเทศกลุ่ม เผด็จกำรจะมีบทบำทอย่ำงสูงในกำรเสริมสร้ำงอัต

ลักษณ์ เพื่อให้ประชำชนได้ยึดมั่น เพื่อเสริมอ ำนำจในกำรปกครอง แต่ไม่ว่ำประชำธิปไตยหรือ

เผด็จกำรอย่ำงเช่น อินเดีย หรอืจนี ก็ต้องพบกับควำมขัดแย้งในเรื่องเชื้อชำติและศำสนำ  

5. ไม่วำ่ประเทศประชำธิปไตยหรอืเผด็จกำร ชนกลุ่มน้อย เช่น ผูห้ญิง และพวกรักร่วมเพศ 

ยังถูกกีดกั้น ไม่ให้ได้รับสิทธิและโอกำสในด้ำนต่ำง ๆ ทำงกำรเมือง และสังคม อันสะท้อนให้เห็นถึง

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่ให้ผู้ชำยเป็นใหญ่ ซึ่งยังด ำรงอยู่คู่ขนำนและมีอิทธิพลต่อรูปแบบกำรเมอืง 
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สรุป  

        วัฒนธรรมทำงกำรเมอืง หมำยถึง แบบแผนควำมคิดและกำรกระท ำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต

ของมนุษย์ ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง เช่น จำรีต ประเพณี วิถีชีวิต 

ควำมเช่ือ ควำมเป็นอยู่ ภำษำ กำรแสดงออกทำงเพศ ฯลฯ อันเกี่ยวข้องกับกำรเมอืง กำรศึกษำ

โดยเกเบรียล อัลมอนด์และซิดนีย์ เวอร์บำ แบ่งประชำชนเป็น 3 กลุ่ม ตำมวัฒนธรรมทำงกำรเมือง 

คือ 1. กลุ่มมีสว่นร่วมหรอืกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองสูง 2. กลุ่มไพร่ฟำ้หรอืกลุ่มที่ปฏิบัติตำมรัฐ

เพียงอย่ำงเดียว 3. กลุ่มคับแคบหรือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องกำรเมือง โดยกำรศึกษำเห็นว่ำ

ทุกรัฐต้องมีทั้ง 3 กลุ่มนี้สลับกันไป นอกจำกนี้รูปแบบต่ำง ๆ ของวัฒนธรรม ยังส่งผลถึงเรื่อง

กำรเมืองในทำงอ้อม เช่น กำรแต่งกำย และเรื่องทำงเพศ ซึ่งเป็นไปตำมทฤษฎีกำรครองควำมเป็นใหญ่

ของอันโตนีโอ กรัมช ีที่เสนอว่ำชนช้ันกลำงใช้อุดมกำรณ์ผ่ำนวัฒนธรรมดังกล่ำว เพื่อครอบง ำชน

ช้ันล่ำง วัฒนธรรมทำงกำรเมือง มีประเด็นส ำคัญคือ 1. ควำมเชื่ออ ำนำจรัฐ เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ 

ทำงสังคม แบ่งออกเป็น 1.1 ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบแนวดิ่ง คือ ชนช้ันปกครองอยู่เหนือกว่ำ

ชนช้ันอื่น 1.2 ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบแนวรำบ คือ ทุกชนช้ันอยู่เท่ำกัน 2. กลุ่มหรือปัจเจกชน 

คือ ประเทศนั้นให้ควำมส ำคัญแก่กลุ่มหรือตัวบุคคล 3. เสรีภำพหรอืควำมมั่นคง คือ ประเทศนั้น

ใหค้วำมส ำคัญแก่เสรีภำพหรือควำมมั่นคงของรัฐ 4. กำรสร้ำงควำมชอบธรรมแก่ระบบกำรเมือง 

คือ ประชำชนในประเทศนั้นเชื่อมั่นในรัฐบำลของตนหรอืไม่ และ 5. ชุมชนทำงกำรเมอืง คือ ประชำชน

ในประเทศนั้นให้ควำมส ำคัญแก่องค์กรทำงกำรเมืองใด และมีควำมผูกพันกับอัตลักษณ์ประจ ำชำติ

หรอืไม่    

ประเทศกรณีศึกษำได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ซึ่งเน้นควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบแนวรำบ 

สังคมอเมริกันเคยให้ควำมส ำคัญแก่ชุมชน แต่ต่อมำก็หันมำเน้นปัจเจกชน อันส่งผลให้เกิด

ปัญหำต่ำง ๆ โดยเฉพำะในเมืองใหญ่ สังคมอเมริกันยังมีควำมแตกแยกในด้ำนอุดมกำรณ์

เช่น พวกที่ต่อต้ำนกับพวกที่สนับสนุนสิทธิ และเสรีภำพของชนกลุ่มน้อย เช่น พวกรักร่วมเพศ 

หรือผู้หญิง ยังได้รับสิทธิและโอกำสทำงอำชีพน้อยกว่ำผู้ชำย สังคมอเมริกันแม้ให้ควำมส ำคัญ

เรื่องเสรีภำพ แต่เมื่อพบกับกำรก่อกำรร้ำย เมื่อวันที่ 11 กันยำยน ปี 2001 คนอเมริกันใหค้วำมส ำคัญ

ด้ำนควำมมั่นคงมำกกว่ำ เช่นเดียวกับกำรหันมำให้ควำมไว้วำงใจแก่รัฐบำลมำกกว่ำเดิม 

สังคมอเมริกัน แม้เน้นเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ และศำสนำ แต่ยังให้ควำมส ำคัญแก่

คนผวิขำวมำกว่ำคนสีผิวอื่น โดยเฉพำะภำยหลังเหตุกำรณ์ 9/11 ได้ท ำใหค้วำมขัดแย้งทำงศำสนำ

โดยเฉพำะกับผูน้ับถือศำสนำอสิลำม 
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ส ำหรับอินเดียนั้น แม้เป็นประชำธิปไตย แต่มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบแนวดิ่ง

เพรำะวัฒนธรรมทำงกำรเมือง ที่จำรีตและศำสนำอันน ำไปสู่กำรกีดกันสิทธิและเสรีภำพ

ของชนกลุ่มน้อย เช่น ผู้หญิง และพวกรักร่วมเพศ สังคมอินเดียแม้เคยให้ควำมส ำคัญแก่ชุมชน

แต่ต่อมำก็หันมำเน้นปัจเจกชน เพรำะกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ และลัทธิบริโภคนิยม 

เช่นเดียวกับกำรมีคนรุ่นใหม่ และชนชั้นกลำง ท ำให้มีกำรต่อต้ำนระบบสังคมแบบเก่ำ ๆ 

และยังน ำไปสู่กำรแตกต่ำงทำงฐำนะและเศรษฐกิจอย่ำงสูงในอินเดีย คนอินเดียให้ควำมไว้วำงใจ

ต่อรัฐบำลกลำง แต่ก็ต้องเสื่อมลงในบำงช่วง  เพรำะกำรปกครองแบบรวมศูนย์อ ำนำจ

ของนำยกรัฐมนตรีอินทิรำ คำนธี นอกจำกนี้ ควำมยึดมั่นในอัตลักษณ์ประจ ำท้องถิ่นของคนอินเดีย

ได้ก่อให้ขัดแย้งระหว่ำงเชื้อชำติของอินเดียเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับควำมขัดแย้งระหว่ำงศำสนำ

โดยเฉพำะฮินดูกับอิสลำม 

ส่วนจีน มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบแนวดิ่ง เพรำะวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่อิงกับ

ลัทธิขงจื้อ และควำมวุ่นวำยทำงสังคมกับกำรเมือง ท ำให้คนจีนมีแนวโน้มเชื่อฟังผู้มีอ ำนำจ

และเรื่องส่วนรวมมำกกว่ำควำมเป็นปัจเจก สังคมจนีในยุคของเหมำ เจ๋อตง ยังได้รับกำรปลูกฝัง

ต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่เน้นควำมเป็นรัฐและระบบทำงสังคมใหม่  ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม 

กำรเปิดประเทศในยุคเติ้ง เสี่ยวผงิ ได้ท ำให้เกิดชนช้ันกลำงใหม่ ที่ค ำนึงถึงเรื่องส่วนตัว มำกกว่ำ

ชุมชน และยังน ำไปสู่กำรเสื่อมควำมศรัทธำต่อรัฐบำล อันน ำไปสู่กำรประท้วงครั้งใหญ่ที่จตุรัส

เทียนอันเหมิน ในปี 1989 อย่ำงไรก็ตำมสังคมจีนก็ยังเต็มไปด้วยอคติทำงเพศ เช่น สิทธิและโอกำส

ของผู้หญิง กับพวกรักร่วมเพศ ยังคงถูกจ ำกัด อคติทำงเพศยังน ำไปสู่จ ำนวนที่ไม่สมดุลระหว่ำง

ประชำกรชำยและหญิง จนียังมุ่งเน้นที่อัตลักษณ์ของชำวฮั่น และที่ถูกก ำหนดโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ 

อันก่อใหเ้กิดควำมขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อย เช่น ทิเบต และอุยกูร์ รวมไปถึงกลุ่มนับถือศำสนำต่ำง ๆ 

 

ค าถามส าหรับการอภิปราย 

        1. วัฒนธรรมทุกแง่มุมสำมำรถเกี่ยวข้องกับกำรเมอืงได้หรอืไม่ 

       2. กำรแบ่งกลุ่มวัฒนธรรมทำงกำรเมืองได้ 3 กลุ่ม ตำมเกเบรียล อัลมอนด์และซิดนีย์ 

เวอร์บำ มีควำมสมเหตุสมผลหรอืไม่ เพรำะเหตุใด 

3. ท่ำนคิดว่ำเรำจะสำมำรถแบ่งควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบแนวดิ่ง  และแนวรำบ

ได้อย่ำงสิ้นเชิงในสังคมใดสังคมหนึ่งหรอืไม่ เพรำะเหตุใด 

4. ท่ำนคิดว่ำรัฐควรเน้นควำมเป็นปัจเจกชน หรอืชุมชนมำกกว่ำกัน เพรำะเหตุใด 

5. ท่ำนคิดว่ำสังคมอเมริกัน มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบแนวรำบจริงหรือไม่  

เพรำะเหตุใด 
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6. ท่ำนคิดว่ำอินเดียจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทำงกำรเมอืงใหส้อดคล้องกับประชำธิปไตย

ได้หรอืไม่ อย่ำงไร  

7. ระหว่ำงกำรปกครองที่น ำโดยบุคคลที่เข้มแข็ง กับกำรปกครองที่เน้นกำรมีส่วนรว่ม

ของประชำชน ตำมลักษณะแบบประชำธิปไตย ท่ำนคิดว่ำกำรปกครองแบบไหนดีกว่ำกัน 

เพรำะเหตุใด 

 

บรรณานุกรม 

Axford, B.,Browning,G.K.,Huggins,R.,Rosamond,B.,Grant,A.,and Turner,J.(2002). Politics: 

An Introduction. London and New York: Routledge. 

Barrington, L.,Bosia,M.J.,Bruhn,K.,Giaimo,S.,and McHenry,Jr.,D.E.(2010). Comparative 

Politics: Structure& Choices. Boston: Cengage Learning. 

BBC. (11, January 2010). China faces growing gender imbalance. Retrieved 7, 

October 2015 from http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8451289.stm 

BBC. (7, December 2011). India income inequality doubles in 20 years, says OECD. 

Retrieved 7, October 2015 from http://www.bbc.com/news/world-asia-india-

16064321 

Blinder, A. and Lewin, T. (2015). Clerk in Kentucky Chooses Jail Over Deal on Same-

Sex Marriage. Retrieved 3, September 2015 from 

http://www.nytimes.com/2015/09/04/us/kim-davis-same-sex-

marriage.html?_r=0 

Chung, C.C. (2002). China's 'War on Terror': September 11 and Uighur Separatism. 

Retrieved 10, October 2015 from http://www.cfr.org/china/chinas-war-terror-

september-11-uighur-separatism/p4765 

Dyck, R. (Ed.). (2006). Studying Politics: An Introduction to Political Science. USA: 

Thomson Nelson 

Flores, R. (2015). Obama pushes Senate to pass Patriot Act extension. Retrieved 

May 30, 2015 from http://www.cbsnews.com/news/obama-pushes-senate-to-

pass-patriot-act-extension/ 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-16064321
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-16064321
http://www.nytimes.com/2015/09/04/us/kim-davis-same-sex-marriage.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/09/04/us/kim-davis-same-sex-marriage.html?_r=0
http://www.cfr.org/china/chinas-war-terror-september-11-uighur-separatism/p4765
http://www.cfr.org/china/chinas-war-terror-september-11-uighur-separatism/p4765
http://www.cbsnews.com/news/obama-pushes-senate-to-pass-patriot-act-extension/
http://www.cbsnews.com/news/obama-pushes-senate-to-pass-patriot-act-extension/


267 

 

Goldenberg, S. (2006). Islamophobia worse in America now than after 9/11, survey 

finds. Retrieved May 30, 2015 from 

http://www.theguardian.com/world/2006/mar/10/usa.religion 

Hauss, C. (2009).Comparative Politics:Domestic Response to Global Challenges. 

New York: Wadworth Cengage learning.   

Krishnan, M. and Shams, S. (2015). Caste violence in India's Gujarat puts PM Modi 

in a fix. Retrieved 27, August 2015 from  http://www.dw.com/en/caste-

violence-in-indias-gujarat-puts-pm-modi-in-a-fix/a-18677199 

Sampath, R. (2015). India has outlawed homosexuality. But it’s better to be 

transgender there than in the U.S. Retrieved from 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/29/india-has-

outlawed-homosexuality-but-its-better-to-be-transgender-there-than-in-the-

u-s/ 

Slavicek, L. C. (2010). The Chinese Cultural Revolution.USA: Chelsea House 

Smith, J. (2015). India is in denial about its rape culture-but then so are we. 

Retrieved 8 March, 2015 from http://www.independent.co.uk/voices/india-is-in-

denial-about-its-rape-culture-but-then-so-are-we-10093481.html 

Wikipedia. (2015). Women in the United States Senate. Retrieved 13, October 2015 

from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_the_United_States_Senate#Women_senato

rs_for_the_114th_Congress 

http://www.theguardian.com/world/2006/mar/10/usa.religion
http://www.dw.com/en/caste-violence-in-indias-gujarat-puts-pm-modi-in-a-fix/a-18677199
http://www.dw.com/en/caste-violence-in-indias-gujarat-puts-pm-modi-in-a-fix/a-18677199
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/29/india-has-outlawed-homosexuality-but-its-better-to-be-transgender-there-than-in-the-u-s/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/29/india-has-outlawed-homosexuality-but-its-better-to-be-transgender-there-than-in-the-u-s/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/29/india-has-outlawed-homosexuality-but-its-better-to-be-transgender-there-than-in-the-u-s/
http://www.independent.co.uk/voices/india-is-in-denial-about-its-rape-culture-but-then-so-are-we-10093481.html
http://www.independent.co.uk/voices/india-is-in-denial-about-its-rape-culture-but-then-so-are-we-10093481.html

