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แม้อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างคำาอธิบายโดยเหมารวมเอาจากช่วงเวลาใด 

ช่วงเวลาหนึง่หรือจากวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึง่ แต่หนงัสือ นานาประชาธิปไตย 

ฉบับพิมพ์คร้ังท่ีสามนี้เรียบเรียงข้ึนในช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วน เหตุการณ์ 9/11  

กับสงครามที่เกิดขึ้นตามมาในอัฟกานิสถาน (2002) และอิรัก (2003) ได้สร้างระลอก 

แห่งการเปล่ียนแปลงที่กระเพื่อมไปท่ัวโลก ในตอนนี้ประชาธิปไตยซึ่งดูจะดำาเนินไป 

ได้ดีในทศวรรษ 1990 กลับต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลจากทั้งภายในและภายนอก  

ปัญหาด้านความปลอดภัย “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” ความพยายามท่ีจะ  

“เปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง” ในอรัิกและปฏิรูปประเทศอ่ืนๆ ในตะวันออกกลาง 

ล้วนก่อให้เกิดความหวาดหว่ันว่าประชาธิปไตยจะมอบความปลอดภัยแก่พลเมือง 

ของตนได้หรือไม่ เป็นไปได้ไหมท่ีประชาธิปไตยจะรักษาความม่ังคั่งในห้วงโกลาหล  

และเป็นไปได้หรือที่ประชาธิปไตยจะช่วยปลูกฝังแนวคิดซึ่งหนักแน่นพอจะต้านทาน 

กระแสความสิน้หวังกับความเฉยเมยท่ีอยูภ่ายใน รวมถงึขดัขวางศตัรตูวัฉกาจทีพ่ร้อม 

จะใช้ความรุนแรงตามอำาเภอใจจากภายนอก การผงาดขึ้นของหลักการมูลฐานนิยม 

ในโลกอิสลาม พร้อมกับพัฒนาการของกลุ่มมูลฐานนิยมคริสเตียนและยิวในที่อื่นๆ 

นำามาซึ่งคำาถามเก่ียวกับความชอบธรรมของสถาบันการเมืองร่วมสมัยต่างๆ  

การแยกศาสนาออกจากรัฐ และความเป็นไปได้ของประชาธิปไตยท่ามกลางการ 

ท้าทายมโนทัศน์พื้นฐานของระบอบที่ว่ามนุษย์ในฐานะผู้มีคุณธรรมนั้นมีเสรีภาพ 

และเท่าเทียม ตลอดจนมีศักยภาพในการตัดสินใจด้วยตนเองและกำาหนดทาง 

เลือกทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอย่างย่ิงว่าหลักการความปลอดภัย 

สูงสุดท่ีประชาธิปไตยในโลกตะวันตกเน้นยำ้าจะลบล้างเป้าหมายสำาคัญอื่นๆ ของ 

ประชาธปิไตยกับสิทธแิละเสรีภาพบางประการท่ีเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นของมัน ท้ังยังมี 

ค�าน�าฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
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ความเส่ียงว่าพลังทางวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ ทีเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อการแยกการเมือง 

ออกจากศาสนาและการแยกรัฐออกจากประชาสังคมจะมองว่า “ประชาธิปไตย” เป็น 

ศัตรูตัวหนึ่ง

ผมได้วิเคราะห์แนวโน้มและปฏิกิริยาของสถานการณ์ข้างต้นบ้างแล้วใน 

งานเขียนชิ้นอื่นๆ โดยหนังสือ Global Covenant (2004) คือผลงานชิ้นล่าสุดที ่

แสดงบทวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว ขณะที่ในหนังสือ นานาประชาธิปไตย เล่มนี ้

ผมต้องการอธิบายว่าเหตุใดประชาธิปไตยจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งในกิจการของ 

มนุษย์ เหตุใดประชาธิปไตยจึงเป็นท่ีถกเถียงกันนัก และเหตุใดประชาธิปไตย 

ยังคงเป็นระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุดแม้มีจุดอ่อนหลายอย่าง ประชาธิปไตยไม่ใช ่

โอสถสารพัดนึกสำาหรับเยียวยาทุกปัญหาของมนุษย์ ทว่าเป็นระบอบอันสถาปนา  

“ความเห็นชอบของประชาชน” เป็นรากฐานของระเบียบทางการเมือง ซึ่งนับว่า 

เป็นหลักความชอบธรรมท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุด การทำาความเข้าใจหลักการดังกล่าวและข้อ 

ถกเถียงจำานวนมากท่ีเก่ียวข้องถือเป็นเร่ืองสำาคัญ หากต้องการเผยแพร่มโนทัศน์ 

ประชาธิปไตยที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือในศตวรรษหน้า

ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ในปัจจบัุน เป็นเร่ืองง่ายทีจ่ะลืมว่าหากจะมียคุสมัยใด 

เป็นยุคแห่งประชาธปิไตย ยคุสมัยนัน้ก็คือยุคปัจจบัุนนีเ้อง แนวคดิสงัคมนยิมโดยรัฐท่ี 

ดูเหมือนจะยังตั้งม่ันอยู่ได้เม่ือไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาได้ล่มสลายลงแล้วในยุโรปกลาง 

และยโุรปตะวนัออก ขณะท่ีประชาธปิไตยไม่เพยีงยดืหยดัได้อย่างม่ันคงในโลกตะวนัตก 

เท่านั้น ดินแดนอื่นๆ ก็รับเอาหลักการประชาธิปไตยไปใช้อย่างกว้างขวางในฐานะ 

รูปแบบการปกครองที่เหมาะสม กระบวนการและวิถีปฏิบัติแบบประชาธิปไตยถือว่า 

ม่ันคงเป็นเอกภาพในทุกภูมิภาคสำาคัญของโลก เราอาจกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล 

ว่าในช่วงกลางทศวรรษ 1970 มีรัฐชาติจำานวนมากกว่าสองในสามที่ปกครองด้วย 

ระบอบเผด็จการ ทว่าอัตราส่วนดังกล่าวก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ โดยปัจจุบันเหลือรัฐ 

ท่ีเป็นเผด็จการอยู่น้อยกว่าหน่ึงในสาม และชาตท่ีิเป็นประชาธิปไตยก็เพิม่จำานวนข้ึน 

เรื่อยๆ ประชาธิปไตยกลายเป็นมาตรฐานชั้นนำาของความชอบธรรมทางการเมืองใน 

ยุคปัจจุบันไปแล้ว

ดังนัน้จงึดูเหมือนว่าประวัตศิาสตร์ประชาธปิไตยดำาเนนิจากยคุโบราณมาถึง 

ปัจจุบันได้ค่อนข้างราบร่ืน มีประเทศจำานวนมากข้ึนเร่ือยๆ ท่ีพลเมืองผูมี้สิทธิเ์ลือกตัง้ 

สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้มีอำานาจตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ โดยผู ้

มีอำานาจตัดสินใจเหล่านั้นต่างเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 



1 4   M o d e l s  o f  D e m o c r a c y

หรือ “ประชาชน” ในอาณาเขตที่กำาหนด อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย 

ไม่ได้ลงเอยด้วยพัฒนาการเช่นนั้น แม้ว่าชัยชนะของขบวนการประชาธิปไตยทั่วท้ัง 

ยุโรปกลางและยโุรปตะวันออกจะเป็นก้าวย่างทีย่ิ่งใหญ่ เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลง 

ระบอบการเมืองในท่ีอืน่ๆ เช่นแอฟริกาใต้ แต่เหตกุารณ์เหล่านีก้ท็ิง้ปัญหาสำาคญัเก่ียว 

กับแนวคิดและวิถปีฏิบัตแิบบประชาธปิไตยทียั่งแก้ไม่ตกไว้หลายข้อ ประชาธปิไตยทัง้ 

ในฐานะแนวคิดและความจริงทางการเมืองถูกท้าทายในระดับรากฐาน ประวัตศิาสตร์ 

ประชาธิปไตยไม่เพียงเต็มไปด้วยการตีความท่ีขัดแย้งกัน แต่แนวคิดต่างๆ ในยุค 

โบราณและยุคใหม่ก็ผสมผสานจนทำาให้นิยามสำาคัญๆ คลุมเครือและไม่สอดคล้อง 

กันด้วย ไม่ว่าจะเป็นความหมายที่เหมาะสมของ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” 

ความหมายโดยนยัของ “ผูแ้ทน” ขอบเขตของศกัยภาพพลเมืองท่ีจะเฟ้นหาทางเลอืก 

ทางการเมืองอย่างเสรี และลักษณะของความเป็นสมาชิกในชุมชนประชาธิปไตย

ประเด็นเหล่านีเ้ป็นประเด็นสำาคญัและเร่งด่วน ท้ังยังเป็นคลงัรวบรวมวิวาทะ 

ทางการเมืองร่วมสมัยขนาดใหญ่ กระนั้นก็ยังไม่อาจระบุทิศทางแนวคิดและวิถี 

ปฏิบัติแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันได้ชัดเจน เพราะการนิยามความหมายของ 

ประชาธิปไตยร่วมสมัยจำาเป็นต้องไตร่ตรองถึงปัญหาอ่ืนๆ ท่ีไม่เพียงเก่ียวข้อง 

กับลักษณะ “ภายใน” หรือ “เฉพาะถิ่น” ของประชาธิปไตยเท่าน้ัน แต่รวมถึง 

ลักษณะและผลกระทบจาก “ภายนอก” ด้วย ท้ังน้ีเพราะลักษณะพเิศษท่ีสุดอย่างหนึง่ 

ของการเมืองในสหัสวรรษใหม่คือมีประเด็นต่างๆ ท่ีอยู ่พ ้นไปจากพรมแดน 

ประชาธิปไตยระดับชาติปรากฏขึ้น ทั้งกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ปัญหา 

ส่ิงแวดล้อม และการปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อย ซึ่งนับวันย่ิงกลายเป็นประเด็น 

ที่ชุมชนนานาชาติต้องเผชิญร่วมกัน ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องทบทวนธรรมชาติและ 

ข้อจำากัดของประชาธิปไตยระดับชาติในแง่ท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการโลกาภิวัตน ์

ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ กล่าวคือสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

ทางสังคมของมนษุย์ และการใช้อำานาจทางสังคมระดับข้ามทวีปหรือระหว่างภูมิภาค 

แม้ปัญหาเหล่านี้จะเริ่มทวีความสำาคัญ ทว่าการอุบัติข้ึนของปัญหาระดับ 

โลกไม่ใช่เร่ืองใหม่ ปัญหาหลายอย่างปรากฏมาเนิ่นนานหลายทศวรรษหรือกระทั่ง 

หลายศตวรรษ แต่หลังจากการปะทะกันระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก 

ส้ินสุดลง ปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น การแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวี 

ภาระหน้ีสินของ “ประเทศกำาลังพฒันา” การไหลเวียนของทรัพยากรทางการเงินนอก 

เขตอำานาจรัฐ การค้ายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย 
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ก็กลายเป็นประเด็นเร่งด่วนในวาระการเมืองระหว่างประเทศแทน กระนั้นคำาถาม 

ที่ว่าจะจัดการกับประเด็นเหล่านี้ที่ไหน อย่างไร และด้วยกติกาใดก็ยังคงเป็นปัญหา 

ที่คลุมเครืออย่างถึงที่สุด

การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ท่ีอุบัติขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วย 

ทฤษฎีประชาธิปไตยก็ยังอยู่ในช่วงแรกเริ่ม แม้ทฤษฎีประชาธิปไตยจะประกอบด้วย 

การศึกษาและถกเถียงอย่างละเอียดเก่ียวกับความท้าทายท่ีระบอบการปกครองน้ี 

ต้องเผชิญในขอบเขตรัฐชาติแล้ว แต่ไม่มีการตั้งคำาถามอย่างจริงจังว่ารัฐชาติยังคง 

เป็นศูนย์กลางแนวคิดประชาธิปไตยอยู่หรือไม่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเติบโต 

อย่างรวดเร็วของความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างรัฐและสังคม 

ต่างๆ รวมถึงที่เกิดขึ้นจากการประสานกันของพลังและกระบวนการทั้งในระดับชาต ิ

และระดับนานาชาติยังมีประเด็นให้ศึกษาอีกมาก

ทุกวันนี้ความท้าทายอย่างเป็นรูปธรรมต่อวิธีคิดแบบประชาธิปไตยปรากฏ 

ข้ึนนับคร้ังไม่ถ้วน หนังสือ นานาประชาธิปไตย ท่ีตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1987 มี 

จุดประสงค์หลักสองประการ ประการแรกคือเพื่อถ่ายทอดความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ 

แนวคิดสำาคัญๆ ในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะแนวคิดในขนบตะวันตกจาก 

ยุคกรีกโบราณถึงปัจจุบัน ประการท่ีสองคือเพื่อนำาเสนอโครงเร่ืองสำาคัญที่เรียงร้อย 

แนวคิดประชาธิปไตยแบบต่างๆ ไว้ด้วยกัน ท้ังน้ีเพือ่ต้ังคำาถามอย่างตรงไปตรงมาใน 

ตอนท้ายว่าประชาธปิไตยควรเป็นอย่างไรในโลกปัจจบัุน จดุประสงค์สองประการนียั้ง 

คงเป็นเป้าหมายของการตพีมิพ์คร้ังทีส่องในปี 1996 แต่ผมจำาเป็นต้องปรับปรุงต้นฉบับ 

ดังกล่าวในหลายด้านเพือ่ให้ม่ันใจว่าจะยังบรรลุจดุประสงค์เหล่านัน้อย่างเตม็ที ่ตวัแบบ 

ต่างๆ จำาเป็นต้องได้รับการทบทวนเพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

ที่ยังไม่ได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้ในฉบับพิมพ์คร้ังแรก นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุง 

เนื้อหาเพื่อศึกษางานวิจัยและองค์ความรู้สำาคัญๆ ในกระแสแนวคิดทางการ 

เมืองในทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดบางอย่างได้เปล่ียนแปลงความเข้าใจของเรา 

เก่ียวกับแง่มุมท้ังหลายของรากเหง้าประชาธิปไตยและแนวคิดทางการเมือง 

ร่วมสมัย เหตุผลอีกประการที่ต้องปรับปรุงเนื้อหาคือผู้ให้กำาเนิด ตัวแบบต่างๆ ได้ 

เปล่ียนแปลงบางแง่มุมในทรรศนะของตนไป อนัจะเป็นประโยชน์หากกล่าวถงึในฉบับ 

พิมพ์ใหม่

ประเด็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันปรากฏอยู่ในฉบับพิมพ์คร้ังที่สามน้ีด้วย 

โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองทีค่อยกำากบัโลกของเรา 
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ตลอดจนสอดรับกบัทฤษฎแีละงานเขยีนทางประวตัศิาสตร์ใหม่ๆ ทีเ่ปล่ียนแปลงวิธกีาร 

ตีความแง่มุมต่างๆ ของขนบทางการเมืองในยุคก่อนหน้า นอกจากนี้เหตุท่ีต้อง 

ทบทวนและแก้ไขเนื้อหานั้นเนื่องจากข้อถกเถียงต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและ 

สังคมได้นำาไปสู่แนวคิดประชาธปิไตยแบบใหม่ๆ ผมจึงเพิม่เตมิเน้ือหาบทใหม่ว่าด้วย 

ประชาธปิไตยแบบปรึกษาหารือ (บทท่ี 9) ซึง่กล่าวถึงคุณภาพของการใช้เหตุผลแบบ 

ประชาธิปไตยและการสร้างความชอบธรรมให้การกระทำาทางการเมือง นักทฤษฎี 

ประชาธปิไตยแบบปรึกษาหารือมุ่งศึกษาพฒันาการของความเป็นพลเมือง วธิส่ีงเสริม 

ความต้องการทางการเมืองอย่าง “ถ่ีถ้วน” และ “รอบคอบ” รวมถึงการใช้เหตุผล 

ทางการเมืองในฐานะวิธีการที่ไม่สามารถแยกออกจากแนวคิดเร่ืองการสร้างความ 

ชอบธรรมให้ผู้อื่นได้ แนวคิดที่สำาคัญเหล่านี้ควรค่าแก่การวิเคราะห์อย่างละเอียดโดย 

แยกเนื้อหาเป็นอีกบทหนึ่ง

จดุประสงค์อย่างหนึง่ของการพมิพ์หนงัสอื นานาประชาธปิไตย สองฉบับแรก 

คือใช้เป็นตำาราเรียนสำาหรับรายวิชา “ประชาธิปไตย: จากยุคโบราณถึงปัจจุบัน” ที ่

เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโอเพ่น (Open University) เพื่อนร่วมงานหลายคนของผมที ่

มหาวิทยาลัยแห่งนีช่้วยแสดงความคดิเหน็อย่างละเอยีดเก่ียวกับหนงัสือท้ังสองฉบับ  

ขอบคุณดอนนา ดิกเคนสัน, แบรม กีเบน, เดวิด โกลด์แบลตต์, พอล ลูว์อิส, โทนี  

แมคกรูว์ และเดวิด พอตเตอร์ สำาหรับคำาแนะนำาท่ีครอบคลุม นอกจากนี ้ข้อเสนอแนะ 

ของมิตรสหายและเพื่อนร่วมงานจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ 

การตระเตรียมต้นฉบับของฉบับพมิพ์คร้ังท่ีหนึง่และสอง 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 ยังคงเป็นตำาราเบื้องต้น 

สำาหรับศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยทั่วโลก คิลเลียน แมคไบรด์ ได้แสดงความกรุณา 

อย่างย่ิงในช่วงปรับปรุงต้นฉบับของฉบับพิมพ์คร้ังที่สาม เขาแนะนำาให้ผมศึกษา 

งานนิพนธ์เก่ียวกบัประชาธปิไตยแบบปรึกษาหารือ (ซึง่ปัจจบัุนมีอยูเ่ป็นจำานวนมาก)  

ทั้งยังคอยให้คำาปรึกษาแก่ผมในยามจำาเป็น ผมจึงเป็นหนี้บุญคุณเขาอย่างที่สุด  

นอกจากนีผ้มซาบซึง้ใจอย่างยิง่ทีแ่อนน์ โบน, นลี เดอ คอร์ต, แอนน์ เดอไซราห์, เอลเลน 

แมคคินเลย์, กิลล์ มอตลีย์, เบรฟฟ์นี โอคอนเนอร์, ซู โพป และแมเรียนน์ รัตเตอร์  

มอบความช่วยเหลือสำาคัญในขั้นตอนการพิมพ์ต้นฉบับ
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ผมเป็นหนี้บุญคุณปีเตอร์ เฮลด์ พ่อของผม และขออุทิศหนังสือฉบับพิมพ ์

คร้ังทีส่ามนีแ้ด่ท่าน พ่อเป็นพลเมืองทีส่ขุมุรอบคอบ ทัง้ยังเป็นผูส้นบัสนนุและคูส่นทนา 

แสนประเสริฐ

ท้ายท่ีสุด เช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไว้ในหนงัสือฉบับพมิพ์คร้ังก่อนๆ ผมอยาก 

ขอบคุณลูกๆ ท่ีแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าชีวิตมีอะไรมากกว่า นครรัฐ กับการเป็น 

พลเมืองที่ดีพอ แน่ละ! ขอบคุณโรซา โจชัว และเจคอบ

เดวิด เฮลด์

หมายเหตุสำานักพิมพ์: นานาประชาธิปไตย ฉบับภาษาไทย แปลจาก Models of Democracy ฉบับพิมพ ์

ครั้งที่สาม ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้าย เนื่องจากเดวิด เฮลด์ ผู้เขียน ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2019


