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คํานํา 

 

  “หลักประชาธิปไตย” เปนรูปแบบของหลักการปกครองท่ียึดถืออํานาจสูงสุดเปนของประชาชน  
โดยหัวใจของหลักการดังกลาวใหความสําคัญกับการยอมรับความเสมอภาคและเสรีภาพระหวางบุคคล  
ท้ังในทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางการเมือง เพ่ือใหสังคมของการอยูรวมกันของบุคคลตางมุงไปสู   
ความผาสุกอันเปนไปตามหลักปรัชญาของดํารงชีวิตรวมกันตามธรรมชาติท่ีแทจริง 
 แมวา “หลักประชาธิปไตย”จะยอมรับในหลักเกณฑของความเสมอภาค และหลักเสรีภาพ      
แตภายใตความซับซอนของการอยูรวมกันจึงมีความจําเปนจะตองกําหนดกฎกติกาเพ่ือปองกันปญหา
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน กฎหรือกติกาท่ีถูกกําหนดเรียกวา “รัฐธรรมนูญ” ซ่ึงมีฐานะเปนกฎหมายสูงสุด     
ท่ีกําหนดกติกาของการอยูรวมกันอยางเสมอภาค 
 ในปจจุบัน  นานาอารยะประเทศสวนใหญต าง มี ทัศนคติ ท่ีดี ตอการปกครองโดยยึด            
“หลักประชาธิปไตย” อยางแพรหลาย แมหลายประเทศในอดีตจะเคยยึดหลักการปกครองในรูปแบบอ่ืน
มากอนแตท ายสุด ก็ทนตอกระแสนิยมของประชาชนตอการเปลี่ ยนแปลงการปกครองตาม             
“หลักประชาธิปไตย” ไมได โดยตางพากันนําแนวคิดของการปกครองโดย “หลักประชาธิปไตย” มาเปน
หลักในการบริหารการปกครองประเทศในปจจุบันเกือบท้ังหมด 
 อย า ง ไร ก็ต าม  ในทางวิ ช าการ  ในอดี ตยั ง มี ผู ใ ห ค ว ามหมายต อการปกครองตาม                 
“หลักประชาธิปไตย” ไวในหลายทัศนะ จึงมีผลทําใหผูท่ีไมมีความรูความเขาใจตอการปกครองตาม    
“หลักประชาธิปไตย” ท่ีแทจริงใหความหมายตอหลักการปกครองดังกลาวท่ีผิดแปลกแตกตางกันอันมีผล
กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในสังคมอยางรุนแรง 

คว าม ขั ด แย ง ใ น เ ชิ ง ค ว าม คิ ด ใ น เ รื่ อ ง ก า ร สื่ อ ค ว าม ห มา ยข อ ง ก า รป กค รอ งต า ม                    
“หลักประชาธิปไตย” ไมไดเกิดข้ึนเพียงในอดีต แตในปจจุบันความขัดแยงดังกลาวยังคงเกิดข้ึนไมตางจาก
อดีตแมพัฒนาการในการบริหารจะเจริญมากข้ึนเพียงใดก็ตาม 



๒ 

 

หลักประชาธิปไตย 
 

ความหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
 คําวา “ประชาธิปไตย” ถอดศัพทมาจากภาษาอังกฤษวา  “Democracy”  ซ่ึงมีรากศัพทมา
จากภาษากรีก  ๒  คํา  คือ “Demos”  แปลวา “ประชาชน” และ “Kratos”  แปลวา “อํานาจ”  
เม่ือรวมกันเขาแลวก็มีความหมายวา “อํานาจของประชาชน” หรือ “ประชาชนเปนเจาของอํานาจ”   
เพราะฉะนั้นหลักการข้ันมูลฐานของระบอบประชาธิปไตยก็คือ “การยอมรับนับถือความสําคัญและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดําเนินชีวิต” 
 สําหรับภาษาไทย คําวา “ประชาธิปไตย” อาจจะแยกไดเปน ๒ คํา คือ ประชา ซ่ึงหมายถึง
ประชาชน และคําวา อธิปไตย ซ่ึงแปลวาอํานาจสูงสุดของแผนดิน เม่ือรวมกันข้ึนจึงหมายถึง        
การปกครองท่ีมีอํานาจสูงสุดเปนของประชาชนหรือมาจากประชาชน ประชาธิปไตยจึงมีความหมาย 
ท้ังในรูปแบบและหลักของการปกครอง รวมตลอดถึงการดํารงชีวิตรวมกันของมนุษย ในแงของการ
ปกครองนั้นมุงถึงการมีสวนของประชาชนในการท่ีจะเขารวมกําหนดนโยบายตาง ๆ อันเก่ียวกับ
ประโยชนสวนตนและสวนรวม สวนในแงของการดําเนินชีวิตนั้นหมายถึงการยอมรับเสรีภาพ  
ความสําคัญและประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยมีเหตุผลเปนเครื่องนําทางเพ่ือความผาสุกรวมกัน 
 นักรัฐศาสตรผูมีชื่อเสียงท้ังไทยและตางประเทศหลายทานไดใหคําจํากัดความเรื่อง  ระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยไวแตกตางกัน เชน 
 ฮาโรลด ลาสก้ี “เนื้อแทของประชาธิปไตยก็คือ ความปรารถนาของมนุษยท่ีจะยอมรับนับถือ
และรักษาไวซ่ึงความสําคัญของตนเอง รวมตลอดถึงความเสมอภาคระหวางบุคคลในทางเศรษฐกิจ   
สังคมการเมือง” (ใจความสําคัญก็คือ ความเสมอภาคซ่ึงเปนท่ีมาแหงเสรีภาพ) 
 ชาลส อีเมอเรี่ยม “ประชาธิปไตยเปนแนวความคิด และเปนการปฏิบัติท่ีมุงไปสูความผาสุก
รวมกันของประชาชน โดยมีเจตนารมณรวมกันของประชาชนนั้นเอง เปนเครื่องนําทาง” (ใจความ
สําคัญก็มุงถึงความผาสุกรวมกัน ซ่ึงมีรากฐานจากทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการวิภาค
ผลผลิตไปสูชุมชน) 
 ลอรด ไบรซ “ประชาธิปไตยหมายถึง รัฐบาลท่ีถือเอาเจตนารมณของประชาชนฝายขางมาก
เปนหลัก” (สาระสําคัญในความคิดนี้อยูท่ีการตัดสินโดยเสียงขางมาก) 
 แมกไอเวอร “ประชาธิปไตยเปนท้ังรูปการปกครองและวิถีชีวิต ประชาธิปไตยท้ังสองดานนี้
จะตองดําเนินไปดวยกัน” (สาระสําคัญของประชาธิปไตย ความคิดนี้เนนความหมายของ
ประชาธิปไตยท้ังท่ีเปนลักษณะรูปการปกครอง และปรัชญาในการดํารงชีวิตรวมกันของ)          
 สุขุม นวลสกุลและวิศิษฐ ทวีเศรษฐ “ การปกครองท่ีเปนประชาธิปไตย คือ รูปการปกครองท่ี
ยึดอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนไมวาจะเปนระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี  
(Presidential  Democracy) หรือแบบรัฐสภา (Parliamentary  Democracy) ถาอํานาจสูงสุดใน
การกําหนดการปกครองอยูท่ีประชาชนแลวก็เปนการปกครองแบบประชาธิปไตยท้ังสิ้น ประเทศท่ีเปน
ประชาธิปไตยนั้นจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญซ่ึงอาจเปนรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษรหรือไมลาย



๓ 

 

ลักษณอักษรก็ได เพราะประชาธิปไตยถือการปกครองโดยกฎหมาย (Rule by law) อยางไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญนั้นเปนเพียงกติกาการปกครองไมใช เครื่องหมายแสดงความเปนประชาธิปไตย   
เพราะฉะนั้นการท่ีประเทศใดมีรัฐธรรมนูญจึงมิไดหมายความวารูปการปกครองของประเทศนั้นเปน
ประชาธิปไตย เพราะบางประเทศ เชน สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเปนท่ียอมรับกัน
วามีระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จตางก็มีรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประเทศเสรีนิยมอ่ืน ๆ เหมือนกัน   
การท่ีจะพิจารณาวาประเทศใดเปนประชาธิปไตยหรือไมจึงตองดูวารัฐธรรมนูญของประเทศนั้น
กําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยหรือไม” 
 จรูญ สุภาพ “คําวาประชาธิปไตย มีตนกําเนิดจากภาษากรีก ดูเหมือนชาวกรีกจะเปนพวก
แรกท่ีใชคํานี้ ความหมายดั้งเดิมของประชาธิปไตยท่ีรูจักกันในหมูชาวกรีกโบราณเม่ือประมาณ ๒,๐๐๐ 
กวาป หมายถึงการปกครองโดยหมูชนหรือประชาชน การปกครองแบบนี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษ คือ 
democracy ซ่ึงมีรากศัพทเดิมจาก demos ซ่ึงแปลวาประชาชน” 
 ความหมายของประชาธิปไตยท่ีใชกันในภายหลังนั้น อาจจะแบงไดเปน ๒ ความหมาย คือ 
ความหมายอยางแคบและความหมายอยางกวาง ความหมายอยางแคบ หมายถึง การท่ีประชาชนมี
อํานาจปกครองตนเอง สวนในความหมายอยางกวาง หมายถึง ประชาธิปไตยเปนวิถีชีวิตแบบหนึ่งซ่ึงมี
แบบแผนแหงพฤติกรรมในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 

ทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 
 ในปจจุบัน มีแนวโนม ท่ีจะ มีความรู สึ ก ท่ีดีหรื อ มี ทัศนคติ ท่ีดี เ ชิ งปฏิ ฐานตอ คําว า   
“ประชาธิปไตย” ดังจะเห็นไดจากการท่ีมีผูนิยมใชศัพทนั้นกันมากดังกลาวขางตน อีกท้ังในชวงหลัง
มหาสงครามโลกครั้งท่ี ๒ องคการยูเนสโก ไดสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการท้ังจากโลกตะวันตก
และตะวันออกเปนจํานวนกวา ๑๐๐ คน ทุกคนลวนมีทัศนะท่ีดีตอประชาธิปไตย สําหรับในอดีตนั้น  
เปอริคลีส ผูนําคนหนึ่งของนครรัฐเอเธนสยุคโบราณไดแสดงความชื่นชมตอระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง   
 สวนนักปราชญเพลโตมีความเห็นตอตานประชาธิปไตย โดยถือวาเปนการใหอํานาจแกผูท่ี
ปราศจากความรู เพลโตตองการสถาปนาสังคมอันเลอเลิศอยางท่ีเรียกวา “อุตมรัฐ” โดยใหผูปกครอง
สูงสุดเปน “ราชาปราชญ” และบรรดาผูนําระดับรอง ๆ ลงไปเปนผูมีสติปญญาและคุณธรรมสําหรับ  
อาริสโตเติล มีแนวคิดคลายเพลโตแตไมตอตานประชาธิปไตยมากนัก ดังจะเห็นไดวาในการแบง
รูปแบบการปกครองนั้น อาริสโตเติลจัดประชาธิปไตยอยูในกลุมการปกครอง โดยคนหมูมากท่ีมีความ
โนมเอียงไปในทางท่ีไมดี แตการปกครองโดยคนสวนใหญซ่ึงมีแนวโนมไปในทางท่ีดี และอาริสโตเติล
เชื่อวาจะเปนไปไดคือ “มัชฌิมาธิปไตย” หรือ “มัชฌิมาวิถีอธิปไตย” (Polity) ซ่ึงพอท่ีจะเทียบเคียง
กับประชาธิปไตยในยุคปจจุบันซ่ึงมหาชนสวนใหญอยูในระดับกลาง เชน ในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุน 
 ตอจากชวงเวลาของอาริสโตเติลแลว ศัพทประชาธิปไตยถูกใชในความหมายท่ีไมแสดงความ
นิยมชมชื่น จวบจนกระท่ังศตวรรษท่ี ๑๗ ประชาธิปไตยเริ่มไดรับการยอมรับวามีคุณคาโดยกลุมบุคคล
ซ่ึงเรียกตนเองวา “ผูขยับใหสูงข้ึน” หรือ “ผูยกระดับ” (the levellers) ในประเทศอังกฤษ 



๔ 

 

 ตอมาในตอนปลายศตวรรษท่ี ๑๘ ผูคนจํานวนมากโดยเฉพาะผูมีการศึกษาไมพอใจกับการใช
ศัพทประชาธิปไตย และแมกระท่ัง “บรรดาบิดาผูสถาปนา” หรือ “ผูประดิษฐ” (Founding 
Fathers) คือผูกอตั้งของประเทศและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไมยอมใชศัพท “ประชาธิปไตย”  
แตใชคําวา “ลัทธิสาธารณรัฐนิยม” หรือ “คตินิยมแบบสาธารณรัฐ” (Republicanism) แทน ทําให
ศัพทสาธารณรัฐนิยมนี้มีความหมายแทนประชาธิปไตยในยุคนั้น คือ เม่ือประมาณ ๒๐๐ ปมาแลว    
ในศตวรรษท่ี ๑๙ มีการมองประชาธิปไตยในแงท่ีดีอยางแพรหลายมากข้ึน ดังปรากฏในขอเขียนของ  
ผูมีเชื้อสายขุนนางฝรั่งเศสท่ีมีชื่อวาแอเลกซิส เดอ ทอคเกอวิลย เก่ียวกับ “ประชาธิปไตยในอเมริกา”  
จวบจนกระท่ังถึงยุครวมสมัยในศตวรรษท่ี ๒๐ โดยเฉพาะเม่ือ ๗๐ ปมาแลวคือภายหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี ๑ (๑๙๑๔ – ๑๘) มีการมองประชาธิปไตยไปในทางท่ีดีข้ึนอยางชัดแจง และถือวาศตวรรษท่ี 
๒๐  นาจะเปนศตวรรษแหงสามัญชนและศตวรรษแหงการท่ีนานาชาติตัดสินใจดวยตนเอง (Self – 
determination) โดยปราศจากการบีบบังคับหรือขูเข็ญใด ๆ ดังนั้นศัพท “ประชาธิปไตย”           
ไดกลายเปน “ศัพทเกียรติยศ” (Honorific) ท่ีหลายสํานักและหลายฝายตองการยึดเปนของตน      
ดังไดกลาวมาแลว 
 

หลักการของประชาธิปไตย 
 
 ระบอบประชาธิปไตย อยูบนรากฐานหลักการท่ีสําคัญ ๕ ประการ คือ 

๑. หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของโดยใช
อํานาจท่ีมีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและท่ัวถึงในการใหไดมาซ่ึงตัวผูปกครองและผูแทน  
ของตน รวมท้ังประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและผูแทนท่ีประชาชนเห็นวา 
มิไดบริหารประเทศในทางท่ีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ  

๒. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใด
อยางหนึ่งตามท่ีบุคคลตองการ ตราบเทาท่ีการกระทําของเขานั้น ไมไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ  
  ๓. หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
คุณคาตาง ๆ ของสังคมท่ีมีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตาง
ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดวยสาเหตุอ่ืน 

๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การใหความคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนท้ังในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อยางเสมอหนากัน 
โดยผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใดๆลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได และไมสามารถ
ใชอภิสิทธิอยูเหนือกฎหมาย หรือเหนือกวาประชาชนคนอ่ืนๆได 

๕. หลักการเสียงขางมาก (Majority rule) ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย 
(Minority Rights) การตัดสินใจใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปน การเลือกตั้ง
ผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือ         
ฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากท่ีมีตอเรื่องนั้น ๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือ
วาเสียงขางมากเปนตัวแทนท่ีสะทอนความตองการ/ขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการนี้ 



๕ 

 

ตองควบคูไปกับการ เคารพและคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนหลักประกันวา      
ฝายเสียงขางมากจะไมใชวิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชนความเห็นหรือกระแสความนิยมของ
พวกตนอยางสุดโตง แตตองดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังหมด เพ่ือสรางสังคม            
ท่ีประชาชนเสียงขางนอย รวมท้ังชนกลุมนอย ผูดอยโอกาสตาง ๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
โดยไมมีการเอาเปรียบกันและสรางความขัดแยงในสังคมมากเกินไป คานิยม ทัศนคติ ท่ีสงเสริม
ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเปนระบอบการเมืองแลว ยังเปนระบอบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมดวย ดังนั้นจึงไมใชอยูท่ีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย การเลือกตั้ง และการตอรองทาง
การเมืองเทานั้น หากอยูท่ีสมาชิกในสังคมจะตองชวยกันหลอหลอม สรางคานิยม วิถีชีวิต ท่ีเปน
ประชาธิปไตย มาตั้งแตในครอบครัว โรงเรียน ท่ีทํางาน ชุมชน เพ่ือจะนําไปสูหรือการปกปอง ระบอบ
ประชาธิปไตย ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

หลักการของประชาธิปไตยตามทัศนะของปราชญทางรัฐศาสตร 
 
 เฮนรี่ เมโย (Henry  Mayo) ไดระบุวามี ๔ หลักการแหงประชาธิปไตย ไดแก ๑) การควบคุม
ผูวางนโยบายโดยประชาชน ๒) ความเสมอภาคทางการเมือง ๓) เสรีภาพทางการเมืองหรือ
ประสิทธิผลในการควบคุมโดยประชาชน และ ๔) หลักแหงเสียงสวนมาก    
 ซิกมันด นอยมันน (Sigmund Neumann) ไดใหหลักการประชาธิปไตยไว ๑๐ ประการ คือ 
            ๑. อํานาจอธิปไตย (อํานาจสูงสุด) มาจากราษฎร เปนของปวงชนหรือมหาชน 
            ๒. ข้ันตอนเลือกผูนําเปนไปโดยเสรี 
            ๓. ผูนํามีความรับผิดชอบ 
            ๔. ระบอบความเสมอภาค (ของราษฎรโดยกฎหมาย) ยอมรับ 
            ๕. สนับสนุนพรรคการเมืองมีมากกวาหนึ่งพรรค 
            ๖. พึงเนนความหลากหลายในชีวิตประจําวัน 
            ๗. ไมกีดกันกลุมสําคัญ ๆ จากการมีสวนรวมในการบริหารการปกครอง 
            ๘. สงเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
            ๙. ใหสํานึกในความเปนพลเมืองดี 
            ๑๐. เนนความเชื่อม่ันในความดีของมนุษย 
 ออสติน แรนนี (Austin Ranny) ไดสรุปหลักประชาธิปไตยไว ๔ ประการ คือ 
            ๑. อํานาจอธิปไตยของพลเมืองเดน 
            ๒. เนนความเสมอภาคโดยสุจริต 
            ๓. ฟงความคิดเห็น 
            ๔. เนนเสียงหมูมาก 
 

ประชาธิปไตยในยุโรปและอเมริกา 
              



๖ 

 

 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอลน ไดใหคํานิยามประชาธิปไตยในการกลาว
สุนทรพจน ณ เมืองเกตติสเบอรก หรือ“เกตตสปุระ” ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในวันท่ี  ๑๙ 
พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๖๓ วา “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชนจะไมมีวันสูญสลาย
ไปจากผืนพิภพนี้” วาทะดังกลาวไดกลายเปนคํานิยามยอดนิยม เพราะกะทัดรัดและกระชับความ 
ท้ังนี้อาจวิเคราะหคํานิยามของอับราฮัม ลินคอลน ออกเปน ๓ สวน ไดแก ๑) รัฐบาลของประชาชน            
๒) รัฐบาลโดยประชาชน ๓) รัฐบาลเพ่ือประชาชน (อางจาก ดร. จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, ดร. สุรพล  
ราชภัณฑารักษ, และ ผศ. สุรพันธ  ทับสุวรรณ, ๒๕๓๘ : ๒๕๙) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีเจริญอยูในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกานั้นมีหลักการ
สําคัญดังนี้ 
   ๑. การยึดถือเหตุผล ปรัชญาประชาธิปไตยถือวา สัจธรรมยอมข้ึนอยูกับเหตุผล  
การวิพากษวิจารณหรือแสดงความเห็นคัดคานตาง ๆ นั้นยอมเปนท่ีมาของการแสวงหาเหตุผล       
เปนวิถีทางท่ีจะทําใหประชาชนพลเมืองเจริญเติบโตทางสมองและจิตใจ และเปนเหตุใหสังคม
เจริญกาวหนา 
  ๒. การเนนความสําคัญของปจเจกชน โดยเห็นวา บุคคลแตละคนเปนศูนยกลางของ
นโยบายและลัทธิท้ังปวง บุคคลเปนผูสรางสถาบันสังคมและสถาบันการเมือง เพ่ือเปนปจจัยใหบุคคล
มีชีวิตอยูรวมกันอยางสมบูรณยิ่งข้ึน แตละคนจึงควรเปนตัวของตัวเอง ลิขิตชีวิตของตัวเองมากท่ีสุด
กวาผูใด หรือสถาบันใด 
   ๓. การถือรัฐเปนเครื่องมือของประชาชน เม่ือถือวาแตละคนเปนผูลิขิตชีวิตของ
ตนเองมากท่ีสุด รัฐก็คอยเขาแทรกแซงแตนอยท่ีสุด รัฐเปนเพียงเครื่องมือสงเสริมใหบุคคลบรรลุ
จุดหมายปลายทาง ในสวนท่ีเหนือความสามารถท่ีแตละบุคคลจะกระทํากันเองไดเทานั้น เชน       
การพิทักษรักษาสิทธิมูลฐานของมนุษย การรักษาความยุติธรรม การรักษาความสงบเรียบรอย และ
ปองกันการรุกรานจากภายนอกเปนตน ความคิดนี้ตรงกันขามกับลัทธิเผด็จการท่ีเห็นวาประชาชนเปน
เครื่องมือของรัฐ 
  ๔. การอาศัยความสมัครใจเปนใหญ เปนวิธีการปลอยใหเอกชนดําเนินการทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมตามความสมัครใจระหวางกันเอง เชน การจัดตั้งพรรคการเมืองหรือการ
จัดตั้งสมาคมตาง ๆ เปนตน 
   ๕. การยึดถือกฎเหนือกฎ เรื่องนี้ยอมเปนไปตามแนวคิดเดิมท่ีวา ประชาชนสรางรัฐ
ข้ึนมาเพ่ือปกปองคุมครองสิทธิสําคัญบางประการของประชาชน รัฐบาลผูปกครองจะบิดเบือนผันแปร
ไปตามใจตนมิได มิฉะนั้นแลวประชาชนมีสิทธิลมลางรัฐบาลนั้นเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลใหมข้ึนมาได      
ความจริงฝายเผด็จการก็ถือเรื่องกฎเหนือกฎ แตเปนกฎท่ีสรางข้ึนตามใจตน จึงกอความไมสงบ      
ไมสิ้นสุด 
   ๖. การเนนความสําคัญของวิธีการ ถือวาวิธีการนั้นจะตองเหมาะสมในการดําเนิน
ไปสูจุดหมายปลายทาง ซ่ึงควรตองยึดความผาสุกของประชาชนเปนท่ีตั้ง ซ่ึงโดยนัยนี้นาจะตองยึด
หลักมัชฌิมาปฏิปทา คือ ถือสายกลาง ซ่ึงตรงขามกับฝายเผด็จการท่ีชอบใชวิธีรุนแรง ซ่ึงเปนการ
เพ่ิมพูนความเกลียดชังมากกวาท่ีจะสรางภราดรภาพใหเกิดข้ึนตามอุดมการณของตนเอง 



๗ 

 

   ๗. การถือความเห็นพองตองกันเปนหลักในมนุษยสัมพันธ ประชาธิปไตยนิยมการ
ประนีประนอมเปนสําคัญ ซ่ึงอาจทําไดโดยการอภิปรายหรือโตเถียงกัน เพ่ือหาขอยุติรวมกัน โดยถือ
ฝายขางมากเปนเกณฑตัดสิน ท้ังนี้โดยตองยอมรับความเห็นของฝายขางมาเปนฝายชนะไปพลางกอน  
อาจเปนชั่วขณะหนึ่งเทานั้น ฝายขางนอยยอมอาจหาทางชักจูงคนสวนใหญใหเห็นคลอยตาม และอาจ
กลายเปนฝายขางมากภายหลังได 
    ๘. การถือสมภาพ หรือความเทาเทียมกันข้ันมูลฐานของมนุษย ความเทาเทียมกัน
หรือสมภาพในทัศนะของประชาธิปไตย หมายถึงความเทาเทียมกันในโอกาส อยางไรก็ดี ในเรื่องนี้
จําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องความจําเปนและความขาดแคลนของแตละบุคคลไวดวย 
 

รูปแบบแหงการปกครองประชาธิปไตย 
 
 โดยท่ัวไปแลวประชาธิปไตยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประชาธิปไตยแบบโดยตรงและ
ประชาธิปไตยแบบโดยออม  
 ประชาธิปไตยแบบโดยตรง 
 ประชาธิปไตยแบบโดยตรง ไดแก รูปแบบการปกครองท่ีใหราษฎรมีสวนรวม ในการกระทํา
ดังนี้ ๑) ออกกฎหมาย ๒) บังคับกฎหมาย คือ ใหมีการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ประชาธิปไตยแบบโดยตรงมียุคนครเอเธนส เม่ือประมาณ ๒๔ ศตวรรษมาแลว ซ่ึงการใช
อํานาจตุลาการแบบโดยตรง ของนครเอเธนส เคยมีปรากฏดังตัวอยางการพิพากษาคดีซอคราตีส     
ในท่ีชุมชน 
 ประชาธิปไตยในนครรัฐเอเธนสมีสภาพการณท่ีแตกตางกับยุคปจจุบัน คือ 
            ๑. ผูมีสิทธิไมถึง ๑๐% ของประชากรท้ังหมด กลาวคือ เอเธนสมีพลเมืองประมาณ ๓ – ๔ 
แสนคน แตผูมีสิทธิเพียง ๒ – ๔ หม่ืนคนเทานั้น (ผูถูกกีดกัน ไดแก สตรี ทาส และเยาวชน) 
            ๒. สภาพเศรษฐกิจและการเมืองยังไมสลับซับซอนมากนัก 
            ๓. พลเมืองมีความสนใจการบานการเมืองเปนกิจวัตรและเอาใจใสในกิจการอันเปนสวนรวม 
            ๔. ผูมีสิทธิมักเขารวมในการประชุมนครรัฐไมมากนักจึงไมมีปญหาในเรื่องสถานท่ีประชุม 
 แตในปจจุบันพลเมืองของประเทศตาง ๆ มีมากกวาในสมัยนั้นอยางมหาศาลเกินกวาท่ีจะจัด
ประชุม ณ สถานท่ีเดียวกันได จึงเปนปญหาสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการประชาธิปไตยแบบ
โดยตรง 
            ประชาธิปไตยแบบโดยตรงในปจจุบัน  มีตัวอยางเชน 
            ๑. สหรัฐอเมริกา มีในเมืองหรือชุมชนเล็ก ๆ บางแหงเรียกวา “Town Meeting” 
            ๒. สวิตเซอรแลนด มีในบางแควน เรียกวา “กังต็อง” (Canton) 
            ๓. อิสราเอล มีในชุมชนคิบบุทซ (Kibbutz) 
            ปญหาของประชาธิปไตยแบบโดยตรงมี ๔ ประการ คือ ๑) มีจํานวนประชากรไมมากนัก   
๒) ฐานะความเปนอยูไมเหลื่อมล้ํากันมากนัก ๓) สังคมมีลักษณะสมานรูป ๔) ผูใชกฎหมายจะตอง
ปฏิบัติตนภายในขอบเขตของกฎหมาย 
 



๘ 

 

 ประชาธิปไตยแบบโดยออมหรือแบบมีตัวแทน 
           ประชาธิปไตยแบบนครรัฐเอเธนสอยูไดระยะเวลาหนึ่งในประวัติศาสตรการเมือง หลังจาก
หมดยุครุงเรืองของเอเธนสและยุคท่ีอารยธรรมกรีกกําลังเฟอง ก็เขายุคจักรวรรดิโรมันท่ีรูปแบบการ
ปกครองเนนหนักไปในทางการใชอํานาจ 
  ในยุคกลางของยุโรปเปนชวงเวลาแหงระบบศักดินา แนวคิดประชาธิปไตยก็ไมเคยดับสิ้นไป   
ซ่ึงในประวัติศาสตรอังกฤษก็มีเรื่องราวเก่ียวกับแม็กนา คารตา โดยพระเจาจอหนถูกขุนนางอังกฤษ
บังคับใหทรงลงพระนาม ท้ังนี้เพราะขุนนางเหลานั้นไมพอใจท่ีพระเจาจอหนเก็บภาษีสูงเพ่ือนําไปใชใน
การสงคราม และไมพอใจท่ีพวกขุนนางไมไดมีโอกาสเขารวมในการบริหารบานเมือง 
            ลักษณะ ๘ ประการของประชาธิปไตยแบบตัวแทนในทางปฏิบัติ ไดแก   
            ๑) มีพรรคการเมืองเขาบริหาร   
            ๒) มีการเลือกตั้งตามระยะเวลา   
            ๓) ปวงประชามีสิทธิหยอนบัตรลง   
            ๔) แสดงความจํานงได ๑ บัตร    
            ๕) รัฐบาลโดยเสียงสนับสนุนจากผูแทน   
            ๖) ไมแคนแมแพคะแนนเสียง    
            ๗) ไมบายเบี่ยงจํากัดสิทธิทางการเมือง   
            ๘) สงเสริมเรื่องการแขงขัน 
            ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนในสภาพกลุมหลากหลาย 
                  ๑. สังคมท่ีมีกลุมหลากหลายหรือมีความเปน พหุสังคม หมายถึง มีกลุมหลากประเภท 
และกลุมหลายชนิด 
                  ๒. ลักษณะของกลุมหลากหลายท่ีชวยผดุงประชาธิปไตย ไดแก  
            ๑) มีการรวมตัวกันข้ึนเปนกลุมโดยสมัครใจ   
            ๒) กลุมมีอายุยืนยาวพอสมควร   
             ๓) เปนกลุมอยางเปนกิจจะลักษณะพอสมควร   
             ๔) กลุมจะตองมีการประชุมและมีการดําเนินงานบอยครั้งพอสมควร 
                  กลไกท่ีสงเสริมประชาธิปไตยในกลุมหลากหลาย มีดังนี้คือ   
             ๑) ทําใหอํานาจแยกกระจาย    
             ๒) เปนบทเรียนหรือเปนแบบฝกหัดประชาธิปไตย   
             ๓) การเปนสมาชิกหลายกลุม (พหุสมาชิกภาพ) ทําใหรูจักประนีประนอม 
 ลอรด แอคตัน นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ ไดกลาววาทะท่ีสนับสนุนสิทธิเสรีภาพ
ประชาธิปไตย โดยกลาวถึงลักษณะแหงอํานาจไวดังนี้คือ Power Corrupts, Absolute Power 
Corrupts Absolutely ซ่ึงแปลวา “ท่ีใดมีอํานาจท่ีนั่นมีการฉอฉล ท่ีใดมีอํานาจเหลือลน การฉอฉลชั่ว
เสียยอมมีมากสุดประมาณ” โดยมีความหมายวาอํานาจมีแนวโนมท่ีกอใหเกิดความอธรรมข้ึนมาได 
 

รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน 
 



๙ 

 

 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในโลกปจจุบันนี้มีมากถึง ๑๓ แบบ ดังนี้  
  ๑. ประชาธิปไตยดั้งเดิม (Classical Democracy) มีหลักการพ้ืนฐานวา พลเมืองควรมี
ความเทาเทียมกันทางการเมืองเพ่ืออิสรภาพในการปกครองและถูกปกครอง โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 

1.1 พลเมืองมีสวนรวมโดยตรงในการบัญญัติกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม 
1.2 สภาพลเมืองมีอํานาจอธิปไตยสูงสุด 
1.3 ขอบเขตอํานาจอธิปไตยสูงสุดของพลเมืองครอบคลุมกิจการของนครรัฐ 
1.4 หลากหลายวิธีการเลือกผูแทนสําหรับตําแหนงหนาท่ีงานสาธารณะ (การเลือกตั้ง

โดยตรง, จับสลาก, หมุนเวียนตําแหนง) 
1.5 ปราศจากสิทธิพิเศษอันเปนลักษณะแตกตางระหวางพลเมืองสามัญ กับ เจาหนาท่ีรัฐ 
1.6 ยกเวนตําแหนงท่ีเก่ียวกับการสงคราม บุคคลจะไมดํารงตําแหนงสาธารณะมากกวา 

๒ สมัย 
1.7 ชวงระยะเวลาดํารงตําแหนงสาธารณะสั้น 
1.8 มีคาตอบแทนตําแหนงสาธารณะ 

เง่ือนไขท่ัวไป เปนนครรัฐขนาดเล็ก ดินแดนสวนในเปนพ้ืนท่ีการเกษตร เศรษฐกิจระบบทาส 
ทําใหพลเมืองมีเวลาวาง มีคนทํางานบาน (แรงงานสตรี) บุรุษมีเวลาทํางานสาธารณะ จํากัดสิทธิการ
เปนพลเมืองอยูในจํานวนนอย 
  ๒. ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐคุมครอง (Protective Republicanism) มีหลักการ
พ้ืนฐานวาการมีสวนรวมทางการเมืองเปนเง่ือนไขจําเปนพ้ืนฐานของเสรีภาพของบุคคล หากพลเมือง
ไมรวมเปนผูปกครองดวยก็จะถูกอิทธิพลครอบงําโดยพลเมืองอ่ืน โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ ดุลยภาพแหงอํานาจระหวาง “ประชาชน” ชนชั้นสูง ชนชั้นขุนนาง (aristocracy) 
และสถาบันพระมหากษัตริย เชื่อมโยงถึงรัฐธรรมนูญลักษณะผสม หรือรัฐบาลลักษณะผสม โดยมี
บทบัญญัติเอ้ืออํานวยใหพลังอํานาจทางการเมืองระดับผูนํามีบทบาทนํามากกวาในสาธารณกิจ 

๒.๒ การมีสวนรวมของพลเมืองทําไดโดยผานหลากหลายกลไกท่ีเปนไปได รวมท้ังการ
เลือกตั้งผูแทนเขาสูสภาผูปกครอง 
 ๒.๓ กลุมตาง ๆ ในสังคมแขงขันกันสงเสริม ผลักดัน และปกปองผลประโยชนของกลุมตน 

๒.๔ มีเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น และการรวมกลุมสมาคม 
๒.๕ กฎแหงการปกครองโดยกฎหมาย 

 เง่ือนไขท่ัวไป เปนชุมชนเมืองขนาดเล็ก ทํานุบํารุงศาสนกิจ ประชาคมของผูประกอบ      
ศิลปาชีพและพาณิชยการ สตรี ผูใชแรงงาน ผูตองพ่ึงพาผูอ่ืน ถูกแยกอยูนอกกิจกรรมการเมือง (บุรุษ
มีโอกาสเพ่ิมมากข้ึนในกิจการสาธารณะ) สมาคมทางการเมืองท่ีแขงขันกันมีความขัดแยงกันเขมขน
มากข้ึน 
 ๓. ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐพัฒนา (Developmental Republicanism)           
มีหลักการพ้ืนฐานวา พลเมืองตองมีความเสมอภาคกันทางการเมือง และเศรษฐกิจ เพ่ือมิใหผูใดเปน
เจานายเหนือผูอ่ืนใด ทุกคนสามารถบรรลุถึงความเทาเทียมกันในการมีอิสรภาพ และการพัฒนาตน 
ในกระบวนการตัดสินกําหนดตนเพ่ือความดีงามอันเปนสวนรวม โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 



๑๐ 

 

๓.๑ แบงแยกหนาท่ีการสาธรณกิจเปน ฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร 
๓.๒ การมีสวนรวมโดยตรงของพลเมืองในการประชุมสาธารณะถือเปนสภานิติบัญญัติ 
๓.๓ มติเอกฉันทตอกิจการงานสาธารณะเปนสิ่งพึงประสงค แตในกรณีท่ีมีความเห็น

ขัดแยงก็พึงใหมีการออกเสียงลงคะแนนตัดสินดวยเสียงขางมาก 
๓.๔ ตําแหนงงานฝายบริหารเปนของคณะขาราชการและผูบริหาร  
๓.๕ ผูบริหารมาจากการแตงตั้ง เลือกตั้งโดยตรง หรือโดยการจับสลาก 

 เง่ือนไขท่ัวไป เปนชุมชนขนาดเล็กท่ีมิใชชุมชนอุตสาหกรรม กระจายความเปนเจาของ
ทรัพยสินอยางกวางขวางในหมูพลเมืองจํานวนมาก พลเมืองพ่ึงการเปนผูครอบครองทรัพยสินสวน
บุคคล เปนประชาคมของผูผลิตอิสระ 
 ๔. ประชาธิปไตยแบบคุมครอง (Protective Democracy) มีหลักการพ้ืนฐานวาพลเมือง
ตองไดรับการคุมครองจากการใชอํานาจของผูปกครอง และจากพลเมืองดวยกัน เพ่ือใหม่ันใจไดวาผูท่ี
ทําหนาท่ีปกครองทําตามนโยบายท่ีตกลงไวกับพลเมืองเพ่ือผลประโยชนของพลเมืองโดยรวม โดยมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญคือ 

๔.๑ อํานาจอธิปไตยในท่ีสุดอยูกับพลเมือง แตมอบตอใหผูเปนตัวแทนไปบริหารงานอัน
เปนกิจของรัฐดวยความชอบธรรม 

๔.๒ มีการเลือกตั้งเปนประจํา ลงคะแนนแบบลับ กลุมตาง ๆ แขงขันกัน มีศักยภาพใน
การกอเกิดกลุมบุคคลซ่ึงจะเปนผูนํา หรือพรรคมีการปกครองโดยเสียงขางมากเปนสถาบันการ
ปกครองพ้ืนฐาน เพ่ือสถาปนาระบบการตรวจสอบไดในเรื่องความชอบธรรมของผูทําหนาท่ีปกครอง 

๔.๓ อํานาจรัฐตองไมเปนเรื่องสวนตัว เชน ตองใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
แบงกันระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ 

๔.๔ มีรัฐธรรมนูญเปนแกนกลางในการประกันอิสรภาพจากการการปฏิบัติอันมิเปนธรรม 
มีความเสมอภาคตามกฎหมาย ในรูปแบบของสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง หรือเสรีภาพทาง
การเมือง และเสรีภาพของพลเมือง เหนือเรื่องอ่ืนใด คือเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกัน 
ในเรื่อง การพูด การแสดงความคิดเห็น การสมาคม การออกเสียงลงคะแนน และการดํารงไวซ่ึงความ
เชื่อของตน 

๔.๕ แยก “รัฐ” ออกจาก “ประชาสังคม” ตัวอยางเชน ภารกิจท่ัวไปของรัฐคือการสราง
กรอบอันจะเอ้ืออํานวยใหพลเมืองไดดําเนินชีวิตสวนตัวท่ีปราศจากความเสี่ยงตอความรุนแรง 
พฤติกรรมทางสังคมท่ีมิอาจเปนท่ียอมรับได และการแทรกแซงทางการเมืองอันไมเปนท่ีพึงประสงค 

๔.๖ มีกลุมศูนยอํานาจ และกลุมผลประโยชน แขงขันกันชิงอํานาจรัฐ  
 เง่ือนไขท่ัวไป ภาคประชาสังคมมีการพัฒนาถึงข้ันมีการเมืองปกครองท่ีปกครองตนเองได  
สวนบุคคลครอบครองเครื่องมือการผลิต เศรษฐกิจแบบตลาดการแขงขันเสรี ระบบการปกครองใน
ครอบครัวแบบพอเปนผูปกครอง รัฐขยายอาณาเขต 
 ๕. ประชาธิปไตยแบบพัฒนา (Developmental Democracy) มีหลักการพ้ืนฐานวาการ
มีสวนรวมในวิถีชีวิตการเมืองเปนเรื่องจําเปน ไมเพียงแตเพ่ือปกปองผลประโยชนสวนตนเทานั้น แตก็
ดวยเพ่ือการสรรสรางการเปนพลเมืองท่ีเปยมดวยขอมูลขาวสารความรู มีความยึดม่ันพันผูกกับการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมประชาธิปไตย การเขารวมกิจกรรมทางการเมืองเปนเง่ือนไขจําเปน
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พ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการขยายขีดความสามารถของบุคคลสูจุดสูงสุดอยางมีสุนทรียภาพ โดยมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญคือ 

๕.๑ หลักอธิปไตยของปวงชนสวนรวมโดยการมีสิทธิเสรีภาพเปนสากล (พรอมดวยระบบ
การออกเสียงลงคะแนนตามระบบสัดสวน (Proportional Representation – PR) 

๕.๒ รัฐบาลแบบผูแทนปวงชน (เลือกตั้งผูนํา เลือกตั้งเปนประจํา ลงคะแนนเลือกตั้ง  
แบบลับ ฯลฯ) 

๕.๓ มีรัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือกําหนดกรอบตรวจสอบ สรางขอบเขตจํากัด และแบง
สรรอํานาจรัฐ และเพ่ือยืนยันการสงเสริมสิทธิของบุคคล และโดยเฉพาะท่ีเหนือสิ่งอ่ืนใดคือบรรดาการ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวโยงกับอิสรภาพในการคิด การรูสึก รสนิยม การถกเถียงเสวนา การพิมพ การผนวกรวม
และการมุงม่ันในอันท่ีจะไปสูแผนการเลือกดําเนินวิถีชีวิตอันหลากหลายของบุคคล 

๕.๔ มีการแยกกันอยางชัดเจนระหวางการประชุมรัฐสภา กับระบบราชการสาธารณะ 
เชน การแยกระหวางหนาท่ีการงานของผูท่ีดํารงตําแหนงท่ีมาจากการเลือกตั้ง กับผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูชํานาญการเฉพาะเรื่อง ซ่ึงทําหนาท่ีนักบริหารกิจการสาธารณะ 

๕.๕ พลเมืองเขารวมกิจกรรมสาขาตาง ๆ ของรัฐบาล โดยการออกเสียงลงคะแนน การมี
สวนรวมอยางกวางขวางในการปกครองสวนทองถ่ิน การอภิปรายเรื่องนโยบายสาธารณะ และการ
บริการในกระบวนการยุติธรรม 
 เ ง่ือนไขท่ัวไป ภาคประชาสังคมเปนอิสระ โดยมีการแทรกแซงจากภาครัฐนอยท่ีสุด 
เศรษฐกิจแบบตลาดการแขงขันเสรี สวนบุคคลครอบครองเครื่องมือการผลิต คูขนานไปกับการทดลอง
ระบบสหกรณชุมชนเปนเจาของเครื่องมือการผลิต สตรีไดรับสิทธิและเสรีภาพ แตยังคงรักษาไวซ่ึง
ระบบดั้งเดิมในการแบงหนาท่ีการงานในครัวเรือน ระบบชาติ-รัฐ ท่ีมีการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
รัฐดีแลว 
 ๖. ประชาธิปไตยทางตรง ส้ินสุดการเมือง (Direct Democracy and the End of 
Politics) มีหลักการพ้ืนฐานวา “การพัฒนาอยางอิสรเสรีสําหรับคนท้ังหมด” จะเปนไปไดก็ตอเม่ือมี 
“การพัฒนาอยางอิสรเสรีของบุคคล” อิสรภาพจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือสิ้นสุดการเอารัดเอาเปรียบและใน
ท่ีสุดจะตองมีความเสมอภาคอยางบริบูรณในดานการเมืองและเศรษฐกิจ ความเสมอภาคเทานั้นท่ีจะ
ประกันเง่ือนไขอันจะทําใหบรรลุซ่ึงศักยภาพในหมูมวลมนุษย เพ่ือวา “แตละคนจะสามารถบรรลุถึง
ขีดความสามารถของตน” (Each can give according to his ability) และ “รับสิ่งท่ีจําตองใช” 
(Receive what they need) โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

๖.๑ คอมมูน หรือสภา เปนผูจัดการกิจารสาธารณะ ใชอํานาจบริหารจัดการตามลําดับ
ชั้นในรูปแบบปรามิด 

๖.๒ เจาหนาท่ีรัฐบาล เจาหนาท่ีผูรักษากฎหมาย ผูบริหาร จะตองไดมาดวยการเลือกตั้ง 
มีการจัดการเลือกตั้งบอย ๆ ตามความเห็นพองตองกันจากชุมชน และมีอํานาจการถอดถอนผูไดรับ
การเลือกตั้งออกได 

๖.๓ เจาหนาท่ีผูบริหารสาธารณกิจจะไดรับคาตอบแทนไมมากเกินคาจางแรงงานท่ัวไป 
๖.๔ มีกองกําลังประชาชนทําหนาท่ีปกปองคุมครองระบอบการเมืองใหม ภายใตการ

กํากับดูแลของชุมชน 
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๖.๕ “รัฐบาล” และ “การเมือง” ในทุกรูปแบบถูกแทนท่ีโดยการกํากับดูแลตนเองของ
ประชาชน 

๖.๖ กิจการสาธารณะถูกปกครองดูแลโดยระบบคณะกรรมการ 
๖.๗ ถือ “ฉันทามต”ิ เปนหลักในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะท้ังมวล 
๖.๘ จําแนกตําแหนงหนาท่ีการบริหารจัดการงานสาธารณะท่ีเหลือโดยการหมุนเวียน

ตําแหนง หรือโดยการเลือกตั้ง 
 เง่ือนไขท่ัวไป ชนชั้นแรงงาน (working class) มีเอกภาพ ชนชั้นกระฎมพี (bourgeoisie-ชน
ชั้นกลาง-นายทุน-ขุนนาง-อํามาตย) พายแพ สุดสิ้นสิทธิพิเศษทุกชนชั้น มีการพัฒนากําลังการผลิต
มากอยางเพียงพอเพ่ือตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐาน ประชาชนมีเวลาเหลือพอท่ีจะทําในสิ่งท่ีมิใช
กิจกรรมการผลิต สวนตางๆของการเปนชนชั้นสลายสิ้น กําจัดสิ้นซ่ึงความขาดแคลนท้ังหลายของ
ปจจัยการผลิต กําจัดการมีทรัพยสินสวนตนท้ังมวลอันเปนปจจัยการผลิต กําจัดการตลาด การ
แลกเปลี่ยน และระบบเงินตรา 
 ๗. ประชาธิปไตยโดยกลุมชนช้ันผูนําในสังคม (Competitive Elitist Democracy) มี
หลักการพ้ืนฐานวามีวิธีการเลือกสรรกลุมชนชั้นผูนําทางการเมืองผูมีทักษะความรูความสามารถและมี
จินตนาการเพ่ือการตัดสินใจทําในเรื่องการนิติบัญญัติและการบริหารจัดการรัฐ สรางระบบขัดขวาง
การนําทางการเมืองท่ีเกินขอบเขต โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

๗.๑ รัฐบาลโดยรัฐสภา เปนฝายบริหารท่ีเขมแข็ง 
๗.๒ มีการแขงขันระหวางกลุมผูนําทางการเมือง และพรรคการเมืองตางๆ 
๗.๓ รัฐสภาอยูใตระบบการควบคุมอํานาจโดยการเมืองระบบพรรคการเมือง 
๗.๔ ผูนําทางการเมืองเปนแกนกลางของอํานาจการนําทางรัฐ 
๗.๕ ระบบราชการ : มีคุณภาพ ไดรับการฝกฝนอบรมอยางดี และเปนอิสระ 
๗.๖ ท้ังรัฐธรรมนูญ และการทํางานในภาคปฏิบัติจริง วางกรอบจํากัดไวใหในเรื่อง 

“ขอบเขตท่ีไดประสิทธิผลในการตัดสินใจทางการเมือง” 
 เง่ือนไขท่ัวไป สังคมอุตสาหกรรม ความขัดแยงทางการเมืองและสังคม เปนแบบกระจัด
กระจายเปนสวนแยกยอยหลายหลาก ประชากรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดรับขาวสารขอมูลระดับ
ต่ํา และ/หรือ ใชอารมณตัดสินออกเสียงลงคะแนน วัฒนธรรมทางการเมืองท่ียอมรับไดในความเห็นท่ี
แตกตางกัน การปรากฏของกลุมคนท่ีเปนผูชํานาญการ นักบริหารจัดการ ผูซ่ึงผานการฝกฝนอบรม
ทางดานเทคนิควิชาการมาอยางดี มีการแขงขันระหวางรัฐเพ่ือแยงชิงอํานาจและความไดเปรียบใน
ระบบระหวางประเทศ 
 ๘. ประชาธิปไตยพหุนิยม (Pluralism) หรือประชาธิปไตยแบบเคารพทุกเสียงในสังคม     
มีหลักการพ้ืนฐานวามีรัฐบาลโดยเสียงขางนอยได ทําใหมีเสรีภาพทางการเมือง เปนหลักการขวางก้ัน
การกอเกิดกลุมท่ีมีอํานาจมากเกินและรัฐท่ีไมตอบสนองประชาชน โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก 

๘.๑ สิทธิการถือสัญชาติ หนึ่งคนหนึ่งเสียง อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น อิสรภาพ
ในการจัดการรวมกลุมองคกร สมาคม ฯลฯ 

๘.๒ ระบบตรวจสอบ ถวงดุล ระหวางฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และฝาย
ขาราชการ 



๑๓ 

 

๘.๓ ระบบการเลือกตั้งท่ีมีการแขงขันกัน โดยมีพรรคการเมืองอยางนอย ๒ พรรค  
๘.๔ มีกลุมผลประโยชนหลากหลายและทับซอนกันพยายามสรางอิทธิพลทางการเมือง 
๘.๕ รัฐบาลทําหนาท่ีรอมชอม ตัดสินปญหาความแตกตางของขอเรียกรองจากกลุมตางๆ 
๘.๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเปนฐาน

วัฒนธรรมทางการเมือง 
๘.๗ มีกลุมผลประโยชนจํานวนมาก แตวาระทางการเมืองโนมเอียงไปทางการแสวงหา

อํานาจของบรรษัทธุรกิจ 
๘.๘ รัฐ และสวนองคกรตางๆของรัฐกําหนดผลประโยชนของสวนตน 
๘.๙ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญสะทอน

ลักษณะหลากหลายของวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบท่ีมีความไมเทาเทียมกันอยางมากของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
 เง่ือนไขท่ัวไป อํานาจถูกแบงสรร ปนสวนและแลกเปลี่ยนกันระหวางหลายกลุมในสังคม 
ทรัพยากรรูปแบบตาง ๆ ไดรับการจําแนกแจกจายไปสูประชากรโดยท่ัว กระบวนการทางการเมือง
ไดรับความเห็นชอบในคานิยมโดยฉันทามติ มีนโยบายเปนทางเลือกมากหลากหลาย และการเมืองมี
ขอบเขตแหงความชอบธรรมกวางขวาง มีดุลยภาพมากพอท่ีจะมีความม่ันคงทางการเมืองระหวาง
พลเมืองท่ีเอาใจใสแข็งขันในกิจการสาธารณะ กับ พลเมืองท่ีไมใสใจนักในกิจการสาธารณะ หลายกลุม
แขงขันชิงอํานาจกัน หลายกลุมท่ีมีทรัพยากรนอยไมสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองไดเต็มท่ี 
การกระจายอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีไมเสมอภาคกันทําใหทางเลือกทางการเมืองมีจํากัด 
การเขารวมกิจกรรมทางการเมืองไมเทากัน : รัฐบาลไมเปดกวางพอสําหรับพลเมือง ระบบระหวาง
ประเทศถูกประนีประนอมกับพลังอํานาจของกลุมผลประโยชนเศรษฐกิจขามชาติและรัฐท่ีทรงอํานาจ
เหนือกวา 
 ๙. ประชาธิปไตยนิติธรรม (Legal Democracy) มีหลักการพ้ืนฐานวา การเคารพเสียงขาง
มากเปนหลักการท่ีพึงปรารถนาและมีประสิทธิผล เพ่ือการปกปองคุมครองบุคคลจากการใชอํานาจ
โดยพลการของรัฐ และเพ่ือผดุงไวซ่ึงเสรีภาพ แมกระนั้นก็ตาม วิถีชีวิตทางการเมืองซ่ึงก็ทํานอง
เดียวกันกับวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจนั้น หากจะใหบุคคลยังสามารถธํารงไวซ่ึงอิสรภาพและความคิดริเริ่ม
สรางสรรคไปตามปรกติได การปกครองโดยเสียงขางมากจะตองถูกกํากับควบคุมและจํากัดใหอยูใน
กรอบของกฎหมาย ภายใตเง่ือนไขของการปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นท่ีหลักแหงการเคารพเสียงขาง
มากจะทํางานไดอยางฉลาดและและเปนธรรม โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ 

๙.๑ มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐ (ตามตนแบบและคุณลักษณะสําคัญของ
ประเพณีนิยมทางการเมืองแบบอังกฤษ-อเมริกัน) 

๙.๒ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
๙.๓ รัฐแทรกแซงประชาสังคมและชีวิตสวนตัวของพลเมืองนอยท่ีสุด 
๙.๔ สังคมเศรษฐกิจแบบการตลาดเสรีไดรับโอกาสพัฒนาอยางกวางขวางสมบูรณท่ีสุด

เทาท่ีจะเปนได 
 เง่ือนไขท่ัวไป การนําทางการเมืองมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการเสรีนิยม (liberal 
principles) กฎระเบียบของระบบราชการท่ีมีมากและใชอํานาจเกินไปจะถูกลดลงใหเหลือนอยท่ีสุด 



๑๔ 

 

จํากัดบทบาทของกลุมผลประโยชน โดยเฉพาะสหภาพแรงงาน ระบบการคาเสรีระหวางประเทศ     
ลดการเสี่ยงตอการถูกกดดันขมขูจากระบบอํานาจท่ีเกิดจากรวมกลุมรวมพลัง (collectivism) (ลดลง
ใหเหลือนอยท่ีสุด หรือกําจัดใหหมดสิ้น)  
 ๑๐. ประชาธิปไตยแบบพลเมืองมีสวนรวม (Participatory Democracy) มีหลักการ
พ้ืนฐานวา การมีสิทธิเสมอภาคกันตอเรื่องการมีเสรีภาพ และสิทธิเสมอภาคตอเรื่องการพัฒนาตนเอง 
จะบรรลุเปาประสงคไดก็ตอเม่ืออยูใน “สังคมแหงการมีสวนรวม” เปนสังคมท่ีหลอหลอมจิตสํานึกทาง
การเมืองอันทรงสัมฤทธิผล หลอเลี้ยงใสใจความรูสึกหวงใยปญหาของสวนรวมรวมกัน เสริมสรางให
เกิดพลเมืองท่ีมีความรูถึงระดับท่ีจะสามารถใสใจใกลชิดอยางยั่งยืนตอกระบวนการปกครองของรัฐ 
โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

๑๐.๑ การมีสวนรวมโดยตรงของพลเมืองในการกําหนดกฎเกณฑของสถาบันหลักใน
สังคม รวมท้ังสถานท่ีทํางาน และชุมชนทองถ่ิน 

๑๐.๒ จัดการระบบพรรคการเมืองใหม โดยทําใหเจาหนาท่ีของพรรครับผิดชอบตอ
สมาชิกพรรคโดยตรง 

๑๐.๓ “พรรคแบบสมาชิกมีสวนรวม” เขามามีบทบาทในโครงสรางของระบบรัฐสภา 
๑๐.๔ รักษาระบบสถาบันแบบเปดกวางเพ่ือใหม่ันใจวาเปนไปไดท่ีจะเกิดกระบวนการ

ทดลองการเมืองในรูปแบบตาง ๆ 
 เง่ือนไขท่ัวไป ฐานทรัพยากรของกลุมสังคมตาง ๆ ท่ีมีนอยดอยคุณภาพตองไดรับการ
ปรับปรุงใหดีข้ึนโดยตรง ผานกระบวนการแจกจายถายโอนทรัพยากรท่ีเปนทรัพยสินวัตถุท้ังหลาย   
ลดอํานาจของระบบราชการท่ีไมรับผิดชอบตอพลเมือง ท้ังสวนท่ีเปนกิจการสาธารณะ และสวนท่ีเปน
กิจการสวนตัวของพลเมือง (ลดลงใหเหลือนอยท่ีสุด หรือกําจัดใหหมดสิ้น) ระบบขอมูลขาวแบบเปด
เพ่ือใหมีการตัดสินใจดวยขอมูลความรูอยางพอเพียง ทบทวนขอกําหนดในการชวยดูแลเด็ก ๆ เพ่ือให
ท้ังสตรีและบุรุษสามารถเขามีสวนรวมในชีวิตกิจการสาธารณะได 
 ๑๑. ประชาธิปไตยโดยกระบวนการมติพลเมือง (Deliberative Democracy) มีหลักการ
พ้ืนฐานวา ขอกําหนดและเง่ือนไขของการสมาคมทางการเมืองผานกระบวนการแสดงความเห็นชอบ
ของพลเมืองดวยการใช เหตุผล และดําเนินไปอยางเสรี  “รวมกันกําหนดความเปนธรรม”              
ในกระบวนการตัดสินทางการเมืองเปนรากฐานอันชอบธรรมในการแสวงหาวิธีแกปญหารวมกัน     
โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญไดแก 

๑๑.๑ การสํารวจความคิดเห็น เพ่ือลงมติ เพ่ือการกําหนดวันเวลา และการมีประชาชน
เปนคณะลูกขุนเพ่ือการตัดสินขอปญหาคดีความตาง ๆ 

๑๑.๒ E-Government หรือ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” (รัฐบาล-อี) ริเริ่มโครงการตาง ๆ 
ตั้งแตโครงการายงานขาวสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต (online) อยางสมบูรณ ไปจนถึงการเขาถึง
ผูแทนราษฎรโดยตรง 

๑๑.๓ E-Democracy หรือ “ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส” (ประชาธิปไตย-อี) มี
โครงการตาง ๆ เชน เวทีแสดงความคิดเห็นสาธารณะผานเครือขายอินเทอรเน็ต (online) 

๑๑.๔ การจัดกลุมวิเคราะห และการนําเสนอแนวนโยบายตาง ๆ 



๑๕ 

 

๑๑.๕ การสํารวจ รับฟง และลงมติแสดงความเห็นในวิถีชีวิตสาธารณะอยางกวางขวาง
ท่ัวถึง ตั้งแตเวทีสาธารณะระดับเล็ก ไปจนถึงระดับชาติ 

๑๑.๖ รูปแบบใหมในการใชการออกเสียงลงประชามติผูกโยงกับการสํารวจความเห็น
พลเมือง ฯลฯ 

๑๑.๗ การสํารวจความเห็นพลเมืองเพ่ือการตัดสินใจในเรื่องกิจการสาธารณะตาง ๆ ทํา
อยางลึกซ้ึงมากข้ึน เปนการฟนฟูระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนตอ ๆ ไปจนถึงประชาธิปไตยแบบ
พลเมืองมีสวนรวมในกระบวนการลงมติอยางเขมขน 
 เง่ือนไขท่ัวไป พหุนิยมแบบยึดคานิยม (Value Pluralism) โครงการใหการศึกษาพลเมือง
อยางเขมขน วัฒนธรรมและสถาบันสาธารณะสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกแบบ “กลั่นกรองอยางถ่ี
ถวนรอบคอบและสะทอนความตองการ” ของพลเมือง มีงบประมาณสาธารณะ สนับสนุนองคกร
จัดการสํารวจความเห็นเพ่ือการลงมติ และองคกรระดับรองท่ีสนับสนุนกิจกรรมแบบเดียวกัน 
 ๑๒. ประชาธิปไตยแบบปกครองตนเอง ( Democratic Autonomy) มีหลักการพ้ืนฐาน
วาพลเมืองควรมีสิทธิเสมอภาคกัน ในขณะเดียวกันก็ควรมีภาระหนาท่ีผูกพันและความรับผิดชอบ
เสมอเหมือนกัน ตามคุณลักษณะของกรอบการเมืองซ่ึงท้ังเอ้ืออํานวยใหเกิดโอกาสและท้ังจํากัดโอกาส
สําหรับพลเมือง หมายความวาพลเมืองควรมีอิสระและเสมอภาคกันในกระบวนการสอบถาม
ความเห็นและลงมติสาธารณะวาดวยเรื่องเง่ือนไขในการดําเนินชีวิตของตน และความมุงหวังตั้งใจท่ีจะ
ใหไดตามเง่ือนไขเหลานั้น ตราบเทาท่ีพลเมืองท้ังหลายเหลานั้นไมทําสิ่งใดในกรอบปฏิบัติเดียวกันนี้ใน
อันท่ีจะเปนการลวงละเมิดสิทธิของพลเมืองผูอ่ืน โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก  

๑๒.๑ หลักการมีอิสระปกครองตนเองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวย     
สิทธิเสรีภาพบุคคล 

๑๒.๒ โครงสรางรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติ (แบบสองสภา จากการลงคะแนนเลือกตั้ง
ระบบสัดสวน – Proportional Representation-PR) 

๑๒.๓ ระบบตุลาการท่ีรวมถึงเวทีท่ีจัดข้ึนเฉพาะกิจพิเศษเพ่ือตรวจสอบการตีความ
เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้งโดยระบบตัวแทนเชิงสถิติ (Statistical Representation-SR -ตัวแทน
กลุมชนสําคัญประเภทตางๆในสังคม เชนกลุมเพศ เชื้อชาติ ฯลฯ 

๑๒.๔ ระบบพรรคการเมืองแขงขันกัน (โดยไดรับการอุดหนุนจากงบประมาณสาธารณะ 
และประชาชนบางกลุมมีสวนรวมโดยตรงในการจัดการเรื่องกฎระเบียบขององคกร เชน การรวม
กิจกรรมผานการประชุมแบบเปด การลงประชามติในทองถ่ิน และการสงคณะผูแทนเขารวมกิจกรรม
โดยตรง - Direct Participation) 

๑๒.๕ ระบบบริหารราชการสวนกลางและสวนทองถ่ินมีการจัดองคกรภายในใหรวม
องคประกอบของระบบการมีสวนรวมโดยตรงดวย และใหมีการประสานและรวมมือเพ่ือตอบสนองขอ
เรียกรองของทองถ่ิน 

๑๒.๖ มีความแตกตางหลากหลายในดานลักษณะครัวเรือน แหลงขอมูลขาวสาร    
สถาบันวัฒนธรรม กลุมผูบริโภค ฯลฯ 



๑๖ 

 

๑๒.๗ การบริการชุมชน เชน การเลี้ยงดูเด็ก ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยการศึกษา
ชุมชน มีการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน โดยใชองคประกอบการทํางานแบบการมีสวนรวม
โดยตรง  แตใหโอกาสแกผูอยูในวัยผูใหญกอน 

๑๒.๘ มีการพัฒนาและทดลองรูปแบบตางๆของการประกอบกิจการท่ีบริหารจัดการ
กันเองในชุมชน 
 เง่ือนไขท่ัวไป รับขอมูลขาวสารแบบเปดกวางและเสรี เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาจะไดมีการ
ตัดสินใจในเรื่องกิจการสาธารณะโดยมีขอมูลครบสมบูรณ ใชกลไกและกระบวนการประชาธิปไตยแบ
บาสอบถามความเห็นเพ่ือลงมติอยางเต็มรูปแบบ ตั้งแตการออกสํารวจตรวจวัดความคิดเห็น จนถึง
การรับความเห็นยอนกลับจากผูลงคะแนนเสียงลงคะแนน เพ่ือการเสริมประสิทธิภาพกระบวนการมี
สวนรวมของพลเมือง การกํากับควบคุมเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจกระทําโดยรัฐบาล ซ่ึงมีการหารือ
กับภาคสาธารณชนและองคกรภาคเอกชน สรางกฎคุมครองแรงงาน สวัสดิการสังคม การดูแลสุขภาพ 
และสิ่งแวดลอม เพ่ือการประกอบการอยางมีพลวัตในบรรษัท ศูนยอํานาจท่ีมีผลตอวิถีชีวิตสาธารณะ
และวิถีชีวิตสวนตัว ท่ีไมรับผิดชอบและตรวจสอบกํากับดูแลไมได (ไมไดมาจากการเลือกตั้ง หรือไม
ไดมาจากการมีสวนรวมโดยตรงของพลเมือง) ตองลดลงใหมากท่ีสุด รักษาโครงสรางสถาบันในสังคม
ใหตอบสนองตอการทดลองใหมๆท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการแบบตางๆ  
 ๑๓. ประชาธิปไตยแบบสากลโลก (โลกาธิปไตย) (Cosmopolitan Democracy)        
มีหลักการพ้ืนฐานวา ในโลกท่ีความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคและประเทศอ่ืน ๆ รอบโลกทวี
ความเขมขนมากข้ึน มีการเหลื่อมทับซอนกันของการเปนชุมชนและผลประโยชน ชะตาอนาคตของ
ชุมชนตาง ๆ มากมาย หลักการบริหารจัดการปกครองตนเองจําตองพ่ึงพาความเปนเครือขายประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ขณะท่ียังตองพ่ึงพาแบบแผนความสัมพันธภายในประเทศและการจัดการ
นโยบายในประเทศอยูอีกดวย โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก 

๑๓.๑ การปฏิรูปสถาบันบริการตางๆขององคการสหประชาชาติ เชน คณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงสหประชาชาติ (เพ่ือใหประเทศกําลังพัฒนามีสิทธิมีเสียงสําคัญ และใหมีขีดความสามารถใน
การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ) 

๑๓.๒ สรางสภาท่ีสองขององคการสหประชาชาติ (โดยการจัดประชุมระหวางประเทศเพ่ือ
รางรัฐธรรมนูญหรือกฎบัตรใหม) 

๑๓.๓ เสริมพลังอํานาจกระบวนการวมกลุมการเมืองของประเทศในระดับภูมิภาค 
(สหภาพยุโรป-EU อาเซียน-ASEAN) 

๑๓.๔ การใชกระบวนการหยั่งเสียงประชามติขามชาติ 
๑๓.๕ กอตั้งศาลสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศข้ึนใหม บังคับนานาชาติใหข้ึนตอศาล

อาชญากรรมระหวางประเทศ 
๑๓.๖ กอตั้งกองกําลังระหวางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอสหประชาชาติ 
๑๓.๗ กฎบัตรใหมวาดวยเรื่องสิทธิและหนาท่ีผูกโยงเขาไปภายในอํานาจการเมือง สังคม 

และเศรษฐกิจ ตางๆ 
๑๓.๘ รัฐสภาโลก (มีขีดจํากัดในการจัดหางบประมาณ) สัมพันธเชื่อมโยงกับ ภูมิภาค ชาติ 

และชุมชนทองถ่ินตาง ๆ 



๑๗ 

 

๑๓.๙ แยกผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจออกจากกัน มีงบประมาณสาธารณะ
สนับสนุน กระบวนการเลือกตั้ง และการประชุมรัฐสภาโลก 

๑๓.๑๐ ระบบกฎหมายโลกท่ีเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยมีองคประกอบเดียวกันดาน
กฎหมายอาญาและกฎหมายแพง 

๑๓.๑๑ ปรับทิศทางของพลังอํานาจเชิงรุกรานของรัฐชาติตาง ๆ ใหเขาระบบอํานาจ
ระดับภูมิภาคและระดับโลกอยางถาวร 

๑๓.๑๒ สงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหาแบบไมใชอํานาจรัฐ ไมพ่ึงกลไกตลาด 
สําหรับการบริหารจัดการภาคประชาสังคม 

๑๓.๑๓ ทดลองรูปแบตางๆในการจัดการองคกรเศรษฐกิจในแบบประชาธิปไตย 
๑๓.๑๔ จัดหาทรัพยากรใหกับผู มีในฐานะทางสังคมท่ีเสี่ยงท่ีสุด เพ่ือปกปองและ

เสริมสรางผลประโยชนใหเขมแข็งข้ึน 
๑๓.๑๕ สรางสมาคมท่ีมีการจัดการตรวจสอบตนเอง และ กลุมประชาสังคมตาง ๆ ให

มากหลากหลาย 
๑๓.๑๖ ระบบเศรษฐกิจแบบแยกหลายสวนการผลิต หลากหลายรูปแบบการเปนเจาของ

กิจการและเจาของทรัพยสิน 
๑๓.๑๗ กําหนดกรอบสาธารณะในเรื่องลําดับความสําคัญในการลงทุนผานกระบวนการ

สอบถามความเห็นท่ัวไปของสาธารณะ และการตัดสินใจของรัฐบาล แตใหมีการกํากับควบคุม
กฎเกณฑตลาดและแรงงานอยางกวางขวาง 
 เ ง่ือนไขท่ัวไป มีความตอเนื่องในการพัฒนาการเคลื่อนยายทรัพยากรและเครือขาย
ความสัมพันธตอกันในระดับภูมิภาค ระดับระหวางประเทศ และระดับโลก มีการเชื่อมโยงของ
เครือขายประชาชนพลเมืองท่ีเปนชุมชนทางการเมืองอยางแตกตางหลากหลาย ท้ังในดานพ้ืนท่ี สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม พัฒนาความเขาใจในเรื่องการเหลื่อมทับซอนกันของความม่ังค่ัง
สวนรวมของกลุมองคกรตาง ๆ ซ่ึงจําตองมีกระบวนการตกลงความขัดแยงแบบประชาธิปไตย ท้ังใน
ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เสริมสรางกรอบปราการสําหรับสิทธิและหนาท่ี
ตามระบบประชาธิปไตย ในการบัญญัติและบังคับใชกฎหมายระดับชาติ ระดับภูมิภาค และกฎหมาย
ระหวางประเทศ โยกยายถายโอนขีดความสามารถของสวนตาง ๆ ของกองทัพ หรือกองกําลัง       
เชิงรุกรานระดับชาติ เขาไปเปนขององคกรหรือสถาบันระดับขามชาติ โดยมีเปาประสงคในท่ีสุด    
เพ่ือการลดกําลังทหาร และสลายระบบการสงครามระหวางรัฐ 
 

บทสรุป 
 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือโดย “หลักประชาธิปไตย” เปนระบอบการปกครอง
ท่ีไดรับความนิยมและแพรหลายในปจจุบัน ระบอบการปกครองดังกลาวไดใหความสําคัญเก่ียวกับ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนบนพ้ืนฐานความแตกท้ังของบุคคลและสภาพแวดลอมท่ัวไปโดยในทาง
วิชาการจากอดีตถึงปจจุบันตางไดใหทัศนะในรายละเอียดเก่ียวกับการปกครองในหลักประชาธิปไตย 
ท่ีหลากหลายแตกตางกันท้ังนี้ตามแตละชวงเวลาหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้โดยจุดมุงหมายเพ่ือให



๑๘ 

 

ระบอบการปกครองในหลักประชาธิปไตยไดรับการยอมรับและสามารถรองรับกับสภาพปญหาของ
ความแตกตางท่ีเกิดข้ึน 
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