แนะนําบทที่ 6

รูปแบบการปกครอง
1. แนวคิ ด
1.1 รูปแบบการปกครองมีการแบ่งเป็ น 6 แบบ โดย ปราชญ์อาริสโตเติล้ ซึง่ ถือกันว่าเป็ น
แบบ อย่างทีใ่ ช้ได้ดใี นอดีต
1.2 รูปแบบการปกครองในปจั จุบนั เข้าใจได้งา่ ยโดยพิจารณาในรูปของการเป็ น
ประชาธิปไตยกับไม่ใช่ไม่เป็ นประชาธิปไตย
2. วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
เมือ่ อ่านจบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ
2.1 อธิบายการแบ่งประเภทรูปแบบการเมืองทัง้ ในยุคเริม่ ต้นวิชารัฐศาสตร์และยุคต่อมาได้
2.2 ชีแ้ จงเกีย่ วกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของอังกฤษและ
แบบกึ่งรัฐสภา-กึ่งประธานาธิ บดีของฝรังเศสได้
่
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บทที่ 6

รูปแบบการปกครอง
1. ความนํา

รูปแบบการจัดองค์การทางการเมืองพัฒนามานาน นับตัง้ แต่เผ่าชนจนถึงนคร
รัฐ จักรวรรดิ และชาติ รัฐ (หรือรัฐชาติ , รัฐประชาชาติ ) รูปแบบการปกครองมีต่าง ๆ กัน ไม่
ว่าจะเป็ นการจัดองค์การทางการเมืองในระดับใด
ทีพ่ งึ ตระหนักคือ รูปแบบไม่จาํ เป็ นต้องอยู่คงที่ เปลีย่ นแปลงได้เสมอ และรูปแบบที่
ยกมานัน้ เป็ นการกําหนดกว้าง ๆ เป็ นแบบนามธรรมหรือเป็ นไปตามศัพท์ของนักวิ ชาการ
เยอรมันชื่อ แม็กซ์(มักซ์) เวเบอร์ คือเป็ น “ภาพในอุดมทัศน์ ” (ideal type) แต่ในสภาพที่
เป็ นจริงย่อมมีลกั ษณะไม่ครบถ้วน อีกทัง้ อาจเป็ นแบบ “ผสม”
ตัวอย่าง คือ หากพิจารณาว่า “คนดี” ตามนามธรรมหรือตามอุดมทัศน์เป็ นอย่างไร
แต่ในสภาพทีเ่ ป็ นจริงย่อมมี “ดี” ทีต่ ่างระดับและมีผสมดีคละเลวอยู่บา้ ง สําหรับนักวิชาการ
นิยมคล้อยตามหรือปรับปรุงจากการแบ่งประเภทแบบคลาสสิ ก (classic อาจแปลว่าเป็ นแบบ
ฉบับหรือตามปฐมรูป) ของมหาปราชญ์อาริสโตเติล้

2. รูปแบบการปกครอง 6 ประเภทตามอาริสโตเติ้ล

อาริ ส โตเติ้ ล แบ่ ง รูป การปกครองออกเป็ น 6 ประเภทใหญ่ ๆ โดยใช้เ กณฑ์ 2
ประการ 1) เป็ นเกณฑ์เกี่ยวกับจํานวนผูม้ อี ํานาจในการปกครอง 2) เป็ นเกณฑ์เชิงปทัสถาน
(เชิงประเมินคุณค่า หรือ normative) คือ พิจารณาว่ารูปแบบการปกครองนัน้ ดีหรือไม่ดี
จํานวน
ผูม้ ีอาํ นาจ
1 คน
หลายคน
จํานวนมาก
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ดี

ไม่ดี

ราชาธิปไตย (monarchy)
อภิชนาธิปไตย (aristocracy)
มัชฌิมวิถอี ธิปไตย หรือประชาธิปไตย
แบบสายกลาง (polity)

ทุชนาธิ ปไตย (tyranny)
คณาธิ ปไตย (oligarchy)
ประชาธิปไตยแบบมวลชน หรือ
มวลชนาธิ ปไตย (democracy)
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ปราชญ์กรีกโบราณใช้ศพั ท์ “democracy” ในความหมายทีไ่ ม่ดี คําว่า democracy
ในทัศนะของปราชญ์กรีกโบราณ 3 ท่าน (ไตรเมธี) เริม่ ตัง้ แต่ซอคคระตีส เพลโต มาจนถึง อา
ริ สโตเติ้ ล เห็นว่าเป็ น “การปกครองโดยฝูงชนหรือมวลชน” (rule of the masses) ส่อ
ความหมายในทางวุน่ วาย
อาริ สโตเติ้ ลอธิบายลักษณะของการปกครอง “โดยคนจํานวนมาก” (rule of the
many) ในทางทีด่ โี ดยใช้ช่อื ว่า “polity” ว่าเป็ นประชาธิปไตยแบบหนึ่ง ซึง่ มีลกั ษณะ เฉพาะคือ
ผูม้ บี ทบาทในการปกครอง อยูใ่ นระดับกลาง ๆ หรือชนชัน้ กลางในสังคม และนโยบายและการ
บริหารเป็ นแบบกลาง ๆ ไม่เอียงไปทางขวาจัดหรือซ้ายจัดนัก
ระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็ นโดยคน ๆ เดียวหรือกี่คนก็ตาม แต่ในความเป็ นจริง
ผู้ทําหน้ าที่ ปกครองมักจะเป็ นคนจํานวนหนึ่ งหรือคณะบุคคลเท่ านั น้ กล่าวคือ แม้เป็ น
แบบราชาธิ ปไตย แต่ผทู้ ท่ี าํ หน้าที่ คือ บรรดาขุนนางทัง้ ฝา่ ยพลเรือนและทหารจํานวนหนึ่ง
กรณีประชาธิปไตย การปกครองจริง ๆ คือ ผู้ทําหน้ าที่ปฏิบตั ิการย่อยอาศัยบุคคล
จํานวนหนึ่งเสมอ ไม่ใช่มหาชนทัง้ หมด
(R.M. Mac Iver, The Web of Government, rev.ed., New York: Free Press,
1966, p.112.)

3. การแบ่งตามแนวของ รอเบิรต์ แมคไคเวอร์ : ประเภทแรก: ราชาธิปไตย

3.1 รอเบิ ร์ต แมคไคเวอร์ นักรัฐศาสตร์อเมริกนั ได้แบ่งรูปแบบการปกครองโดย
พิจารณาเชิงรัฐธรรมนูญ (ยังไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจหรือการรวมตัวกันทางสังคม) ออกเป็ น 7 ประเภท
ได้แก่ 1) ราชาธิปไตย 2) ลัทธิเผด็จการ 3) เทวา ธิปไตย 4) พหุประมุข 5)
ประชาธิปไตยโดยตรง 6) ราชาธิปไตยซึง่ มีอาํ นาจจํากัด 7) สาธารณรัฐหรือมหาชนรัฐ
(Mac Iver, op.cit., pp.114-118.)
3.2 ราชาธิ ปไตย ศัพท์น้ีในภาษาอังกฤษใช้ว่า “monarchy”
ซึ่งมาจากคําว่า
“mono” กับ “archy” ; “mono” แปลว่า “หนึ่ง” และ “archy” เทียบได้กบั คําว่า “อัคร” คือ
ความเป็ นใหญ่ “monarchy” ซึง่ อาจแปลตามรูปศัพท์ได้ว่า “ผูเ้ ป็ นใหญ่มีเพียงคนเดียว” และ
แม้จ ะใช้โ ดด ๆ คือ ไม่ข ยายด้ว ย คํา ว่า “absolute”
เป็ น absolute
monarchy
(สมบูรณาญาสิทธิราชย์) ก็มกั จะใช้ในความหมายเช่นนัน้
การเป็ น กษัต ริ ย์ คือ การแยกออกจากพลเมือ งทัว่ ไป ได้แ ก่ การสื บ ต่ อ อยู่ ใ น
วงจํากัดและมี
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การใช้ศพั ท์เฉพาะเรียกกันว่า ราชาศัพท์ โดยปกติการสืบต่อเป็ นไปโดยสายโลหิต แต่มี
ราชาธิ ปไตยแบบเลือกตัง้ (elective monarchy) เช่นใน 1) อินเดียโบราณ 2) กรุงโรม และ 3)
โปแลนด์ยคุ ก่อน
(Appadorai, op.cit., p.131.)
กรณีอินเดียเห็นได้ชดั ในพระพุทธประวัติ ซึง่ พระเจ้าสุทโธนะได้รบั เลือกให้เป็ นราชา
สําหรับมาเลเซียมีระบบการเลือกพระราชา (เรียกว่าพระราชาธิ บดีหรือ Yang Agong) โดย
การเลือกจาก (มล) รัฐต่าง ๆ ทีม่ สี ลุ ตาน (sultan) เป็ นประมุข
โดยปกติการเป็ นกษัตริยส์ ามารถเป็ นได้ตลอดชี พ แต่กม็ กี ารสละราชย์ เช่น กรณี
สมเด็จองค์นโรดมสีหนุ แห่งกัมพูชา ซึง่ ทรงเคยสละราชย์และถวายราชสมบัตใิ ห้แก่พระราชบิดา
ต่อมาคือ ปจั จุบนั (2547) ก็กลับมาเป็ นเสมือนกษัตริยอ์ กี แต่เรียกว่า “head of state”
(ประมุขของรัฐ) และมีวาระ 5 ปี

4. การแบ่งตามแนวของ แมคไคเวอร์: ประเภทที่สอง: ลัทธิเผด็จการ

เข้าใจกัน ว่า การมีผ้นู ํ าแบบเด็ด ขาดคงจะอยู่เ พีย งชัวคราว
่
คือ ยอมให้มีก ารใช้
อํานาจเด็ดขาดไปก่อนโดยถือว่าไม่นาน แต่เหตุ การณ์ มกั หาเป็ นเช่นนัน้ ไม่ เพราะเมื่อครอง
อํานาจแล้วมักพยายามเป็ นต่อไปเรื่อย ๆ เช่น ผูน้ ํ าเกาหลีเหนือซึ่งสืบทอดอํานาจในสาย
เดียวกันมาเกินกว่า 60 ปี และกรณีซอู าร์โตแห่งอินโดนีเซีย
มักเข้าใจกันอย่างไม่ถูกต้องว่าผูเ้ ผด็จการมีอาํ นาจแต่เพียงผู้เดียว เมื่อมีการพิจารณา
ตามหลักเหตุ ผล และดูตามหลักฐานหรือข้อมูลเชิงพฤติกรรมศาสตร์ หรือเชิ งประจักษ์ วาท
(empirical) ผูเ้ ผด็จการต้องอาศัยกลุ่มบุคคลทีใ่ กล้ชดิ และไว้ใจอย่างทีเ่ รียกกันว่า “กลุ่มวง
ใน” (inner circle) กลุ่มวงในย่อมมีอาํ นาจสูงเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร
ผูน้ ํ าแบบเผด็จการ อาจเป็ น 1) เผด็จการแบบธรรมดา (dictatorship) ซึ่งใช้
อํานาจโดยไม่มกี ฎเกณฑ์ ปฏิบตั ิตามความพอใจของตน ใช้อํานาจบาทใหญ่ข่มเหง รังแก
ละเมิดสิทธิบุคคล และปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ โดยไม่คํานึงถึงกฎเกณฑ์แห่งศีลธรรมและจริยธรรมและ
มนุษยธรรม และ 2) เผด็จการแบบถ้วนทัว่ (totalitarianism) ใช้อาํ นาจตามอําเภอใจของผูน้ ํา
และกลุ่มพรรคพวก (clique) มีลกั ษณะเพิม่ เติมจากแบบธรรมดา คือ ไม่ได้มุง่ เฉพาะอํานาจทาง
การเมือ งอย่า งเดีย ว หรือ เป็ น ส่ว นใหญ่ แต่ มุ่ง ควบคุม “ทัว่ ทัง้ สัง คม” ไม่ว่า จะเป็ น เรื่อ ง
เศรษฐกิจ ศาสนา ศึกษา ศีลธรรม และวัฒนธรรมนานาประการ
รูปแบบการปกครองประเภทนี้มกี ารเอนเอียงในเชิ งนโยบายแบบสุดกู่ คือ แบบ
ซ้ายสุดและขวาสุด
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แบบซ้ายสุด เริม่ ขึน้ ก่อนโดยเห็นชัดแจ้งภายหลังการปฏิวตั ใิ หญ่ของรัสเซียในปี ค.ศ.
1917 (พ.ศ.2460) โดยเลนิ น (Lenin) เป็ นผูน้ ํา อันเป็ นผลให้รสั เซียเปลีย่ นรูปแบบจากราชาธิป
ไตย
โดยมีพระเจ้าซาร์ (czar) เป็ นประมุขไปเป็ นรูปแบบสังคมนิ ยมแบบมาร์กซิ สต์
(Marxist socialism) โดยเชื่อว่าจะกรุยทางไปสูก่ ารเป็ นรูปแบบคอมมิวนิสต์ในกาลอนาคต
แบบขวาสุด เริม่ เห็นชัดครัง้ แรกในขบวนการทางการเมืองที่เรียกว่า “ฟาสซิ สต์”
(fascist) ของมุส โสลิ นี ใ นอิต าลีร ูป แบบการปกครองแบบฟาสซิส ต์ถูก นํ า ไปใช้ใ นประเทศ
เยอรมนีโดย อด๊อลฟ ฮิ ตเลอร์

5. ประเภทที่สาม : เทวาธิปไตย (theocracy)

รูปแบบนี้แตกต่างจากระบบราชาธิปไตยหรือกษัตริ ยาธิ ปไตย เพราะผู้นําไม่มีการ
สืบต่ อโดยสายโลหิ ตแตกต่างจากแบบเผด็จการเพราะการขึน้ สู่อํานาไม่ได้ โดยอาศัยการ
ปฏิวตั หิ รือรัฐ ประหาร ในอดีตในการปกครองทิ เบตสมัยหนึ่งซึง่ องค์ดาไล ลามะ หรือทะเล
ลามะ (Dalai Lama) เป็ นหัวหน้าหรือประมุข ก่อนที่จนี จะยึดทิเบตและเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครอง ทิ เบตเป็ นแบบเทวาธิ ปไตย องค์ดาไล ลามะ ดับขันธ์ไป ทัง้ นี้ ผูจ้ ะเป็ นผูน้ ําแทนนัน้
จะต้องถูกสรรหาโดยวิธเี สีย่ งทายจนกระทังได้
่ บุคคลที่เหมาะสมผูซ้ ่งึ ปฏิสนธ์ในเวลาใกล้เคียง
ภายหลังการดับขันธ์ของดาไล ลามะ องค์ก่อน

6. ประเภทที่สี่: พหุประมุข (plural headship)
“พหุประมุข” หรือ “หลายผู้นํา” คือ มีผนู้ ําตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปโดยฐานะทัดเทียมกัน
แต่ ล ะฝ่ า ยสภาพเช่ น นี้ เ ป็ น ของปกติใ นเผ่ า ชน ซึ่ง อาจมี ห ัว หน้ า 2 คน โดย 1) คนหนึ่ ง
รับผิดชอบ ฝ่ายศาสนาและพิธกี รรม 2) อีกคนหนึ่งรับผิดชอบด้านการปกครองโดยทัวไป
่ การ
ปกครองในยุค ไอยคุป ต์ หรื อ อี ยิ ป ต์โ บราณ ซึ่ง ประมุ ข หรือ หัว หน้ า ฝ่า ยอาณาจัก รคู่ก ับ
ประมุขฝ่ ายศาสนจักร
สมัยกลางของยุโรป ซึ่งฝ่ายศาสนจักร คือ องค์สนั ตะปาปา (Pope) มีอํานาจทาง
บ้านเมือง(อาณาจักร) ในบางเรือ่ งด้วย
ยุ ค นครรัฐ โรม ซึ่ง มีผู้นํ า สองคนเรีย กว่ า “กลสุ ล ” หรือ “คอนซุ ล ” (consuls)
ในช่วงเวลาก่อนทีโ่ รมจะกลายเป็ น “จักรวรรดิ ” หรือ “สากลรัฐ”
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7. ประเภทที่ห้า : ราชาธิปไตยแบบมีอาํ นาจจํากัด (limited monarchy)

กรณีประเทศอังกฤษ ซึ่งกษัตริย์ “ครองราชย์” แต่ไม่ได้ “ปกครอง” (reigns but
does not rule) กษัตริยอ์ งั กฤษครองราชย์ คือมีฐานะเป็ นสัญลักษณ์ แห่งความเป็ นเอกภาพ
ทรงมีฐานะเป็ น “ประมุขของรัฐ” (chief of state) แต่ไม่ใช่ “ประมุขของรัฐบาล” (head of
government) ของไทยเรียกว่ารูปแบบพระมหากษัตริ ยภ์ ายใต้ รฐั ธรรมนูญ (constitutional
monarchy) ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นทีเ่ คารพอย่างสูงยิง่ ของพสกนิกร

8. รูปแบบที่หก : สาธารณรัฐหรือมหาชนรัฐ (republic)

อาจหมายถึง ประเทศเผด็จการหรือประเทศประชาธิ ปไตยก็ได้ ในกรณีท่เี ป็ น
ประเทศเผด็จการนิยมคอมมิวนิสต์ ตัวอย่าง ได้แก่ อดีตสหภาพโซเวียต และประเทศเผด็จการ
อื่ น ๆ เช่ น หลายประเทศอเมริ กาใต้ ในกรณี ท่ี เ ป็ นประเทศประชาธิ ปไตย เช่ น
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรังเศส
่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย สิงคโปร์ สหภาพแอฟริกาใต้และบราซิล

9. รูปแบบที่เจ็ด : ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (direct democracy)

เคยปรากฏในนครรัฐเอเธนส์ ปจั จุบนั มักมีในระดับท้องถิ่ นเท่านัน้ เช่น ในเมืองหรือ
ชุมชนเล็ก ๆ บางแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
นั ก ปรัช ญาชาวฝรัง่ เศสชื่อ ฌัง ฌางคส์ รุส โซ กล่ า วว่ า เงื่ อ นไขของการเป็ น
ประชาธิ ปไตยแบบโดยตรงมี 4 ประการ ได้แก่ 1) พลเมืองจํานวนน้ อย 2) ราษฎรมีความ
อยู่ดีกินดีทวถึ
ั ่ ง 3) สังคมจะต้องมีสมานรูป (homogeneous) คือ มีวฒ
ั นธรรมคล้ายคลึงกัน
และ 4) ผูซ้ ง่ึ คุมอํานาจกฎหมายต้องปฏิบตั ติ ามเสียงของราษฎร
(Jean Jacques Rousseau. cf. Rodee, ea al. Introduction to Political
Science, 4th ed., McGraw-Hill,1983,p.44.)

10. การแบ่งประเภทเป็ นสองรูปแบบใหญ่ ๆ

ในยุคร่วมสมัยอาจแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1)
การเป็ นประชาธิ ปไตย และ 2) การมี ล ัก ษณะอํ า นาจนิ ยม คื อ แบบไม่ เ ป็ นไม่ ใ ช่
ประชาธิปไตย
การเป็ นประชาธิปไตย ณ ที่ นี้หมายถึง ประชาธิปไตยแบบมีผ้แู ทนราษฎรไม่ใช่
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง อํานาจนิยมอาจเป็ นทางซ้าย คือ แบบคอมมิ วนิ สต์หรือทางขวา
คือฟาสซิสต์
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ประเทศต่าง ๆ อาจเอนเอียงไปทางประชาธิปไตย หรือทางอํานาจนิยมก็ได้
คณะผูแ้ ต่งตํารารัฐศาสตร์ทม่ี ผี นู้ ิยมใช้ทวไป
ั ่ คือ คณะนักวิชาการชาวอเมริกนั นํ าโดย
โรดี
ให้ความเห็นว่า ควรพิจารณารูปแบบการปกครองว่าเป็ น “เสมือนเส้ นต่ อกัน”
(continuum) ซึ่งผลก็คอื 1) ประเทศที่ ได้รบั การจัดว่าเป็ นประชาธิ ปไตยมากที่ สุด คือ
อังกฤษ สวีเดน นอร์เว ฮอลแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ และ 2) ประเทศที่ มีลกั ษณะเป็ น
อํานาจนิ ยมมากที่ สุด ได้แก่ สหภาพโซเวียต(ก่อนแปรสภาพเป็ นรัสเซียและอื่นๆ) จีน และ
เยอรมนีตะวันออก นอกนัน้ เป็ นประเทศในช่วงอื่นของเส้นต่อกัน ดังนี้
ลักษณะประชาธิปไตย
กลุ่ม A
กลุ่ม B
อังกฤษ
สวีเดน
นอร์เว
ฮอลแลนด์
สวิสเซอร์แลนด์

สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา
ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น
เยอรมนีตะวันตก
อิสราเอล
อิตาลี

ประเทศ B-C กลุ่ม C
อินเดีย

เม็กซิ โก
ยูโกสลาเวีย
เตอรกี
กานา
ปากีสถาน
คีนยา
ฮังการี

กลุ่ม D
บราซิ ล
กรี ซ
ชิลี
อียปิ ต์
แอฟริ กาใต้
รู มาเนีย
เช็คโกสโลวาเกีย

ลักษณะอํานาจนิยม
กลุ่ม E
สหภาพโซเวียต
จีน
เยอรมนี
ตะวันออก

(Rodee, et al., op.cit., p.46.)

11. การปกครองแบบประชาธิปไตย

11.1 การปกครองแบบประชาธิ ปไตยเท่าทีค่ ุน้ เคยกันได้แก่ 1)ระบบรัฐสภาแบบ
อังกฤษ 2) แบบประธานาธิ บดีแบบอเมริกนั และ 3) แบบผสม ซึง่ มีใน 1) ฝรังเศส
่
2) ศรี
ลังกา และ 3) ฟิ ลิป ปิ นส์ ซึ่งอาจเรียกว่า แบบ “กึ่ งรัฐสภา-กึ่ งประธานาธิ บ ดี ” หรือ “กึ่ ง
ประธานาธิ บดี -กึ่งรัฐสภา” หรือ ระบบคณะรัฐมนตรีแบบฝรังเศส
่
(French Cabinet
System)
รูปแบบรัฐสภา คือ กรณีองั กฤษ ในกรณีรฐั สภาอังกฤษ มักกล่าวกันว่า “รัฐสภาอาจ
ทําได้ทุกอย่าง ยกเว้นทําให้ผหู้ ญิ งเป็ นผูช้ าย และผูช้ ายเป็ นผูห้ ญิ ง” แต่ในความเป็ นจริง
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รัฐสภาอังกฤษก็มอี าํ นาจอยูใ่ นขอบเขต
(William Ebenstein, et al. American Democracy in World Perspective, 5th
ed., New York: Harper Row, 1980, pp.31-33.)
11.2 อังกฤษแตกต่างจากกรณีของสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้
1) ถู ก จํ า กัด โดยอัต โนมัติ ได้แ ก่ ความเคยชิน กับ ระเบีย บปฏิบ ัติอ ัน เป็ น
ประเพณีสบื เนื่องกันมา
2) ถูกจํากัดโดย “3C’s และ 1L” ซึ่งตัว 3และตัว 1 นัน้ ได้แก่ Crown,
Cabinet,Commons and Lords. ซึง่ C แรก Crown หมายถึง ฝา่ ย
พระมหากษัตริยซ์ ง่ึ ไม่ยอมให้คณะรัฐมนตรีใช้อาํ นาจไปในทางทีผ่ ดิ C สอง
คือ ฝ่าย Cabinet คือ คณะรัฐมนตรีสามารถกระทําการต่าง ๆ ได้ภายใน
ขอบเขตทีส่ าํ คัญทางนิตบิ ญ
ั ญัติ คือ House of Commons คือ สภาสามัญ
จะอนุ มตั ใิ ห้ทาํ ได้ ส่วน Lords คือ สภาขุนนาง (House of Lords) ซึง่
แม้จ ะมีอํา นาจน้ อ ยกว่า สภาสามัญ มากแต่ ก็อ าจชลอการให้ค วามเห็น
ชอบกฎหมายทีผ่ ่านสภาสามัญ แล้วไว้ได้เป็ นเวลา 1 ปี ดังที่ เคยกระทํา
มาแล้ว ในปี ค.ศ.1976 เมื่อสภาขุน นางไม่ให้
ความเห็นชอบร่าง
กฎหมายของพรรคกรรมกร (Labour
Party) ซึ่งต้องการจะให้ย ึด
อุตสาหกรรมต่อเรือและอุตสาหกรรมเครือ่ งบินมาเป็ นของรัฐ
11.3 การขาดกฎเกณฑ์ท่ชี ดั เจนในทางรัฐธรรมนู ญย่อมทําให้เกิดการละเมิ ดสิ ทธิ
ของราษฎรโดยรัฐสภาอังกฤษได้ในบางครัง้
ตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ การที่โครงสร้างการปกครองท้องถิน่ ของไอร์แลนด์เหนือไม่อาจ
คุม้ ครองชาวอังกฤษทีน่ บั ถือศาสนาคาทอลิกมาเป็ นเวลากว่า 60 ปี
หากมีกฎหมายรัฐธรรมนู ญซึ่งพิท กั ษ์สทิ ธิอย่างชัดแจ้งดังปรากฏในกรณีรฐั ธรรมนู ญ
อเมริกนั ย่อมมีวิธีการทางศาลซึง่ อาจช่วยให้คนกลุ่มน้ อยมีสวัสดิ ภาพดีขึน้ ได้
ในกรณีสหรัฐอเมริกาสามารถใช้อาํ นาจทางศาลเพือ่ ปกป้ องสิ ทธิ ของคนผิวดํา
(บรรพต จิรโชค วีระสย (ผู้แปล) บทบาทของศาลสูงสุดในการเมื องอเมริ กนั .
กรุงเทพฯ: แพร่พทิ ยา, 2523)
ตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ คนที่ถอื หนังสือเดินทางอังกฤษมากกว่า 200,000 คนผูท้ ่มี เี ชื้อ
สายเอเชียถูกขับไล่ออกจากคีนยาและอูกานดาภายหลังรับเอกราช
แต่รฐั บาลอังกฤษไม่อนุ ญาตให้เข้าอยูอ่ าศัยในอังกฤษ แม้วา่ คนจะเป็ นคนอังกฤษด้วย
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การมีหนังสือเดินทางเช่นว่านัน้
กฎหมายของอังกฤษทีอ่ อกมาเพื่อการกีดกันนี้ไม่อาจฟ้องร้องในศาลได้ เพราะไม่มี
เขียนไว้อย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับสิ ทธิ ของพลเมืองอังกฤษ

12. ประชาธิปไตยในประเทศอังกฤษ : รัฐบาล

รัฐธรรมนูญของอังกฤษไม่มปี รากฏเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในฉบับเดียวกัน เพราะการ
กระจัดกระจายอยูต่ ามทีต่ ่าง ๆ ความยืดหยุน่ มีมากเพราะขึน้ อยูก่ บั การตีความกฎหมายเก่าหรือ
แนวปฏิบตั เิ ก่า
ในการพูดคุยโดยปกติ คนอังกฤษจะไม่พูดถึงเรื่องรัฐธรรมนู ญแต่พูดเกี่ยวกับ
รัฐ บาล ลัก ษณะเช่ น นี้ แ ตกต่ า งอย่ า งชัด แจ้ง กับ สภาวะในสหรัฐ อเมริก าซึ่ง คํ า นึ ง ถึง เรื่อ ง
รัฐธรรมนูญมาก
(Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, Jr.,eds., Comparative Politics
Today: A World View, 2nd ed., Boston: Little, Brown,1980,p.159.)
รัฐบาลหรื อการปกครอง (government) ซึ่งคนอังกฤษกล่ าวถึงนัน้ มีความหมาย
ต่ าง ๆ กัน อย่า งน้ อ ย 4 ความหมาย คือ 1) รัฐ บาลของพระมหากษัต ริ ย์ 2) รัฐ บาลของ
นายกรัฐมนตรี 3) รัฐบาลพรรคการเมือง และ 4) รัฐบาล คือ ข้าราชการ
12.1 รัฐบาลของสมเด็จพระนางเจ้าเอลิ ซาเบธ (the Queen’s government)
กรณีน้ีบ่งถึงความเป็ นรัฐบาลในความหมายกลาง ๆ คือ ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
(non-partisan) เพราะพระมหากษัตริยอ์ งั กฤษ (มักเรียกว่า “the Crown” คือมงกุฎ) เป็ น
สัญลักษณ์ ของบรรดาอํานาจในบ้านเมืองแต่โดยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในกิจกรรมแห่งการ
ปกครองหรือการกําหนดนโยบาย
พระนางเจ้าเอลิ ซาเบธที่ 2 มีบทบาทหนักไปในทางพิ ธีการ (ceremonial) ตาม
ประเพณีปฏิบตั ิกฎหมายซึ่งได้ผ่านรัฐสภาแล้วจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบ
อย่างเป็ นทางการ (formal assent) จากพระมหากษัตริยเ์ สียก่อน ทรงไม่แสดงทรรศนะ
เกี่ยวกับกฎหมายใด ๆ อย่างเปิ ดเผย ทรงแต่ งตัง้ นายกรัฐมนตรี (ตัวอย่างที่พอเข้าใจได้คอื
ภาพยนตร์เรื่อง The Queen) ทรงสามารถ “ยุบ” (dissolve) รัฐสภาก่อนทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ทัวไป
่
ทัง้ นี้ตามถวายคําแนะนํ าทางนายกรัฐมนตรี อนึ่ง ทรงโปรดให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้ าเป็ น
ประจําสัปดาห์ละหนึ่ งครัง้ หรือถวายรายงานและปรึกษาข้อราชการ พระมหากษัตริ ยถ์ อื
ว่าเป็ นส่วนสําคัญของชีวิตคนอังกฤษ ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนทีเ่ ป็ น “ศักดิ์ ศรี” หรือ “มีเกียรติ ”
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(dignified parts) ของรัฐธรรมนู ญอังกฤษ ส่วนทีเ่ ป็ น “ศักดิ์ ศรี” เป็ นเรื่องของสัญลักษณ์
(symbolic) เป็ นภาพซึ่งกระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ เช่น ความรักชาติ ความ
ภูมใิ จในระบบของตน
ส่วนปฏิบตั กิ ารลงมือกระทําหรือส่วนทีเ่ ป็ น “ประสิ ทธิ ภาพ” (efficient parts) คือ
หน้าทีอ่ ่นื ๆ เกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลอังกฤษในความหมายของรัฐบาลของสมเด็จพระบรมราชิ นี (Her Majesty’s
Government) ซึง่ หมายถึงองค์ประมุขถือว่า “เป็ นกลาง” หรือ “เหนื อการเมือง”
ดังนัน้ ฝ่ายค้านก็ถือว่าเป็ นฝ่ายค้านในนามของสมเด็จพระบรมราชินีด้วย อย่างที่
เรียกว่า “ฝ่ ายค้านที่สวามิ ภกั ดิ์ ” หรือ Her Majesty’s Loyal Opposition
(Richard Rose, Politics in England, Boston: Little Brown,1964, p.51.)
12.2 รัฐ บาลแห่ ง นายกรัฐ มนตรี ค นใดคนหนึ่ ง ความหมายแคบลงเพื่อ ที่จ ะ
อธิบายลักษณะหรือสไตล์การปกครองของนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง เช่น 1) รัฐบาลของ
อดีตนายก รัฐมนตรีช่อื ก้อง ได้แก่ เบนจามิ น ดิ สราเอลี (Benjamin Disraeli, 1804-81) 2)
วิ นสตัน เชอร์ชิลล์ (Winston Churchill, 1874-1965) หรือ 3) นายกรัฐมนตรีคนปจั จุบนั คือ
ทอนนี่ (ไม่ใช่โทนี่) แบลร์ (Tony Blair)
12.3 รัฐบาลของพรรคการเมือง เน้นลักษณะแห่งนโยบายของพรรคการเมือง เช่น
กล่าวว่าเป็ น 1) Conservative government (C ตัวใหญ่) หมายถึง รัฐบาลของพรรคอนุ รกั ษ์
หรือคอนเซอร์เวติ ฟ หรือ 2) Labour government (L ตัวใหญ่) หมายถึง รัฐบาลของพรรค
กรรมกร
12.4 รัฐบาลคือข้าราชการ กรณีน้ีหมายถึง ข้าราชการทุกคน คือ ผูท้ ่ที ํางานให้
รัฐบาลคือ ข้าราชการพลเรือน (civil servants)

13. เขตรัฐสภา และที่ทาํ การฝ่ ายบริหาร

รัฐสภาอังกฤษอยู่บริเวณ เวสต์มินส์เตอร์ (Westminster) ซึง่ เป็ น “เขตมหานคร”
(metropolitan borough) ของกรุงลอนดอน หน่ วยงานบริ หารของรัฐบาลอังกฤษอาจ
เรียกว่า “ไว้ทฮอลล์ (Whitehall) ซึง่ แปลตามตัวว่า “ห้องโถงสีขาว” หรือห้องใหญ่สขี าว และ
ไว้ทฮ์ อลล์เป็ นชื่อถนนซึง่ สํานักงานต่าง ๆ ทีส่ าํ คัญทางฝา่ ยบริหารของอังกฤษตัง้ อยู่ หากเปิ ดพ
จานุ ก รมเล่ ม ใหญ่ ๆ เช่ น Webster’s New World Dictionary จะพบว่ า ไว้ ท์ ฮ อลล์
ใช้แทนคําว่า รัฐบาลอังกฤษ (British government) ได้ดว้ ย
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14. รัฐบาลอังกฤษ : รัฐบาลคณะรัฐมนตรี

เป็ นรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Government) ซึ่งนักวิชาการอังกฤษ ชื่อ
วอลเตอร์ บัชเชต (Walter Bagehot) เรียกคณะรัฐมนตรีว่าเป็ นส่วนทีเ่ ป็ น “ประสิ ทธิ ภาพ”
คือ ส่วนปฏิ บตั ิ การหรือดําเนิ นการ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งมีลกั ษณะแตกต่าง
จากสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริ กาแบ่งแยกอํานาจระหว่างฝา่ ยต่าง ๆ (separation of powers) แต่ของ
อังกฤษนัน้ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมลี กั ษณะผสมของอํานาจบริ หารกับนิ ติ บญ
ั ญัติ ใน
สหรัฐอเมริ กา รัฐมนตรีซง่ึ เป็ นฝา่ ยบริหารเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทน(คือ ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ พร้อมๆ
กันไปด้วยไม่ได้ ในอังกฤษ หัวหน้าหรือรัฐมนตรีสําคัญ ๆ ของรัฐบาลกลางมาจากผูไ้ ด้รบั
เลือกตัง้ จากพรรคการเมืองซึง่ มีเสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทน (หรือสภาสามัญ)
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิ กพรรคในอังกฤษมักเป็ นกลุ่มก้อน (bloc) คือ
ออกเสีย งลงคะแนนตามมติ พ รรค หรือ ตามวิ นัย พรรค (party
discipline) ซึ่ง ใน
สหรัฐอเมริกาแตกต่างมาก เพราะสมาชิกพรรคเดียวกันอาจออกเสียงลงคะแนน (voting) ตาม
อําเภอใจตนเองซึง่ อาจไม่เป็ นไปตามแนวทางของพรรค (คือ สมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคนัน้ ๆ) ได้
โดยที่พรรคไม่สามารถจะลงโทษรุนแรง เช่น ขับให้ออกจากพรรคได้
การให้ ค วามไว้ว างใจ คณะรัฐ มนตรีอ งั กฤษกับ รัฐ สภามัก ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน หากรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีของอังกฤษยังคงมีเสียงข้างมากจากสมาชิกพรรคของ
ตน (เรียกว่า “พรรคในสภา” หรือ “Parliamentary parties”) ในสภาสามัญย่อมไม่มีทางล้ม
จากการแพ้คะแนนเสียงลงมติ เรื่องความไว้วางใจ (vote of confidence) โดยฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ
อํานาจและความรับผิดชอบร่วมกัน อํานาจของรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีในอังกฤษสูง
มาก มติหลายเรื่องทีส่ าํ คัญ ๆ ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา โดยเฉพาะในเรื่อง
เศรษฐกิจและการต่างประเทศ ทัง้ นี้เพราะสามารถตัดสินใจได้ภายในกรอบกว้าง ๆ ที่รฐั สภาให้
อํานาจไว้
อนึ่ง เมื่อรัฐบาลวางนโยบายอะไร สภาผู้แทนราษฎรก็มกั ให้ ความเห็นชอบและ
ข้าราชการ (civil servants, bureaucrats) ก็จะปฏิบตั ติ าม
มีแนวปฏิบตั หิ รือธรรมเนียมซึง่ ใช้ในประเทศอังกฤษมาช้านานแล้ว ได้แก่ การมี “ความ
รับผิดชอบร่วมกัน” (collective responsibility) ของคณะรัฐมนตรีองั กฤษ
หากผิดพลาดก็ต้องถือว่าเป็ นความบกพร่องของทุ กคนไม่ ใช่ คนใดคนหนึ่ ง ความ
รับ ผิด ชอบร่ ว มกัน ของคณะรัฐ มนตรีอ ัง กฤษมีใ นเรื่อ งใหญ่ ๆ ดัง นี้ ก. การกํ า หนดและ
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ดําเนิ น การตามนโยบายภายในและภายนอกประเทศ
ข. ประสานงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของหน่ วยงานของรัฐบาล ค. ดําเนินการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น และ ง. กําหนด
นโยบายระยะยาว
(Jack C. Plano, et al. Political Science Dictionary, Dryden Press, 1973,
p.41.)
หลัก เอกภาพ รัฐ บาลอัง กฤษมีล ัก ษณะแห่ ง “คณะรัฐ มนตรี ซึ่ ง มี เ อกภาพ”
(Cabinet unity) หากมีผไู้ ม่เห็นคล้อยตามก็ย่อมต้องลาออกจากการเป็ นรัฐมนตรี แต่กรณีนัน้
มักมีนาน ๆ ครัง้ และหากเสนอเรื่องสําคัญเข้าไปพิจารณาในสภาสามัญและแพ้คะแนนเสียง
คณะรัฐมนตรียอ่ มต้องลาออกทัง้ คณะ
(Almond and Powell, op.cit., p.160)
การลาออก เมือ่ คณะรัฐมนตรีมกี ารลาออกมีทางปฏิบตั ไิ ด้ 2 กรณี คือ 1) สมเด็จพระ
บรมราชินีอาจมอบหมายให้ผนู้ ําฝ่ ายค้านจัดตัง้ รัฐบาล และ 2) นายกรัฐมนตรีขอให้ทรงประกาศ
ยุบสภาเพือ่ มีการเลือกตัง้ ทัวไปใหม่
่

15. คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีองั กฤษประกอบด้วยรัฐมนตรี 15-20 คน จากกระทรวงสําคัญ ๆ ผูท้ ่ี
ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของอังกฤษมาจากสมาชิกสภาสามัญ สมาชิกสภาสูงหรือสภาขุนนางมัก
ไม่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นรัฐมนตรี ทัง้ นี้เพราะไม่อาจช่วยอภิปรายสนับสนุนรัฐบาลในสภาสามัญ
ได้
(Plano, op.cit., p.40.)
หากเปรียบเทียบกับของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีองั กฤษมีเป็ นจํานวนน้อย และมัก
มีองค์ประกอบดังนี้ เช่น รัฐมนตรี 1) ว่าการกระทรวงการคลัง (เรียกว่า Chancellor of the
Exchequer) 2) ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Secretary of State for Foreign Affairs)
3) ว่าการกระทรวงมหาดไทย (Secretary of State for the Home Department) 4) ว่าการ
กระทรวงยุตธิ รรม (Lord Chancellor) 5) ว่าการกระทรวงกลาโหม (Minister of Defense) 6)
ว่าการกระทรวงเกษตร, ประมงและการอาหาร (Minister of Agiculture, Fisheries and Food)
7) ว่าการกระทรวงของสาธารณสุข (Minister of Health) 8) ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(Minister of Education) 9) ว่าการกระทรวงขนส่ง (Minister of Transport)
(Rose, op.cit., pp.258-9.)
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นอกจากนี้มรี ฐั มนตรีนอกคณะรัฐมนตรี ซึง่ เป็ นผูท้ ไ่ี ม่อยู่ในระดับคณะรัฐมนตรี ได้แก่
1) รัฐมนตรีว่าการเดินอากาศ (Minister of Aviation) 2) รัฐมนตรีว่าด้วยการบํานาญและ
ประกันภัยแห่งชาติ (Minister of Pensions and National Insurance) 3) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงต่างประเทศ (Ministers of State for Foreign Affairs-มี 2 คน)
อนึ่ ง คณะรัฐ มนตรีข องอัง กฤษอาจประกอบด้ ว ย “รัฐ มนตรี ล อย” (Minister
Without Portfolio) ซึง่ รับหน้าทีต่ ามแต่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ และคงคล้ายๆ กับ
รัฐมนตรีประจําสํานั กนายกรัฐมนตรีของไทย

16. กระทรวงของอังกฤษ

16.1 จํานวนกระทรวงในคณะรัฐมนตรีของอังกฤษเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งผิด
กับกรณี ของสหรัฐอเมริ กาซึ่งมักคงที่ ตัวอย่างคือ เมื่อมาร์กาเรท แธชเชอร์จดั ตัง้ รัฐบาลครัง้
แรกในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1979 นัน้ ได้แบ่งกระทรวงออกเป็ น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 1) กลุ่ม
เศรษฐกิ จ ได้แก่ กระทรวงการคลัง, การค้า, การอุตสาหกรรม, การจ้างงาน, การพลังงาน,
การเกษตรประมง และอาหาร 2) กลุ่มต่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศและจักร
ภพ, กระทรวง กลาโหม 3) กลุ่มบริ หารทางสังคม ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
ทางสังคม, กระทรวงการศึกษาและวิท ยาศาสตร์ 4) กลุ่มสิ่ งแวดล้ อมและอาณาบริ เ วณ
ได้แก่ กระทรวงสิง่ แวดล้อม (รวมทัง้ รัฐบาลท้องถิน่ อังกฤษและการเคหะ), Scottish Office, Welsh
Office, Northern Ireland Office. ทัง้ นี้ความหมายของ Office อยู่ในระดับทีส่ งู กว่าคําแปลที่
มักใช้ว่า “สํานักงาน” 5) กลุ่มกฎหมาย ได้แก่ Lord Chanceller’s, Home Office ฯลฯ 6) กลุ่ม
การจัดการ หรือกลุ่มทีไ่ ม่สงั กัดกระทรวงใด
(Almond and Powell, Jr., op.cit.,p.163.)
กระทรวงของรัฐ บาลอัง กฤษสามารถยุ บ ได้ ไ ม่ ย ากนั ก ทัง้ นี้ เ พราะการจัด ตัง้
กระทรวงในอังกฤษมักเป็ นการรวมหน่ วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึง่ ขึน้ อยู่กบั นโยบายของ
แต่ละรัฐบาล ดังนัน้ อาจยุบเลิกได้ในภายหลังโดยทีไ่ ม่มกี ารไล่ขา้ ราชการออก มีแต่การเปลีย่ น
สังกัด ตัวอย่าง คือ มีการตัง้ กระทรวงเทคโนโลยีขน้ึ โดยรัฐบาลพรรคกรรมกร ในปี ค.ศ.1964
ต่อมาอีก 2 ปี คือ ค.ศ.1970 รัฐบาลพรรคอนุรกั ษ์นิยมได้ยกเลิ กกระทรวงเทคโนโลยีและมี
การให้ขา้ ราชการบางส่วนไปทํางานในกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการค้า และอุตสาหกรรม
นับตัง้ แต่ปี ค.ศ.1945 คือ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นมา จวบจนปี ค.ศ.1980 มีรฐั มนตรี
ซึง่ ขอลาออกเพราะเหตุขดั แย้งทางการเมืองเพียง 8 คนเท่านัน้
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การประชุมคณะรัฐมนตรีมคี วามสําคัญแต่ในขอบเขตจํากัด ทัง้ นี้เพราะ 1) เวลา
พิจารณาตัดสินใจมีน้อยมาก และ 2) เรื่องต่าง ๆ มักผ่านกระบวนการทางระบบงาน
(bureaucracy) มาแล้ว คือ ได้รบั การพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
รัฐมนตรีมกั เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อตัดสินแก้ไขปญั หาให้เสร็จ
สิน้ ก่อนนําเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี

17. สถานภาพและบทบาทของนายกรัฐมนตรีองั กฤษ

นายกรัฐมนตรีองั กฤษในฐานะหัวหน้ ารัฐบาลมี 3 สถานภาพและบทบาท ซึ่งเสริม
อํานาจและบทบาทในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ 1) การเป็ นผู้นําพรรคซึ่งมีเสียงข้างมากในสภา
สามัญ 2) การเป็ นประธานของคณะรัฐมนตรี และ 3) การเป็ นหัวหน้าหรือผูน้ ําในการหาเสียง
สนับสนุนพรรค
(Ibid. pp.160-161.)
17.1 การเป็ นผู้นําพรรคเสียงข้างมาก ของนายกรัฐมนตรีองั กฤษ คือ เป็ นหัวหน้า
พรรคการเมือง ซึ่งได้รบั เสียงข้างมากจากการเลือกตัง้ ทัวไป
่
ย่อมทําให้อยู่ในฐานะที่จะเป็ น
ตัวแทนของสมาชิกสภาสามัญทุกคน
17.2 การเป็ นประธานของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็ นประธาน
ของคณะรัฐมนตรีเป็ นผูก้ ําหนดว่าใครจะได้ตําแหน่ งรัฐมนตรีอะไรบ้าง รวมทัง้ ตําแหน่ งทางการ
เมืองอื่น ๆ เช่น 1) รัฐมนตรีช่วยว่าการ 2) ปลัดกระทรวง (Undersecretary) และ 3)
เลขานุ การรัฐมนตรี (political aide or parliamentary private secretaries) ซึง่ ไม่ได้รบั
เงินเดือนแต่เป็ นตําแหน่งมีเกียรติเท่านัน้
17.3 การเป็ นผูน้ ําในการหาเสียงหรือหาคะแนนนิ ยม ในการรณรงค์เพื่อหาเสียง
เลือกตัง้ ของบรรดาสมาชิกพรรค คนทัวไปมั
่ กให้ความสนใจกับบุคลิกภาพของหัวหน้าและเมื่อ
ได้เสียงข้างมาก คือ นํ าชัยชนะมาสู่พรรคย่อมถือกันว่าเป็ นผูม้ คี วามสามารถจนได้มโี อกาสเข้า
อยู่อาศัยในบ้านทีถ่ นนเดาว์นิ่ง (Downing Street) ซึ่งเป็ น “บ้านหลวง” คือ เป็ นบ้านพัก
ประจําตําแหน่ งนายกรัฐมนตรีองั กฤษ

18. ประชาธิปไตยแบบฝรังเศส
่
การเมืองอังกฤษมี 1) “วิ วฒ
ั นาการแบบค่อยเป็ นค่อยไป” และมี 2) “เสถียรภาพ
ภายในระบบ” แต่การเมืองฝรังเศสมั
่
กมีความผันผวนอยู่เป็ นเวลาช้านาน จวบจนกระทังมี
่
การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับสาธารณรัฐที่ 4 คือ ในปี พ.ศ.2501
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18.1 การปฏิ วตั ิ ใหญ่ของฝรังเศสในปี
่
ค.ศ.1789 ใช้เวลา 4 ปี เพื่อล้ม “โบราณ
ราชย์” หรือ “ระบอบเก่า” (ภาษาฝรังเศส
่
คือ “ancien régime”) คือ ช่วงเวลาระหว่าง
1789-1793 ก็มคี วามยุ่งยากตามมาหลายครัง้ หลายคน มีการกลับคืนไปสู่ระบอบกษัตริยถ์ งึ 2
ครัง้ มีการเปลีย่ นแปลงในระบบประชาธิ ปไตย (แบบไม่มีกษัตริ ย)์ เป็ นประมุขถึง 5 ครัง้ ด้วยกัน
โดยเรียกชื่อว่าเป็ น “republic” หรือ “สาธารณรัฐ”
ในปี 2553 ฝรังเศสมี
่
ประธานาธิบดีเชื้อสายฮังกาเรียนชื่อ ซาร์โกซี ยัง อยู่ในยุค
“สาธารณรัฐที่ 5” คือ เริ่มจากรัฐธรรมนู ญปี ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) ซึ่งกําหนดรูปแบบโดย
ประธานาธิบดี ชาร์ลส์ เดอโกลย์ (Charles de Gualle)
ภายหลัง การปฏิว ัติใ หญ่ ใ นปี ค.ศ.1789 จวบจนกระทัง่ ในช่ ว งเวลาต้น ของมหา
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 (ซึ่งเป็ นยุคของ “สาธารณรัฐที่ 3” และครอบคลุมระยะทีฝ่ รังเศสถู
่
กยึด
ครองโดยเยอรมนี โดยมีรฐั บาลวิ ชี (Vichy,1940-44 ซึง่ สวามิภกั ดิ ์ต่อเยอรมนี) มีคณะรัฐบาล 94
ชุด ซึง่ อายุของการเป็ นรัฐบาลสัน้ มาก คือ ประมาณรัฐบาลละ 8 เดือนเท่านัน้
ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศฝรังเศสได้
่
ผา่ นการมีนายกรัฐมนตรีถึง 44 คน ซึง่ ดํารง
ตําแหน่งเฉลี่ยคนละ 16 เดือนเท่านัน้
(Roy Pierce, French Politics and Political Institutions, 3rd ed, New York:
Harper and Row, 1973,pp.21-22.)
18.2 การเมืองภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในช่วงเวลาแห่งสาธารณรัฐ ที่ 4
(1947-58) มีความผันผวนในฝรังเศสยั
่
งไม่หมดสิน้
กล่ า วคือ คณะรัฐ มนตรีฝ รัง่ เศส 1 ถึ ง 5 คณะอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ได้ไ ม่ ถึ ง 1 เดื อ น
นอกเหนือจากคณะรัฐมนตรี 5 ชุดดังกล่าวเฉลี่ยแล้ว คณะรัฐมนตรีแต่ละ 1 คณะอยู่ได้พอ ๆ
กับในช่วงเวลาของสาธารณรัฐที่ 3 คือ เฉลี่ยคณะละ 8 เดือน
นายกรัฐมนตรีแต่ละคนดํารงตําแหน่งโดยเฉลีย่ สัน้ กว่าในช่วงเวลาของสาธารณรัฐที่ 3
เสียอีก คือ เฉลีย่ เพียงคนละ 9 เดือนเท่านัน้
18.3 การต่ อ เนื่ องโดยระบบราชการ แม้จ ะมีก ารเปลี่ย นแปลงมากในระดับ
หัวหน้ารัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) และคณะรัฐมนตรี แต่ระบบข้าราชการประจําที่ม ั ่นคงช่วย
ให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายนัก อีกทัง้ แม้จะเปลีย่ นแปลงระดับคณะรัฐมนตรีแต่กม็ กั จะมีคนเก่าจาก
ชุดเดิ มถึงประมาณ ครึ่งหนึ่ ง
(Monte Palmer and William R. Thompson, The Comparative Analysis of
Politics, Itasca, Ill., Peacock Publishers, 1978,p.95.)
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ในช่วงเวลาแห่งสาธารณรัฐที่ 4 คือ จากปี ค.ศ.1944 จนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
1958 (พ.ศ. 2501) คือ ช่วงเวลา 15 ปี มีคณะรัฐบาลฝรังเศสมากถึ
่
ง 25 ชุด กิจการรัฐบาลไม่
อาจดําเนิ นไปได้มากนัก ซึง่ ปรากฏการณ์แห่งการเปลีย่ นแปลงคณะรัฐบาลบ่อย ๆ เช่นว่านัน้
ทําให้มกี ารขนานนามหรือให้ฉายาว่าเป็ นวิกฤตการณ์หรือช่วงเวลาแห่งการ “ไม่เคลื่อนที่” “การ
ชะงักงัน” หรือ “ไม่ขยับ” (ภาษาฝรังเศสใช้
่
วา่ immobilisme) (Loc.cit.)
18.4 ปั ญหาของรัฐธรรมนู ญในสาธารณรัฐที่ 4 แห่ งฝรังเศส
่
สาเหตุประการ
หนึ่ ง ที่ทํ า ให้ก ารบริห ารงาน “ไม่ ข ยับ ” หรือ “ไม่ เ คลื่ อ นที่ ” เป็ น เพราะรัฐ ธรรมนู ญ ของ
สาธารณรัฐที่ 4 ซึง่ มีการร่างขึน้ มาในช่วงท้ายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีเ จตนาที่จ ะป้ องกัน ไม่ใ ห้
มี ร ฐั บาลที่ นิ ยมคอม- มิ ว นิ สต์เ กิ ด ขึ้น จึงได้กําหนดว่าการผ่านกฎหมาย (คือ การอนุ มตั ิ
ให้ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย) จะต้องได้รบั คะแนนเสียงสนับสนุ นมากยิ่ งกว่าเสียงส่วนมากโดย
ปกติ (คือเกินร้อยละ 50 เท่านัน้ ) คือ มักกําหนดให้ได้คะแนนเสียงสนับสนุนถึง 2 ใน 3 หรือ
แม้กระทัง่ 3 ใน 4 ผลจากการเพิม่ อัตราส่วนให้สงู ขึน้ ก็คอื ทําให้ฝา่ ยบริหารอ่อนแอไม่สามารถที่
จะออกกฎหมายได้มากเท่าทีค่ วร
ั ่ ่ วน
18.5 สงครามอัลยี เรี ยและการขึ้ นครองอํานาจของเดอโกลย์ ความป นป
ภายในประเทศเกี่ยวข้องกับความล้มเหลว แอฟริกาเหนือ คือ อัลยีเรีย (Algeria) เป็ นความ
เกี่ยวพันระหว่างเหตุ การณ์ ภายในกับภายนอกที่ศพั ท์รฐั ศาสตร์โดย ศาสตราจารย์ โรสเนา
(Rosenau) เรียกว่า “Linkage Politics” อัลยีเรียเรียกร้องให้ฝรังเศสปล่
่
อยให้เป็ นเอกราช
เต็มตัว
รัฐบาลฝรังเศสดื
่
อ้ รัน้ ไม่ยอมให้เอกราช แต่ฝา่ ยทหารฝรังเศสซึ
่
ง่ นําโดยนายพลซาลาน
(Salan) ซึง่ มีกาํ ลังทหารอยูใ่ นอัลยีเรีย ได้ลุกขึน้ ต่อต้านรัฐบาลฝรังเศส
่
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 1958 มีเสียงเรียกร้องจากหลายกระแสเพื่อให้มกี ารมอบ
อํานาจให้แก่นายพลชาร์ลส์ เดอโกลย์ เดอโกลย์ได้รบั อํานาจเต็มที่จากสภาผูแ้ ทนราษฎรใน
เดือนมิถุนายน ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) เดอโกลย์ดาํ รงตําแหน่ งนายกรัฐมนตรีของฝรั ่งเศส
อยู่จนถึงเดือนมกราคม ค.ศ.1959 ต่อจากนัน้ ได้มกี ารเปลีย่ นตําแหน่งให้เป็ นประธานาธิ บดี
ทัง้ นี้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ซง่ึ ผ่านการออกเสียงประชามติ (referendum) ในวันที่
28 กันยายน 1958
(Florence Elliot and Michael Summerskill, A Dictionary of Politics, 4th ed.,
Penguin Books,1964, pp.13-14.)
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19. ตําแหน่ งประธานาธิบดีฝรังเศส
่

ช่ ว งสาธารณรัฐ ที่ 4 : ฝ่ ายบริ ห ารมี อํา นาจน้ อ ย ในช่ ว งต้น ของการสถาปนา
“สาธารณรัฐ ที่ 4” (คือ ประมาณปี ค.ศ.1945-46) ผูร้ ่างรัฐธรรมนูญฝรังเศสถกเถี
่
ยงกันมาก
ว่าควรมีฝา่ ยบริหารทีม่ อี าํ นาจมากดีหรืออํานาจน้อยดี
ผลคือมีมติสนับสนุ นให้ฝ่ายบริ หารมีอาํ นาจน้ อยและให้ฝ่ายนิ ติ บญ
ั ญัติมีอาํ นาจ
มาก ระบบนี้คล้าย ๆ กันในยุคสาธารณรัฐที่ 3 ซึง่ ฝา่ ยบริหารถูกจํากัดอํานาจโดยรัฐธรรมนูญ
ช่ ว งสาธารณรัฐ ที ่ 5 : ฝ่ ายบริ ห ารมีอ าํ นาจมาก ในร ฐั ธรรมนู ญ ฉบับ ใหม่
ซึ่งใช้ในสาธารณรัฐที่ 5 (คือฝรังเศสปั
่
จจุบนั ) ได้มกี ารเปลี่ยนแนวคิดประเด็นสําคัญ คือ ให้
ั ญัติ
ฝา่ ยบริหารโดยเฉพาะตัวประธานาธิบดี มีอาํ นาจมากเมือ่ เทียบกับฝา่ ยนิตบิ ญ
วาระของการเป็ น ประธานาธิบ ดี ตามรัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ป จั จุ บ ัน ซึ่ง ประกาศใช้ 5
ตุลาคม 1958 (พ.ศ.2501) ประธานาธิบดีมวี าระการดํารงตําแหน่งถึง 7 ปี
(เทียบกับประธานาธิ บดี อเมริ กนั ซึ่งอยู่ในตําแหน่ งได้วาระละ 4 ปี และเทียบกับ
วุฒิสมาชิ กอเมริ กนั ซึง่ อยูใ่ นตําแหน่งได้วาระละ 6 ปี )
อํานาจหน้ าที่ ของประธานาธิ บดี ประธานาธิบดีฝรังเศสมี
่
อํานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
เช่น
1) เป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ จ่ี ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นนายกรัฐมนตรี
2) เป็ นผูล้ งนามแต่งตัง้ รัฐมนตรี
3) มีอาํ นาจในการยุบรัฐสภา แต่ตอ้ งไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อปี ทัง้ นี้โดยผ่านการปรึกษากับ
นายกรัฐมนตรีและประธานสภาผูแ้ ทน ราษฎรและสภาสูงแล้ว
4) ใช้อาํ นาจได้เต็มทีใ่ นภาวะฉุกเฉิน และ
5) สามารถใช้วธิ กี ารให้มกี ารออกเสียงลงประชามติ คือ อาศัยเสียงมหาชนโดยตรง
ไม่ตอ้ งผ่านรัฐสภา
(รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรังเศส
่ ซึง่ อยูใ่ นหมวดที่ 2 รัฐธรรมนูญฝรังเศสฉบั
่
บแปล
เป็ นภาษาอังกฤษมีในหนังสือต่าง ๆ
(S.E.Finer, ed., Five Constitutions, New York : Penguin Books, 1979, pp.281305.)
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2501 ชาร์ลส์ เดอโกลย์ ได้รบั เลือกเป็ นประธานาธิบดี และ
โดยทีม่ บี ุคลิกภาพพิเศษจึงทําให้มกี ารใช้อาํ นาจประธานาธิบดีอย่างเต็มที่
(Elliot and Summerskill, op.cit.,p.138.)
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20. การใช้เสียงจากประชามติ

การอาศัยวิธกี ารออกกฎหมายสําคัญ ๆ โดยวิธกี ารขอเสียงสนับสนุ นจากราษฎรอย่าง
ทีเ่ รียกว่า “ประชามติ ” แทนรัฐสภาได้ประสบผลสําเร็จมาหลายครัง้ ในระยะต้นแห่งสาธารณรัฐ
ที่ 5 ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะคนฝรังเศสในระยะนั
่
น้ เกรงว่าจะเกิดภาวะวุ่นวายไร้เสถียรภาพขึน้ อีก
หากข้อ เสนอของประธานาธิบ ดีช าร์ล ส์ เดอโกลย์ ไม่ ผ่ า นประชามติ ในกรณี ท่ีข้อ เสนอ
ประชามติไม่ผ่าน ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบกับการจัดให้มปี ระชามติในเรื่องนัน้ ย่อมต้องลาออกจากตําแหน่ ง
โดยถือว่าเป็ น “มารยาท ทางการเมือง”
ดังนัน้ เมื่อต้องเลือกระหว่างการรับรองว่ากฎหมายของเดอโกลย์กบั การที่เดอโกลย์
จะต้องลาออกจากตําแหน่ งตาม “มารยาททางการเมือง” (เมื่อกฎหมายทีเ่ สนอในนามของตนไม่
ผ่าน)
การมี มารยาททางการเมื อง เกิดขึ้น จากจิ ตสํานึ กประชาธิ ปไตย (democratic
spirit) และชาร์ลส์ เดอโกลย์ ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ในปี ค.ศ.1969 เมื่อข้อเสนอของเขาที่
ต้องการให้มกี ารแก้ไขรัฐธรรมนู ญในเรื่องหนึ่งไม่ผ่านการเห็นชอบโดยประชามติ เขาจึงได้
ลาออกจากตําแหน่ งต่อจากยุคประธานาธิบดีเดอโกลย์กย็ งั มีการใช้วธิ กี ารแบบประชามติ อนั
เป็ นประชาธิปไตยแบบดยตรงอยูเ่ ป็ นครัง้ คราวจวบจนทุกวันนี้ อนึ่ง ผูน้ ํ าญี่ปุน่ มักแสดงสํานึก
ด้วยการลาออก

21. การได้มาซึ่งประธานาธิบดีฝรังเศส
่
การเลือกประธานาธิ บดีฝรังเศสมี
่
3 แบบด้วยกัน ดังนี้
1) ในระยะแรกของยุคสาธารณรัฐที่ 5 ประธานาธิบดีจะต้องได้รบั เสียงสนับสนุ นของ
ทัง้ สองสภา
2) ต่ อมาได้มกี ารเปลี่ยนแปลงให้มกี ารเลือกประธานาธิบดีโดยระบบ
“คณะผู้
เลือกสรร” (electoral college) ซึง่ ประกอบด้วยเสียงทีม่ าจาก 1) รัฐสภา และ 2) สมัชชาหรือ
ทีป่ ระชุมย่อย ๆ ในระดับท้องถิน่
3) ปั จจุบนั ใช้แบบที่ 3 คือ โดยอาศัยเสี ยงมหาชนโดยตรง ทัง้ นี้เป็ นไปตามบท
แก้ไขใน ปี ค.ศ.1962 ของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1958 (ผ่านประชามติเมื่อ 28 ตุลาคม 1962) และ
ต้องได้รบั เลือกตัง้ โดยคะแนนนิ ยมแบบเสียงข้างมากเด็ดขาด (absolute majority) คือ ต้อง
ได้รบั เกินร้อยละ 50 ดังนัน้ จึงยอมให้มกี ารเลือกตัง้ 2 รอบ หากจําเป็ น
(สุรพล ราชภัณฑารักษ์, การเมืองฝรังเศส,
่
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2530, หน้า 66.)
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22. ตําแหน่ งนายกรัฐมนตรีฝรังเศส
่

อํานาจอิ สระมีน้อยตําแหน่ งนายกรัฐมนตรีฝรังเศสโดยหลั
่
กการเท่ากับเป็ นหัวหน้ า
บริ หาร แต่ในความเป็ นจริงอํานาจหน้าทีแ่ ตกต่างจากนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาแบบ
อัง กฤษ นายกรัฐ มนตรีฝ รังเศสมี
่
อํา นาจน้ อ ยกว่า มาก อํา นาจอิส ระของนายกรัฐ มนตรีเ อง
เกือบจะไม่มี ดังนัน้ สภาวะทีแ่ ท้จริง คือ การเป็ นผู้ช่วยหรือตัวแทนของประธานาธิ บดีใน
การ 1) หาเสีย งสนั บ สนุ น ส่ ว นมากในรัฐ สภา และ 2) บริห ารงานโดยปกติ ข องรัฐ บาล
นายกรัฐมนตรีมสี ทิ ธิในการเสนอชื่ อผูท้ ่สี มควรได้รบั แต่งตัง้ หรือถอดถอนของกระทรวง แต่ผูม้ ี
อํานาจแต่งตัง้ และถอดถอน คือ ประธานาธิบดี
มติ ไม่ไว้วางใจ หากนายกรัฐมนตรีสูญเสียเสียงสนับสนุ นไปเรื่อย ๆ จนกระทังขาด
่
เสียงส่วนมากแล้วย่อมถูกฝา่ ยตรงข้าม (the opposition ซึง่ มักถ่ายทอดเป็ นภาษาไทยซึง่ ไม่
ถูกต้องว่าเป็ น “ฝ่ ายค้าน” ทัง้ นี้ การเป็ นฝา่ ยตรงข้ามไม่จําเป็ นต้องค้านเสมอไป ความหมาย
เป็ นเพียงผูไ้ ม่มีตาํ แหน่ งในรัฐบาล) เสนอญัตติ ไม่ไว้วางใจ (vote of no confidence) ซึง่
หมายความว่า ตนเองต้องออกจากตําแหน่ ง เมื่อคะแนนเสียงสนับสนุ นให้ตนอยู่ในตําแหน่ ง
ต่อไปมีไม่มากพอ

23. บทสรุป

การพิจ ารณารูป แบบการปกครองที่เ ข้า ใจง่า ยพอควร และมีป ระโยชน์ ม ากเพื่อ
พิจารณาในเชิงประวัตศิ าสตร์การเมือง คือ ทีจ่ ดั เป็ น 6 รูปแบบโดยปราชญ์อาริ สโตเติ้ ล ในยุค
ร่ ว มสมั ย นิ ย มการแบ่ ง รู ป แบบการเมื อ งออกเป็ นประเภทประชาธิ ปไตยกั บ ไม่ ใ ช่
ประชาธิ ปไตย
การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแยกเป็ นรูปแบบ 1) อังกฤษ 2) สหรัฐอเมริกา
และ 3) ฝรังเศส
่ ซึง่ ได้อธิบายโดยสังเขปเกีย่ วกับรัฐบาลอังกฤษ การพัฒนารูปแบบการปกครอง
แบบฝรังเศสน่
่
าสนใจเพราะเป็ นการปรับตัวซึ่งสามารถทําให้ “การชะงักงัน” หรือ “การไม่
เคลื่อนที่” และปญั หานานาประการในการเมืองของฝรังเศสลดลงไป
่
รูปแบบการปกครองของฝรังเศสมี
่
การเลียนแบบโดยศรีลงั กา
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25. ตัวอย่างคําถาม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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ภาพในอุดมทัศน์ หมายถึงอะไร
เกณฑ์การแบ่งรูปแบบการปกครองของบิดาแห่งวิชารัฐศาสตร์ คืออะไร
democracy มีความหมายอย่างไรในยุคกรีกโบราณตามทัศนะของไตรเมธี
Yang Agong หมายถึงอะไร
เผด็จการแบบธรรมดากับแบบถ้วนทัวต่
่ างกันอย่างไร
ดาไล ลามะ คือใคร
“He reigns but does not rule” หมายความว่าอย่างไร
ประเทศอะไรทีเ่ อนเอียงอยูก่ ลุ่มประเทศทีจ่ ดั ว่าเป็ นประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ
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9) รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีหมายความว่าอะไร
10) “ความไว้วางใจ” สําคัญอย่างไร
11) กระทรวงนอกคณะรัฐมนตรี ได้แก่อะไรบ้างทีส่ าํ คัญ
12) ระบุฐานะของนายกรัฐมนตรีองั กฤษ
13) ซี 3 ตัว กับ แอล 1 ตัว (3 C’s and 1 L) หมายถึงอะไร
14) การยุบกระทรวงของรัฐบาลอังกฤษมีผลอย่างไร
15) ส่วนที่เป็ น “ศักดิ ์ศรี” (dignified parts) หมายถึงอะไร แตกต่างจากส่วนที่เป็ น
“ประสิทธิภาพ” อย่างไร
16) “ความรับ ผิด ชอบร่ ว มกัน ” ของคณะรัฐ มนตรีอ ัง กฤษ หมายถึง อะไร และมัก
เกีย่ วกับเรือ่ งอะไร
17) จงอธิบายสาเหตุทป่ี กติไม่แต่งตัง้ รัฐมนตรีจากวุฒสิ ภา (หรือสภาขุนนาง)
18) ระบุบทบาทหรือฐานะทีส่ าํ คัญของนายกรัฐมนตรีองั กฤษ
19) Downing Street สําคัญอย่างไร
20) “โบราณราชย์” หรือ ancien regime หมายถึงอะไร
21) รัฐธรรมนูญปจั จุบนั ของฝรังเศสใช้
่
มาประมาณกีป่ ีแล้ว
22) จงอธิ บ ายสาเหตุ ท่ีแ ม้ จ ะเปลี่ ย นแปลงคณะรัฐ มนตรีฝ รัง่ เศสบ่ อ ยครัง้ มากแต่
สถานการณ์กไ็ ม่เลวร้ายนัก
23) การชะงักงัน หรือ immobilisme ในรัฐบาลฝรังเศสยุ
่
คหนึ่ง หมายถึงอะไร
24) รัฐ ธรรมนู ญ 1958 ฉบับ แก้ ไขปี 1962 ของฝรัง่ เศส กํ าหนดให้มีการได้ มาซึ่ง
ประธานาธิบดีอย่างไร
25) จงเปรียบเทียบอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการปกครองแบบรัฐสภาของ
อังกฤษกับนายกรัฐมนตรีในการปกครองแบบกึ่งรัฐสภา-กึ่งประธานาธิบดีของ
ฝรังเศส
่
26) ประเทศใดเลียนแบบการปกครองแบบกึ่งรัฐสภา-กึ่งประธานาธิบดีของฝรังเศส
่
และยังใช้อยูใ่ นปจั จุบนั นี้
27) ระบุตวั อย่างของการแสดงออกซึง่ “มารยาททางการเมือง”
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“Absolute freedom mocks at justice.
Absolute justice denies freedom.”
ALBERT CAMUS.
THE REBEL 1951
“เสรีสดุ ขีดท้า ยุตธิ รรมสุดขีดกล้า
กล่าวค้านเสรีภาพแล”
อัลแบรต์ กามูส์
นักเขียนนักคิดชาวฝรังเศส
่
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