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หลกัประชาธปิไตย 

บทนํา 

        นับตั้งแตประเทศไทยไดนําเอาปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใชเปนหลักในการ

ปกครองประเทศไทยเปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เปนตนมา การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศไทยไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ ซ่ึงในระยะเริ่มแรกนั้น การปลูกฝงการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รัฐไดใหความสําคัญกับกลไกหรือรูปแบบกระบวนการของ

ประชาธิปไตยมากกวาการปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ 

โดยเฉพาะการสรางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะ

สงเสริมและสนับสนุนใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยมีความเจริญกาวหนาและ

ม่ันคงถาวรอยางยั่งยืน 

        “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” นั้น เปนหลักการปกครองท่ีมีเจตนารมณสําคัญ

เพ่ือการใหความคุมครองและรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือพลเมืองในสังคม  โดยอยูบน

พ้ืนฐานความเชื่อท่ีวามนุษยทุกคนตางมีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติและตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมบานเมืองมีความสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเคารพซ่ึง

กันและกัน มีการยอมรับในความแตกตางทางความคิดเห็น โดยยึดหลักการสันติวิธีและสังคมประชาธรรม 

        แนวความคิดหรือทฤษฎีวาดวยหลักประชาธิปไตยของสังคมโลกใบนี้ มีความเปนมาและ

พัฒนาการท่ียาวนาน  ดังจะพิจารณาเห็นไดจากวิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศทาง

ฝงยุโรปนับตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๗ ซ่ึงไดรับอิทธิพลทางความคิดจากนักคิดและนักปรัชญาทางการเมือง 

ท้ังจากยุคเกาท่ีมีตนกําเนิดมาจากรัฐกรีกโบราณและยุคใหมชวงศตวรรษท่ี ๑๗ – ๒๐ รวมท้ังอิทธพิล

ทางศาสนา การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  ไดสงผลทําใหระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศฝงยุโรปมีความเขมแข็งและไดรับการพัฒนามาเปนลําดับ 1 จนกลายเปน

กระแสโลก ซึ่งประเทศมหาอํานาจเรียกรองใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2 

        อยางไรก็ตาม พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในบางประเทศอาจจะมีการชะงักงัน หรือ

อาจเปลี่ยนแปลงไปเปนระบอบเผด็จการในภายหลังได  ท้ังนี้ เนื่องจากการท่ีจะพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยใหมีความเขมแข็งม่ันคงและยั่งยืนไดนั้นเปนเรื่องท่ีไมสามารถกระทําไดโดยงาย  ซ่ึง    

นักรัฐศาสตรท่ีศึกษาเรื่องประชาธิปไตยในยุคใหม เชน อาดัม เปรซอสก้ี (Adam Przeworski) ได

กลาวไววา “ระบอบประชาธิปไตยนั้นไมใชวารัฐใหประชาธิปไตยและประชาชนตองการแลว  

ประชาธิปไตยก็เกิดข้ึนได  แตระบอบประชาธิปไตยตองมีพลเมืองท่ีมีความสามารถในการใชสิทธิและ
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ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธะสัญญาของตนเองไดไดดวย” มิฉะนั้นแลวระบอบประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนอาจ

มิใชระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริง 3 

        สําหรับประเทศไทยนั้น  หากพิจารณาพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแลวจะเห็นไดวา

นับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยทางเปนประมุข  เม่ือปพุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมาจนถึงการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี ๑๘  

ตลอดระยะเวลา ๗๘ ปท่ีผานมา สังคมไทยไดมีโอกาสเรียนรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย

ผานเหตุการณสําคัญทางการเมืองหลายครั้งดวยกัน อาทิ การยึดอํานาจการปกครองโดยการปฏิวัติ

รัฐประหาร และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการชุมนุมทางการเมืองเพ่ือเรียกรองประชาธิปไตย   

ในบางครั้งก็ไดกอใหเกิดความรุนแรงและเกิดความสูญเสียตอชีวิต รางกาย ซ่ึงจากเหตุการณดังกลาว

ยอมเปนท่ีประจักษชัดแลววาสังคมแบบวิถีประชาธิปไตยท่ีถูกตองตามแบบนานาอารยประเทศนั้น  

ยังมิไดฝงหรือหยั่งลึกในสังคมไทยเทาท่ีควร จึงเปนเหตุทําใหในหลายครั้งบานเมืองตองเกิดภาวะ 

วิกฤติสังคม  มีความแตกแยก และมิอาจท่ีจะนําหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเปน

เครื่องมือสําหรับแกไขปญหาวิกฤติของชาติหรือบานเมือง  และยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือ

หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีวาเปน “การปกครองของประชาชน             

โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” 
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๑. ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของประชาธิปไตย 
 
        มีผูใชศัพทประชาธิปไตยกันอยางกวางขวางท้ังในฝายท่ีเรียกตนเองวาเปน  “กลุมโลกเสรี” และ
ในฝายท่ีเรียกกันวาเปนกลุม  “สงัคมนยิม” หรือ “กลุมสังคมนิยมคอมมิวนิสต ” อนึ่ง ยังมีการใชผสม
กับศัพทอ่ืน ๆ อีกดวย เชน ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (economic democracy) และประชาธิปไตยทาง
อุตสาหกรรม (industrial democracy) “ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ” หมายถึง การกระจายรายได
ใหทัดเทียมกันในหมูประชาชนเปนจํานวนมาก  (Levine, op.cit., p.๔๒.) สวน “ประชาธิปไตย
อุตสาหกรรม” หมายถึง ประชาธิปไตยในโรงงานอุตสาหกรรม เชน การมีสหภาพ แรงงาน เปนตน     
        ศัพท “ประชาธิปไตย” ใชในสามความหมายใหญๆ ซ่ึงถากําหนดเปนวงกรอบหรือฐานะใหญ  ๆ 
๓ ฐานะ ไดแกใน ๑) เชิงความคิด ๒) รูปแบบการปกครอง และ ๓) วิถีชีวิต ดังนี้  
        ในวงกรอบหรอืฐานะเปนปรชัญา  ทฤษฎีหรืออุดมการณทางการเมือง ในความหมายนี้มุงไป
ในเรื่องของความคิด  เปนสภาพทางมโนกรรม  (การกระทําทางใจซ่ึงแตกตางจากกายกรรมและ
วจีกรรม) ท้ังของชนระดับนํา (elites) และคนท่ัวไป (ordinary citizens)  
        ในวงกรอบหรือฐานะเปนรูปแบบการปกครอง เปนการพิจารณาในเชิงโครงสรางของรัฐบาล
แบบประชาธิปไตย เชน เปน ๑) ระบบรัฐสภา ๒) ระบบประธานาธิบดี  
        ในวงกรอบหรือฐานะวิถีชีวิต (way of life) ไดแก ๑) วิถีทางแหงการยอมรับ  “เสียงขางมาก” 
๒) การมีใจกวาง  ๓) มีขันติธรรม ๔) การไมใชความรุนแรงแกปญหา  และ ๕) การมีความเอาใจใสใน
กิจการบานเมือง อันเปนเรื่องการประพฤติปฏิบัติในสังคม 

 
๑.๑ ความหมายของประชาธิปไตย 
        ๑.๑.๑ ความหมายตามภาษาตางประเทศ 
         ศัพท “ประชาธิปไตย” ในภาษาไทยคงบัญญัติข้ึนประมาณไมเกิน  ๑๐๐ ปท่ีผานมา โดยไดมี
การเทียบกับภาษาอังกฤษ  จงึออกมาในรปูของการสมาส  (ผสม) กันระหวางสองศัพท  ไดแก ประชา 
และ อธปิไตย ศัพท “เดมมอคคระซี” (Democracy) 
        ในภาษาอังกฤษเริ่มใชครั้งแรกประมาณ ๔๐๐ ปมาแลว คือ ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ท้ังนี้ โดย
การแปลเทียบเคียงกับภาษาฝรั่งเศส  คือ เดโมกราตี (Democratie) โดยยอนไปถึงศัพทเดิมเริ่มแรก  
คือ ในภาษากรีก คือ “เดโมคราเตีย” (Demokratia) ซ่ึงยอนกลับไปถึงสมัยกรีกโบราณเม่ือ  ๒๔๐๐ ป
มาแลว4 คือ เปนการผสมระหวางสองตัว  ไดแก “เดมอส (Demos) กับ เครตอส (Kratos)”5       
เดมอส หมายถึง “ประชาชน” เครตอส หมายถึง การปกครอง เม่ือนํา ๒ ศัพทผนวกเขาดวยกัน จึงสื่อ
ความหมายวาเปนการปกครองของประชาชน 
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        ๑.๑.๒ ความหมายตามพจนานกุรมไทย 
        คําวา “ประชาธิปไตย” ประกอบดวยคําวา  “ประชา” หมายถึง “หมูคนคือปวงชน”  กับคําวา 
“อธปิไตย” หมายถึง “ความเปนใหญ” 
        คําวา “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเปนใหญของปวงชน” 
        ราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา  “ประชาธิปไตย” ไวในหนังสือพจนานุกรมของทาง
ราชการวา “แบบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเปนใหญ” 

 
        ๑.๑.๓ ความหมายของบุคคลสําคัญตางๆ  
        อับราฮัม ลินคอลน  (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนท่ี ๑๖ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดกลาวสุนทรพจนไว ณ  เมืองเกตติสเบอรก ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย  ในวันท่ี ๑๙ พฤศจกิายน ค.ศ. 
๑๘๖๓ (พ.ศ. ๒๔๐๖) ตอนหนึ่งความวา “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน จะไมมี
วันสูญสลายไปจากผืนพิภพนี้” (Government of the people, by the people, for the people, 
shall not perish from the Earth.)6 วลีนี้ไดถูกอางถึงหลายครั้งโดยนักวิชาการวา “เปนความหมาย
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ท่ีกระชับและคมคาย 
        ฮาโรลด ลาสกี้ 7 (Harold Laski) “เนื้อแทของประชาธิปไตยก็คือ ความปรารถนาของมนุษยท่ี
จะยอมรับนับถือและรักษาไวซ่ึงความสําคัญของตนเอง  รวมตลอดถึงความเสมอภาคระหวางบุคคล
ในทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง” 
        ชาลส อีเมอเรีย่ม 8 (Charles Merriam) “ประชาธิปไตยเปนแนวความคิด และเปนการปฏิบัติ
ท่ีมุงไปสูความผาสุกรวมกันของประชาชน  โดยมีเจตนารมณรวมกันของประชาชนนั้นเองเปนเครื่อง  
นําทาง” 
        ธานินทร กรัยวิเชียร  ไดใหความหมายของ “ประชาธิปไตย” 9 วา หมายถึง ระบอบการ
ปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
คําวา “ประชาชน” ในท่ีนี้หมายถึง ปวงชนเหลานี้ยอมมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ในการ
ปกครองแผนดินอยางเสมอภาคกัน ระบอบประชาธิปไตย มีรากฐานเคารพในดานการเคารพในความ
เปนธรรม ( Justice) เหตุผล ( Reason) เมตตาธรรม ( Compassion) ความศรัทธาในมนุษยชาติ  
(faith in man) และเคารพในเกียรติภูมิแหงมนุษยชน (Human dignity)  
        สํานักงานอัยการสูงสุด  ใหความหมายของประชาธิปไตยไววา “ประชาธิปไตย” หมายถึง   
การปกครองท่ีเปนของประชาชน และเพ่ือประชาชน ตลอดจนเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคน    
ในการอยูรวมกันโดยสันติ ภายใตความเชื่อม่ันวา คนเราเกิดมาเทาเทียมกัน คือ ไดรับการคุมครอง
จากรัฐตามกฎหมายและโอกาสท่ีจะไดรับบริการตางๆ โดยเสมอภาคกัน มีสิทธิและเสรีภาพในการ
ดําเนินชีวิตภายใตขอบเขตของกฎหมาย ซ่ึงจะกําหนดไวแนนอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
        สุขุม นวลสกุลและวิศิษฐ ทวีเศรษฐ 10 ไดใหความหมายไวดังนี้ 
        การปกครองท่ีเปนประชาธิปไตย  คือ รูปการปกครองท่ียึดอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนไมวา
จะเปนระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Presidential Democracy) หรือแบบรัฐสภา 
(Parliamentary Democracy) ถาอํานาจสูงสุดในการกําหนดการปกครองอยูท่ีประชาชนแลวก็เปน
การปกครองแบบประชาธิปไตยทั้งสิ้น ประเทศท่ีเปนประชาธิปไตยนั้นจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญซ่ึงอาจ

http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Laski�
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เปนรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษรหรือไมลายลักษณอักษรก็ได  เพราะประชาธิปไตยถือ           
การปกครองโดยกฎหมาย (Rule by law) อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญนั้นเปนเพียงกติกาการปกครอง
ไมใชเครื่องหมายแสดงความเปนประชาธิปไตย  เพราะฉะนั้นการท่ีประเทศใดมีรัฐธรรมนู ญจึงมิได
หมายความวารูปการปกครองของประเทศนั้นเปนประชาธิปไตย  เพราะบางประเทศเชน  สหภาพ     
โซเวียต  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวามีระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จตางก็        
มีรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประเทศเสรีนิยมอ่ืนๆ เหมือนกัน  การท่ีจะพิจารณาวาประเทศใดเปน
ประชาธิปไตยหรือไมจึงตองดูวารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธปิไตยหรอืไม 

 

๑.๒ ทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
        ในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะมีความรูสึกท่ีดีหรือมีทัศนคติท่ีดีเชิงปฏิฐานตอคํา วา “ประชาธิปไตย” 
ดังจะเห็นไดจากการท่ีมีผูนิยมใชศัพทนั้นกันมากดังกลาวขางตน อีกท้ังในชวงหลังมหาสงครามโลกครั้ง
ท่ี ๒ องคการยูเนสโก  ไดสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการท้ังจากโลกตะวันตกและตะวันออกเปน
จํานวนกวา ๑๐๐ คน ทุกคนลวนมีทัศนะท่ีดีตอประชาธิปไตย สําหรับในอดีตนั้นเปอริลีส11 (Pericles) 
ผูนําคนหนึ่งของนครรัฐเอเธนสยุคโบราณไดแสดงความชื่นชมตอระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบ
โดยตรง สวนนักปราชญเพลโตมีความเห็นตอตานประชาธิปไตย  โดยถือวาเปนการใหอํานาจแกผูท่ี
ปราศจากความรู เพลโตตองการสถาปนาสังคมอันเลอเลิศอยางท่ีเรียกวา “อุตมรัฐ” โดยใหผูปกครอง
สูงสุดเปน  “ราชาปราชญ ” และบรรดาผูนําระดับรองๆ ลงไปเปนผูมีสติปญญาและคุณธรรมสําหรับ  
อาริสโตเติล12 มีแนวคิดคลายเพลโต13 (Plato) แตไมตอตานประชาธิปไตยมากนัก  ดังจะเห็นไดวาใน
การแบงรูปแบบการปกครองนั้น อาริสโตเติลจัดประชาธิปไตยอยูในกลุมการปกครอง โดยคนหมูมากท่ี
มีความโนมเอียงไปในทางท่ีไมดี แตการปกครองโดยคนสวนใหญซ่ึงมีแนวโนมไปในทางท่ีดี และอาริสโตเติลเชื่อวา
จะเปนไปไดคือ “มัชฌิมธิปไตย ” หรอื “มัชฌิมวิถีอธิปไตย ” (Polity) ซ่ึงพอท่ีจะเทียบเคียงกับ
ประชาธิปไตยในยุคปจจุบันซ่ึงมหาชนสวนใหญอยูในระดับกลาง  เชน ใน ประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน 
        ตอจากชวงเวลาของอาริสโตเติลแลว ศัพทประชาธิปไตยถูกใชในความหมายท่ีไมแสดงความ
นิยมชมชื่น จวบจนกระทั่งศตวรรษที่ ๑๗ ประชาธิปไตยเริ่มไดรับการยอมรับวามีคุณคาโดยกลุมบุคคล
ซ่ึงเรียกตนเองวา “ผูขยับใหสูงข้ึน” หรอื “ผูยกระดับ” (the levellers) ในประเทศอังกฤษ 
        ตอมาในตอนปลายศตวรรษท่ี  ๑๘ คือประมาณ ๒๐๐ ปมาแลว ผูคนจํานวนมากโดยเฉพาะผูมี
การศึกษาไมพอใจกับการใชศัพทประชาธิปไตยและแมกระท่ัง “บรรดาบิดาผูสถาปนา” หรือ          
“ผูประดิษฐ” (Founding Fathers) คือผูกอตั้งของประเทศและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไมยอม
ใชศัพท  “ประชาธิปไตย ” แตใชคําวา “ลัทธิสาธารณรัฐนิยม ” หรอื “คตินิยมแบบสาธารณรัฐ” 
(Republicanism) แทน ทําใหศัพทสาธารณรัฐนิยมนี้มีความหมายแทนประชาธิปไตย  ในยุคนั้น คือ
เม่ือประมาณ ๒๐๐ ปมาแลว ในศตวรรษท่ี ๑๙ มีการมองประชาธิปไตยในแงท่ีดีอยางแพรหลายมากข้ึน  
ดังปรากฏในขอเขียนของผูมีเชื้อสายขุนนางฝรั่งเศสท่ีมีชื่อวา  แอเลกซิล เดอ ทอค เกอวิวิลย 14

เก่ียวกับ “ประชาธิปไตยในอเมริกา ” จวบจนกระทั่งถึงยุครวมสมัยในศตวรรษที่ ๒๐ โดยเฉพาะเม่ือ 
๗๐ ปมาแลวคือภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๑(๑๙๑๔ – ๑๙๑๘) มีการมองประชาธิปไตยไปในทางท่ีดี
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ข้ึนอยางชัดแจง  และถือวาศตวรรษท่ี ๒๐  นาจะเปนศตวรรษแหงสามัญชนและศตวรรษแหงการท่ี
นานาชาติตัดสินใจดวยตนเอง (Self – determination) โดยปราศจากการบีบบังคับหรือขูเข็ญใดๆ 
ดังนั้นศัพท “ประชาธิปไตย” ไดกลายเปน “ศัพทเกียรติยศ” (Honorific) ท่ีหลายสํานักและหลายฝาย
ตองการยึดเปนของตนดังไดกลาวมาแลว 

ตัวอยางพอเห็นไดจากการท่ี  
๑) อดอลฟ ฮิตเลอร 15 (Adolf Hitler) เรียกระบบเผด็จการนาซีของเขาวา “ประชาธิปไตย

ท่ีแทจริง” (“Real” Democracy)  
๒) เบนิโต มุสโสลินี  16  ( Benito Mussolili) เรียกระบบฟาสซิสมของเขาวาเปน 

“ประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยม ” (Authoritarian Democracy) การจัดระบบและโนมอํานาจอยูท่ี
ศูนยกลาง  

๓) สหภาพโซเวียต  เรียกระบบการปกครองของตนวาเปน  “ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ” โดย
เรียกการปกครองในโลกตะวันตกวาเปน  “ประชาธิปไตยแบบกระฎมพี ” (Bourgeois) หรือ “แบบ
นายทุน” หรือเปน “ประชาธิปไตยแบบ Sham Democracy  

๔) สวนประเทศซ่ึงนิยมคอมมิวนิสตอ่ืนๆ รวมท้ังยุโรปตะวันออกและประเทศจีน  เรียกระบบ
ของตนวาเปน “ประชาธิปไตยของประชาชน” หรอื “มหาชนาธิปไตย” 

 
๑.๒.๑ ประชาธปิไตย มีความหมายหลายสถานะ  
ข้ึนอยูกับมุมมองของนักทฤษฎี กาลเวลา สถานท่ี ผูท่ีนําไปใช และการตีความใหสอดคลอง

กลมกลืนกับเปาหมายและวัตถุประสงคของพวกตน ความหมายดังกลาวประกอบไปดวย 
๑. ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเปนรูปแบบการปกครองแบบหนึ่ง 
ประชาธิปไตย เปนรูปแบบการปกครองท่ีประชาชนเปนท้ังผูปกครองและผูถูกปกครอง ซ่ึง

เปนการปกครองตนเอง โดยประชาชนมีอํานาจอธิปไตยในการปกครองรัฐทั้งแบบโดยตรง และ      
โดยออม ดวยการมอบใหผูแทนไปใชอํานาจดังกลาวแทน โดยวิธีการเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้งโดย
เสียงขางมาก ซ่ึงรูปแบบการปกครองแบบนี้ไมมีในการปกครองแบบอ่ืน เชน ราชาธิปไตย ทุชนาธิปไตย          
อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย และเผด็จการท้ังอํานาจนิยมและเบ็ดเสร็จนิยม 

๒. ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเปนทฤษฎีทางการเมืองอีกแบบหนึ่ง 
ประชาธิปไตย ในแงของทฤษฎี ซ่ึงมีหลักการประกอบไปดวย การปกครองท่ีประชาชนมีสิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค ทุกคนอยูภายใตกฎหมายอันเดียวกัน ควบคุมรัฐบาลโดยประชาชน หลักแหง
เสียงขางมาก 

๓. ประชาธิปไตยในฐานะเปนอุดมการณอยางหนึ่ง 
ประชาธิปไตย ในแงอุดมการณ เปนการปกครองโดยรัฐบาล เปนของประชาชน โดย

ประชาชนมอบอํานาจอธิปไตยทางการบริหารใหทํางานเพ่ือประชาชน ประชาชนเจาของอํานาจ
อธิปไตยท้ัง ๓ ทาง คือ อํานาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ อํานาจท้ัง ๓ ท่ีประชาชนมอบให จะทํา
หนาท่ีถวงซ่ึงกันและกัน ทําใหประชาชนเจาของอํานาจไดรับประโยชนเต็มท่ี บรรลุความสงบสุข
รวมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
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๔. ประชาธิปไตยในทัศนะของเผด็จการอํานาจนิยม 
เปนท่ีทราบกันดีวา แมระบบเผด็จการก็เรียกตัวเองวา ประชาธิปไตย เชน มุสโสลินี เรียก

ระบบฟาสซิสมของเขาวาเปน “ประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยม ” และฮิตเลอรเรียกระบบนาซีวาเปน 
“ประชาธิปไตยแทจริง ” หมายถึงพรรคฟาสซิสมและพรรคนาซี ทําหนาท่ีเพียงเปนศูนยกลางแหง
อํานาจ ทําหนาท่ีในการบริหารแทนประชาชนเทานั้น ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในสวน
ของชีวิตรางกาย ทรัพยสิน ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การนับถือศาสนา สันทนาการอ่ืนๆ     
ไดอยางเทาเทยมกัน 

๕. ประชาธิปไตยในทัศนะของคอมมิวนิสต  
แมประเทศท่ีปกครองดวยระบบคอมมิวนิสต ก็ถือวาการปกครองของตนเปนประชาธิปไตย 

เชน รัสเซีย เรียกระบบการปกครองของตนวา “ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ” ประเทศคอมมิวนิสตอ่ืนๆ 
ท้ังในยโุรปและเอเ ชีย เชน ประเทศจีน เรียกระบบการปกครองของตนวา “ประชาธิปไตยของ
ประชาชน” หรอื “มหาประชาธิปไตย” ท้ังนี้เพราะประชาชนทุกคนในรัฐมีความเทาเทียม เสมอภาค
กันทางเศรษฐกิจ ไมมีคนจน คนรวย มีฐานะชนชั้นทางสังคมเสมอกัน คือ ชนชั้นเดียวกัน ไดแก ชนชั้น
กรรมาชีพ สวนรัฐบาลซ่ึงมาจากพรรคการเมืองเดียว ซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีแทนประชาชนท้ังหมด คือ 
พรรคคอมมิวนิสต ซ่ึงจะทําหนาท่ีแทนในเบื้องตนเทานั้น เม่ือระบบคอมมิวนิสตพัฒนาถึงระดับสูงสุด 
บรรลุเปาหมายของอุดมการณคอมมิวนิสตแลว ประชาชนม่ังค่ัง สมบูรณพูนสุขเทาเทียมกันแลว 
พรรคคอมมิวนิสตและรัฐบาลก็จะสลายตัวไป ไมมีรัฐบาล ไมมีกฎหมาย ทุกคนสามารถมีชีวิอยูอยาง
สุขสบาย มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ปราศจากการควบคุมใดๆ จากรัฐบาลและกฎหมาย 
 

๑.๓ หลักการของประชาธิปไตย  
 ๑.๓.๑ หลักของนักปรัชญา 

เฮนรี เมโย (Henry Mayo) ไดใหทัศนะเก่ียวกับหลักการประชาธิปไตยไว ๔ ประการ คือ 
๑. การควบคุมผูวางนโยบายโดยประชาชน 
๒. ความเสมอภาคทางการเมือง 
๓. เสรีภาพทางการเมืองหรือประสิทธิผลในการควบคุมโดยประชาชน  
๔. หลักแหงเสียงขางมาก 
ซิกมันด นอยมันน  (Sigmund Neumann) ไดใหทัศนะเก่ียวกับหลักการประชาธิปไตยไว 

๑๐ ประการ คือ 
๑. อํานาจอธิปไตยมาจากประชาชน เปนของปวงชน 
๒. ข้ันตอนเลือกผูนําเปนไปโดยเสรี 
๓. ผูนํามีความรับผิดชอบ 
๔. ระบอบความเสมอภาค 
๕. สนับสนุนพรรคการเมืองมีมากกวา ๑ พรรค 
๖. เนนความหลากหลายในชีวิตประจําวัน  
๗. ไมกีดกันกลุมตางๆ จากการมีสวนรวมในการบริหารการปกครอง  
๘. สํานึกในความเปนพลเมืองดี 



๘ 
 

๙. สงเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
๑๐. เนนความเชื่อม่ันในความดีของมนุษย 
ออสตนิ แรนนี (Austin Ranny) ไดสรุปหลักประชาธิปไตยไว ๔ ประการ คือ 
๑. อํานาจอธิปไตยของพลเมืองเดน 
๒. เนนความเสมอภาคโดยสุจริต 
๓. ฟงความคิดเห็น 
๔. เนนเสียงหมูมาก 
 
๑.๓.๒ หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีเจริญอยูในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา มีหลักการ

สําคัญ ดังนี้ 
๑. การยึดถือเหตุผล  
ประชาธิปไตย ถือหลักการท่ีวา ประชาชนทุกคนในรัฐเปนเจาของรัฐเทาเทียมกัน ยอมมีสิทธิ

ท่ีแสดงความคิดเห็น วิพาก ษวิจารณการทํางานของรัฐบาล หรือการตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนของ
สวนรวมไดเทากัน ไมวาจะยากดีมีจนอยางไร ความคิดเห็นของพวกเขาก็เปนสิ่งท่ีควรรับฟง         
การกระทําดังกลาวไมถือเปนการขัดแยงหรือขัดขวาง แตถือวาเปนการแสวงหาเหตุผลขอเท็จจริง สรุป
เปนหลักการท่ีนําไปสูแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง ซ่ึงควรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความเห็นไดโดยเสรี  

๒. การเนนความสําคัญของปจเจกบุคคล 
ปจเจก บุคคลเปนผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ปจเจกบุคคลเปนผูสรางสังคม สรางสถาบันทาง

สังคม รวมกันเขาเปนรัฐ เปนประเทศ ปจเจกบุคคลจึงควรไดรับการสงเสริมใหมีสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาคท้ังทางสังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิต ความเปนอยูท่ีดี เพราะถารัฐใด
ประชาชนแตละคนเปนคนมีคุณภาพ ก็จะทําใหรัฐหรือประเทศนั้นเจริญกาวหนาได 

๓. การถือรัฐเปนเครื่องมือของประชาชน  
รัฐบาลเปนเครื่องมือของประชาชนในการทําใหบรรลุจุดมุงหมายในการอยูรวมกันของ 

ประชาชน คอยอํานวยความสะดวก ประสานผลประโยชน แกไขขออุปสรรคตางๆ ใหกับสังคม เปน
ผูรับใชประชาชน รัฐเกิดข้ึน ตั้งอยู และดําเนินตอไปเพ่ือประชาชน ไมใชประชาชนเปนอยูเพ่ือรัฐ 
เพราะรัฐเปนของประชาชน ประชาชนเปนผูสรางรัฐ รัฐจึงเปนผลผลิตของประชาชน หนาท่ีของรัฐ
เพียงรักษากฎหมาย ใหความยุติธรรม รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันรักษาอํานาจอธิปไตยท้ังภาย
ใจและภายนอก 

๔. การอาศัยความสมัครใจเปนใหญ 
ประชาธิปไตย สนับสนุนใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคท้ังทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม สามารถเลือกดํารงชีวิตตามความสมัครใจ รัฐจะบีบบังคับใหประชาชนกระทํา
หรือหามไมใหกระทํานอกเหนือหลักแหงนิติธรรม ไมได  

 
 



๙ 
 

๕. การยึดถือกฎเหนือกฎ 
หลัก การท่ีวานี้ ถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ท้ังอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ 

ตุลาการ ใชอํานาจเหลานี้เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิผลประโยชนของประชาชน หากผูรับมอบอํานาจไป
ทําหนาท่ีแทนท้ังฝายรัฐบาล สภานิติบังคับบัญชา หรือตุลาการ ปฏิบัติผิดวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของประชาชน ประชาชนก็มีอํานาจท่ีจะเปลี่ยนแปลงใหมได โดยการใชอํานาจอธิปไตย 
ผานการเลือกตั้งซ่ึงเปนการเปลี่ยนรัฐบาลใหม สภานิติบัญญัติให หรือยกเลิกเปลี่ยนแปลงแกไข
กฎหมาย เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนได 

๖. เนนความสําคัญของวิธีการ 
ประชาธิปไตย ใหความสําคัญของวิธีการในการไดมาซ่ึงอํานาจ การแสวงหาอํานาจ การใช

อํานาจ การเปลี่ยนแปลงอํานาจา โดยวิธีการตัดสินดวยเสียงขางมาก เปนวิธีการบรรลุเปาหมายโดย
สันติวิธี เปนความตองการของเจาของอํานาจอธิปไตย คือ ประชาชน ซ่ึงวิธีนี้ไมมีการในการปกครอง
แบบอ่ืน 

๗. การถือความเห็นพองตองกันเปนหลักในมนุษยสัมพันธ 
ประชาธิปไตย มีหลักการวา ทุกคนในรัฐเปนเจาของรัฐรวมกัน ไมมีใครมีสิทธิผูกขาดในความ

เปนเจาของอํานาจอธิปไตยคนเดียว ดังนั้นทุกคนตองยอมรับในสัญญาประชาคมท่ีใชเพ่ืออยูรวมกัน 
คือ หลักนิติรัฐ กฎเกณฑท่ีตกลงในการอยูรวมกันนี้ เปนหลักของมนุษยสัมพันธของประชาชนทุกคน 
ถือเปนหลักปฏิบัติในวิถีชีวิต ในความมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคกัน ซ่ึงเปนการยอมรับของ
ทุกคน เพ่ือความผาสุกในการอยูรวมกัน 

๘. การถือความเทาเทียมกันข้ันมูลฐานของมนุษย  
ประชาธิปไตย ถือวา ทุกคนภายในรัฐมีสิทธิในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และความเปนเจาของ

รัฐเทาเทียมกัน มีเสรีภาพในการปกปองชีวิตรางกาย ทรัพยสินเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคในการใช
อํานาจอธิปไตยเทาเทียมกัน คือ ๑ คน เทากับ ๑ เสียง ไมมีใครจะมีสิทธิเหนือกวาใคร ไมวาจะร่ํารวย 
หรือยากจน มีการศึกษาสูง ต่ํา หรือสถานภาพทางสังคมเปนอยางไร 

 
๑.๓.๓ สองรปูแบบแหงการปกครองประชาธปิไตย 
โดยท่ัวไปแลวประชาธิปไตยแบงออกเปน  ๒ ประเภท  คือประชาธิปไตยแบบโดยตรงและ

ประชาธิปไตยแบบโดยออม 
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง 
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง  ไดแก รูปแบบการปกครองท่ีใหราษฎรมีสวนรวม  ในการกระทํา

ดังนี้ ๑) ออกกฎหมาย ๒) บังคับกฎหมาย คือใหมีการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย 
ประชาธิปไตยแบบโดยตรงมียุคนครเอเธนส  เม่ือประมาณ ๒๔ ศตวรรษมาแลว  ซ่ึงการใช

อํานาจตุลาการแบบโดยตรงของนครเอเธนส เคยมีปรากฏดังตัวอยางการพิพากษาคดี โซเครตีสในท่ี
ชุมชน 

ประชาธิปไตยในนครรัฐเอเธนสมีสภาพการณท่ีแตกตางกับยุคปจจุบัน คือ 
๑. ผูมีสิทธิไมถึง  ๑๐% ของประชากรท้ังหมด  กลาวคือ เอเธนสมีพลเมืองประมาณ  ๓ – ๔ 

แสนคน แตผูมีสิทธิเพียง ๒ – ๔ หม่ืนคนเทานั้น (ผูถูกกีดกัน ไดแก สตรี ทาส และเยาวชน) 



๑๐ 
 

๒. สภาพเศรษฐกิจและการเมืองยังไมสลับซับซอนมากนัก 
๓. พลเมืองมีความสนใจการบานการเมืองเปนกิจวัตรและเอาใจใสในกิจการอันเปนสวนรวม 
๔. ผูมีสิทธิมักเขารวมในการประชุมนครรัฐไมมากนักจึงไมมีปญหาในเรื่องสถานท่ีประชุม 
แตในปจจุบันพลเมืองของประเทศตางๆ มีมากกวาในสมัยนั้นอยางมหาศาล  เกินกวาท่ีจะจัด

ประชุม ณ สถานท่ีเดียวกันได จึงเปนปญหาสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการประชาธิปไตยแบบ
โดยตรง 

ประชาธิปไตยแบบโดยตรงในปจจุบัน มีตัวอยางเชน 
๑. สหรัฐอเมริกา มีในเมืองหรือชุมชนเล็กๆ บางแหง เรียกวา “Town Meeting” 
๒. สวิตเซอรแลนด มีในบางแควน เรียกวา “กังต็อง” (Canton) 
๓. อิสราเอล มีในชุมชนคิบบุทซ (Kibbutz) 
ปญหาของประชาธิปไตยแบบโดยตรงมี ๔ ประการ คือ  
๑) มีจํานวนประชากรไมมากนัก  
๒) ฐานะความเปนอยูไมเหลื่อมล้ํากันมากนัก  
๓) สังคมมีลักษณะสมานรูป  
๔) ผูใชกฎหมายจะตองปฏิบัติตนภายในขอบเขตของกฎหมาย 
ประชาธิปไตยแบบโดยออมหรือแบบมีตัวแทน 
ประชาธิปไตย แบบนครรัฐเอเธนสอยูไดระยะเวลาหนึ่งในประวัติศาสตรการเมือง  หลังจาก

หมดยุครุงเรืองของเอเธนสและยุคท่ีอารยธรรมกรีกกําลังเฟอง  ก็เขายุคจักรวรรดิโรมันท่ีรูปแบบการ
ปกครองเนนหนักไปในทางการใชอํานาจ 

ในยุคกลางของยุโรปเปนชวงเวลาแหงระบบศักดินา  แนวคิดประชาธิปไตยก็ไมเคยดับสิ้น
ไป ซ่ึงในประวัติศาสตรอังกฤษก็มีเรื่องราวเก่ียวกับแม็กนา  คารตา  โดยพระเจาจอหนถูกขุนนาง
อังกฤษบงัคับใหทรงลงพระนาม  ท้ังนี้เพราะขุนนางเหลานั้นไมพอใจท่ีพระเจาจอหนเก็บภาษีสูงเพ่ือ
นําไปใชในการสงคราม และไมพอใจท่ีพวกขุนนางไมไดมีโอกาสเขารวมในการบริหารบานเมือง 

 
๑.๓.๔ ลักษณะ ๘ ประการของประชาธปิไตยแบบตวัแทนในทางปฏบิตัิ ไดแก  
๑) มีพรรคการเมืองเขาบริหาร  
๒) มีการเลือกตั้งตามระยะเวลา  
๓) ปวงประชามีสิทธิหยอนบัตรลง  
๔) แสดงความจํานงได ๑ บัตร  
๕) รัฐบาลโดยเสียงสนับสนุนจากผูแทน  
๖) ไมแคนแมแพคะแนนเสยีง  
๗) ไมบายเบี่ยงจํากัดสิทธิทางการเมือง  
๘) สงเสริมเรื่องการแขงขัน 
ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนในสภาพกลุมหลากหลาย 
- สังคมท่ีมีกลุมหลากหลายหรือมีความเปน พหุสังคม  หมายถึง  มีกลุมหลากประเภท  และ

กลุมหลายชนิด 



๑๑ 
 

- ลักษณะของกลุมหลากหลายท่ีชวยผดุงประชาธิปไตย ไดแก  
๑) มีการรวมตัวกันข้ึนเปนกลุมโดยสมัครใจ  
๒) กลุมมีอายุยืนยาวพอสมควร  
๓) เปนกลุมอยางเปนกิจลักษณะพอสมควร  
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” โดยมีความหมายวา อํานาจมีแนวโนมท่ีกอใหเกิดความอธรรมข้ึนมาได 

 
๑.๓.๕ ประชาธิปไตยในมิติอ่ืนๆ  
๑. ประชาธิปไตยทางสังคม (Social Democracy) เปนศัพทท่ีใชโดยทอคเกอวิลล 17 
๒. ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (Economic Democracy) เปนศัพทท่ีใชโดยผูนิยมมารก

ซิสต หมายถึงการกระจายรายไดใหทัดเทียมกันในหมูประชาชนจํานวนมาก 
๓. ประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม (Industrial Democracy) หมายถึงประชาธิปไตยใน

ระดับโรงงานอุตสาหกรรม เชน การมีสหภาพแรงงาน สหพันธกรรมกร เปนตน 
๔. ประชาธิปไตยแบบถูกนํา (Guided Democracy) เปนศัพทท่ีใชโดยอดีต ประธานาธิบดีซู

การโน 18 ผูกอบกูเอกราชและบิดาผูสถาปนาอินโดนีเซียยุคใหม 
๕. ประชาธิปไตยแบบเบสิก (Basic Democracy) เปนศัพทท่ีใชโดยอดีต ประธานาธิบดีอา

ยุบขาน (Ayub Khan) แหงปากีสถาน 
๖. หนาฉากประชาธิปไตย (Façade Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบจอมปลอม 
๗. ประชาธิปไตยครึ่งใบ (Quasi Democracy) หรือไมเต็มใบ 
 
๑.๓.๖ ความเสมอภาคทางการเมือง 
ใน ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันแลววา สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งควรใหแกพลเมืองท่ีบรรลุนิติภาวะ 

ทุกคนไมวา ชายหรือหญิง และโดยไมคํานึงถึงความยากดีมีจน แตในอดีตหาไดเปนเชนนั้นไม ท้ังนี้เนื่องจาก  
การยึดหลักตางๆ เชน 

๑. การมีทรัพยสิน  เกิดข้ึนจากความเชื่อหรือแนวความคิดท่ีวา  ผูมีทรัพยสินยอมมีความ
รับผิดชอบ กลาวคือยอมไมออกเสียงเลือกบุคคลโดยไมคิดใหรอบคอบ 

๒. การรูหนังสือ โดยเชื่อวาผูมีความรูยอมทําใหการออกเสียงเปนไปโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
ในอดีตสตรีจะไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ประเทศตางๆ เพ่ิงเริ่มใหสิทธิแกสตรีในชวงหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี ๑  มานี้เทานั้น เชน สหรัฐอเมริกา  ใหสิทธิสตรีในป ค .ศ. ๑๙๒๐ (หลงัสงครามโลก



๑๒ 
 

ครั้งท่ี ๑ เพียง ๒ ป) ฝรั่งเศสใหสิทธิสตรีในป ค.ศ. ๑๙๔๕ (หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี  ๒) สวิตเซอรแลนด  
ซ่ึงถือกันวาเปนประเทศท่ีเปนแบบอยางประชาธิปไตยก็เพ่ิงใหสิทธิสตรีในป ค .ศ. ๑๙๗๑  หรือเม่ือ
ประมาณ ๓๐ ปมานี้เอง 

ประเทศท่ีเคยมีหรือมีประมุขของรัฐบาลเปนสตรี  ไดแก ประเทศ ปากีสถาน  อินเดีย           
ศรีลงักา อังกฤษ นิวซีแลนด ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

๒. ความสาํคัญของการปกครองโดยระบอบประชาธปิไตย 
 
        ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันขามกับระบอบ       
อํานาจนิยม (เชน ระบอบราชาธิปไตย, ระบอบเผด็จการทหาร) ซึ่งเปนระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือโดย     
คนกลุมนอย ผูมีอํานาจมากกวาประชาชนท่ัวไป (หรือเรียกวาพวกอภิสิทธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรี
สมัยใหม คนสวนใหญซ่ึงเปนพลเมือง ผูเสียภาษี (ท้ังทางตรงและทางออม) และเปนเจาของสาธารณสมบัติ
รวมกัน เชื่อวาระบอบประชาธิปไตย เปนระบอบท่ีจะสรางความมีประสิทธิภาพ (ในการแกปญหาและพัฒนา
ประเทศ) และความเปนธรรม ไดมากกวาระบอบอํานาจนิยม  
        ในบางสถานการณ  ในระบอบอํานาจนิยม อาจจะมีผูปกครองท่ีเปนคนดีหรือคนเกงอยูบาง    
แตก็ไมมีหลักประกันวา เขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา  ท่ีไดตําแหนงจากการสืบเชื้อสาย  หรือ
การแตงตั้ง  จะปกครองประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมสําหรับคนสวนใหญเสมอไป 
เพราะระบบสืบเชื้อสายและแตงตั้งเปนระบบท่ีไมแนนอน  และไมมีประสิทธิภาพ  และเพราะวาการ   
ใหคนสืบทอดอํานาจโดยไมมีการตรวจสอบถวงดุลมักนําไปสูการฉอฉลเพ่ือประโยชนสวนตน  
        ระบอบประชาธิปไตยดีกวาระบอบอํานาจนิยมในแงท่ีวา มีระบบคัดเลือกผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพกวา 
และมีระบบการตรวจสอบถวงดุลอํานาจเพ่ือปองกันไมใหผูปกครองมีอํานาจมากจนเกินไปไดดีกวา  
แตท้ังนี้ตองเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชน  มีสวนรวมอยางแทจริง ไมใชสักแคมีการเลือกตั้ง  
แตยังมีการซ้ือสิทธิขายเสียง การโกง การใชอํานาจและระบบอุปถัมภ 
        ระบอบประชาธิปไตย หรือการปกครองตนเองของประชาชน อาจจะแบงเปน 
        ๑. ประชาธิปไตยโดยตรง   ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกันในเรื่องสําคัญ 
เชน การประชุมเรื่องงบประมาณ  กฎหมาย ในระดับทองถ่ิน หรือการลงประชามติในระดับประเทศ  
เชน การจะรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
        ๒. ประชาธิปไตยโดยระบบผูแทน  เนื่องจากประเทศสวนใหญมีประชาชนมาก มีความซับซอน 
ตองแบงงานกันทําจึงมักใชวิธีเลือกผูแทนข้ึนไปเปนฝายบริหารและฝายออกก ฎหมาย   
        ๓. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีสวนรวม   เปนการผสมผสานท้ัง  ๒ แบบแรก รวมท้ังการให
ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับทองถ่ิน  มีองคกรอิสระท่ีรักษาผลประโยชนฝายประชาชน     
มีสื่อมวลชนและองคกรประชาชนท่ีเขมแข็ง  ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการ
ตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศคอนขางมาก  ไมไดปลอยใหผูแทนทําทุกอยางโดยประชาชนให       
ใชสิทธิแคเลือกตั้งผูแทนนานๆ ครั้งเทานั้น  
        ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยใชประชาธิปไตยแบบที่  ๒ เปนบางชวง (บางชวงเป น
เผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใชแบบท่ี  ๑ และ ๓ เพ่ิมข้ึนเพราะระบอบประชาธิปไตย โดยระบบ
ผูแทนมีขอจํากัด  โดยเฉพาะในสภาพท่ีนักการเมืองกลุมนอยมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง  มีอํานาจและ
ความรูสูงกวาประชาชนสวนใหญมาก  ทําใหคนกลุมนี้มักไดเปนผูแทน  และมักจะทําอะไรก็ทําได
ตามใจชอบ รวมท้ังการคอรัปชั่น , การหาผลประโยชนทับซอน โดยอางวาเพราะประชาชนเลือกพวก
เขาเขาไปแลว เขาจะทําอะไรก็ถือวาเปนประชาธิปไตยท้ังนั้น  
         



๑๔ 

 

        ประชาธิปไตยโดยระบบผูแทน หมายถึงวา  ประชาชนเลือกผูแทนเขาไปเปนผูบริหารจัดการ
แทนตัวพวกเขา  เพ่ือใหบริหารประเทศเพ่ือประโยชนของประชาชน  ไมใชเลือกไปเปนเจานายและ
ประชาชนยังมีสิทธิคัดคานถอดถอนผูแทนท่ีข้ึนไปเปนรัฐบาลแลวไมไดทําหนาท่ีอยางซ่ือตรงและเพ่ือ
สวนรวมดวย  แตในประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีประชาชนไดรับการศึกษาและ
ขาวสารนอยและหรือไดรับแบบคุณภาพต่ํา ทําใหเปนประชาธิปไตยแครูปแบบ หรือเปนประชาธิปไตย
เพียงบางสวน ยังไมใชการปกครองตนเองของประชาชน  ท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง  ระบอบ
ประชาธิปไตย ไมใชหมายถึงแคประชาธิปไตยทางการเมือง  (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้ง 
คัดคาน ถอดถอน ผูแทนได) เทานั้น หากตองเปนประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ  (มีการกระจาย
ทรัพยสิน และรายไดท่ีเปนธรรม มีการแขงขันท่ีเปนธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม  (ประชาชน  
มีการศึกษา รับรูขอมูลขาวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และโอกาสการเขาถึง ศาสนาความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม 
อยางเสมอภาคกัน) ดวย ประชาธิปไตย  ๒ อยาง หลังนี้ ประเทศไทยยังมีนอย รวมท้ัง ไมมีการให
การศึกษา ใหความรู  ขอมูลขาวสารประชาชนในเรื่องนี้มากพอ เปนเหตุใหประชาธิปไตย การเมือง  
พัฒนาไปไดชามาก 
        ประกอบกับสถานการณการเมืองในปจจุบัน เกิดการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยอยางกวางขวาง  
ใหญโต ประชาชนท่ัวไปมีการเรียกรองประชาธิปไตยกันอยางยืดเยื้อ  ยาวนาน ชนิดท่ีไมเคยปรากฏมา
กอนในประวัติศาสตรการเมืองไทย  ประชาชนหลายฝาย มักจะกลาวอางเสมอวา  ตนเองยึดม่ันใน
ระบอบประชาธิปไตย  และยึดม่ันในความถูกตอง  หรือยึดม่ันในหลักนิติรัฐ  และมักจะอางวาทําเพ่ือ
ระบอบประชาธิปไตย แตตองทําความเขาใจกันกอนวา “ประชาธิปไตยมิอาจเกิดข้ึนดวยวิธีการท่ีไมใช
ประชาธิปไตยได” 
        การท่ีจะตรวจสอบดูวา  กลุมคนท่ีกลาวอางนั้นเชื่อถือไดหรือไมนั้น  ตองดูจากการกระทํา และ  
ความคิดเห็นตางๆ  วายึดม่ันในหลักการหรือไม  หากเปนนักวิชาการก็ตองสํารวจตัวเองวาไดแสดง
ความคิดเห็นไปโดยยึดหลักการ  หรือใชอารมณหรือผลประโยชนแหงตนเปนท่ีตั้ง  จนกระท่ังไป
บิดเบือนหลักการ  จนอาจทําใหประชาชนสับสนหรือเขาใจผิดได  หากเปนผูมีอํานาจในบานเมือง       
ก็ตองดูวาไดใชอํานาจท่ีมีอยูตามหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐหรือไม อยางไร 
        บางกรณีรูปแบบอาจจะเปนประชาธิปไตย แตเนื้อหาไมใชประชาธิปไตย  บางกรณีรูปแบบไมใช
ประชาธิปไตย แตอาจมีเนื้อหาท่ีมีลักษณะประชาธิปไตยอยูพอสมควรก็ได แตหากตองการใหการเมือง
มีความกาวหนา  มีความม่ันคงมีเสถียรภาพเกิดประโยชนตอชาติบานเมืองและประชาชน  ตองมีความ
เปนประชาธิปไตยท้ังรูปแบบและเนื้อหา  และยึดหลักนิติรัฐ  เพราะหลักประชาธิปไตย  และหลักนิติรัฐ  
ลวนเปนหลักพ้ืนฐานท่ีสุดของรัฐที่มีระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
        การจะตรวจสอบดูวาประเทศไหนยึดถือหลักประชาธิปไตยในการบริหารบานเมืองหรือไม  
สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดดังตอไปนี้  
        หลักประการแรก คือ อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน หลักนี้ทําใหอํานาจท้ังหลายเชื่อมโยง
กับประชาชน ผานกลไกการเลือกตั้ง ผานกลไกสิทธิและหนาท่ีตางๆ  การท่ีอํานาจรัฐมาจากประชาชน
ยอมทําใหการปกครองแบบประชาธิปไตยมีความชอบธรรมสูง  รัฐบาลเปนผูใชอํานาจทางการเมือง
หรือปกครอง เพ่ือตอบสนองตอเจตจํานงของประชาชน 
  



๑๕ 

 

        มีประเด็นตอเนื่องวา อะไรคือ เจตจํานงของประชาชน  
        หากกลาวอางนักปรัชญาทางการเมืองอยาง ฌอง ฌาคส รุสโซ19 [Jean Jacques Rousseau] 
ไดกลาววา เจตจํานงของประชาชนก็คือ  “เจตจํานงท่ัวไป  เพ่ือประโยชนของสวนรวม ” ขณะท่ีบาง
แนวคิดท่ีมองวาเจตจํานงของประชาชน  ก็คอื ผลของการประนีประนอมกัน  ระหวางผลประโยชนท่ี
แตกตางของปจเจกบุคคลแตละคน แนวคิดนี้จึงยึดหลักเสียงขางมากเปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม  แนวคิด
นี้ตองมีหลักประกันสิทธิของฝายเสียงขางนอยดวย ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนหลักประกันวา  ฝายเสียงขางมากจะ
ไมใชวิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชนความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอยางสุดโตง  
แตตองดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังหมด  เพ่ือสรางสังคมท่ีประชาชนเสียงขางนอย 
รวมท้ังชนกลุมนอย  ผูดอยโอกาสตางๆ  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  โดยไมมีการเอาเปรียบกัน
และสรางความขัดแยงในสังคมมากเกินไป 
        หลักประการท่ีสอง  หลักการท่ียอมรับความแตกตางหลากหลายและรับรองสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น  ประชาธิปไตยจึงถือวาการถกเถียงกันดวยเหตุและผลเปนกระบวนการปกติท่ีนํามาสู
ขอสรุปใหสังคม  ความจรงิแลว  เสรีภาพสามารถมีไดในทุกระบบการปกครอง  ไมวาจะเปนแบบ
ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ประชาธิปไตยครึ่งใบ เผด็จการหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  เพียงแต
วามีเสรีภาพในระดับท่ีแตกตางกันไป  
        อยางประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน เสรีภาพถูกจํากัดโดยประกาศ พระราชกําหนดบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๗ แมจะมีการผอนปรนลงบางก็ตาม  แตเสรีภาพในการชุมนุม
ทางการเมืองยังถูกจํากัดสิทธิบางประการโดยฝายรัฐบาล 
        หลักประการท่ีสาม  คือ หลักการปกครองโดยเสียงขางมาก  โดยพรรคการเมืองท่ีเปนตัวแทน
ประชาชน พรรคการเมือง เขาสูอํานาจโดยผานการเลือกตั้ง  ประชาธิปไตยแบบผูแทน  ความสําคัญจะ
อยูท่ีรัฐสภา เพราะเปนองคกรทางการเมือง ท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
        หากรัฐสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจะเกิดหลักสําคัญอีกสองประการ  ซ่ึง
เก่ียวเนื่องกัน คือ  “หลักความสัมพันธในทางความชอบธรรมท่ีไมขาดสาย ” และ “หลักเง่ือนไขของ
รัฐสภา”  
        หลักความชอบธรรมโดยไมขาดสาย จะสะทอนความสัมพันธของความชอบธรรมท่ีตองมีความ
ตอเนื่องไมขาดสาย  โดยเริ่มจากประชาชนเปนเจาของและมอบใหผูแทนมาทําหนาท่ีแทน  การใช
อํานาจตองเปนไปเพ่ือประชาชน  และมุงม่ันเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  การใชอํานาจรัฐ
ผานองคกรตางๆ ตองเก่ียวพันเชื่อมโยงถึงประชาชนดวย รัฐสภาจึงมีอํานาจแตงตั้งองคกรอิสระตางๆ  
        ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริง หลักนิติรัฐ ตองดํารงอยูควบคูกับหลักประชาธิปไตย  
      นิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ีปกครองโดยกฎหมายและหลักของเหตุและผลเพ่ือความสงบสุข  หลักนิติรัฐ
ประกอบไปดวย  องคประกอบท่ีเปนหลักการหลายประการ  เริ่มตั้งแตหลักการแบงแยกอํานาจ  หาก
สังคมไหนไมมีการแบงแยกอํานาจ  และไมมีการควบคุมถวงดุลกัน  สังคมนั้นไมอาจเรียกไดวามีหลัก  
นิติรัฐ ที่เปนหลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได  
        การแบงแยกอํานาจของฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ  และฝายตุลาการนี้จุดมุงหมายสําคัญ  เพ่ือ
คุมครองสิทธิเสรีภาพ  ของประชาชน  ตอมาก็มีหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพและความ  
เสมอภาค การแทรกแซงในสทิธิ  และเสรีภาพของปจเจกบุคคล  โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเม่ือ           



๑๖ 

 

มีกฎหมาย ซ่ึงผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน  จึงจะมีความชอบธรรมตามหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตย  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลบังคับเปนการท่ัวไป  และไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีหนึ่งแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง  
        นอกจากนี้ การใชกฎหมายของฝายตุลาการก็ดี หรือฝายปกครองก็ดี  จะตองผูกพันตอกฎหมาย
ท่ีออกโดยองคกรนิติบัญญัติ  ท่ีมาจากการเลือกตั้ง  กฎหมายใดท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน    
ตองผานความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชน  และอยูโดยเง่ือนไขรัฐธรรมนูญ  เราเรียกหลักการนี้วา     
หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง  
        นอกจากนี้  ยังมีหลักความเปนอิสระของผูพิพากษา  หลักไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมี
กฎหมาย และท่ีสําคัญ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
        หลักการท่ีขางตนท้ังหมดนี้ ไมอาจมีข้ึนไดอยางแทจริงในระบอบเผด็จการ 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

สรุป 
 
        หลักประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตย อยูบนรากฐานหลักการท่ีสําคัญ  ๕ ประการ คือ  
        ๑. หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน  ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของโดย        
ใชอํานาจ ท่ีมีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและท่ัวถึงในการใหไดมาซ่ึงตัวผู ปกครองและผูแทน
ของตน  รวมท้ังประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและผูแทนท่ีประชาชน     
เห็นวา มิไดบริหารประเทศในทางท่ีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน  มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ  
        ๒. หลักเสรีภาพ  ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใด
อยางหนึ่งตามท่ีบุคคลตองการ  ตราบ เทาท่ีการกระทําของเขานั้น ไมไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคลอ่ืน  หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ   
        ๓. หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากรและคุณคา
ตางๆของสังคม  ท่ีมีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน  โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตางทาง     
ชั้นวรรณะทางสังคม  ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ  หรือดวยสาเหตุอ่ืน  
        ๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม  การใหความคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนท้ังในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อยางเสมอหนากัน  
โดย ผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใดๆลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได  และไมสามารถ
ใชอภิสิทธิอยูเหนือกฎหมาย หรือเหนือกวาประชาชนคนอ่ืนๆได 
        ๕. หลักการเสียงขางมาก  (Majority rule)ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย 
(Minority Rights) การ ตัดสินใจใดๆท่ีสงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปน  การเลือกตั้ง
ผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง  การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝาย     
ตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากท่ีมีตอเรื่องนั้นๆ  เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก  โดยถือวา
เสียงขางมากเปนตัวแทนท่ีสะทอนความตองการ/ขอเรียกรองของ  ประชาชนหมูมาก  หลักการนี้ ตอง
ควบคูไปกับการเคารพและคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย  ท้ัง นี้ก็เพ่ือเปนหลักประกันวา  ฝายเสียง
ขางมากจะไมใชวิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชนความเห็นหรือกระแส  ความนยิมของพวกตน
อยางสุดโตง  แตตองดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังหมด  เพ่ือสรางสังคมท่ีประชาชนเสียง
ขางนอย รวมท้ังชนกลุมนอย  ผูดอยโอกาสตางๆ  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  โดยไมมีการ     
เอาเปรียบกันและสรางความขัดแยงในสังคมมากเกินไป  คานิยม ทัศนคติ ท่ีสงเสริมประชาธิปไตย  
ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเปนระบอบการเมืองแลว ยังเปนระบอบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ดวย ดังนั้นจึงไมใชอยูท่ีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย การเลือกตั้ง และการตอรองทางการเมืองเทานั้น  หาก
อยูท่ีสมาชิกในสังคมจะตองชวยกันหลอหลอม สรางคานิยม  วถิี ชีวิต ท่ีเปนประชาธิปไตย มาตั้งแตใน
ครอบครัว โรงเรียน ท่ีทํางาน ชุมชน  เพ่ือจะนําไปสูหรือการปกปอง ระบอบประชาธิปไตย ท้ัง       
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
        คานิยมประชาธิปไตยท่ีประชาชนควรชวยกันสรางคือ 
        ๑. เปนคนท่ีมีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหนาท่ี ความเปนจริงในทางสังคม เคารพในตัวเอง 
เคารพในศีลธรรมและประโยชนรวมกันของสวนรวม 
        ๒. มีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนมนุษย มีความเคารพซ่ึงกันและกัน และมีความสามัคคี  



๑๘ 

 

        ๓. เขาใจความจําเปนและประโยชนของการเขามาอยูรวมกันเปนพลเมืองของประเทศ  เพ่ือ
ประโยชนของสมาชิกทุกคนในระยะยาว 
        ๔. เคารพกฎหมายและดําเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายท่ีมีเหตุผลและเปนธรรม 
        ๕. มีจิตใจเปดกวางและพรอมท่ีปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได  
        ๖. เปนคนท่ีมีความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งท่ีเขาไดกระทําลงไป 
        ๗. มีจิตใจท่ีเปนธรรม เอ้ือเฟอเผื่อแผ  ไมมีอคติตอผูท่ีมีความแตกตางจากตน เชน การนับถือ 
ศาสนาอ่ืนหรือเชื้อชาติอ่ืน แนวคิดทางการเมือง เปนตน  
        บทบาทของประชาชนในการเสริมสรางระบอบประชาธิปไตย ไมใชแคการใชสิทธิใน           
การเลือกตั้งนานๆ  ครั้ง และพยายามเลือกคนดีคนเกงมาบริหารประเทศเทานั้น  ประชาชน  ตอง
ขวนขวาย ศึกษา พัฒนาตนเอง  ใชสิทธิและหนาท่ีพลเมืองท่ีดีเขาไปแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม
ในการ บริหารประเทศ ในการตัดสินใจ เรื่องการใชทรัพยากรของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ของชุมชน จังหวัด และประเทศ อยางแข็งขันและอยางสมํ่าเสมอ 
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