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ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อสังเกตเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ที่ยั่งยืนในเวทีปราศรัยแห่งนี้ ซึ่งตั้งชื่อตามนักปราชญ์ นักคิด และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ นอกจากนั้นท่านยังได้รับการยกย่องอีกจากผลงานเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วในฐานะเป็น
ประธานร่วม United Nations Panel on Human Security 

ศาสตราจารย์ Sen ได้สร้างแรงบันดาลให้พวกเราทุกคนด้วยการน าเสนอข้อคิด
ส าคัญๆ ซึ่งให้ความหมายใหม่ต่อมิติเชิงจริยธรรมของปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งด่วนแห่งยุค  

หนึ่งในข้อคิดที่ส าคัญยิ่งของศาสตราจารย์ Sen คือเรื่อง สมรรถนะ ซึ่งจัดให้เสรีภาพ
ของมนุษย์เป็นหัวใจของการวิพากษ์เกี่ยวกับการพัฒนา 

ในเรื่องของประชาธิปไตย ศาสตราจารย์ Sen เคยตั้งข้อสังเกตว่า “ไม่เคยมีทุพภิกขภัย
ร้ายแรงใดเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นเอกราช มีประชาธิปไตย และมีสื่อที่ค่อนข้างเสรี” 

ในยุคปัจจุบัน อันเป็นยุคที่การมุ่งหาก าไรมักอยู่เหนือข้อพิจารณาเรื่องความเป็นธรรม 
ความเท่าเทียม และสิทธิเสรีภาพ แนวคิดของศาสตราจารย์ Sen ว่าด้วยการพัฒนา ซึ่งเกี่ยวโยงกับ
เสรีภาพของมนุษย์ ความเป็นประชาธิปไตย และส่ือที่เสรี เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจริงๆ 

 



เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง นาย Francis Fukuyama ได้เสนอว่าจุดจบของ
ประวัติศาสตร์ใกล้มาถึงแล้ว แต่นี่เวลาได้ล่วงเลยมากกว่า 15 ปีแล้ว ชัยชนะของประชาธิปไตยก็ยัง
ไม่สมบูรณ์  

บางประเทศได้ผันแปรตัวเองไปจากแนวทางประชาธิปไตยเสรีนิยมไปสู่แนวทางที่เป็น
อ านาจนิยมมากขึ้น บางรัฐบาลก็ยังคงประสบความส าเร็จพอสมควรในการรักษาระบอบการเมือง
ที่ปราศจากประชาธิปไตย แต่สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของประชาชนได้ ใน
ขณะเดียวกัน หลายประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยก็ยังมีปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนและธรรมาภิบาล 

เรื่องนี้ถ้ามองอย่างผิวเผิน ก็ออกจะน่าแปลกใจ ประชาธิปไตยมีข้อดีที่เห็นชัดถึงขนาด
นี้ไม่น่าจะมีปัญหาในการหยั่งรากลงทั่วโลก แต่ส าหรับหลายประเทศ “การปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” ยังคงเป็นอุดมการณ์ที่ดูเหมือนอยู่แค่เอ้ือมแต่ไปไม่ถึงสักที 

ต้นเหตุหลักอยู่ที่การต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง อริสโตเติลเคยประกาศ
ว่า “หากเสรีภาพและความเท่าเทียมดังที่บางคนคิดมีอยู่ในประชาธิปไตยเป็นหลัก มันจะเกิดขึ้นได้
ดีที่สุดก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐบาลมากที่สุด”  

ในยุคปัจจุบัน เราเผชิญค าถามที่ส าคัญยิ่ง 

 เหตุใดประชาธิปไตยจึงดูเปราะบางนัก 
มีปัจจัยที่มีจ าเป็นอย่างใดบ้างส าหรับประเทศหนึ่งๆ ในการที่จะไปให้ถึงจุดที่สามารถ

ธ ารงไว้ซึ่งประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนได้ผมขอให้แง่คิดจากประสบการณ์ของผมในการเป็น
นายกรัฐมนตรีที่มุ่งมั่นจะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงการยกร่าง
รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน 

ผมขอเริ่มด้วยค าพูดของ มหาตมะ คานธี เกี่ยวกับธาตุแท้ของความเป็นประชาธิปไตย
ว่า “วิญญาณของประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยัดเยียดจากภายนอกได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องมา
จากข้างใน“ กล่าวคือประชาชนต้องเป็นผู้ต้องการประชาธิปไตยเอง 

ในยุโรปส่วนใหญ่ วิวัฒนาการของประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเชื่องช้าและเลี้ยวลดคด
เคี้ยว ประวัติศาสตร์ของยุโรปนั้นเกลื่อนไปด้วยสงครามกลางเมือง การปฏิวัติและระบอบเผด็จการ 
แต่ประชาธิปไตยก็หยั่งรากจนได้และในปัจจุบันก็ไม่มีระบอบการปกครองอ่ืนใดมาแข่งขันท้าทาย
กับประชาธิปไตยได้ในยุโรป 

หากเราถือว่าการให้สิทธิทุกคนลงคะแนนเลือกตั้งเป็นจุดส าคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตยในโลกตะวันตก เราก็จะพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหมดอย่างกว้างขวาง
เพิ่งเกิดขึ้นมาแค่ 100 กว่าปีเท่านั้น 

 



ในกระบวนการวิวัฒนาการทางการเมือง คนเราต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
อีกทั้งนานาปัญหาต่างๆ นานา เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ในระยะยาว ระบอบประชาธิปไตยจะสามารถปรับตัวในกระบวนการวิวัฒนาการได้ดี
ที่สุดก็ต่อเมื่อมีเสาหลักที่แข็งแรงพอ 

ในยุคปัจจุบันเราอาจเปรียบเทียบประชาธิปไตยได้กับสูตรค านวณซอฟท์แวร์ที่
สามารถผลิตผลลัพธ์ทางการเมืองที่ดีที่สุดส าหรับสังคมใดก็ได้ โค้ดส าหรับซอฟท์แวร์ทางการเมือง
นี้เก่าแก่หลายศตวรรษ แต่เพื่อความสะดวกเราอาจถือเอกสารแมกนา คาร์ตา ( Magna Carta) 
ของอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1215 เป็นจุดเริ่มต้น 

เป็นที่เชื่อกันว่าประชาธิปไตยนั้นดีกว่า ม่ันคงกว่า มีเหตุมีผลกว่า มีประโยชน์และมี
ความชอบธรรมมากกว่าระบบการปกครองอ่ืนใด  

Winston Churchill ได้กล่าวอย่างเหมาะสมว่า “ไม่มีใครเสแสร้งว่าประชาธิปไตยมี
ความสมบูรณ์หรือดีเลิศประเสริฐศรีไปหมดหรอก  จริงๆ แล้ว เคยมีผู้กล่าวว่าประชาธิปไตยเป็น
ระบอบการปกครองที่เลวที่สุด ถ้าไม่นับระบอบการปกครองอ่ืนๆ ที่ถูกน ามาทดลองใช้บ้างเป็นครั้ง
คราว” 

กระบวนการทางการเมืองต้องพิจารณาควบคู่ไปกับระดับการพัฒนาของประเทศ หาก
การพัฒนาไม่ราบรื่น สภาพของประชาธิปไตยก็เป็นเช่นเดียวกัน  การพัฒนาและประชาธิปไตย
เปรียบเสมือนด้านหัวและก้อยของเหรียญเดียวกัน 

จากประสบการณ์ของผม จ าเป็นต้องมีเสาหลักอย่างน้อยจ านวนหนึ่งส าหรับรองรับ
โครงสร้างพื้นฐานของประชาธิปไตย ถ้าเราคิดจะสร้างสะพานก็ต้องยึดตามหลักวิชาวิศวกรรม แต่
การสร้างประชาธิปไตยไม่เหมือนกับการสร้างสะพาน เพราะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่เป็นศิลปะของ
การท าเท่าที่จะท าได้ 

 
การศึกษาและการแพร่ความรู้ 

ประชาธิปไตยเริ่มต้นด้วยปัญญาของผู้ลงคะแนนเสียง ไม่ว่าปัญญานั้นจะได้มา
อย่างไรก็ตาม ที่ผมพูดอย่างนั้นหมายความว่าผู้ลงคะแนนเสียงต้องเข้าใจประเด็นปัญหาที่ตน
เผชิญอยู่และทางเลือกที่ตนมี ผู้ลงคะแนนเสียงจะต้องเข้าใจด้วยว่าตนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างไรบ้างภายใต้ระบบประชาธิปไตย และมีหนทางที่จะแสดงออกว่าตนต้องการอะไรใน
กระบวนการประชาธิปไตย 

หัวใจของประชาธิปไตยจะเต้นได้ก็ด้วยการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกคนในการใช้
สิทธิของตน อย่างแรกคือสิทธิในการหยิบยกประเด็นต่างๆ ที่ตนห่วงกังวลให้บรรจุอยู่ในวาระทาง 

 



การเมือง และอย่างที่สองคือการเลือกคนที่ตนรู้สึกว่าจะตอบสนองข้อห่วงกังวลของตนได้ดีที่สุดใน
กระบวนการการเมือง 

นอกเหนือจากการท าหน้าที่พลเมืองอย่างรับผิดชอบโดยการลงคะแนนเสียงแล้ว 
ประชาธิปไตยต้องมีพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ชุมชนและสังคมของตนก าลัง
เผชิญอยู่ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์และอิทัปปัจจยตานี้ 

ปัญหาท้าทายอย่างหนึ่งในประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศคือการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อให้การศึกษาตอบสนองต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวันมากขึ้น ให้เปลี่ยนจากการเน้น
จากการท่องจ าแบบนกแก้วนกขุนทองไปสู่การรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง และ
ขยายขอบข่ายโครงการการศึกษาให้ไปถึงเด็กผู้หญิงและสตรีที่ยากจน  

ผมยินดีที่เห็นความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในการส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับทุกคน ความก้าวหน้าเช่นนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างผู้ลงคะแนนเสียงที่มีความรู้
จ านวนมากพอที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้กระบวนการประชาธิปไตยก้าวหน้าต่อไป 

จุดเด่นอย่างหนึ่งของเอเชียคือเป็นภูมิภาคที่ได้ผลิตสตรีที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและ
ประมุขรัฐจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยจ านวนไม่น้อย พัฒนาการที่น่ายินดีในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
คือความพยายามของเอเชียใต้ที่จะให้มีความเสมอภาคทางเพศในกระบวนการประชิปไตยโดย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีสัดส่วนหนึ่งเป็นสตรี จึงถึงเวลาแล้วที่ทั้งภูมิภาค
จะต้องเร่งรัดส่งเสริมความก้าวหน้าของเด็กผู้หญิงและสตรีเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในระดับราก
หญ้ากว้างขวางขึ้น 

การศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ในฐานะทรัพย์สินสาธารณะเป็นวิธีส าคัญที่ท าให้
กระบวนการประชาธิปไตยเป็นพลังเข้มแข็ง ต้านทานไม่ให้ผู้ปกครองประเทศใช้อ านาจในทางที่ผิด 

ในเอเชียเช่นเดียวกับในตะวันตก ประชาธิปไตยไม่ได้มาจากเพียงผ่านหีบเลือกตั้ง การ
ต่อสู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นในท้องถนนโดยนักศึกษา ชาวนา แรงงาน และประชาชนทั่วไปที่ออกมา
เดินขบวนเพื่อแสดงความไม่พอใจ  

ในเอเชียนี้เอง มหาตมะ คานธีได้พัฒนาแนวคิดการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเพื่อเป็น
ขบวนการเปลี่ยนแปลงการเมือง ในช่วงห้าทศวรรษหลังจากนั้น ก็ได้มีการเดินขบวนประท้วง
เกิดขึ้นในสาธารณะรัฐเกาหลี มีพลังประชาชนแผ่กระจายไปทั่วอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ
ประเทศอ่ืนๆ เปลวไฟของประชาธิปไตยยังคงส่องสว่างอยู่ในเอเชียใต้ ซึ่งมีจ านวนผู้ลงคะแนนเสียง
มากที่สุดและกระตือรือร้นที่สุดในโลก 

เพื่อให้ประชาธิปไตยมีชีวิต ประชาชนต้องอย่าปล่อยตัวเองให้ตั้งอยู่ในความประมาท 
แต่ละชุมชน แต่ละที่ท างาน แต่ละโรงเรียน ต้องมีโครงการที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับราก
หญ้า  



ผู้มีสิทธิมีเสียงที่ไม่สนใจและนิ่งเฉยย่อมตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายให้กับกลุ่มจัดตั้ง
ใดๆ ก็ตามที่หวังยึดอ านาจด้วยก าลังหรือการหลอกลวงตบตา ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่เผด็จการ
เบ็ดเสร็จ 

ในเอเชียส่วนใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องความสามัคคีและการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเป็น
ค่านิยมส าคัญ ส่ิงที่ท้าทายเราคือว่าท าอย่างไรจึงจะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ การชั่งน้ าหนักข้อดี
ข้อเสีย และความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน โดยถือว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบใหญ่ของ
กระบวนการประชาธิปไตยในบริบทของเอเชีย 
 
เสาหลักของประชาธิปไตย 

ในทัศนะของผม โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของประชาธิปไตยมีเสาหลักอยู่ 7 เสา 
อันได้แก่ การเลือกตั้ง ขันติธรรมทางการเมือง การปกครองด้วยกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก 
ความรับผิดชอบต่อประชาชนและความโปร่งใส การกระจายอ านาจ และประชาสังคม 

 
การเลือกตั้ง  

ก่อนอ่ืน การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมสร้างความชอบธรรมให้กับประชาธิปไตยโดย
ป้องกันบุคคลหรือกลุ่มคนเล็กๆ ในสังคมไม่ให้ยัดเยียดผลประโยชน์เฉพาะตัวให้ประชาชนแบกรับ 
ไม่ควรมีบุคคลใดหรือคนกลุ่มใดมีสิทธิผูกขาดอ านาจเหนือกระบวนการเลือกตั้ง  

พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือส าคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
แบบแผนพื้นฐานที่เป็นกรอบให้กับชุมชนทางการเมืองและก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติ
บัญญัติ ประชาชน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศูนย์อ านาจต่างๆ  

ในสังคมประชาธิปไตยพรรคการเมืองสามารถจัดตั้งขึ้นมาและหาเสียงได้โดย
ปราศจากการข่มขู่คุกคาม บางประเทศก าหนดให้พรรคการเมืองมีเสียงสนับสนุนในระดับหนึ่งเป็น
อย่างน้อยก่อนที่จะลงเลือกตั้งได้ ทุกพรรคการเมืองจะต้องได้รับโอกาสใช้สื่อเสรีและวิธีอ่ืนๆ เพื่อ
เผยแพร่แนวทางของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้งจะต้องได้รับการก ากับดูแล 
สังเกตการณ์และด าเนินการโดยองค์กรอิสระซึ่งมักจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งสามารถโกงกันได้ เสียงก็ซื้อกันได้ และเป็นที่น่าเสียดายที่
นักการเมืองที่ลงพื้นที่เฉพาะในช่วงการเลือกตั้งเพื่อสร้างฐานอ านาจและถ่ายภาพกับประชาชน 
กลายเป็นภาพที่คุ้นเคยกันในหลายประเทศ 

รัฐบาลจะสิ้นสุดความชอบธรรมลงก็ ต่อเมื่อไม่สามารถสะท้อนความต้องการของ
พลเมืองได้ และหากเกิดขึ้นรัฐบาลก็สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่บางครั้งก็อาจใช้ก าลัง 

 



และการข่มขูคุ่กคามเพื่อหวังยึดครองอ านาจต่อไป และการเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนออกไปหรือ บ่อน
ท าลาย 

ถึงแม้การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็น มิติที่เห็นชัดที่สุด ของระบบประชาธิปไตย  
แต่ก็ยังคงมีตัวอย่างของการทุจริตในการเลือกตั้งเพื่อส่งเสริม ผลักดันการปกครองแบบ
อัตตาธิปไตยและทรราช ดังนั้นการเลือกตั้งในตัวเองไม่ได้เป็นหลักประกันว่ามีประชาธิปไตย 
  
ขันติธรรมทางการเมือง 

เสาหลักที่สองคือ ขันติธรรมทางการเมือง การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมไม่ได้เป็นการ
มอบสิทธิให้กดขี่หรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายรัฐบาล และก็ไม่ได้หมายความว่า
เสียงข้างมากจะมีสิทธิปล้นสิทธิเสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือชีวิตของเสียงข้างน้อยได้  

ถ้าจะให้ประชาธิปไตยคงอยู่ได้ในระยะยาวก็ต้องมีขันติธรรม ถ้ากลุ่มเสียงข้างน้อย
ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเที่ยงธรรมจากระบวนการการเลือกตั้ง ก็จะไม่สามารถมีความสงบสุขได้ 
การขาดความสงบสุขจะท าให้ความพยายามทั้งปวงที่จะเป็นประชาธิปไตยไร้ผล 

ในหลายประเทศ มีตัวอย่างของการให้สินรางวัลกับผู้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนพรรค
รัฐบาล และทอดทิ้งหรือลงโทษผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคฝ่ายตรงข้าม การแจกจ่ายอาหาร น้ า
และทรัพยากรต่างๆเพื่อการพัฒนาล้วนเคยถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมให้ชนะการเลือกตั้ง
มาแล้วทั้งสิ้น 

การเมืองภายหลังการเลือกตั้งอาจเป็นโทษต่อผู้แพ้ โดยอาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลที่ชนะ
การเลือกตั้งมองว่าการมีส่วนร่วมของเสียงข้างน้อยเป็นอุปสรรค แทนที่จะหาทางโน้มน าฝ่ายค้าน
เข้ามาถกหารือกันอย่างมีเหตุผลและแม้แต่อาจน าท่าทีของฝ่ายค้านเข้าไปบรรจุเป็นนโยบาย
รัฐบาลหากสมควร 

ขันติธรรมเป็นเรื่องของการยอมรับความหลากหลายในสังคม โดยเริ่มจากการปลูกฝัง
เลี้ยงดูในวัยเยาว์ ถ้าเราสอนให้ผู้เยาว์เชื่อในหลักการผู้ชนะกินรวบ ก็เท่ากับว่าเรากีดขวางการ
พัฒนาของประชาธิปไตย แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เยาวชนควรต้องเรียนรู้ว่าในการเลือกตั้งสิ่งที่ฝ่ายที่
ชนะได้รับไปคือหน้าที่ที่จะรักษาส่งเสริมฉันทามติที่สมดุลในสังคม การสร้างความสมดุลดังกล่าวนี้
ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง 

 
หลักนิติธรรม 

เสาหลักที่ สาม ของประชาธิปไตยคือหลักนิติธรรม มีการถกเถียงมากมายถึง
ความหมายของ ค านี้ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความ เกี่ยวโยงอย่าง ใกล้ชิดระหว่างหลักนิติธรรมและ
ประชาธิปไตย 



เมื่อกระบวนการทางการเมืองก ากับด้วยกฎหมายและกรอบระเบียบกฎเกณฑ์ ราษฎร
ก็จะสามารถพิจารณาได้ว่ารัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และสามารถหาค าตอบต่อค าถาม
หลักๆ เช่น : 

- รัฐบาลปกครองตามหลักกฎหมายหรือไม่ หรือถือหลักว่าตนได้รับการยกเว้นจาก
กฎเกณฑ์ที่ไม่สะดวกบางข้อ 

- ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานของรัฐบาลคงเส้นคงวาและอยู่ภายใต้กฎหมาย
หรือไม่ หรือว่ารัฐบาลด าเนินการตามอ าเภอใจ จับกุมผู้คนที่คัดค้านนโยบายของ
ตนและลิดรอนเสรีภาพของบุคคลเหล่านั้นโดยไม่เคารพสิทธิที่พวกเขาพึงมีตาม
กฎหมาย 

ในช่วงต้นๆ ผมได้กล่าวถึงความส าคัญของ แมกนา คาร์ตา เอกสารประวัติศาสตร์
ฉบับนั้นได้จารึกหลักที่ว่ารัฐจะต้องเคารพสิทธิตามกฎหมายทั้งหมดที่บุคคลพึงมี habeas corpus 
เป็นหลักการส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในแมกนา คาร์ตา habeas corpus ป้องกันการจับกุม กักขัง 
และประหารชีวิตตามอ าเภอใจของรัฐ โดยก าหนดว่าการกระท าดังกล่าวโดยรัฐต้องมีเหตุผลทาง
กฎหมายและเคารพสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่ถูกกักกัน  

ชนชั้นทางการเมืองที่ยอมรับว่าการกระท าใดๆ โดยรัฐต้องเป็นไปตามครรลองของ
กฎหมายจะยอมรับประชาธิปไตยมากกว่า การบังคับใช้หลักนิติธรรมอย่างถูกต้องเป็นการป้องกัน
ความพยายามใดๆ ที่จะท าลายเสรีภาพ ยึดทรัพย์สิน หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังหมายความ
ว่ากฏเหล่านั้นมีผลต่อราษฎรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

เมื่อการบังคับใช้หลักนิติธรรมอ่อนแอ การฉ้อราษฎร์บังหลวงก็เฟื่องฟู การติดสินบน 
การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การฮั้วประมูล การออกนโยบายที่เอ้ือต่อครอบครัวหรือพวกพ้อง ล้วนเป็นที่รู้กัน
อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ในสถานการณ์เหล่านี้ผู้ที่มุ่งบังคับกฎหมายอาจเผชิญกับการ
ข่มขู่คุกคามหรือตอบโต้แก้แค้นก็ได้ 

ประชาธิปไตยจะผิดเพี้ยนไม่ท างานเมื่อข้าราชการ ตุลาการ นิติบัญญัติ ภาคเอกชน 
ต ารวจ และทหารล้วนใช้อ านาจที่ตนมีอยู่เพื่อสร้างความร่ ารวยให้กับตนเองและเอ้ือประโยชน์ส่วน
ตนบนความทุกข์ยากของประชาสังคม  ถึงแม้จะมีกฎหมาย การฉ้อราษฎร์บังหลวงก็เป็นตัวบั่น
ทอนหลักนิติธรรม 

ความเป็นกลางของภาคตุลาการเป็นฐานหลักอย่างหนึ่งของหลักนิติธรรม หากผู้
พิพากษาใช้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่งส าหรับผู้ที่มีอ านาจวาสนา และใช้อีกชุดหนึ่งส าหรับผู้ที่ไม่มีส่ิง
เหล่านั้น ระบบการเมืองและยุติธรรมทั้งหมดก็จะตกต่ าเสื่อมเสีย เซาะกร่อนความไว้วางใจของ
ประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการให้ความยุติธรรม 

 



หลักนิติธรรมย่อมมีรากฐานอยู่ในระบบค่านิยมทางศีลธรรมจรรยา ในแอฟริกาใต้เป็น
เวลาหลายสิบปีได้มีหลักนิติธรรมภายใต้กรอบระบบ apartheid ซึ่งเป็นระบบกฎหมายที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของสีผิว ภายใต้ระบบการเมืองและกฎหมายที่ปกป้องสิทธิของประชาชน คนที่มีสีผิวสีใดสี
หนึ่งไม่สามารถใช้มันกีดขวางความยุติธรรมได้ ความยุติธรรมและความเสมอภาคเกี่ยวโยงโดยตรง
กับความยั่งยืนของประชาธิปไตย โดยทั่วไปแล้ว หากหลักนิติธรรมถูกครอบง า ชื่อเสียงในความ
เป็นประชาธิปไตยพร้อมกับความชอบธรรมของรัฐบาลก็จะพลอยเสียหายไปด้วย ไม่ว่ารัฐบาลนั้น
จะใช้ข้ออ้างอย่างไรก็ตาม 

หลักนิติธรรมยังมีหน้าที่สุดท้ายอีกหนึ่งอย่าง ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ เช่นของไทย รัฐธรรมนูญเป็นตัวก าหนดกรอบและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
ปกครองต่างๆ ในระบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะท างานได้ผลดีที่สุดก็เมื่อสถาบันและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระบบที่มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล  

หลักนิติธรรมเป็นตัวก าหนดขอบเขตของการแทรกแซงทางการเมืองในกระบวนการ
ตัดสินใจ เมื่อมีนิติธรรมประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของระบบและข้ึนอยู่กับกฎหมายเดียวกัน ในขณะ
ที่ผู้ปกครองก็ไม่ได้เป็น “เจ้าของ” ของระบบ 

เพื่อให้หลักนิติธรรมท างานเป็นผล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เกียรติภูมิและอิสรภาพ
ของฝ่ายตุลาการและระบบยุติธรรมทั้งหมดจะต้องปลอดจากการกดดันโดยอิทธิพลหรือการ
แทรกแซงที่ผิดกฎหมาย 
 
เสรีภาพในการแสดงออก 

เสาหลักที่สี่อันท าให้ประชาธิปไตยยั่งยืนคือเสรีภาพในการแสดงออก สิ่งที่บุคคล
สามารถกล่าว ตีพิมพ์ แจกจ่าย และพูดคุยเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยมากน้อย
เพียงใด ส่ือมวลชนที่อิสระเสรีเป็นตัวชี้วัดของเสรีภาพในการแสดงออก ระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่ถูก
เหยียบย่ าโดยการควบคุมของรัฐก็เป็นอีกตัวหนึ่ง 

รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นแบบอ่ืน น้อยรายนักจะมีความสัมพันธ์ที่
สบายใจอย่างแท้จริงกับสื่อมวลชนเสรี  แต่ไม่ว่าจะมีข้อเสียเพียงใด ส่ือมวลชนเสรีซึ่งสนับสนุนโดย
อินเตอร์เน็ตที่ไม่ถูกปิดกั้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการให้ข้อมูลข่าวสารกับสาธารณะโดยเป็นส่วน
หนึ่งของประชาธิปไตยที่ท างาน  แม้ในสังคมที่มีประชาธิปไตยมานาน รัฐบาลก็ยังอาจพยายาม
จัดการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ของตนเอง รัฐบาลมักพยายามชี้น าการตีความข่าวเพื่อผลักดันวาระของ
ตนและเจือจางอ านาจของสื่ออิสระ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปิดทางให้มีการขยายตัวของการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร
พร้อมกับพื้นที่ส าหรับวาทกรรมสาธารณะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  อินเตอร์เน็ตได้ปฏิวัติการมี 



ส่วนร่วมในการอภิปรายและด าเนินการทางการเมือง และได้เกื้อกูลให้เกิดชุมชน
ออนไลน์ขึ้นมามากมาย  ในขณะเดียวกันโทรศัพท์มือถือก็ท าให้การติดต่อส่งข้อมูลข่าวสารกระท า
ได้อย่างทันท่วงที 

ในประเทศที่ยึดแนวทางอ านาจนิยม เสรีภาพของข้อมูลข่าวสารเป็นภัยอันใหญ่หลวง
ส าหรับรัฐบาล เสรีภาพที่มากับสื่อสมัยใหม่นี้สามารถเข้าถึงได้โดยเพียงไม่กี่คลิกไปยังเว็บไซท์ เช่น 
YouTube และ blog ต่างๆ ปรากฏการณ์ใหม่ๆ เหล่านี้ท าให้รัฐบาลควบคุมข้อมูลข่าวสารได้ยาก
ขึ้นมาก 

ข้อเท็จจริงก็คือว่า แม้กระทั่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็มักพยายามเหลือเกินที่จะ
ปั้นแต่งมติมหาชนให้ไปในทิศทางที่ตนต้องการ ไม่ว่าผ่านสื่อโทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต  
การที่รัฐควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือข้อมูลข่าวสารนั้น พวกเราควรจะหยุดและคิดเรื่องนี้ให้ดีๆ แม้
หน้าตาของประชาธิปไตยอาจดูสดใส แต่หากเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารและของสื่อถูกคว้านจน
กลวง ก็เท่ากับว่าประชาธิปไตยถูกบั่นทอน  ประชาชนจึงต้องคอยเฝ้าระวังตลอดเวลาเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากกฎหมายในหลายประเทศที่ประชาธิปไตยก าลัง
พัฒนาไม่ได้ส่งเสริมเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารและไม่ให้ความส าคัญต่อสื่อมวลชน 

เสรีภาพในการแสดงออกถือว่าส าคัญพอที่จะบรรจุในปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน 
หัวข้อ 19 ระบุว่า “ทุกคนมีสิทธิในความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างเสรี  สิทธิดังกล่าว รวมถึง
เสรีภาพที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา ได้รับ และถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารและความคิดผ่านสื่อใดๆ ก็ได้โดยไม่จ ากัดพรมแดน”  

หากพลเมืองไม่มีสิทธิในการแสดงออกในกระบวนการทางการเมือง ก็จะไม่มีรัฐบาล
ใดที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตน อย่างไรก็ดี ไม่มีสังคมประชาธิปไตยใดที่มีเสรีภาพในการ
แสดงออกอย่างสมบูรณ์ 

กุญแจส าคัญคือการชั่งให้เกิดความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของชาติและสังคม 
เพื่อสร้างและรักษาระดับการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในสังคมซึ่งจ าเป็นเพื่อท าให้การมีส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตยมีความหมาย และในขณะเดียวกันก็ต้องขีดเส้นซึ่งน าบริบททางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเข้าไปพิจารณา แต่ละประเทศก าหนดขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงออกไว้แตกต่าง
กัน แต่สิ่งที่ส าคัญคือขอบเขตดังกล่าวต้องไม่ถูกอิทธิพลทางการเมืองน าไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อจ ากัด
ไม่ให้สาธารณะตรวจสอบนโยบายและการกระท าที่มีผลกระทบต่อบูรณภาพของผลประโยชน์
สาธารณะ เช่น หากกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาทท าให้คนไม่กล้าเปิดโปงความไม่ชอบ
มาพากลหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง ก็เป็นการท าให้ประชาธิปไตยเสื่อม 
ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการให้ทุกเสียงมีสิทธิได้แสดงออก เสียงเหล่านั้นอาจขัดกันเอง บาง
เสียงอาจมีความรู้มากกว่าเสียงอ่ืน บางเสียงอาจเป็นความเห็นส่วนตัว ซุบซิบนินทา 



หรือคาดเดา ทั้งหมดนี้คือตลาดแห่งความคิด ซึ่งก็เหมือนตลาดทั่วไปตรงที่สินค้าแต่ละอย่างมี
คุณค่าไม่เท่ากัน ตราบใดที่สถาบันต่างๆ ของเราท าให้คนสามารถรู้จักวิธีประเมินคุณค่าของ
ความคิดในตลาดนี้ รู้จักคัดเอาความคิดที่ไตร่ตรองเข้มงวดมาใช้ รู้จักปฏิเสธความคิดที่สุกเอาเผา
กิน ไม่เพียงแต่ประชาธิปไตยจะยั่งยืนเท่านั้น แต่จะเจริญงอกเงยขึ้นอีกด้วย 

โดยที่มีทั้งอินเตอร์เน็ต โลกาภิวัฒน์ และการส่ือสารมวลชน ตลาดแห่งความคิดนี้ดึง
ความคิดมาจากแหล่งต่างๆอย่างหลากหลาย ไม่ใช่เพียงจากประเทศประชาธิปไตยประเทศใด
ประเทศหนึ่งเท่านั้น แม้ว่าตลาดนี้จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาและควบคุมโดยรัฐอย่างง่ายดาย แต่ก็
คงไม่มีรัฐบาลใดปลอดโปร่งใจทีเดียวกับการใช้วิธีปิดปากผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่แฉการกระท าผิด
ของรัฐบาล 

 
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความโปร่งใส 

เสาหลักที่ห้าของประชาธิปไตยคือ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความโปร่งใส 
ซึ่งหมายความว่าสถาบันของรัฐและบุคคลในสถาบันเหล่านั้นต้องรับผิดชอบในการกระท าของตน 
รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่เลือกรัฐบาลนั้นเข้ามา นอกจากนี้ ยังต้องรับผิดชอบต่อฝ่าย
ตุลาการที่อิสระหรือสถาบันที่เป็นกลางอ่ืนๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการกระท าของรัฐบาล การ
ตัดสินใจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายด้านการเกษตร การก าหนดราคาน้ ามัน หรือบริการ
สาธารณสุข จะต้องไม่ท าไปเพื่อผลักดันวาระของกลุ่มผลประโยชน์เหนือกว่าผลประโยชน์
สาธารณะ 

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความโปร่งใสในแก่นแท้แล้วมีวัตุประสงค์เดียวกัน 
คือเพื่อคุ้มครองพลเมืองจากนโยบายที่หลงทางหรือการตัดสินใจที่ให้ประโยชน์แก่คนไม่กี่คนแต่ท า
ให้คนจ านวนมากต้องเสียประโยชน์  เมื่อใดที่หลักการทั้งสองนี้สั่นคลอน  ก็จะเป็นสัญญาณเตือน
ภัยว่าธรรมาภิบาลก าลังตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง และกระบวนการประชาธิปไตยได้ชะงักงันไป 
 
การกระจายอ านาจ 

เสาหลักที่หกตั้งอยู่บนการให้อ านาจทางการเมืองแก่ระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัด  
ยิ่งรัฐบาลอยู่ใกล้ประชาชนที่ต้องปกครองมากเพียงใด รัฐบาลก็จะยิ่งตอบสนองต่อประชาชนได้
มากเพียงนั้น  ขณะเดียวกัน เพื่อให้ประชาธิปไตยที่มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสามารถ
ท างานได้ ก็จะต้องมีการกระจายอ านาจในเรื่องของเงินสนับสนุน ทรัพยากรด้านอุปกรณ์สิ่งของ
และบุคคล ตลอดจนขีดความสามารถของสถาบันด้วย 

การกระจายกระบวนการการเมืองออกจากส่วนกลางก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะลดการรวม
ศูนย์อ านาจและอิทธิพลของกลุ่มพลังทางการเมือง  พลเมืองจะมีความตื่นตัว สนใจและพร้อมที่จะ 



มีส่วนร่วมในประชาธิปไตยมากขึ้นเมื่อพวกเขามองเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเสมือนเพื่อนบ้านและเห็นว่าสิ่ง
ที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องใกล้ตัว 

เราจะเห็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความเชื่อมโยงระหว่างประชาธิปไตยกับชีวิตประจ าวัน
ของพลเมืองได้ในระดับท้องถิ่น  การอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดในละแวกเดียวกันมีประโยชน์ท านอง
เดียวกันกับชุมชนออนไลน์ในเศรษฐกิจแห่งความรู้  ประชาชนที่มีผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกัน
จะแสดงและแลกเปลี่ยนความเห็นและความรู้  จะโน้มน้าวกันและกัน  สิทธิของพลเมืองในการ
ชุมนุมและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นจะช่วยบ่มเพาะประชาธิปไตยให้อยู่ยืนยาวในสังคม 

การตั้งพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นช่วยท าให้การสร้างประชาธิปไตยแบบผู้แทน
เป็นไปได้ง่ายขึ้น การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของผู้ลงคะแนนเสียงและผู้สมัครที่มาจากเขตหรือ
จังหวัดเดียวกันจะสร้างความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมให้แก่กระบวนการประชาธิปไตย  การ
ปกครองระดับท้องถิ่นจะเป็นสนามฝึกซ้อมให้แก่ผู้น าของชาติในอนาคต 
 
ประชาสังคม 

ประชาสังคมเป็นเสาหลักส าคัญเสาที่เจ็ด  ประชาสังคมที่แข็งขันจะเริ่มบทบาทของ
การมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับรากหญ้า  เวทีชุมชน ชมรม กลุ่มนักรณรงค์เรื่องต่างๆ  องค์กรการกุศล 
สหกรณ์  สหภาพ กลุ่มนักคิดและสมาคมล้วนจัดอยู่ภายใต้กรอบประชาสังคม  กลุ่มเหล่านี้เป็น
ยานพาหนะในการมีส่วนร่วมที่จะน าไปสู่การมีประชาธิปไตยระดับรากหญ้าที่ยั่งยืน โดยมีความ
เข้มข้นในแง่ของความรู้สึกต้องการเป็นอาสาสมัคร ความสนใจร่วมกัน และค่านิยมเหมือนกัน อัน
เป็นแกนส าหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สร้างกรอบแนวคิด และผลักดันแนวคิด 

ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยอาจวัดได้โดยดูว่ามีประชาสังคมที่แท้จริงเพียงใดและ
พลเมืองมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะมากน้อยเพียงใด  ประชาสังคมเป็น
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการถกเถียงกันด้วยสติปัญญาในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ  
ประชาสังคมยังเป็นกลไกให้ทัศนะส่วนรวมของพลเมืองสามารถมีส่วนก าหนดและโน้มน้าว
นโยบายของรัฐบาลได้  และจากการที่ต้องน าข้อถกเถียงและข้อมูลเข้าสู่เวทีสาธารณะเพื่อใช้เป็น
บริบทในการพิเคราะห์นโยบาย รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยก็จ าเป็นต้องน าเสนอข้อโต้แย้งหรือ
ปรับเปลี่ยนท่าที การแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้เป็นสิ่งดีส าหรับประชาธิปไตย และเป็นที่ชัดเจนว่า 
เมื่อกระบวนการพิจารณาภายในระบบการเมืองยอมรับบทบาทของประชาสังคม ก็เท่ากับว่าได้ตก
ลงยอมให้ประชาชนได้มีบทบาทในการตรวจสอบการตัดสินใจของรัฐบาล ประชาสังคมที่ตื่นตัวจึง
ท าให้มีการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้นในสังคมประชาธิปไตย 

 
 



หลายประเทศมีประวัติศาสตร์ของระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง โดยหัวหน้าของกลุ่ม
การเมืองจะสร้างกลุ่มผู้ตามของตนที่มีความภักดีต่อตัวบุคคลมากกว่าต่อพรรคการเมืองหรือความ
เชื่อ เมื่อใดที่เกิดอย่างนี้ขึ้น ประชาธิปไตยก็ไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้ง่ายนัก 

 
คุณสมบัติความเป็นผู้น า 

เสาหลักต่างๆ ของประชาธิปไตยที่ผมได้กล่าวถึงมานี้ เป็นสิ่งที่จ าเป็นแต่ยังไม่
เพียงพอหากขาดผู้น าที่จะมาสร้างและธ ารงรักษาเสาหลักของประชาธิปไตยเหล่านี้ 

คุณสมบัติของความเป็นผู้น าส าหรับประชาธิปไตยที่ยั่งยืนจะพบได้ในบุคคลที่ด ารง
ตนด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนท า เป็นบุคคลที่สามารถสร้างฉันทามติ มีใจ
ที่เปิดกว้างและเป็นธรรม  ยึดมั่นต่อความยุติธรรมและส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ  มีขันติธรรมรับ
ฟังท่าทีของฝ่ายที่ตรงข้ามกัน แน่นอน มักมีการพูดกันว่าประชาธิปไตยเป็นวิธีปกครองที่ยุ่งเหยิง
วุ่นวาย และวิสัยมนุษย์ก็มีข้อบกพร่องมากมาย ค ากล่าวทั้งสองนี้มีความจริงอยู่ แต่ขณะที่เรา
ยอมรับข้อจ ากัดของเราเอง เราก็ควรพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในอดีตและมองไปสู่รุ่นผู้น าใน
ภายภาคหน้าที่จะสามารถสานต่อโดยเรียนรู้จากบทเรียนของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของ
ประชาชนคนธรรมดา 
 
สรุป 

ผมได้กล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเสาหลักต่างๆ ที่ค้ าจุนโครงสร้างของประชาธิปไตยที่
ยั่งยืนแล้ว 

ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ประเทศชาติจะต้องมุ่งความพยายามไปที่การ
สร้างระบบที่ให้อ านาจแก่ประชาชน ไม่ใช่เฉพาะผ่านสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น แต่โดย
ปลูกฝังบรรทัดฐาน สถาบันและค่านิยมที่สนับสนุนสิทธิดังกล่าวและท าให้สิทธินั้นมีความหมาย 

สิ่งที่จะท าให้ประชาธิปไตยยั่งยืนคือ ความตระหนักร่วมกันว่า แม้ว่าประชาธิปไตยจะ
ห่างไกลความดีเลิศประเสริฐศรี แต่ทางเลือกอื่นยังห่างไกลเสียยิ่งกว่า บางสังคมตระหนักในสัจ
ธรรมนี้เร็วกว่า บางสังคมตระหนักช้ากว่า บางสังคมก็ก าลังทดลองดูว่าจะสามารถน าเฉพาะ
บางส่วนของประชาธิปไตยมาใช้ เช่นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องรับภาระของ
การเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบได้หรือไม่ 

ผมขอให้สังคมเหล่านั้นโชคดี ตราบใดที่พวกเขาแสดงความยึดมั่นต่อสวัสดิภาพและ
ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภาพกว้างและจัดหาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ 
ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงจะพึงพอใจกับสถานะที่เป็นอยู่และไม่ประท้วง 

 



ในบางประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยยังไม่แข้มแข็งแบบนี้ ประเด็นหนึ่งที่พวกเรา
ได้เปรียบก็คือ ความรู้สึกผิดหวังของประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน บุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
มา แทนที่จะสนองและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ กลับสนองประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก 
อ้างสิทธิที่จะบงการในนามของคนส่วนใหญ่ เหยียบย่ าสิทธิของคนกลุ่มน้อย จนตนเองกลายเป็น 
“สาธารณชน” เสียเอง ไม่ใช่ “ผู้แทน” อีกต่อไป 

ในช่วงประมาณสามทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีแนวโน้มไปสู่ประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วม
โดยตรงมากขึ้น ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยที่อยู่ตัวแล้ว แนวโน้มนี้อาจเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป แต่การเดินจากระบอบอัตตาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยที่มวลชนมีส่วนร่วมนั้น
นับว่าเป็นการกระโดดก้าวใหญ่ 

สิ่งที่ส าคัญคือ เมล็ดของประชาธิปไตยจะต้องงอกเงยจากภายในแต่ละสังคมเอง จึง
จะได้รับการยอมรับและด าเนินไปได้  สังคมแต่ละแห่งจะต้องหาทางออกจากความขัดแย้งต่างๆ 
และจัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง 

ประสบการณ์ในทุกที่เน้นให้เห็นถึงความเปราะบางของประชาธิปไตย แม้ว่าในบาง
แห่งที่อาจดูเหมือนอยู่ตัวแล้ว ประชาธิปไตยก็อาจถูกแทรกแซงได้โดยเฉพาะในยามที่มีวิกฤต  ผม
ไม่เชื่อว่าจะมีประชาธิปไตยแห่งใดที่เข้มแข็งจนปลอดภัยจากความละโมบและความมักใหญ่ใฝ่สูง
ของมนุษย์   ในการบ่มเพาะและท าให้ประชาธิปไตยยั่งยืนนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
ประชาธิปไตยจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ปกป้องมัน ประชาชนคนธรรมดาจะต้องระแวดระวังและชาญ
ฉลาด ส าหรับมนุษยชาติประวัติศาสตร์ยังไม่ได้จบสิ้นลง การต่อสู้เพื่อผลักดันและต่อต้าน
ประชาธิปไตยจะยังคงด าเนินอยู่ต่อไปอีกนาน 
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