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แม้อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างค�ำอธิบายโดยเหมารวมเอาจากช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึง่ หรือจากวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึง่ แต่หนังสือ นานาประชาธิปไตย
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้เรียบเรียงขึ้นในช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วน เหตุการณ์ 9/11
กับสงครามที่เกิดขึ้นตามมาในอัฟกานิสถาน (2002) และอิรัก (2003) ได้สร้างระลอก
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่กระเพื่อมไปทั่วโลก ในตอนนี้ประชาธิปไตยซึ่งดูจะด�ำเนินไป
ได้ดีในทศวรรษ 1990 กลับต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลจากทั้งภายในและภายนอก
ปัญหาด้านความปลอดภัย “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” ความพยายามที่จะ
“เปลีย่ นแปลงระบอบการปกครอง” ในอิรกั และปฏิรปู ประเทศอืน่ ๆ ในตะวันออกกลาง
ล้วนก่อให้เกิดความหวาดหวั่นว่าประชาธิปไตยจะมอบความปลอดภัยแก่พลเมือง
ของตนได้หรือไม่ เป็นไปได้ไหมที่ประชาธิปไตยจะรักษาความมั่งคั่งในห้วงโกลาหล
และเป็นไปได้หรือที่ประชาธิปไตยจะช่วยปลูกฝังแนวคิดซึ่งหนักแน่นพอจะต้านทาน
กระแสความสิน้ หวังกับความเฉยเมยทีอ่ ยูภ่ ายใน รวมถึงขัดขวางศัตรูตวั ฉกาจทีพ่ ร้อม
จะใช้ความรุนแรงตามอ�ำเภอใจจากภายนอก การผงาดขึ้นของหลักการมูลฐานนิยม
ในโลกอิสลาม พร้อมกับพัฒนาการของกลุ่มมูลฐานนิยมคริสเตียนและยิวในที่อื่นๆ
น�ำมาซึ่ ง ค�ำถามเกี่ ย วกั บ ความชอบธรรมของสถาบั น การเมื อ งร่ ว มสมั ย ต่ า งๆ
การแยกศาสนาออกจากรัฐ และความเป็นไปได้ของประชาธิปไตยท่ามกลางการ
ท้าทายมโนทัศน์พื้นฐานของระบอบที่ว่ามนุษย์ในฐานะผู้มีคุณธรรมนั้นมีเสรีภาพ
และเท่ า เที ย ม ตลอดจนมี ศั ก ยภาพในการตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเองและก�ำหนดทาง
เลือกทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอย่างยิ่งว่าหลักการความปลอดภัย
สูงสุดที่ประชาธิปไตยในโลกตะวันตกเน้นย�้ำจะลบล้างเป้าหมายส�ำคัญอื่นๆ ของ
ประชาธิปไตยกับสิทธิและเสรีภาพบางประการทีเ่ ป็นเงือ่ นไขเบือ้ งต้นของมัน ทัง้ ยังมี
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ความเสีย่ งว่าพลังทางวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การแยกการเมือง
ออกจากศาสนาและการแยกรัฐออกจากประชาสังคมจะมองว่า “ประชาธิปไตย” เป็น
ศัตรูตัวหนึ่ง
ผมได้วิเคราะห์แนวโน้มและปฏิกิริยาของสถานการณ์ข้างต้นบ้างแล้วใน
งานเขียนชิ้นอื่นๆ โดยหนังสือ Global Covenant (2004) คือผลงานชิ้นล่าสุดที่
แสดงบทวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว ขณะที่ในหนังสือ นานาประชาธิปไตย เล่มนี้
ผมต้องการอธิบายว่าเหตุใดประชาธิปไตยจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในกิจการของ
มนุษย์ เหตุใดประชาธิปไตยจึงเป็นที่ถกเถียงกันนัก และเหตุใดประชาธิปไตย
ยังคงเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดแม้มีจุดอ่อนหลายอย่าง ประชาธิปไตยไม่ใช่
โอสถสารพัดนึกส�ำหรับเยียวยาทุกปัญหาของมนุษย์ ทว่าเป็นระบอบอันสถาปนา
“ความเห็นชอบของประชาชน” เป็นรากฐานของระเบียบทางการเมือง ซึ่งนับว่า
เป็นหลักความชอบธรรมที่มีเสน่ห์ที่สุด การท�ำความเข้าใจหลักการดังกล่าวและข้อ
ถกเถียงจ�ำนวนมากที่เกี่ยวข้องถือเป็นเรื่องส�ำคัญ หากต้องการเผยแพร่มโนทัศน์
ประชาธิปไตยที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือในศตวรรษหน้า
ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ในปัจจุบนั เป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะลืมว่าหากจะมียคุ สมัยใด
เป็นยุคแห่งประชาธิปไตย ยุคสมัยนัน้ ก็คอื ยุคปัจจุบนั นีเ้ อง แนวคิดสังคมนิยมโดยรัฐที่
ดูเหมือนจะยังตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อไม่ก่ีทศวรรษที่ผ่านมาได้ล่มสลายลงแล้วในยุโรปกลาง
และยุโรปตะวันออก ขณะทีป่ ระชาธิปไตยไม่เพียงยืดหยัดได้อย่างมัน่ คงในโลกตะวันตก
เท่านั้น ดินแดนอื่นๆ ก็รับเอาหลักการประชาธิปไตยไปใช้อย่างกว้างขวางในฐานะ
รูปแบบการปกครองที่เหมาะสม กระบวนการและวิถีปฏิบัติแบบประชาธิปไตยถือว่า
มั่นคงเป็นเอกภาพในทุกภูมิภาคส�ำคัญของโลก เราอาจกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าในช่วงกลางทศวรรษ 1970 มีรัฐชาติจ�ำนวนมากกว่าสองในสามที่ปกครองด้วย
ระบอบเผด็จการ ทว่าอัตราส่วนดังกล่าวก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ โดยปัจจุบันเหลือรัฐ
ทีเ่ ป็นเผด็จการอยูน่ อ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม และชาติทเ่ี ป็นประชาธิปไตยก็เพิม่ จ�ำนวนขึน้
เรื่อยๆ ประชาธิปไตยกลายเป็นมาตรฐานชั้นน�ำของความชอบธรรมทางการเมืองใน
ยุคปัจจุบันไปแล้ว
ดังนัน้ จึงดูเหมือนว่าประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยด�ำเนินจากยุคโบราณมาถึง
ปัจจุบนั ได้คอ่ นข้างราบรืน่ มีประเทศจ�ำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทีพ่ ลเมืองผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้
สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ โดยผู้
มีอ�ำนาจตัดสินใจเหล่านั้นต่างเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

David Held

13

หรือ “ประชาชน” ในอาณาเขตที่ก�ำหนด อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย
ไม่ได้ลงเอยด้วยพัฒนาการเช่นนั้น แม้ว่าชัยชนะของขบวนการประชาธิปไตยทั่วทั้ง
ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกจะเป็นก้าวย่างทีย่ งิ่ ใหญ่ เช่นเดียวกับการเปลีย่ นแปลง
ระบอบการเมืองในทีอ่ นื่ ๆ เช่นแอฟริกาใต้ แต่เหตุการณ์เหล่านีก้ ท็ งิ้ ปัญหาส�ำคัญเกีย่ ว
กับแนวคิดและวิถปี ฏิบตั แิ บบประชาธิปไตยทีย่ งั แก้ไม่ตกไว้หลายข้อ ประชาธิปไตยทัง้
ในฐานะแนวคิดและความจริงทางการเมืองถูกท้าทายในระดับรากฐาน ประวัตศิ าสตร์
ประชาธิปไตยไม่เพียงเต็มไปด้วยการตีความที่ขัดแย้งกัน แต่แนวคิดต่างๆ ในยุค
โบราณและยุคใหม่ก็ผสมผสานจนท�ำให้นิยามส�ำคัญๆ คลุมเครือและไม่สอดคล้อง
กันด้วย ไม่ว่าจะเป็นความหมายที่เหมาะสมของ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง”
ความหมายโดยนัยของ “ผูแ้ ทน” ขอบเขตของศักยภาพพลเมืองทีจ่ ะเฟ้นหาทางเลือก
ทางการเมืองอย่างเสรี และลักษณะของความเป็นสมาชิกในชุมชนประชาธิปไตย
ประเด็นเหล่านีเ้ ป็นประเด็นส�ำคัญและเร่งด่วน ทัง้ ยังเป็นคลังรวบรวมวิวาทะ
ทางการเมืองร่วมสมัยขนาดใหญ่ กระนั้นก็ยังไม่อาจระบุทิศทางแนวคิดและวิถี
ปฏิบัติแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันได้ชัดเจน เพราะการนิยามความหมายของ
ประชาธิปไตยร่วมสมัยจ�ำเป็นต้องไตร่ตรองถึงปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เพียงเกี่ยวข้อง
กับลักษณะ “ภายใน” หรือ “เฉพาะถิ่น” ของประชาธิปไตยเท่านั้น แต่รวมถึง
ลักษณะและผลกระทบจาก “ภายนอก” ด้วย ทัง้ นีเ้ พราะลักษณะพิเศษทีส่ ดุ อย่างหนึง่
ของการเมื อ งในสหั ส วรรษใหม่ คื อ มี ป ระเด็ น ต่ า งๆ ที่ อ ยู ่ พ ้ น ไปจากพรมแดน
ประชาธิปไตยระดับชาติปรากฏขึ้น ทั้งกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อย ซึ่งนับวันยิ่งกลายเป็นประเด็น
ที่ชุมชนนานาชาติต้องเผชิญร่วมกัน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องทบทวนธรรมชาติและ
ข้อจ�ำกัดของประชาธิปไตยระดับชาติในแง่ที่สัมพันธ์กับกระบวนการโลกาภิวัตน์
ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ กล่าวคือสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ทางสังคมของมนุษย์ และการใช้อ�ำนาจทางสังคมระดับข้ามทวีปหรือระหว่างภูมภิ าค
แม้ปัญหาเหล่านี้จะเริ่มทวีความส�ำคัญ ทว่าการอุบัติขึ้นของปัญหาระดับ
โลกไม่ใช่เรื่องใหม่ ปัญหาหลายอย่างปรากฏมาเนิ่นนานหลายทศวรรษหรือกระทั่ง
หลายศตวรรษ แต่ ห ลั ง จากการปะทะกั น ระหว่ า งโลกตะวั น ออกและตะวั น ตก
สิ้นสุดลง ปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี
ภาระหนีส้ นิ ของ “ประเทศก�ำลังพัฒนา” การไหลเวียนของทรัพยากรทางการเงินนอก
เขตอ�ำนาจรั ฐ การค้ า ยาเสพติ ด อาชญากรรมข้ า มชาติ และการก่ อ การร้ า ย
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ก็กลายเป็นประเด็นเร่งด่วนในวาระการเมืองระหว่างประเทศแทน กระนั้นค�ำถาม
ที่ว่าจะจัดการกับประเด็นเหล่านี้ที่ไหน อย่างไร และด้วยกติกาใดก็ยังคงเป็นปัญหา
ที่คลุมเครืออย่างถึงที่สุด
การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่อุบัติขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วย
ทฤษฎีประชาธิปไตยก็ยังอยู่ในช่วงแรกเริ่ม แม้ทฤษฎีประชาธิปไตยจะประกอบด้วย
การศึกษาและถกเถียงอย่างละเอียดเกี่ยวกับความท้าทายที่ระบอบการปกครองนี้
ต้องเผชิญในขอบเขตรัฐชาติแล้ว แต่ไม่มีการตั้งค�ำถามอย่างจริงจังว่ารัฐชาติยังคง
เป็นศูนย์กลางแนวคิดประชาธิปไตยอยู่หรือไม่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเติบโต
อย่างรวดเร็วของความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างรัฐและสังคม
ต่างๆ รวมถึงที่เกิดขึ้นจากการประสานกันของพลังและกระบวนการทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติยังมีประเด็นให้ศึกษาอีกมาก
ทุกวันนี้ความท้าทายอย่างเป็นรูปธรรมต่อวิธีคิดแบบประชาธิปไตยปรากฏ
ขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน หนังสือ นานาประชาธิปไตย ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1987 มี
จุดประสงค์หลักสองประการ ประการแรกคือเพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
แนวคิดส�ำคัญๆ ในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะแนวคิดในขนบตะวันตกจาก
ยุคกรีกโบราณถึงปัจจุบัน ประการที่สองคือเพื่อน�ำเสนอโครงเรื่องส�ำคัญที่เรียงร้อย
แนวคิดประชาธิปไตยแบบต่างๆ ไว้ดว้ ยกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ตัง้ ค�ำถามอย่างตรงไปตรงมาใน
ตอนท้ายว่าประชาธิปไตยควรเป็นอย่างไรในโลกปัจจุบนั จุดประสงค์สองประการนีย้ งั
คงเป็นเป้าหมายของการตีพมิ พ์ครัง้ ทีส่ องในปี 1996 แต่ผมจ�ำเป็นต้องปรับปรุงต้นฉบับ
ดังกล่าวในหลายด้านเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะยังบรรลุจดุ ประสงค์เหล่านัน้ อย่างเต็มที่ ตัวแบบ
ต่างๆ จ�ำเป็นต้องได้รับการทบทวนเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ที่ยังไม่ได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้ในฉบับพิมพ์ครั้งแรก นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุง
เนื้ อ หาเพื่ อ ศึ ก ษางานวิ จั ย และองค์ ค วามรู ้ ส�ำคั ญ ๆ ในกระแสแนวคิ ด ทางการ
เมืองในทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเรา
เกี่ ย วกั บ แง่ มุ ม ทั้ ง หลายของรากเหง้ า ประชาธิ ป ไตยและแนวคิ ด ทางการเมื อ ง
ร่วมสมัย เหตุผลอีกประการที่ต้องปรับปรุงเนื้อหาคือผู้ให้ก�ำเนิด ตัวแบบต่างๆ ได้
เปลีย่ นแปลงบางแง่มมุ ในทรรศนะของตนไป อันจะเป็นประโยชน์หากกล่าวถึงในฉบับ
พิมพ์ใหม่
ประเด็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันปรากฏอยู่ในฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้ด้วย
โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีค่ อยก�ำกับโลกของเรา

David Held

15

ตลอดจนสอดรับกับทฤษฎีและงานเขียนทางประวัตศิ าสตร์ใหม่ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงวิธกี าร
ตีความแง่มุมต่างๆ ของขนบทางการเมืองในยุคก่อนหน้า นอกจากนี้เหตุที่ต้อง
ทบทวนและแก้ไขเนื้อหานั้นเนื่องจากข้อถกเถียงต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและ
สังคมได้น�ำไปสูแ่ นวคิดประชาธิปไตยแบบใหม่ๆ ผมจึงเพิม่ เติมเนือ้ หาบทใหม่วา่ ด้วย
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (บทที่ 9) ซึง่ กล่าวถึงคุณภาพของการใช้เหตุผลแบบ
ประชาธิปไตยและการสร้างความชอบธรรมให้การกระท�ำทางการเมือง นักทฤษฎี
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมุง่ ศึกษาพัฒนาการของความเป็นพลเมือง วิธสี ง่ เสริม
ความต้องการทางการเมืองอย่าง “ถี่ถ้วน” และ “รอบคอบ” รวมถึงการใช้เหตุผล
ทางการเมืองในฐานะวิธีการที่ไม่สามารถแยกออกจากแนวคิดเรื่องการสร้างความ
ชอบธรรมให้ผู้อื่นได้ แนวคิดที่ส�ำคัญเหล่านี้ควรค่าแก่การวิเคราะห์อย่างละเอียดโดย
แยกเนื้อหาเป็นอีกบทหนึ่ง
จุดประสงค์อย่างหนึง่ ของการพิมพ์หนังสือ นานาประชาธิปไตย สองฉบับแรก
คือใช้เป็นต�ำราเรียนส�ำหรับรายวิชา “ประชาธิปไตย: จากยุคโบราณถึงปัจจุบัน” ที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโอเพ่น (Open University) เพื่อนร่วมงานหลายคนของผมที่
มหาวิทยาลัยแห่งนีช้ ว่ ยแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดเกีย่ วกับหนังสือทัง้ สองฉบับ
ขอบคุณดอนนา ดิกเคนสัน, แบรม กีเบน, เดวิด โกลด์แบลตต์, พอล ลูว์อิส, โทนี
แมคกรูว์ และเดวิด พอตเตอร์ ส�ำหรับค�ำแนะน�ำทีค่ รอบคลุม นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะ
ของมิตรสหายและเพื่อนร่วมงานจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การตระเตรียมต้นฉบับของฉบับพิมพ์ครัง้ ทีห่ นึง่ และสอง ผมขอขอบคุณเดวิด บีแธม,
ริชาร์ด เบลลามี, จอห์น ดันน์, แอนโธนี กิดเดนส์, จอห์น คีน, โจเอล ครีเกอร์, เควนติน
สกินเนอร์, มิเชลล์ สแตนเวิร์ธ และจอห์น บี. ธอมป์สัน รวมถึงคนอื่นๆ ด้วย
แม้ว่ารายวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยโอเพ่นจะค่อยๆ ยกเลิกไปหลังจาก
เปิดสอนมาได้เกือบยี่สิบปี แต่หนังสือ นานาประชาธิปไตย ยังคงเป็นต�ำราเบื้องต้น
ส�ำหรับศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยทั่วโลก คิลเลียน แมคไบรด์ ได้แสดงความกรุณา
อย่างยิ่งในช่วงปรับปรุงต้นฉบับของฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม เขาแนะน�ำให้ผมศึกษา
งานนิพนธ์เกีย่ วกับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (ซึง่ ปัจจุบนั มีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก)
ทั้งยังคอยให้ค�ำปรึกษาแก่ผมในยามจ�ำเป็น ผมจึงเป็นหนี้บุญคุณเขาอย่างที่สุด
นอกจากนีผ้ มซาบซึง้ ใจอย่างยิง่ ทีแ่ อนน์ โบน, นีล เดอ คอร์ต, แอนน์ เดอไซราห์, เอลเลน
แมคคินเลย์, กิลล์ มอตลีย์, เบรฟฟ์นี โอคอนเนอร์, ซู โพป และแมเรียนน์ รัตเตอร์
มอบความช่วยเหลือส�ำคัญในขั้นตอนการพิมพ์ต้นฉบับ
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ผมเป็นหนี้บุญคุณปีเตอร์ เฮลด์ พ่อของผม และขออุทิศหนังสือฉบับพิมพ์
ครัง้ ทีส่ ามนีแ้ ด่ทา่ น พ่อเป็นพลเมืองทีส่ ขุ มุ รอบคอบ ทัง้ ยังเป็นผูส้ นับสนุนและคูส่ นทนา
แสนประเสริฐ
ท้ายทีส่ ดุ เช่นเดียวกับทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหนังสือฉบับพิมพ์ครัง้ ก่อนๆ ผมอยาก
ขอบคุณลูกๆ ที่แสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าชีวิตมีอะไรมากกว่า นครรัฐ กับการเป็น
พลเมืองที่ดีพอ แน่ละ! ขอบคุณโรซา โจชัว และเจคอบ
เดวิด เฮลด์

หมายเหตุส�ำนักพิมพ์: นานาประชาธิปไตย ฉบับภาษาไทย แปลจาก Models of Democracy ฉบับพิมพ์
ครั้งที่สาม ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย เนื่องจากเดวิด เฮลด์ ผู้เขียน ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2019

David Held
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