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บทนา
กระแสความคิดวําด๎วยการเมืองภาคพลเมือง
ความหมายของคาวํา “พลเมือง” ในโลกตะวันตก
ความเป็นพลเมืองในสมัยใหมํ
ความเป็นพลเมืองกับการสร๎างอานาจรัฐแบบประชาธิปไตย
การปกครองโดยประชาชนหรือประชาชนมีสํวนรํวม?
ประชาธิปไตยกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานสื่อสาธารณะ
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บทนา
การทาความเข๎าใจความสาคัญของพลเมืองจาเป็นต๎องเข๎าใจความหมายของพลเมืองในเบื้องต๎น
เสียกํอน ในการนี้ หนีไมํพ๎นที่เราจะต๎องพิจารณาถึงความแตกตํางระหวํางคาที่คล๎ายกัน ได๎แกํ “ราษฎร” และ
“ประชาชน” หรือ “ปวงชน” กับ “พลเมือง”โดยพิจารณาจากความเข๎าใจของชนชั้นนา และจากความหมายที่
คนทั่วไปเข๎าใจวําเป็นอยํางไร?
ในแงํกฎหมายนั้น เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใหมํ ๆ ในธรรมนูญการปกครองแผํนดินสยาม พ.ศ.
๒๔๗๕ มีการใช๎คาวํา “ราษฎร” ในความหมายของคาวําปวงชนหรือประชาชนที่เข๎าใจกันในปัจจุบัน โดย
ไมํมีการใช๎คาวํา “พลเมือง” เลย แตํเมื่อประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ.๒๔๗๕ แล๎ว คาวํา “ชน”
หรือ “ปวงชน” หรือ “ประชาชน” จะเข๎าแทนที่คาวํา “ราษฎร” ในฐานะเป็นคาที่ใช๎กลําวแทนคาวํา “ราษฎร
ทั้งหลาย” อันเป็นที่มาของอานาจอธิปไตย*ในฐานะสํวนรวม
แตํแม๎ในรัฐธรรมนูญจะไมํใช๎คาวํา “ราษฎร” ในฐานะที่มาของอานาจการปกครองสูงสุดแล๎วก็ตาม
คาวํา “ราษฎร” จะยังคงใช๎ในความหมายของผู๎แทนราษฎร และสภาผู๎แทนราษฎรตํอมา สํวนการนาคาวํา
“พลเมือง” มาใช๎ในบริบทของรัฐธรรมนูญนั้น มีมาตั้งแตํรัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ.๒๔๗๕ ในบริบทของ
ขอบเขตการใช๎สิทธิเสรีภาพที่วํา ต๎องไมํเป็นปฏิปักษ์ตํอ “หน้าที่พลเมือง”หลังจากนั้นคาวํา “พลเมือง” ก็ใช๎
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รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๒ ใช๎คาวํา อานาจอธิปไตยยํอมมาจาก “ปวงชนชาวสยาม” แทนคาวํา อานาจสูงสุด
ของประเทศนั้นเป็นของ “ราษฎรทั้งหลาย” ในธรรมนูญการปกครองแผํนดินสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ และตํอมาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๘๙ จึงหัน
มาใช๎คาวํา อานาจอธิปไตยยํอมมาจากปวงชนชาวไทย
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ในรัฐธรรมนูญฉบับตําง ๆ ในบริบทของ “หน้าที่พลเมือง” มาโดยตลอด เทําที่ผู๎เขียนทราบยังไมํเคยใช๎ใน
บริบทของ “สิทธิ” หรือ “อานาจ” เลย ทั้งนี้โดยคาวํา“อานาจอธิปไตย” นั้นใช๎ควบคูํกับคาวํา “ชนชาวไทย”
หรือ “ปวงชนชาวไทย” มาตลอด โดยเริ่มใช๎คานี้แทนคาวํา “ชนชาวสยาม” มาตั้งแตํรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๔๘๙
ข๎อนําคิดจากถ๎อยคาที่ใช๎ในรัฐธรรมนูญของไทย วําเมื่อใดจะใช้คาว่า “ราษฎร” เมื่อใดจะใช้คาว่า
“พลเมือง” และเมื่อใดจะใช้คาว่า “ชนชาวไทย” “ประชาชน” หรือ “ปวงชน” ก็คือ อะไรเป็นเหตุผล
เบื้องหลังของการใช้ถ้อยคาเหล่านี้ และพึงใช้คาเหล่านี้ในบริบทใด?
นําคิดด๎วยวํา ความสัมพันธ์ระหวําง “ปวงชน” กับ “พลเมือง” ควรเป็นอยํางไร? และโดยที่ “ปวง
ชน” เป็นที่มาหรือเป็นเจ๎าของอานาจอธิปไตยดังที่ตราไว๎ในรัฐธรรมนูญ ๒๔๗๕ มาตรา ๒ วํา“อานาจ
อธิปไตยยํอมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู๎ทรงเป็นประมุขทรงใช๎อานาจนั้น แตํโดยบทบัญญัติ
แหํงรัฐธรรมนูญนี้” และประโยคทานองนี้ยังคงใช๎มาในรั ฐธรรมนูญของเราทุกฉบับตราบจนถึงปัจจุบัน ก็
ชวนให๎คิดตํอไปวํา พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแหํงรัฐผู๎ทรงใช๎อานาจอธิปไตยของปวงชนกับปวงชน
และพลเมืองมีความสัมพันธ์กันอยํางไร?

กระแสความคิดว่าด้วยการเมืองภาคพลเมือง
ความสนใจตํอความหมายของ “พลเมือง” ในหมูํชนชั้นนาของไทยมีขึ้นในบริบทของการพัฒนา
ทางการเมือง และการปฏิรูปการเมืองในราว ๒๐ ปี มานี้ โดยเฉพาะตั้งแตํยุครัฐบาลชาติชาย ซึ่งดาเนิน
นโยบายสํงเสริมอานาจฝ่ายการเมืองของพลเรือน และลดทอนอานาจของระบบราชการโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ทหาร จนเกิดการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเกิดกระบวนการตํอต๎านรัฐบาลที่สืบทอดอานาจมาจาก
คณะรัฐประหาร เคียงคูํกันกับกระแสพัฒนาประชาธิปไตยที่แพรํไปทั่วโลกหลังการลํมสลายของกาแพง
เบอร์ลิน การลํม สลายของสหภาพโซเวียต และการปิดฉากของยุคสงครามเย็น เกิดกระแสพั ฒนา
ประชาธิ ป ไตย และสนับ สนุนการแขํ ง ขั นโดยเสรีอยํ างเป็นธรรมจนสํง ผลให๎ก ระบวนการเรีย กร๎อ ง
ประชาธิปไตยในประเทศขยายตัวขึ้นและเกิดปะทะกันขึ้นในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕

ผลของกระแสประชาธิปไตยสากล และกระแสโลกาภิวัฒน์ กํอให๎เกิดพลังหนุนชํวยขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน เรียกร๎องการมีสํวนรํวมทางการเมือง และสํงผลสะเทือนให๎เกิด
กระบวนการปฏิรูปการเมืองในประเทศอยํางกว๎างขวาง ในรูปของการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จน
เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในชํวงกลางปี ๒๕๔๐ ก็เกิดความพร๎อมใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
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ด๎วยการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเกิดระบอบการปกครองครองแบบประชาธิปไตยที่
ประชาชนมีสํวนรํวมขึ้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได๎ชื่อวําเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
หลังการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลดาเนินนโยบายรวบอานาจการเมือง สร๎างโครงขําย
อานาจผํานญาติ ครอบครัว และมิตรสหาย และลดบทบาทอานาจข๎าราชการ แม๎จะประสบความสาเร็จทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แตํก็ถูกวิจารณ์วําสํงเสริมพฤติกรรมฉ๎อราษฎร์บังหลวง เป็นเหตุให๎
เกิดกระบวนการประชาชนตํอต๎านรัฐบาลทักษิณอยํางกว๎างขวาง จนเปิดชํองให๎คณะทหารเข๎าทาการยึด
อานาจล๎มล๎างรัฐบาลและรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๔๙ แตํในทางกลับกัน หลังจากนั้นไมํนานก็เกิดปฏิกิริยา
ตํอต๎านตามมาด๎วยการจัดตั้งกระบวนการประชาชนตํอต๎านรัฐบาล “อามาตย์” ในเวลาตํอมา เหลํานี้เป็น
เครื่องสะท๎อนให๎เห็นวําการเมืองนอกสภา หรือที่มีผู๎เรียกวําการเมืองภาคประชาชนได๎เริ่มแสดงบทบาท
เข๎มแข็ง โดยประชาชนมีสํวนเข๎ารํวมมากขึ้นเรื่อย ๆ
อยํางไรก็ตามในบริบทของการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนนี้ ตํอมาไมํช๎าไมํนาน ก็จะ
มีผู๎โต๎แย๎งขึ้นวํา ไมํควรใช๎คาวําการเมืองภาคประชาชน แตํควรใช๎คาวําการเมืองภาคพลเมืองแทน
การขยายตัวของกระบวนการการเมืองภาคประชาชนนี้แม๎ด๎านหนึ่งจะแสดงให๎เห็นถึงความตื่นตัว
เข๎ า รํ วมก าหนดเจตน์จ านงทางการเมื องของประชาชน เป็น สัญลั ก ษณ์ ที่ดี ของพั ฒนาการในระบอบ
ประชาธิปไตย แตํในอีกด๎านหนึ่งก็กํอให๎เกิดความหํวงกังวลวํา อาจมีการวางแผนโดยใช๎กลอุบายชักจูง
กระบวนการภาคประชาชนให๎เคลื่อนไหวไปในทางที่มิชอบ จนอาจนาไปสูํการใช๎กาลังรุนแรงตํอกลุํม
ประชาชนด๎วยกัน หรือเพื่อล๎มล๎างอานาจรัฐตามอารมณ์ความรู๎สึกของฝูงชนได๎ ความกังวลทานองนี้ได๎
นาไปสูํความพยายามหาทางแก๎ไข ด๎วยพัฒนาคุณภาพของประชาชนให๎ยกระดับไปสูํความเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพทางการเมืองขึ้น
ความกังวลดังกลําวนี้ ได๎แสดงออกเป็นมาตรการสาคัญอันเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐ สํงผลให๎มีการจัดตั้งสถาบัน กองทุน และกลไกในการสํงเสริมการพัฒนาการเมืองขึ้น ดังจะเห็นได๎
จากการจัดตั้ง “สภาพัฒนาการเมือง” และ “กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง” ขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑† และตํอมาได๎มีการจัดตั้ง “สานักสํงเสริมการเมืองภาคพลเมือง” ขึ้นใน
สถาบันพระปกเกล๎าฯ ตั้งแตํ พ.ศ. ๒๕๕๒ และดาเนินกิจการเรื่อยมา

†

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได๎บัญญัติในหมวด ๕ เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน แหํงรัฐ สํวนที่ ๑๐ แนวนโยบายด๎านการ
มีสํวนรํวมของประชาชน โดยในมาตรา ๘๗ ได๎กาหนดให๎รัฐต๎องดาเนินการตามแนวนโยบายด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน ซึ่งใน (๔) ของ
มาตราดังกลําวได๎กาหนดวํา “สํงเสริมให๎ประชาชนมีความเข๎มแข็งในทางการเมือง และจัดให๎มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง เพื่อชํวยเหลือการดาเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของกลุํมประชาชนที่รวมกันในลักษณะเครือขําย
ทุกรูปแบบให๎สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต๎องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อให๎เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญดังกลําวบรรลุผล ใน
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ในระยะนี้เอง การดาเนินกิจกรรมด๎านการเมือง ที่เรียกกันวําการเมืองภาคพลเมืองก็ได๎รับการ
สํงเสริมให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น และเกิดมีรายงานขําวของสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับ “การเมืองภาคพลเมือง”
บทบาทของพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยอยํางหนาหูหนาตาขึ้นใน มีการแยกแยะความแตกตําง
ระหวําง “ประชาชน” กับ “พลเมือง” และ “ราษฎร” ให๎เห็นได๎บํอยครั้ง
ตัวอยํางเชํน ในระยะเริ่มแรกของสภาพัฒนาการเมือง อาจารย์ประเวศ วะสี ได๎กลําวไว๎ในการ
สัมมนาเรื่อง “เส้นทางสู่ความเข้มแข็ง....การเมืองภาคพลเมือง” ซึ่งสถาบันพระปกเกล๎าฯ และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน รํวมกับเครือขํายตําง ๆ จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑‡ โดยชี้ให๎เห็นวํา คาวํา “พลเมือง”
เป็นคาที่บํงบอกถึงคุณภาพในทางที่ “มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน มีอิสระ มีความรู้ มีเหตุผล มีส่วนร่วมใน
กิจการของส่วนรวม หรือกระบวนการทางนโยบาย” ยิ่งกวําคาวําประชาชนซึ่งไมํบํงบอกคุณภาพ และได๎
เสนอไว๎วําความเป็นพลเมืองมีคุณสมบัติในเชิงการเชื่อมโยงในเชิงเครือขําย เป็น Civil Society ซึ่งทําน
แปลวําคือ “สังคมแห่งความเป็นพลเมือง” หรือ“ประชาสังคม” หรือ “สังคมสันติประชาธรรม” ตามนัยที่
อาจารย์ป๋วย อี๊งภากรณ์ เคยกลําวไว๎ หรือกลําวอีกอยํางหนึ่งได๎วํา ความเป็นพลเมืองของสังคมก็คือมีความ
เป็นประชาธิปไตยโดยสาระนั่นเอง
ตํอมาเมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สานักสํงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล๎าฯ จัดให๎มี
โครงการ “พลเมืองวัยไส ใสํใจบ๎านเมือง” โดยจัดอบรมเยาวชนเพื่อเสริมสร๎างให๎เป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และในวันนั้นวิทยากรผู๎มาบรรยายคืออาจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ก็กลําวย้าวํา “สังคม
ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพได้ต้องเกิดจากประชาชนพ้นความเป็นราษฎรสู่ความเป็นพลเมือง และพลเมือง
จะเป็นกาลังสาคัญของบ้านเมือง”
เห็นได๎ชัดวํา ได๎มีความพยายามแยกความเป็นประชาชน ออกจากความเป็นพลเมืองขึ้นแล๎ว โดย
อาศัยคุณภาพของความเป็นพลเมืองเป็นเครื่องชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย
ตํอมาในเดือนสิงหาคม ปีเดียวกัน ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองไทย” ของอาจารย์
ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และอาจารย์แก๎วสรร อติโพธิ ก็มีการกลําวถึงการปฏิรูปการเมืองในแงํของการ
ปฏิรูปสังคม ด้วยการเสริมสร้าง “จิตสานึกของความเป็นพลเมือง” ของอาจารย์นครินทร์ ในขณะเดียวกัน
อาจารย์แก๎วสรร ก็กลําวถึงการปฏิรูปการเมืองด๎วยการ “ยกระดับราษฎรให้เป็นประชาชน” และชี้ให๎เห็นวํา
ต๎องแยกแยะให๎เกิดความเข๎าใจตํอไปวํา ประชาชนหรือปวงชนนั้น หมายถึง “พลเมือง” ที่รวมกันเป็น
ประชาชนในฐานะเป็นส่วนรวม ในฐานะที่เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย โดยมีพลเมืองเป็นสมาชิกของ
ประชาชน ในขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปมีฐานะเป็นเพียง“ราษฎร”เทํานั้น

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช๎เมื่อ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๑ จึงได๎กาหนดให๎มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขึ้น
‡
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
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อยํางไรก็ดี ความเข๎าใจข๎างต๎นนี้ยังจากัดอยูํในหมูํชนชั้นนาของไทยเทํานั้น ปัญหาว่า พลเมือง กับ
ราษฎร และประชาชน มีความหมายต่างกันอย่างไร และมีความเกี่ยวพันกันอย่างไร ยังเป็นปัญหา
ที่จัดได้ว่ายากแก่ความเข้าใจของคนทั่วไป
ความจริงข๎างต๎นนี้พิสูจน์ให๎เห็นได๎จากรายงานการสารวจความเห็นวําด๎วย ความเข๎าใจตํอคาวํา
พลเมือง ในหมูํนักศึกษามหาวิทยาลัย ๔ แหํง จานวนประมาณ ๒,๕๐๐ คน ซึ่งสถาบันพระปกเกล๎าฯ จัด
แถลงขําวขึ้น เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ โดยพบวํา นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจว่าคาว่าพลเมืองมีความหมายไม่
ต่างไปจากประชาชน และที่นําสนใจก็คือคนสํวนใหญํมองเห็นความหมายของพลเมืองในแงํข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับสถานะของบุคคลหรือตัวตนที่เป็นประชาชน โดยมองข๎ามมิติทางกฎหมายของพลเมืองในแงํสิทธิ
หน๎าที่และความรับผิดชอบในฐานะประชาชน
ความเชื่อในความสาคัญของพลเมืองดูเหมื อนวําจะได๎รับการสํงเสริมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได๎
จากเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ได๎เปิดแถลงขําวเรียกร๎องการปฏิรูปด๎วยคา
ขวัญวํา “เพิ่มพลังพลเมือง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า” ดูเหมือนวําความเป็นพลเมืองที่มีพลัง
จะเป็นปัจจัยสาคัญของการปฏิรูประดับชาติทีเดียว
แตํทวําในทางกลับกัน เมื่อเกิดเหตุชายฉกรรจ์ ๒ คน บุกชกอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะเห็นวํา
อาจารย์ทํานดังกลําวแสดงความเห็นทางการเมืองตํางจากความเห็นของตัว ในเรื่องการเรียกร๎องให๎มีการ
แก๎ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จนเป็นขําวโดํงดังไปทั่วเมื่อเร็ว ๆ มานี้ แม๎จะเป็นการกระทาที่อุก
อาจ มุํงฝ่าฝืนกฎหมายบ๎านเมืองในที่สาธารณะอยํางไมํเกรงกลัว จนศาลชั้นต๎นจะได๎พิพากษาลงโทษจาคุก
ไปแล๎ว ก็กลับมีข๎อเท็จจริงที่นําวิตกอยํางยิ่งตามมา กลําวคือ หลังเกิดเหตุดังกลําว มีการสื่อสารกันในหมูํ
ประชาชนที่นยิ มสื่อสารทางสังคมอยํางแพรํหลาย โดยคนจานวนหนึ่งในสื่อสารสังคมกลับพากันยกยํองวํา
การกระทาผิดดังกลําวเป็นการกระทาของ “พลเมืองดี”เพราะทาไปเพื่อปกป้องประโยชน์สํวนรวม
ปรากฏการณ์นี้ทาให๎เราควรหันมาทบทวนทาความเข๎าใจถึงความหมายของคาวํา “พลเมือง” กันอยําง
ระมัดระวังตํอไป

ความหมายของคาว่า “พลเมือง” ในโลกตะวันตก
คาวํา “พลเมือง”ในความหมายของสมาชิกชุมชนทางการเมือง ซึ่งมีสิทธิและหน๎าที่ในฐานะสมาชิก
ชุมชนการเมืองนี้ เป็นความหมายทานองเดียวกับคาวํา Citizen ในภาษาอังกฤษ หรือ citoyen หรือ bouregois
ในภาษาฝรั่งเศส หรือ Bürger ในภาษาเยอรมันนั้น มีความหมายและความเป็นมายาวนานตามที่เข๎าใจกันมา
ในยุโรปตั้งแตํสมัยกลาง หรือย๎อนไปถึงตั้งแตํราวยุคสุโขทัยและอยุธยาตอนต๎นวํา หมายถึงชนชั้นพํอค๎าวา
นิช ชํางฝีมือ และผู๎ทามาหากินอยูํในเขตเมือง ซึ่งเป็นเขตอยูํอาศัยและประกอบกิจการอันมีกาแพงล๎อมรอบ
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อยํางมั่นคง และเป็นผู๎มีวิถีชีวิตที่เป็นอิสระจากอานาจปกครองของมูลนายและขุนนางซึ่งครอบครองดินแดน
หรือแวํนแคว๎นอันเป็นที่ตั้งของเมืองเหลํานั้น
เราอาจเรียกได๎วํา “พลเมือง” ก็หมายถึง “ชาวเมือง” นั่นเอง และสถานะของ “พลเมือง” หรือ
ชาวเมืองนี้จึงพิเศษกวําชาวบ๎าน ชาวชนบทหรือคนทั่วไปที่แม๎จะอยูํรวมกันเป็นหมูํพวก แตํไมํได๎อยูํในเมือง
ชาวเมืองตํางจากชาวบ๎านตรงที่บรรดาชาวเมืองมีสิทธิพิเศษในการมีอานาจปกครองตนเองเป็นเอกเทศ มี
ลักษณะเป็นเทศบาลที่เป็นอิสระ ไมํมีนายเหนือหัว หรือต๎องตกอยูํใต๎อาณัติหรืออานาจปกครองของขุนนาง
หรือเจ๎าศักดินาซึ่งเป็นเจ๎าที่ดินในท๎องถิ่นนั้น
วิถีชีวิตของขุนนางและเจ๎าศักดินานั้นแตกตํางจากวิถีชีวิตของ “พลเมือง” หรือ “ชาวเมือง” ซึ่งคํอยๆ
กํอตัวเป็นชนชั้นกลาง ตรงที่บรรดาขุนนางและเจ๎าศักดินาดาเนินวิถีชีวิตอยํางเจ๎านายที่แวดล๎อมไปด๎วยเหลํา
บําวไพรํ ทาสบริวารที่คอยรับใช๎ โดยทั้งขุนนางและเจ๎าศักดินาวางตนเป็นนายเหนือหัวบําวไพรํ ไมํทางาน
ด๎วยมือตนเองแตํดาเนินกิจการทั้งหลายด๎วยการออกคาสั่งบังคับบัญชาในฐานะผู๎นาชุมชน ในขณะที่
ความสัมพันธ์ของชาวเมือง หรือพลเมืองมีลักษณะคํอนไปในทางเสมอภาคเทําเทียมกัน
นอกจากนั้นบรรดาขุนนางและศักดินายังมีวิถีชีวิตผูกติดอยูํกับฐานะเจ๎าที่ดิน และการได๎ทรัพย์สิน
จากการเรียกเก็บสํวยสาอากร หรือผลผลิตจากการทาเกษตรกรรมขนาดใหญํที่ใช๎ทาสและบําวไพรํเป็น
แรงงาน ในแงํนี้ยํอมตํางไปจากวิถีชีวิตของพลเมืองหรือชาวเมืองในสมัยกลางซึ่งอยูํในแวดวงการค๎าพาณิชย์
ที่ได๎ทรัพย์สินมาโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนตอบแทนผลประโยชน์บนพื้นฐานของการตกลงตามความสมัคร
ใจของคูํกรณีเป็นหลัก และสํงเสริมความสัมพันธ์แบบเสมอภาค วิถีชีวิตเชํนนี้จึงนับวําแตกตํางจากวิถีชีวิต
ในชุมชนทางการเมืองในรูป Polites แบบกรีก หรือ civil romanus แบบโรมัน ซึ่งแม๎สมาชิกจะเป็นอิสระชน
และมีสิทธิมีเสียงในการปกครองตนเองทานองเดียวกัน แตํชาวเมืองกรีกและโรมันนั้นล๎วนดารงฐานันดร
โดยเข๎าเป็นสมาชิกของชุมชนการเมืองในฐานะเป็นเจ๎าที่ดินด๎วยกันทั้งสิ้น
พลเมืองหรือชาวเมืองในความหมายที่พัฒนาขึ้นมาในสมัยกลางตํอเนื่องมาถึงสมัยใหมํนี้ยั งมีโลก
ทัศน์ หรือทัศนะตํอโลกและสิ่งรอบตัวที่พิเศษแตกตํางจากโลกทั ศน์ของชาวบ๎านทั่วไปกลําวคือมีลักษณะ
นิยมยกยํองการทางาน หรือการประกอบกิจการตามความคิดริเริ่มหรือความสมัครใจของตนเองอยํางมี
แผนการ โดยมีฐานะเป็นหุ๎นสํวน หรือลูกจ๎างตามสัญญาที่ตกลงกันด๎วยความยินยอมพร๎อมใจ พวกเขา
แตกตํางจากชาวนาและชาวบ๎านตรงที่ไมํยึดติดกับแบบแผนหรือจารีตประเพณีดั้งเดิม
โลกทรรศน์ของพลเมืองหรือชาวเมืองยังแตกตํางจากเจ๎าขุนมูลนายซึ่งเน๎นการออกคาสั่งแกํผู๎ที่อยูํใต๎
อานาจบังคับบัญชาในฐานะผู๎มีอานาจเหนือ เจ๎าขุนมูลนายนั้นไมํนิยมทางานด๎วยน้ามื อหรือแรงงานของ
ตนเอง และเห็นการทางานด๎วยตนเองเป็นของต่า ไมํเหมือนการออกคาสั่งหรือบัญชาผู๎อื่นในฐานะผู๎เป็นนาย
ซึ่งเป็นของสูง นอกจากนี้พลเมืองหรือชาวเมืองในความหมายนี้ยังมีทัศนะที่นิยมการวางแผนแบบคิด
คานวณลํวงหน๎าในเชิงการค๎าพาณิชย์หรือในเชิงเศรษฐกิจ และอาศัยการเจรจาตํอรอง และการตกลงรํวมงาน
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หรือรํวมลงทุนกันประกอบกิจการเป็นด๎านหลัก ในขณะที่พวกชํางฝีมือรุํนเกํายังนิยมและภูมิใจกับการ
ทางานด๎วยมือยิ่งกวําการวางแผนประกอบการ และตั้งตนอยูํในแบบแผนแบบพื้นบ๎าน
การยกยํองการวางแผน และการคิดและตัดสินใจอยํางมีเหตุผลทางเศรษฐกิจโดยลาพังของคนแตํ
ละคนในฐานะที่เป็นปัจเจกชนที่ต๎องรับผิดชอบตํอชะตากรรมของตนเองจึงเป็นแบบแผนและคํานิยมในการ
ดาเนินชีวิตที่กลายมาเป็นรากฐานของพลเมืองในสมัยใหมํ ที่แตกตํางไปจากคนทั่วไปในอดีตอยํางสิ้นเชิง
คุณธรรมสาคัญของพลเมือง หรือชาวเมืองคือความมีความพากเพีย รหรือความวิระยะอุตสาหะ
ประกอบกันเข๎ากับความอดออมและประหยัดอยํางมีแผนการลํวงหน๎า สิ่งนี้เป็นรากฐานสาคัญของความ
นิยมการประกอบการและสํงผลให๎เกิดการขยายตัวของธุรกิจการค๎าอันเป็นผลงานสาคัญของพลเมือง หรือ
ชาวเมืองในเวลาตํอมา คุณธรรมข๎อนี้ยังได๎รับการกระตุ๎นจากแรงบั นดาลใจทางศาสนาคริสต์แบบโปรเตส
แต๏นท์ในการแสวงหาความสาเร็จในชีวิต ซึ่งยํอมแสดงออกมาในรูปความมั่งคั่ง อันบรรดาผู๎ที่สาคัญตนวํา
เป็นพลเมืองมักถือวําเป็นเครื่องพิสูจน์หรือเป็นพยานที่บํงบอกวํา เขาเหลํานั้นเป็นที่โปรดปรานของพระผู๎
เป็นเจ๎า
ทั้งนี้เป็นไปตามคติที่นิยมกันตั้งแตํศตวรรษที่ ๑๖ ในหมูํพวกถือลัทธิคาลแวง (Calvinism) หรือ
นิกายฝ่ายโปรเตสแต๏นท์สายที่แพรํหลายในเนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และอเมริกาอีกด๎วย ในทางตรงกันข๎าม
สายความคิดนี้ถือวําความยากจนเป็นผลจากการขาดความอุตสาหะ งอมืองอเท๎า และเป็นเครื่องหมายของ
การไมํรู๎จักขวนขวาย และไมํเป็นที่โปรดปรานของพระผู๎เป็นเจ๎าเมื่อเวลาผํานไป คุณธรรมและวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองก็ดึงดูดชนชั้นผู๎ดีหรือชนชั้นเจ๎านายที่มีวิถีชีวิตใกล๎ชิดกับคนหมูํมากในสังคมเมือง เชํนบรรดาเจ๎า
ครองนคร ผู๎พิพากษา คณะลูกขุน ผู๎ปกครองท๎องถิ่นให๎คํอย ๆ ปรับตัวกลืนกลายวิถีชีวิตแบบพลเมือง หรือ
แบบชาวเมืองมากขึ้น โดยอาศัยการคบค๎าสมาคมและการสมรสระหวํางบุตรหลานของพวกผู๎ดีกับสมาชิกใน
ตระกูลคหบดี อยํางไรก็ดีวิถีชีวิตแบบชนชั้นกลาง หรือที่เรียกวําแบบพลเมืองนี้ก็มิได๎มีลักษณะเป็นเอกภาพ
หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเสมอ ดังเชํนที่เราจะเห็นได๎วํา พวกชนชั้นพํอค๎านั้นถือได๎วําเป็นกลุํมผู๎นาการ
ตํอสู๎เพื่อเสรีภาพในด๎านตําง ๆ โดยมีผลประโยชน์และความมีอิสระในการประกอบการค๎าเป็นผลพลอยได๎
อยูํเบื้องหลัง ขณะเดียวกันบรรดาชํางฝีมือและหัตถกรซึ่งเป็นชาวเมืองด๎วยกัน ตํางก็พยายามหวงสิทธิในการ
ประกอบการในเขตท๎องที่ของตัวไว๎เฉพาะสมาชิกของสมาคมชํางฝีมือของตัว เป็นต๎น
ความขัดแย๎งทางสังคมด๎านหลักในสมัยกลางนั้น เป็นความขัดแย๎งระหวํางการอ๎างความชอบธรรม
ในการวินิจฉัยตัดสินข๎อพิพาท หรือการอ๎างเขตอานาจศาลระหวํางฝ่ายศาสนจักร กับฝ่ายอาณาจักรซึ่งแสดง
ให๎เห็นในชุมชนเมืองด๎วย ดังจะเห็นได๎จากการอ๎างความชอบธรรมในการวินิจฉัยตัดสินข๎อพิพาททางการค๎า
และการประกอบการตําง ๆ ของผู๎ปกครองเมือง ซึ่งในที่สุดก็ตกไปอยูํในมือของพลเมืองหรือชนชั้นกลาง
โดยตกไปอยูํในมือของชุมชนหรือสมาคมพํอค๎าในรูปของอานาจการตัดสินข๎อพิพาทตามปกติประเพณีทาง
การค๎าหรือที่เรียกกันวํากฎหมายพํอค๎า หรือกฎหมายพาณิชย์ (lex mercatoria) นั่นเอง และนั่นได๎กลายเป็น
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ปัจจัยส าคั ญในการสํงเสริมการค๎ าพาณิชย์ ความมั่งคั่งและกลายมาเป็นรากฐานของความเป็นอิส ระทาง
การเมืองในเวลาตํอมา
กลําวได๎วําวิถีชีวิตแบบพลเมือง หรือแบบชนชั้นกลางที่คํอย ๆ พัฒนาขึ้นในยุโรปในชํวงปลายสมัย
กลางนั้นเป็นปรากฏการณ์สาคัญทั้งทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และในทางวัฒนธรรมผู๎ประกอบการค๎าที่มี
ฐานะมั่งคั่งขั้นเศรษฐีได๎เข๎ามามีบทบาทในทางสังคมแทนที่ศาสนจักร ชนชั้นขุนนาง หรือเจ๎านายที่เป็นชน
ชั้นปกครองดั้งเดิมมากขึ้น โดยแสดงออกมาทางศิลปวัฒนธรรมแบบชนชั้นกลาง ทั้งในรูปของการสํงเสริม
ศิลป วิทยาการ และวรรณกรรม ในรูปของการอานวยการสร๎างอาคารบ๎านเรือน ศาลาวําการ สถานศึกษา
และสถานที่ตั้งหนํวยงานสาธารณะตําง ๆ ที่มีความงดงามและยิ่งใหญํ ได๎รับความนิยมยกยํองมากขึ้นจนเข๎า
แทนที่คํานิยมในรูปแบบอาคารและความวิจิตรตระการตาของสิ่งกํอสร๎างดั้งเดิมของผู๎ทรงอานาจในยุคกํอน
นั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ
ชาวเมืองหรือพลเมืองได๎กลายเป็นชนชั้นกลางในรูปของชนชั้นผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่เพียบพร๎อมด๎าน
การศึกษา และเป็นผู๎ทรงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมของสังคม เป็นนักปราชญ์ เป็นผู๎สร๎างสรรค์ผลงานสาคัญทางศิลป
วิทยาการ ในรูปของนักเขียน ศิลปินที่แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบชนชั้นกลางให๎แพรํหลายมากขึ้น และ
คํอย ๆ แทนที่คํานิยมและวัฒนธรรมแบบผู๎ดี และวัฒนธรรมที่เน๎นความศรัทธาทางศาสนาจนทาให๎คํานิยม
และวัฒนธรรมเหลํานั้นถูกถือวําล๎าสมัยจนเจือจางลบเลือนไปเรื่ อย ๆ ทั้งนี้โดยชนชั้นผู๎ดีและเจ๎านายที่
ตระหนักถึงความทันสมัยและมีคํานิยมเปลี่ยนไปก็ได๎ให๎ความสนับสนุนพัฒนาการนี้อยํางมีนัยสาคัญด๎วย

ความเป็นพลเมืองในสมัยใหม่
เมื่อยํางเข๎าสูํสมัยใหมํ การขยายตัวของชนชั้นพํอค๎า และชนชั้นกลางได๎แสดงออกในรูปความ
ขัดแย๎งระหวํางชนชั้นกลางกับชนชั้นขุนนาง และเกิดปะทะกันจนเกิดความไมํสงบเป็นระยะ ๆโดยมีกษัตริย์
เข๎ามามีบทบาทในการไกลํเกลี่ยหรือเข๎าปราบปรามเพื่อรักษาความสงบไปในทางเป็นคุณแกํชนชั้นกลาง
และพัฒนาไปควบคูํกับการขยายตัวของอานาจกษัตริย์ในฐานะผู๎ทรงอานาจอธิปไตยที่มีอานาจสมบูรณ์
เด็ดขาดไมํตกอยูํใต๎อาณัติของผู๎ใด ตามหลัก princeps legibus solute ของ Jean Bodin ที่แพรํหลายในชํวง
ศตวรรษที่ ๑๖ และ Thomas Hobbes ในศตวรรษที่ ๑๗ และเป็นรากฐานความคิดทางการปกครองแบบ
ราชาธิปไตยที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแตํศตวรรษที่ ๑๗ เรื่อยมา โดยมีการพัฒนากลไกการปกครองที่
เป็นระบบระเบียบภายใต๎คาแนะนาของนักกฎหมายในรูปของเจ๎าพนักงานปกครอง และการจัดเก็บภาษี การ
รักษาความสงบ การทานุบารุงการเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม การจัดเก็บภาษี และการอานวยความ
ยุติธรรม ภายใต๎ระบบกฎหมาย
นับตั้งแตํศตวรรษที่ ๑๗ โดยเฉพาะหลังยุคสงครามศาสนาที่เรียกกันวําสงคราม ๓๐ ปี ซึ่งบรรดาเจ๎า
ครองนคร และชุมชนทางศาสนาและชุนทางการเมืองตําง ๆ ได๎สู๎รบกันจนอํอนแรงไปตาม ๆกัน ในที่สุดได๎
ตกลงทาสัญญาสันติภาพเรียกวําสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย เมื่อ ค.ศ. ๑๖๔๘ รับรองเสรีภาพในการนับถือ
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ศาสนา และอานาจรัฐเหนือเขตแดนของกษัต ริย์ราชวงศ์ตําง ๆ ในยุโรป เป็นรากฐานของการรับรองและ
สํงเสริมความเข๎มแข็งของรัฐชาติสมัยใหมํภายใต๎อานาจปกครองของกษัตริย์ที่มีพราชอานาจเหนือพระราช
อาณาเขต และมีราษฎรที่ตกอยูํใต๎อานาจบังคับของรัฐหรือองค์อธิปัตย์ในดินแดนอาณาเขตของรัฐนั้น ๆ
ในยุคศตวรรษที่ ๑๗ นี้เองที่ชนชั้นกลางในอังกฤษได๎เป็นพวกแรก ๆ ที่กํอให๎เกิดกระแสปฏิวัติและ
จัดตั้งรัฐบาลแบบสาธารณรัฐบนฐานของระบบรัฐสภาขึ้นเป็นพวกแรก ระหวํางชํวง ค.ศ. ๑๖๔๒/๖๘ และ
ตํอมาในปี ค.ศ. ๑๖๘๘ ชนชั้นกลางอังกฤษก็สามารถสถาปนาระบอบการปกครองที่ถือวําอานาจสูงสุดเป็น
ของรัฐสภา (Supremacy of Parliament) ขึ้นในอังกฤษ หลังจากนั้นจึงเกิดกระแสการเคลื่อนไหวเรียกร๎องให๎
มีการจัดตั้งอานาจรัฐของชนชั้นกลางตามหลักอานาจสูงสุดเป็นของสภาผู๎แทนราษฎรขึ้นในดินแดนตําง ๆ
แตํไมํประสบผลสาเร็จ
ในขณะเดียวกันในดินแดนภาคพื้นยุโรประหวําง ค.ศ. ๑๖๔๘ ถึงชํวงการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.๑๗๘๙
ซึ่งถือกันวําเป็นยุคแหํงสมบูรณาญาสิทธิราช ได๎เกิดการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็น
ประมุขของรัฐและผู๎ทรงอานาจอธิปไตยครั้งใหญํ โดยปรับตัวเข๎าสูํฐานะเป็นธรรมราชา (Enlighten Despot)
ซึ่งใช๎พระราชอานาจไกลํเกลี่ยผลประโยชน์ระหวํางชนชั้นขุนนางและชนชั้นกลาง และอาศัยข๎าราชการใน
ราชสานักซึ่งโดยทั่วไปเป็นผู๎รู๎ทางกฎหมายเป็นผู๎ดาเนินกิจการของรัฐ ทั้งในแงํการรักษาความสงบ การ
สํงเสริมการค๎าพาณิชย์ และการเกษตรกรรมตลอดจนเป็นผู๎อานวยความยุติธรรมในฐานะตุลาการอยํางมี
ประสิทธิภาพ
คุณูปการของระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือการเสริมสร๎างความเป็นเอกภาพ
ของอานาจรัฐ มีประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร๎อย และจัดระเบียบสังคมให๎เป็นปึกแผํน
ตํอเนื่องกันเป็นเวลานาน การใช๎กาลังตํอสู๎ห้าหั่นกันแตกแยกเป็นก๏กเป็นเหลําที่เคยมีมาในสมัยกลางก็คํอย ๆ
สูญสิ้นไป ทาให๎การพัฒนาระบอบการปกครอง ระบบราชการและระบบวินิจฉัยข๎อพิพาทโดยศาลเป็นไปได๎
การรักษาความสงบ การมีระบอบการปกครองที่เป็นแบบแผนเข๎าใจได๎ การอานวยความยุติธรรมตาม
กฎหมายนี้ได๎แทรกซึมเข๎าไปในจิตสานึกของประชาชนทีละน๎อย จนสํงผลให๎เกิดพัฒนาการทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการพัฒนาท๎องถิ่นในด๎านตําง ๆ ที่เป็นแบบแผนและเป็นปึกแผํนกว๎างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการใช๎อานาจสํวนกลางในการทานุบารุงการเกษตรกรรม และเลิกความสัมพันธ์แบบบําวทาสใน
เรือนเบี้ย บารุงรักษาวิถีชีวิตของเกษตรกรไมํให๎ถูกขูดรีด หรือทอดทิ้งให๎เป็นไปตามยถากรรมแบบที่เป็นมา
แตํเดิม
เป็นที่ยอมรับกันวําอานาจการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ดาเนินการทานุบารุงความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยของสังคมภายใต๎หลักคุณธรรมของกษัตริย์ผู๎ปกครองนี้ได๎สํงผลให๎การดาเนินวิถีชีวิตอยําง
มีเหตุผลและมีแบบแผนมีเป้ าหมายเป็นไปได๎ รวมทั้งทาให๎เกิดสานึกในการอยูํรํวมกันภายใต๎อานาจการ
ปกครองของกษัตริย์องค์เดียวกัน และกฎหมายเดียวกันเป็นปึกแผํนยิ่งขึ้น และเกิดกระบวนการจัดการศึกษา
และการเสริมสร๎างวินัยทางสังคมในการอยูํรํวมกันอยํางมีเหตุผลขึ้นการคุ๎มครองความเชื่อและการอุปถัมป์
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ศาสนาตําง ๆ ของกษัตริย์ทาให๎ผู๎มีความเชื่อตํางกันอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีใจกว๎าง เกิดการเสริมสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคม ระบบสาธารณูปโภค และรักษาอนามัย และการสาธารณสุข รวมทั้งเกิด
กระบวนการรํวมมือกันกาจัดภาวะไมํพึงประสงค์ในทางสังคม เชํนกระบวนการเลิกทาส เลิกไพรํให๎หมดไป
ภายใต๎การนาของกษัตริย์
ภายใต๎ราชาธิปไตยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ได๎เกิดความเชื่อในการปกครองแบบธรรมราชา
ขยายตัวขึ้นในศตวรรษที่ ๑๘ และกํอให๎เกิดกระแสการปฏิรูปการปกครองขึ้นเป็นระลอก ๆทาให๎เกิดการ
พัฒนาโครงสร๎างทางสังคม และจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางกฎหมายให๎มีเหตุมีผลทันสมั ย และสอดคล๎อง
กับหลักการทางมนุษยนิยมมากขึ้น มีการรับรองเสรีภาพในชีวิตรํางกายเสรีภาพทางทรัพย์สิน พัฒนา
การศึกษา และเสรีภาพในการปกครองตนเองอยํางกว๎างขวาง จนคํอยๆกลายเป็นกระแสเรียกร๎องเสรีภาพ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเวลาตํอมา
ในระยะแรก ๆ ความสัมพันธ์ระหวํางกษัตริย์กับประชาชน ก็คือความสัมพันธ์แบบมีอานาจเหนือ
ระหวําง “ผู๎ปกครอง” กับ “ผู๎ถูกปกครอง” หรือ “กษัตริย์” กับ “ราษฎร” ภายใต๎ข๎อความคิดเชํนนี้ “ราษฎร”
ยํอมต๎องสยบยอมตํออานาจปกครองของกษัตริย์ การแยกความแตกตํางระหวํางความเป็นพลเมือง กับความ
เป็นผู๎อยูํใต๎อานาจปกครอง ยังไมํปรากฏเดํนชัด แตํทวํากระแสความคิดเรียกร๎องเสรีภาพ และเรียกร๎องการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการปกครองที่ประชาชนเป็นผู๎กาหนดชะตากรรมของตนเองนั้น แท๎จริง
แล๎วตั้งอยูํบนรากฐานของความเชื่อมั่นในคุณคํา ศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพ และความสามารถปกครองตนเองของ
ประชาชน ด๎วยเหตุนี้นักปราชญ์ในศตวรรษที่ ๑๘ จึงได๎เริ่มแยกแยะฐานะพลเมืองออกจากฐานะไพรํฟ้า
ประชาชนหรือราษฎรทั่วไป
นักปราชญ์ในศตวรรษที่ ๑๘ ได๎ชี้ให๎เห็นวํา ฐานะ “พลเมือง” นั้นเป็นฐานะที่แตกต่างจากราษฎรใน
แง่ของความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ของตนในการมีสํวนรํวมทางการเมือง โดยชี้ให๎เห็นวํา“พลเมือง”
นั้นมีฐานะแตกตํางจากข๎าทาสบําวไพรํของพวกขุนนาง ตรงที่พลเมืองเท่านั้นที่จัดเป็นผู้มีหุ้นส่วนอยู่ใน
ประชาคมทางการเมืองที่เรียกว่า “รัฐ” ในขณะที่พวกบําวไพรํ หรือคนตํางด๎าวที่มาอาศัยอยูํในดินแดนนั้น
เป็นแตํคนในบังคับ หรือผู๎ถูกปกครอง เป็นมนุษย์ที่พึงได๎รับการเคารพในสิทธิแหํงชีวิตรํางกายและ
ทรัพย์สิน แตํไมํได๎มีสิทธิมีสํวนรํวมในการปกครอง ในแงํนี้สังคมพลเมืองจึงมีฐานะเสมือนกับห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบรรดาพลเมืองเป็นผู้ถือหุ้นและพลเมืองย่อมมีสานึกของความเป็นเจ้า ของสังคม
นั้น ๆ ทั้งในฐานะเป็นผู้มีสิทธิได้ประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ร่วมบารุงรักษาความเป็นปึกแผ่นของ
สังคมเป็นสาคัญ
ตัวอยํางของแนวคิดทานองนี้ปรากฏให๎เห็นได๎ในข๎อเขียนของนักคิดชํวงปลายศตวรรษที่ ๑๘
โดยเฉพาะในยุคแหํงการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งเชื่อวําในทุกๆที่ที่มนุษย์เข๎าผูกพันกันเป็นสังคมพลเมืองไมํวําจะ
เป็นสังคมทางการค๎าพาณิชย์ หรือเพื่อปกป้องแผํนดินหรือผลประโยชน์สํวนรวมอยํางใดอยํางหนึ่งรํวมกัน
นั้น ในทุกสังคมพลเมืองย่อมจะมีสาระทางคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่พลเมืองทั้งหลายมุ่งจะธารงไว้ร่วมกัน
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การเป็นสมาชิกในสังคมพลเมืองหรือสังคมของผู๎เจริญแล๎วนั้นคล๎ายกันกับผู๎ถือหุ๎นของสังคมนั้นนั่นเอง แม๎
ในหมูํบ๎านที่เล็กที่สุด ก็ยํอมมีเนื้อที่ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนที่สมาชิกทุกคนในหมูํบ๎านนั้นถือวํามีคุณคํา
สาหรับตน และมีสํวนใช๎หรือได๎ประโยชน์รํวมกันกับสมาชิกอื่น ๆ ในหมูํบ๎านนั้น และในทานองเดียวกัน
ในเมืองแตํละเมือง ก็มีแตํพลเมืองหรือผู๎ถือตนวําเป็นเจ๎าของสํวนหนึ่งสํวนใดของเมืองนั้นเทํ านั้นที่พึงมี
เกียรติและมีศักดิศ์ รีที่จะเรียกตนเองวําเป็นชาวเมืองหรือพลเมืองของเมืองนั้น ทั้งเป็นที่ยอมรับกันแพรํหลาย
วํา ชนชาติทั้งหลาย ในยุโรปก็ล๎วนแตํยึดถือวํา ตนเป็นเจ๎าของแผํนดินรํวมกันกับคนรํวมชาติ และคนในชาติ
เดียวกันยํอมแตกตํางจากคนชาติอื่นที่มิได๎มีสานึกเป็นเจ๎าของคุณคําสํวนรวมของชนชาติตัวรํวมกัน เป็นเหตุ
ให๎ทุกคนตํางมีสิทธิมีสํวนในการปกครองได๎ ตํางจากคนตํางถิ่นตํางด๎าว ซึ่งไมํมีสิทธิรํวมปกครอง
การแสดงความเป็นเจ๎าของชุมชนหรือความเป็นสมาชิกที่แท๎จริงของชุมชนนั้น รูปแบบดั้งเดิมที่สุด
ก็คือการมีสานึกในการปกป้องผืนแผํนดินของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งยํอมจะทดสอบและพิสูจน์ให๎เห็นครั้งแล๎วครั้ง
เลําผํานการทาสงครามปกป้องสิทธิปกครองตนเอง และทาให๎ความเป็นเจ๎าของชุมชนนั้น เป็นที่ประจักษ์แนํ
แกํใจแกํสมาชิกชุมชนนั้น อยํางไรก็ตาม เมื่อเวลาผํานไปความเป็นสมาชิกและความเป็นเจ๎าของชุมชนและ
ประเทศชาติบ๎ านเมืองก็อาจแสดงออกในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เชํนในยุคที่กิจการค๎าพาณิชย์และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสาคัญยิ่งขึ้น สมาชิกที่มีความหมายตํอสังคมมักจะเป็นผู๎ที่มีอานาจและอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจ ในแงํนี้ความเป็นหุ๎นสํวนในฐานะผู๎รํวมกันปกป้องดินแดนก็ยํอมต๎องยอมหลีกทางให๎กับ
ความเป็นหุ๎นสํวนแบบใหมํ คือหุ๎นสํวนในแงํผู๎รํวมกันสร๎างความมั่งคั่งและอยูํดีกันดีแกํสังคม ดังที่พลเมือง
ชนชั้นกลางได๎ ขยายตัวและอิทธิพ ลจนมี ความหมายและความส าคัญในฐานะผู๎มีความเจ๎าของสังคมใน
สมัยใหมํมากขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะฐานันดรที่สาม (tiers e’tat) นั่นเอง และเหตุนี้เองเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป
พลเมืองในยุคดั้งเดิมที่เป็นสังคมพลเมืองของเจ๎าที่ดิน ก็ต๎องหลีกทางให๎แกํพลเมืองในสังคมของอิสรชนผู๎มั่ง
คั่ง หรือพลเมืองแบบชนชั้นกลาง หรือเสรีชนที่แสดงความเป็นเจ๎าของสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ

ความเป็นพลเมืองกับการสร้างอานาจรัฐแบบประชาธิปไตย
นักปราชญ์คนสาคัญในสายอุดมคตินิยม (German Idealism) อยําง Fichte (1762-1814) และ Hegel
(1770-1831) นับเป็นผู๎กระตุ๎นเตือนให๎โลกเห็นความสาคัญของความเป็นมนุษย์ในแงํของการประจักษ์แจ๎ง
ในจิตสานึกของตนเอง หรือคุณคําแหํงความรู๎ตัวของมนุษย์ โดย Fichteได๎อธิบายไว๎อยํางนําฟังวํา “ความ
เป็นพลเมืองนั้น แท้จริงแล้วก็คือการมีชีวิตทางการเมืองของมนุษย์นั่นเอง (vita civilis sive politica)” และ
ในแง่นี้ความเป็นรัฐ กับความเป็นพลเมืองย่อมเป็นสิ่งเดียวกันและความเข้าใจความหมายของ “ความเป็น
พลเมือง” ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมาก็คือการยอมรับว่ามีความหมายเดียวกันกับความเป็นผู้เจริญ
เป็นอารยชนใน “สังคมของพลเมือง” หรือ“ประชาสังคม” นั่นเอง
ตามแนวความคิดนี้ มนุษย์ที่รวมเข๎ากันเป็นกลุํมก๎อนจากหมูํญาติไปสูํความเป็นชนชาติเดียวกันนั้น
เมื่อเกิดความเป็นปึกแผํนจนเกิดสานึกแหํงการอยูํรํวมกันอยํางมีกฎเกณฑ์แบบแผนที่เป็นชุมชน ในลักษณะ
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ที่บุคคลที่รวมกันนั้นดาเนินวิถีชีวิตรํวมกันอยํางที่พอเรียกได๎วําเป็ นวิถีชีวิตของผู๎เจริญ มีวิถีชีวิตอยํางอารย
ชน หรือวิถีชีวิตแห่งพลเมืองแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเป็น “สังคมพลเมือง” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็น “รัฐ”
นั่นเอง ในแงํนี้ความเป็นพลเมืองยํอมเป็นพลเมืองแหํงรัฐอันกอรปด๎วย ความมีสิทธิและหน๎าที่ตํอรัฐหรือตํอ
ความดีงามสํวนรวมอันเป็นคุณคําที่ผูกพันสมาชิกไว๎ด๎วยกันเสมอไป สังคมพลเมืองในความหมายนี้ยํอมมี
ความหมายควบคูํกันไปกับคาวําสังคมที่รับรอง“เสรีภาพ” และ “เสมอภาค” อันเป็นความชอบธรรมที่
พลเมืองจะมีแดนอิสระที่รัฐไมํพึงเข๎าก๎าวกํายหรือได๎รับหลักประกันทางกฎหมายที่จะดาเนินชีวิตอยํางเป็น
อิสระและเทําเทียมกั นโดยกฎหมายมี สิทธิรํวมก าหนดเจตจานงทางการเมือง และรํวมปกครองสังคม
ในขณะที่มีหน๎าที่รํวมกันในการทานุบารุงบ๎านเมืองด๎วยการเสียภาษี และมีหน๎าที่รํวมกันป้องกันประเทศ
และรักษาความมั่นคงของสังคมพลเมืองด๎วย
เมื่อบรรดาพลเมืองทั้งหลายใช๎เสรี ภาพของตนสมัครใจเข๎าผูกพันกั นและกั นเป็นสังคมด๎วยการ
ตัดสินใจยอมรับหลักเกณฑ์ในการอยูํรํวมกันที่มีลักษณะเป็นสังคมพลเมืองที่ชัดเจนแนํนอน ในลักษณะ
อาการที่ถือได๎วําเป็นการตกลงใจของตนเองด๎วยความสมัครใจแล๎ว ก็ยํอมถือได๎วําหลักเกณฑ์เชํนนั้นเป็น
หลักเกณฑ์แหํงการปกครองตนเองโดยพลเมืองนั้นเอง หรือเป็นประชาธิปไตยแบบเป็นไปเองการปกครอง
ตนเองในลักษณะที่พลเมืองเป็นผู๎ปกครองตนเอง หรือที่เราเรียกกันวําเป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นผู๎ถือ
อานาจปกครองสูงสุดหรืออานาจอธิปไตยนี้ มีแบบอยํางที่สาคัญสองแบบ กลําวคือแบบอังกฤษซึ่งเป็นแบบ
ที่การปกครองตนเองของพลเมืองคํอย ๆ คลี่คลายมาแบบเป็นไปเอง กับแบบอเมริกันและฝรั่งเศสที่เกิดจาก
การกํอตั้งอานาจปกครองขึ้นใหมํโดยประชาชนเองจัดตั้งอานาจปกครองนั้นขึ้นอยํางจงใจ
ประชาธิปไตยแบบอังกฤษนั้น ได๎พัฒนาหลักอานาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนโดย
การเสริมสร๎างหลักความมีอานาจสูงสุดของรัฐสภาขึ้น โดยยอมรับกษัตริย์ในฐานะประมุขแหํงรัฐและถือวํา
รัฐบาลที่แม๎จะมาจากเสียงข๎างมากในรัฐสภา ก็ยังคงเป็นรัฐบาลของกษัตริย์ตามประเพณีการปกครองที่ตก
ทอดมาอยูํนั่นเอง ซึ่งกลําวได๎วําเป็นพัฒนาการที่มีการจัดระเบียบการปกครองสืบทอดมาจากรัฐของผู๎ทรง
ฐานันดรแบบสมัยกลาง และคํอย ๆ ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนเกิดเป็นรูปแบบการปกครองที่ดารงอยูํใน
ปัจจุบัน
สํวนการปกครองภายใต๎รัฐธรรมนูญแบบของอเมริกันที่ประกาศใช๎ในปี ค.ศ. ๑๗๘๗ หลังการ
ประกาศอิสรภาพถึง ๑๑ ปี นั้นจัดเป็นระเบียบการปกครองที่บัญญัติขึ้นโดยผู๎แ ทนของปวงชนทานอง
เดียวกันกับการปกครองหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส แตํอยํางไรก็ดี ยังมีข๎อแตกตํางสาคัญระหวํางการปกครอง
โดยประชาชนสองแบบ คือแบบอังกฤษและอเมริกันฝ่ายหนึ่ง กับแบบฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยํางยิ่งการ
ปกครองโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๗๙๓ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งข๎อแตกตํางระหวําง
ประชาธิปไตยสองแบบนี้แสดงออกในรูปของแนวคิดวําด๎วยผู๎แทนของปวงชนที่ตั้งอยูํบนฐานความเข๎าใจที่
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญ และยังคงมีผลตํอความเข๎าใจความหมายของ “ปวงชน” ที่ตํางกันจนถึงทุกวันนี้
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แนวความคิดวําด๎วยผู๎แทนราษฎรแบบอังกฤษนั้น พัฒนาขึ้นมาจากลักษณะการปกครองแบบสมัย
กลาง คือผู๎แทนราษฎรนั้นเป็นผู๎แทนของฐานันดร ซึ่งสะท๎อนความแตกตํางหลาหลายที่ดารงอยูํในหมูํ
ประชาชนที่มีทั้งผลประโยชน์ คํานิยม และการให๎ความสาคัญแกํเรื่องราวตําง ๆ แตกตํางกันไปอยําง
สลับซับซ๎อน และมีการแขํงขันกันเองโดยผํานการตกลงและประนีประนอมกันและกัน ผํานกระบวนการ
แสวงหาเสียงสนับสนุนในรัฐสภา ผู๎แทนราษฎรจึงเป็นผู๎แทนพลเมืองที่รวมกันอยูํในลักษณะเป็นกลุํม
ผลประโยชน์ตําง ๆ โดยมีกษัตริย์ดารงฐานะเป็นผู๎แทนของปวงชนหรือผู๎แทนของชาติเป็นสํวนรวม และ
สถานะผู๎แทนปวงชนของกษัตริย์ก็ถํายบางสํวนไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน๎ารัฐบาลของกษัตริย์ และ
ผู๎นาฝ่ายค๎านในสภา ในฐานะผู๎อาจเข๎าทาหน๎าที่ผู๎นารัฐบาลในอนาคต
ในสหรัฐอเมริกานั้น แม๎จะไมํอาจกลําวได๎วําเป็นรูปแบบผู๎แทนฐานันดรอยํางอังกฤษ แตํก็อาจกลําว
ได๎วํา ผู๎แทนราษฎรมีแนวโน๎มไปในทางเป็นผู๎แทนของกลุํมราษฎรที่มีผลประโยชน์หลากหลายแบบอังกฤษ
แตํในระบอบประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศส โดยเฉพาะที่แสดงออกมาในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ฉบับปี
ค.ศ. ๑๗๙๓ ซึ่งยังทรงอิทธิพลทางความคิดมาถึงปัจจุบันนี้นั้น นับวํามีลักษณะแตกตํางกับแบบอังกฤษอยําง
สาคัญ ทั้งนี้ก็เพราะอิทธิพลของแนวคาสอนของ Rousseau ซึ่งสํงผลครอบงาความคิดของพวกจาโคแบง
(Jacobin) อันเป็นความคิดที่มีบทบาทนาในยุคนั้น กลําวคือถือวําสมัชชาแหํงชาติหรือสมัชชาประชาชนนั้น
ได๎เข๎าสวมอานาจของกษัตริย์ฝรั่งเศส และยํอมมีฐานะเป็นผู๎แทนอานาจสาธารณะทั้งมวล เป็นองค์กรที่มี
อานาจสูงสุดในรัฐ สํวนรัฐบาลนั้นเป็นแตํเพียงกลไก หรือองค์กรที่ทาหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมาย ภายใต๎อานาจ
ของสมัชชาแหํงชาติเทํานั้น การตัดสินใจของสมัชชาแหํงชาติยํอมเป็นการตัดสินใจของผู๎ทรงอานาจสูงสุด
ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นเอกภาพของชาติ ไมํใชํเป็นเพียงเวที หรือเครื่องสะท๎อนถึงผลของการตํอรอง
ผลประโยชน์ของผู๎แทนกลุํมตําง ๆ เหมือนในอังกฤษ มติของสมัชชาแบบฝรั่งเศสจึงมีความเข๎มข๎นและมีผล
ผูกพันหนักแนํนตํางจากแนวคิดเรื่องเสียงข๎างมาก หรือการตัดสินใจของรัฐบาลผสม หรือข๎อประนีประนอม
ระหวํางกลุํมอานาจที่ดารงอยูํอยํางหลากหลายในสังคมอยํางที่เข๎าใจกันในอังกฤษหรือในอเมริกา
จากที่กลําวนี้ เรายํอมเห็นได๎วํา แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ฉบับ ค.ศ.
๑๘๙๗ นี้ มี ลั ก ษณะสอดคล๎ อ งกั บ ทฤษฎี อ านาจอธิ ป ไตยของปวงชนยิ่ ง กวํ า ลั ก ษณะแนวคิ ด วํ า ด๎ ว ย
ประชาธิปไตยแบบอังกฤษและอเมริกัน เป้าหมายของทฤษฎีอานาจอธิปไตยของปวงชนแบบฝรั่ง เศสนี้ก็คือ
การอธิบายวํา ผู๎ถืออานาจปกครองและผู๎อยูํใต๎อานาจปกครองยํอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือเป็นเอกภาพกัน
และด๎วยเหตุนี้ผู๎แทนปวงชนจึงไมํควรเป็นตัวแทนผลประโยชน์ทางการเมืองของตัว หรือกลุํมใดกลุํมหนึ่ง
ซึ่งยํอมจะมีได๎อยํางหลากหลาย แตํผู๎แทนปวงชนต๎องมีหน๎าที่ผลักดันและปฏิบัติการแปรเจตนารมณ์ของ
ปวงชนให๎ปรากฏเป็นจริงทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมให๎ได๎
เจตนารมณ์ของปวงชนในฐานะเจตจานงอันมีเหตุผลของปวงชน ซึ่งแสดงออกมาทางสมัชชา
แหํงชาตินี้ ตามแนวคิดของรุสโซ ไมํใชํผลรวมของผลประโยชน์เอกชนแตํละคนที่รวมเข๎ามาด๎วยกัน แตํเป็น
สิ่งที่ดารงอยูํในความเป็นจริงตามความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของสังคม และไมํวําผู๎รับรู๎และตระหนักถึง
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เจตจานงของปวงชนนั้นจะเป็นเพียงเสียงข๎างน๎อยเพียงใดก็ตาม เจตนารมณ์นั้นก็ยํอมดารงอยูํได๎ด๎วยตัวมัน
เองและมีความชอบธรรมในตัวเอง ดังนั้นตามแนวคิดนี้ หากกลุํมชนหรือคณะบุคคลหนึ่งคณะบุคคลใดจะ
อ๎างเจตจานงของประชาชนและเข๎ายึดอานาจการกครองเป็นของตน แล๎วทาการปกครองในนามของปวงชน
ก็ยํอมทาได๎โดยชอบ ดังที่ปรากฏให๎เห็นได๎ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติที่มักมีหมูํคณะใดหมูํ
คณะหนึ่งกํอการหรือเข๎ายึดอานาจโดยอ๎างวําตนเป็นผู๎แทนเจตจานงของประชาชนอยูํบํอย ๆ การอ๎าง
เจตจานงของปวงชนได๎กลายเป็นการอ๎างความชอบธรรมในการยึดอานาจ และดาเนินการปกครองแบบทรง
อานาจเบ็ดเสร็จถึงขั้นสู๎รับนองเลือดกันหลายคราว ข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับฟาสซิสต์ในอิตาลี และนาซีใน
เยอรมันก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ด๎วยเหตุนี้ ไมํวําประชาธิปไตยในนามของเจตจานงของปวงชนจะมี
เสนํห์ดึงดูดในแงํของสติปัญญาเพียงใด ก็ไมํอาจลบรอยความบกพรํองทางประวัติศาสตร์ข๎อนี้ได๎
ในอีกแงํหนึ่ง ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของการปกครองแบบประชาธิปไตย ก็ได๎สะท๎อนให๎
เห็นความเบี่ยงเบนอีกทางหนึ่งที่ชัดเจนมากขึ้ นเรื่อย ๆ คือความเบี่ยงเบนที่ผู๎แทนราษฎรฝ่ายเสียงข๎างมากที่
ได๎เข๎าดารงตาแหนํงทางการเมือง และควบคุมกลไกอานาจรัฐไว๎ในมือ ก็มีแนวโน๎มที่จะฉวยโอกาสแสวงหา
ประโยชน์สํวนบุ ค คล จากการดารงตาแหนํงสาธารณะนั้นในทางมิชอบแทนที่จะปฏิบัติหน๎าที่รัก ษา
ผลประโยชน์ สํ ว นรวม หรื อ สะสางจั ด ระเบี ย บแบบแผนการปกครองให๎ เ ป็ น ปึ ก แผํ น รองรั บ ความ
เปลี่ยนแปลง หรือเตรียมการรับมือกับความท๎าทายใหมํ ๆ ในอนาคตการปกครองแบบประชาธิปไตยจึง
กลายเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์จากภาษีอากร หรือผลผลิตมวลรวมประชาชาติในทางมิชอบรูปแบบ
ตําง ๆ ไปในที่สุด

การปกครองโดยประชาชน หรือโดยประชาชนมีส่วนร่วม?
จากความจริงข๎างต๎นนี้ การอธิบายวําประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน หรือการปกครอง
ที่ประชาชนปกครองตนเอง จึงยังไมํเพียงพอจะเป็นหลักประกันได๎วํา การปกครองนั้นจะไมํกลายสภาพเป็น
เผด็จการในนามของปวงชน และด๎วยเหตุนี้จึงมีความพยายามอธิ บายความหมายของประชาธิปไตยเสียใหมํ
วํา การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นแท๎จริงมุํงหมายถึงความชอบธรรมในการจัดระเบียบการปกครอง
หรือระเบียบการเมืองวํามาจากประชาชน ยิ่งกวําเป็นการปกครองโดยประชาชนเอง ดังนั้นการปกครองใด
หรือรัฐบาลใดที่มีรากฐานอานาจอยูํที่อานาจตามข๎อเท็จจริง โดยไมํอาจอิงความชอบธรรมในการปกครองที่
เชื่อมโยงไปสูํการได๎รับความชอบธรรมจากประชาชนยํอมเป็นการปกครองที่ไมํชอบธรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย
และที่สาคัญ การปกครองนั้นยํอมมีความมุํงหมายที่จะบารุงรักษาประโยชน์สํวนรวม หรือความดี
งามสํวนรวม (common wealth) อันเป็นสาระสาคัญของการจัดให๎มีการปกครองขึ้น ประโยชน์สํวนรวมหรือ
ความดีงามสํวนรวมนี้ก็ต๎องตั้งอยูํบนความชอบธรรมที่โยงไปสูํประชาชนด๎วย
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อันที่จริงในทางประวัติศาสตร์นั้น แนวคิดเรื่องความชอบธรรมของอานาจการปกครองโดยปวงชน
แม๎จะไมํถึงกับเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นศตรูตํอแนวคิดที่อธิ บายความชอบธรรมของอานาจการปกครองวํามา
จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาศัยความชอบธรรมทางศาสนามาเป็นฐาน แตํก็กลําวได๎วําแนวคิดวําด๎วยความชอบ
ธรรมของอานาจปกครองมาจากปวงชนนั้น อยํางน๎อยก็มีลักษณะท๎าทายหรือประชันขันแขํงกับการอ๎าง
ความชอบธรรมของอานาจการปกครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชํนอ๎างความเป็นสมมติเทพ อาณัติของเทพ พรหม
ยม ยักษ์ ฯลฯ หรืออ๎างความชอบธรรมทางศาสนา เชํนอาณัติของพระผู๎เป็นเจ๎า โดยเป็นที่เห็นกันวํา การอ๎าง
ความชอบธรรมเชํนนั้นยํอมขัดหรือเข๎ากันไมํได๎กับการอ๎างความชอบธรรมของอานาจการปกครองวํามาจาก
ประชาชน
เป็นที่ยอมรับกันวําประชาชนหรือปวงชนยํอมมีความชอบธรรมในการจัดการปกครองในแงํการวาง
กติกาของการอยูํรํวมกันอยํางสงบสันติ และเป็นธรรม จึงเป็นธรรมดาที่การปกครองจะต๎องดาเนินไปด๎วย
การยอมรับของชนสํวนใหญํ ในขณะเดียวกัน เป็นธรรมดาที่ผู๎ถืออานาจการปกครองยํอมต๎องใช๎อานาจ
ปกครองด๎วยการใช๎กาลังบังคับ แตํอานาจปกครองโดยใช๎กาลังบังคับนั้นจะตั้งอยูํได๎ยังต๎องอาศัยความ
ยอมรับจากผู๎อยูํใต๎อานาจการปกครองด๎วย แม๎การยอมรับนั้นจะแสดงออกมาในรูปของการยอมทนเทํานั้นก็
ตาม แตํไมํวําอยํางไร ก็เป็นที่ยอมรับกันในยุคสมัยใหมํวําการแสดงการยอมรับอานาจปกครอง ไมํวําจะเป็น
อานาจของกษัตริย์ ทํานผู๎นา จอมเผด็จการ หรือคณะผู๎ปกครองแบบพรรคเดียว ก็จาเป็นต๎องแสดงออกให๎
ปรากฏรับรู๎แกํสาธารณชนได๎ และวิธีแสดงออกที่ดีที่สุดก็คือด๎วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปอยํางเป็น
ทางการ
แตํการที่มีการเลือกตั้ง ก็ไมํได๎เป็นหลักประกันวําระบบการปกครองที่เกิดจากการเลือกตั้งซึ่งอาจ
เรียกได๎วําเป็นประชาธิปไตยนั้น จะได๎ชื่อวําเป็น “เสรีประชาธิปไตย” เสมอไป เพราะการปกครองแบบเสรี
ประชาธิปไตยนั้น ไมํได๎อาศัยรูปแบบการปกครองโดยอิงความชอบธรรมจากเสียงข๎างมากผํานเสียงข๎างมาก
เทํานั้น แตํยังจาเป็นต๎องเป็นการปกครองที่ได๎ชื่อวํา “กฎหมายเป็นใหญํ ” คูํเคียงกันไปด๎วย แม๎คาวํา
ประชาธิป ไตย กั บ การปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญํจะไมํใ ชํเรื่องเดีย วกันแตํก ารปกครองแบบเสรี
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่นอกจากจะอิงความชอบธรรมจากเสียงข๎างมากแล๎ว ยังต๎องเป็นการ
ปกครองที่มีหลักประกันวํารัฐมีอานาจจากัดด๎วย
ลักษณะของอานาจการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยนั้น นอกเหนือจากการแสดงเจตจานงของ
ประชาชนผํานการเลือกตั้งแล๎ว ยังมีคุณคําที่มีสาระสาคัญ ๓ ประการประกอบอยูํด๎วย คือ
๑) ในเชิงโครงสร้างอานาจทางการเมืองเป็นระบอบที่ไม่มีอานาจรวมศูนย์อยู่ที่แห่งเดียว
๒) มีกระบวนการกาหนดเจตจานงทางการเมืองแบบยอมรับการแข่งขัน การเจรจาต่อรองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างหลากหลายกว้างขวาง และ
๓) มีการบูรณาการความแตกต่างทางการเมืองระหว่างกันโดยอาศัยเหตุผลและเปิดช่องให้ใช้ความสมัครใจ
เป็นสื่อกลาง ไม่ใช้วิธีบังคับด้วยอานาจแบบเบ็ดเสร็จ
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ทั้งหมดนี้โดยมีการวางหลักประกันไว๎ด๎วยกฎหมาย กลําวคือ การยอมรับสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาค รวมทั้งการยอมรับแบบแผนความประพฤติบางอยําง อันถือวําเป็นคุณสมบัติของสังคมพลเมือง
คือความมีใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็นที่ตํางจากความเห็นของตัว ยอมรับหลักความเป็นธรรม และยกยํอง
ความสามารถประนีประนอมด๎วยการเจรจาตํอรองอยํางมีเหตุผล เป็นต๎น
คุณคําพื้นฐานสาคัญของการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยก็คือ การยอมรับวําประชาธิปไตยไมํใชํ
สิ่งที่ดารงอยูํอยํางสมบูรณ์ตายตัว และยํอมมีข๎อบกพรํองในตัว ประชาธิปไตยจึงไมํใชํเป้าหมายในตัวของมัน
เอง แตํเป็นกระบวนการที่มีเหตุผล และด๎วยความมีเหตุผลนี้เอง จึงพร๎อมที่จะปรับปรุงตัวเองอยูํเสมอ
ประชาธิปไตยในแงํนี้จึงเป็นกระบวนการที่มุํงหมายตํอการบรรลุเป้าหมายในการทาให๎คุณคําที่เป็นความดี
งามรํวมกัน เชํนความเป็นมนุษย์ ความมีเสรีภาพ ความเสมอภาคได๎แปรออกมาเป็นความจริง และมีผลอยําง
เป็นรูปธรรม
อยํางไรก็ดี ลักษณะเชิงโครงสร๎างทั้งสามประการข๎างต๎น แม๎จะมีรายละเอียดปลีกยํอยที่ผสมผสาน
เข๎มข๎นมากน๎อยตํางกันไปบ๎าง แตํการประกันในเชิงข๎อความคิดเชิงโครงสร๎างเชํนนี้ยํอมมีผลทางปฏิบัติที่
สาคัญยิ่ง เพราะหากละเลย ปลํอยให๎ข๎อความคิดเชิงระเบียบแบบแผนของการปกครองขาดความชัดเจน จน
คลี่คลายตัวไปเรื่อย ๆ โดยไมํได๎รับความใสํใจเพียงพอ การปกครองแบบประชาธิปไตยก็อาจกลายตัวเป็น
ระบบการปกครองอยํางอื่นไปในที่สุด
กลําวได๎วํา ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทย อิงอยูํ
กับระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยที่อ๎างอิงความชอบธรรมจากประชาชน ยิ่งกวําเป็นระบอบการ
ปกครองของประชาชนโดยตรง ดังที่เห็นได๎ชัดจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่สืบทอดมาตั้งแตํ พ.ศ.
๒๔๗๕ ที่ปรากฏอยูํในมาตรา ๓ แหํงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ วํา “อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว
ไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี”้ บทบัญญัติดังกลําวเป็นการรับรองหลักการถืออานาจอธิปไตยโดยศูนย์อานาจหลายศูนย์
ได๎แกํสภาผู๎แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รัฐบาลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล๎าฯ
แตํงตั้งจากเสียงข๎า งมากในสภาผู๎แทนราษฎร และศาลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล๎าฯแตํงตั้งจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผํานการสอบคัดเลือกทางวิชาการของเหลําตุลาการด๎วยกัน และนับตั้งแตํรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๔๐ เป็นต๎นมายังมีองค์กรอิสระเชํน ผู๎ตรวจการแผํนดิน คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมา
ประกอบด๎วย
ในแงํนี้เห็นได๎วํา อานาจอธิปไตยแม๎จะเป็นของประชาชน แตํประชาชนก็ใช๎อานาจอธิปไตย
โดยตรงผํานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร และการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงข๎างมากเทํานั้น อานาจ
ตุลาการ และอานาจตรวจสอบอื่น สํวนใหญํมีที่มาจากการเข๎ามีสํวนรํวมกาหนดของผู๎แทนอานาจฝ่ายตําง ๆ
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อันได๎แกํฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และฝ่ายการเมืองประกอบกัน โดยมีผู๎แทนของฝ่ายเสียงข๎างมากและฝ่าย
ค๎านรวมกันเป็นฝ่ายข๎างน๎อยทั้งสิ้น

ประชาธิปไตยกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสารสาธารณะ
ตั้งแตํรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต๎นมา เราได๎ก๎าวออกจากระบอบประชาธิปไตยแบบ
ผู๎แทนราษฎร มาสูํระบอบประชาธิป ไตยแบบประชาชนมีสํวนรํวมเดํนชัดยิ่งขึ้น ปรากฏเห็นได๎จาก
รัฐธรรมนูญที่มีการรับรองสิท ธิของประชาชนเพิ่มเติมขึ้น จากหลักประกันสิทธิเสรีภาพทางชีวิตรํางกาย
ทรัพย์สิน ความเชื่อ การแสดงความคิดเห็น และสิทธิเลือกตั้ง ก๎าวไปสูํการรับรองสิทธิแบบใหมํ ๆ ได๎แกํ
สิทธิรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร และมีสํวนรํวมทางการเมือง และในการนิติบัญญัติด๎วยสิทธิเข๎าชื่อกันเสนอรําง
กฎหมาย และสิทธิเข๎าชื่อกันเสนอให๎มีการถอดถอนนักการเมืองและผู๎ดารงตาแหนํงระดับสูงที่เข๎มข๎นมาก
ขึ้น
ที่สาคัญอยํางยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแบบประชาชนมีสํวนรํวมก็คือการรับรองสิทธิชุมชนใน
ฐานะเป็นสิทธิรํวมบารุงรักษา ใช๎ และได๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยํางสมดุลและยั่งยืน และการวางหลักประกันวํา การดาเนินโครงการที่กระทบตํอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอยํางรุนแรงทั้งทางด๎านคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะ
กระทามิได๎ เว๎นแตํจะได๎ศึกษาและประเมินผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อ มและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน และจัดให๎มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู๎มีสํวนได๎เสีย และมีการให๎ความเห็น
จากองค์กรอิสระด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพเสียกํอน
ภายใต๎ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบเปิดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมนี้ ประชาชนที่มี
ความตื่นตัวและกระตือรือร๎นที่จะเข๎ารํวมกระบวนการทางการเมืองแบบตําง ๆ หรือที่เราอาจเรียกอีกอยําง
หนึ่งวํา ประชาชนที่มีความเป็นพลเมืองในระดับสูง ยํอมจะสามารถมีบทบาทเข๎ารํวมการตัดสินใจในเรื่อง
สาคัญของสํวนรวมได๎อยํางกว๎างขวาง ด๎วยเหตุนี้การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร และการสื่อสารสาธารณะระหวําง
พลเมืองจึงมีความสาคัญอยํางยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยชนิดนี้ และการใช๎สิทธิรับรู๎ข๎อมูล
ขําวสาร และการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมืองอยํางจริงจังตามชํองทางที่รัฐธรรมนูญเปิดไว๎นี้ ยํอมจะมีบทบาท
สาคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับคุณภาพของการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกัน อันเป็น
เงื่อนไขที่ขาดไมํได๎ในกระบวนการกาหนดเจตจานงทางการเมือง หรือการกาหนดมติมหาชนในหลากหลาย
มิติ
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหมํ ได๎เปิดทางให๎พลเมืองจานวนมากสามารถสื่อสาร และ
เข๎ามีสํวนรํวมในกิจการสาธารณะและกิจกรรมทางการเมืองได๎กว๎างขวางอยํางไมํเคยปรากฏมากํอน ทั้งนี้
โดยปริมาณข๎อมูลขําวสารได๎ทวีจานวนมากขึ้นจนแทบจะไมํสามารถมีผู๎ใดผู๎หนึ่งเห็นภาพรวมได๎ตลอดเวลา
17

อีกตํอไป แตํในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอยํางหลากหลายในสื่อสารสมัยใหมํ ก็เปิดชํองให๎เกิด
กระบวนการสร๎างกระแสนิยม หรือโฆษณาชวนเชื่อ และพัฒนาการนาเสนอความคิดเห็นที่สํงอิทธิพลตํอคน
จานวนมากได๎สะดวกยิ่งขึ้น มีความเป็นไปได๎ที่จะใช๎กระบวนการจัดการที่ทันสมัย และมีระบบ เพื่อสร๎าง
ภาวะครอบงาด๎านข๎อมูลขําวสารได๎งํายขึ้น และหลากหลายขึ้น ทั้งในรูปการโหมประโคมโฆษณา สร๎าง
กระแสนิยม สร๎างกระแสตํอต๎านการปิดล๎อมด๎านขําวสาร หรือให๎ประโยชน์ทางตรง หรือให๎ประโยชน์เพื่อ
จูงใจทางอ๎อม ฯลฯ
ประชาธิปไตยแบบมวลชนที่พัฒนาไปพร๎อม ๆ กับกิจการสื่อสารมวลชนที่ขยายตัวอยํางกว๎างขวาง
หลากหลาย ได๎เปิดชํองให๎มีการใช๎สื่อสารมวลชนไปจัดการสร๎างแรงจูงใจเชิง พฤติกรรม และใช๎หลัก
จิตวิทยามวลชน เป็นเครื่องมือกาหนดกรอบคิดให๎ชนชั้นนา และประชาชนทั่วไปเดินตามหรือถูกชักจูงให๎
คล๎อยตามอุดมการณ์ หรือผลประโยชน์อยํางใดอยํางหนึ่งอยํางเป็นกลุํมเป็นก๎อนได๎งํายมากขึ้น และในแงํนี้
การรักษาโครงสร๎างเชิงอานาจทางการเมืองแบบหลายศูนย์ อานาจที่ถํวงดุลและคานกันเอง ก็อาจถูกทาให๎
อํอนแอหรือถูกผลักดันให๎รวมเป็นศูนย์เดียวมากขึ้น กระบวนการกาหนดเจตจานงทางการเมืองที่เปิดกว๎าง
ยอมรับการแขํงขัน การตํอรอง และการประนีประนอม รวมทั้งการมีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวางก็อาจถูก
กาหนดทิศทางหรือจากัดความหลากหลายได๎ งํายมากขึ้น การบูรณาการทางการเมืองที่เปิดชํองให๎ใช๎เหตุผล
เป็ น เครื่ อ งจู ง ใจ และอาศั ย ความสมั ค รใจก็ อ าจถู ก จ ากั ด ให๎ แ คบลงด๎ ว ยการควบคุ ม หรื อ ครอบง า
สื่อสารมวลชนให๎ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแตํทิศทางเดียว
เพื่อรับมือกับแนวโน๎มข๎างต๎น ยํอมมีความจาเป็นที่จะต๎องพัฒนาจิตสานึ กในความเป็นพลเมือง ใน
ฐานะที่เป็นเจ๎าของผลประโยชน์สํวนรวมให๎ตระหนักในบทบาทของตนมากขึ้น ก๎าวให๎พ๎นจากความเป็น
ประชาชนในฐานะกลุํมก๎อนที่เป็นมวลชน ยกระดับความมีเหตุมีผล และการมีสํวนรํวมทางการเมืองให๎
สูงขึ้น ด๎วยการจัดการศึกษาทางการเมือง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางการเมืองแกํพลเมืองอยํางเป็น
ระบบ มีแผนการและอยํางตํอเนื่อง โดยจะต๎องขยายและสํงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย และการ
กระจายอานาจ ทั้งในระดับพรรคการเมือง กลุํม สมาคม ให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น โดยสํงเสริมการถกเถียงเกี่ยวกับ
ปัญหาการเมืองทั้งในกลุํมใหญํและกลุํมยํอยให๎มากขึ้นด๎วย
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