
หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ 
โดย 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท 
--------------------------- 

         ในประวัติศาสตรอันยาวนานของมนุษยชาติ ประชาธิปไตยกอกําเนิดข้ึนในสังคมมนุษยมา
ประมาณ 200 ปเศษ และกลายเปนกระแสของโลกปจจุบัน เกือบทุกประเทศอางวาปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ท้ังคายเสรีนิยม สังคมนิยม และคอมมิวนิสต กระท่ังเกิดความสับสนระหวางระบอบ
การปกครองกับระบบเศรษฐกิจ ในท่ีสุดอาจกลาวไดวาแตละประเทศแตละภูมิภาคนําประชาธิปไตยไป
ปรับใชในบริบทของตน บางก็พอจะสรางเสถียรภาพและพัฒนาสังคมของตนไปได  บางก็ยังไม
สามารถคนพบจุดสมดุลระหวางกระแสโลกกับบริบทเฉพาะของตน อยางไรก็ดีความจริงท่ีตองยอมรับ
ประการหนึ่งคือ ระบอบการปกครองก็ดี ระบบเศรษฐกิจก็ดี หรือแมแตระบบสังคมก็ดี ลวนเปนพล
วัตรท่ีผันแปรตลอดเวลา ยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตน ความผันแปรดังกลาวยิ่งรวดเร็วและรุนแรง ซ่ึง
กระทบเสถียรภาพของสังคมมากบางนอยบาง สังคมใดมีภูมิคุมกันไมเขมแข็งอาจถึงกับลมสลาย การ
เขาใจตนเอง การยอมรับความแตกตางและฉลาดพอท่ีจะปรับตัวจึงมีความสําคัญตอความอยูรอดของ
สังคม 
 

ความหลากหลายของความหมาย 
         ประชาธิปไตย คือ รูปแบบของการปกครองรูปแบบหนึ่ง แตมีความแตกตางกันในรายละเอียด 
         1. ประชาธิปไตยโดยตรง คือ ประชาชนตัดสินใจทางการเมืองโดยตรง เสียงขางมากเปน    
ฝายชนะ 
         2. ประชาธิปไตยแบบมีผูแทน คือ ประชาชนตัดสินใจทางการเมืองโดยผานทางผูแทนซ่ึง
ประชาชนเลือก และผูแทนตองรับผิดชอบตอประชาชน 
         3. ประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญ คือ ประชาธิปไตยแบบมีผูแทนแตการใชอํานาจตัดสินใจ
อยูภายในขอบเขตจํากัดแหงรัฐธรรมนูญ 
         4. ประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ รูปแบบของการปกครองท่ีมุงกระจายความเทา
เทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยไมคํานึงถึงรูปแบบท่ีเครงครัด 
         5. ประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต คือ รูปแบบการปกครองท่ีไมไดมุงถึงวิธีการตัดสินใจ
ทางการเมืองโดยประชาชน แตหมายถึงรูปแบบการปกครองท่ีสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือ
ผลประโยชนของประชาชนขางมาก 
         จากความหมายท่ีหลากหลาย ศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย สรุปลักษณะสําคัญของ
หลักการและอุดมการณประชาธิปไตย ดังนี้ (อมร รักษาสัตย : 32-34) 
         1. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เปนผูทรงอํานาจสูงสุด 
         2. รัฐบาลไดอํานาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน 



         3. ในประเทศขนาดใหญสมัยใหมท่ีตองใชประชาธิปไตยทางออมนั้น จะตองมีการเลือกตั้ง
ผูแทนและพนักงานของรัฐอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยประชาชนสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดอยางอิสระ 
         4. สถาบันทางการเมืองท่ีทําหนาท่ีตัดสินใจทางการเมืองหรือวางนโยบายสาธารณะตองตั้งข้ึน
ดวยวิถีทางแหงการแขงขันเพ่ือใหไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชน 
         5. ประชาชนตองมีสวนรวมในการปกครองประเทศตลอดเวลาผานกลไกตางๆหรือใชสิทธิท่ีจะ
แสดงบทบาทตางๆ ไดโดยตรง 
        6. รัฐบาลตองรับผิดชอบตอประชาชน ประชาชนมีสิทธิติชมควบคุมการทํางานของรัฐบาล
ตลอดเวลา และมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการท่ีกําหนดไว 
         7. อํานาจในการปกครองประเทศตองไมอยูในกํามือของคนคนเดียวหรือกลุมเดียว ตองมีการ
แบงอํานาจการปกครองประเทศอยางนอยระดับหนึ่ง 
         8. รัฐบาลตองมีอํานาจจํากัด มีการแบงและกระจายอํานาจ มีการตรวจสอบ และถวงดุลหรือ
คานอํานาจซ่ึงกันและกัน 
         9. หนาท่ีหลักของรัฐบาล คือ การสงเสริมปจเจกชน เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพของ
พลเมือง 
         10. การตัดสินใจสําคัญตองเปนไปตามเสียงฝายขางมาก โดยคํานึงถึงสิทธิฝายขางนอย 
         11. ประชาชนมีความเสมอภาคกันในดานตางๆ โดยเฉพาะความเสมอภาคในสายตาของ
กฎหมาย และความมีโอกาสเทาเทียมกันในดานตางๆ ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไมมีใครมีอภิสิทธิ์เหนือผูอ่ืน 
         12. ประชาชนมีเสรีภาพตางๆ อยางกวางขวางโดยรัฐบาลใหหลักประกันและคุมครองการใช
สิทธิเสรีภาพเหลานั้น อยางนอยในสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
         13. ประชาชนตองมีอิสระในการพูด การพิมพ การแสดงความคิดเห็นการรวมชุมนุม การตั้ง
พรรคการเมืองเพ่ือใหสามารถมีสวนรวมในการปกครองประเทศไดจริง และอยางมีขอมูลขาวสาร 
         14. รัฐบาลตองใชหลักการปกครองโดยกฎหมาย หรือหลักเนติธรรมไมใชอํานาจตามอําเภอใจ 
เชน บุคคลจะถูกจับกุมคุมขังหรือถูกลงโทษไดก็เฉพาะเม่ือมีกฎหมายกําหนดวามีความผิด และจะตอง
ไดรับการพิจารณาโดยรวดเร็ว เปดเผย โดยคณะตุลาการท่ีไมลําเอียง ฯลฯ 
         นอกจากนั้น ศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย เนนวา การปกครองบานเมืองนั้นควรจะเปนไป
ตามกฎหมาย (Rule of Law) ไมไดเปนไปตามอําเภอใจของผูทรงอํานาจ สวนกฎหมายนั้นจะเปน
ธรรมหรือไมเพียงใดเปนอีกเรื่องหนึ่ง อยางไรก็ดี การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายอ่ืนจะออกมาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญไมได ซ่ึงเปนภาระของสถาบันท่ีมีหนาท่ีตีความ
รัฐธรรมนูญอีกตอหนึ่ง (อมร รักษาสัตย : 7-8) 
 

ประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา 
         ประเทศสหรัฐอเมริกากอเกิดข้ึนพรอมกับการจัดตั้งระบบสหพันธรัฐซ่ึงนับเปนสิ่งแปลกใหมใน
ยุคนั้น การรวมกันเปนสหพันธรัฐมิใชการรวมกันรับผิดชอบดานนโยบายระหวางรัฐบาลกลางกับ
รัฐบาลมลรัฐเทานั้น แตเปนการประกันการรวมกันของรัฐบาลมลรัฐตางๆ ไมใหรัฐบาลกลางสามารถ
ลมลางรัฐบาลมลรัฐ โดยรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรกําหนดและแบงแยกอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
ประเทศอยางชัดเจน คือ รัฐบาลกลางเปนผู กําหนดนโยบายดานการเงิน การทหาร และการ



ตางประเทศ สวนรัฐบาลมลรัฐกําหนดนโยบายดานสังคมและเศรษฐกิจไดเอง เชน การศึกษา การ
คมนาคม และสวัสดิการตางๆ ใหแกประชาชน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ 2 : 25-26) 
         รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกากําหนดระบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลางกับ
รัฐบาลมลรัฐ โดยมีหลักการสําคัญ คือ  
         1. หลักการแบงแยกอํานาจ (The Seperation of Powers) ระบบการปกครองแบงแยกการ
ใชอํานาจอธิปไตยเปน 3 ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติรับผิดชอบในการบัญญัติกฎหมาย ฝายบริหาร
รับผิดชอบการทําใหกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ และฝายตุลาการรับผิดชอบการตีความกฎหมาย ซ่ึงแต
ละฝายตองแยกกันทํางาน ไมกาวกายกัน เพ่ือไมใหฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารตองไมอยูท่ีบุคคลคนเดียวหรือมีผูปกครองคนเดียวเพราะ
จะทําใหการเมืองไมสมดุล 
         2. หลักการถวงดุลอํานาจ (Checks and Balances) ผูใชอํานาจแตละฝายตองมีความสัมพันธ
กันในลักษณะการตรวจสอบและถวงดุลปองกันการใชอํานาจเผด็จการของฝายใดฝายหนึ่ง 
         3. หลักการจัดสรรอํานาจของรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลกลางมีอํานาจเฉพาะบาง
เรื่อง เชน การประกาศสงคราม และความสัมพันธกับตางประเทศ รัฐบาลมลรัฐมีอํานาจเฉพาะบาง
เรื่อง เชน การบัญญัติความผิดทางอาญา และรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐมีอํานาจรวมกันบางเรื่อง 
เชน การประเมินภาษีและระบบศาลยุติธรรม คือ มีท้ังศาลสหรัฐและศาลมลรัฐในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
         4. หลักการมลรัฐภายใตรัฐธรรมนูญ กลาวคือ มลรัฐและรัฐธรรมนูญของมลรัฐตองอยูภายใต
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา 
         5. หลักการจํากัดอํานาจของรัฐบาล กลาวคือ รัฐบาลตองมีอํานาจจํากัดอยูในขอบเขตท่ีระบุไว
แนนอน 
         6. หลักการเคารพสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน ปรากฏในบทบัญญัติท่ีแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
10 มาตราแรก ท่ีเรียกวา Bill of Rights เชน สิทธิในการพูดและเขียน สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิ
ในการชุมนุมและประทวงรัฐบาล สิทธิเก่ียวกับการจับกุมหรือตรวจคนตองมีหมายจับหรือหมายคน 
เปนตน (สมบัติ ธํารงธัญญวงศ 2 : 38-51) 
 

ประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร 
         ลักษณะเฉพาะของการปกครองประเทศสหราชอาณาจักร คือ แมประชาชนสวนใหญยอมรับ
การใชอํานาจของรัฐบาล แตข้ึนอยูกับความนาเชื่อถือศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาลดวย       
โดยรัฐบาลตองปฏิบัติตามระเบียบประเพณีและกฎหมายท่ีไดรับฉันทานุมัติจากประชาชน (สมบัติ 
ธํารงธัญญวงศ 3 : 9) 
         Magna Carta ค.ศ. 1215 เปนเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรของการปกครอง ถือวาเปน
รากฐานของรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ มีสาระสําคัญ คือ 
จํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการเก็บภาษีอากรโดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
กอน กําหนดใหพระมหากษัตริยตองเคารพสิทธิเสรีภาพของราษฎร โดยรับประกันวาจะไมจับกุม 
เนรเทศ ยึดทรัพย หรือลงโทษอ่ืนใดตอประชาชนจนกวาจะมีคําพิพากษาของผูพิพากษาวามีความผิด



ตามบทกฎหมายของประเทศ และกําหนดใหพระมหากษัตริยอยูภายใตกฎหมาย ท้ังนี้ มีโครงสราง
ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับราษฎร คือ  
         1. มีมหาสภา ประกอบดวยขุนนาง ผูครองเมือง เจาของท่ีดิน อัศวิน และบุคคลท่ี
พระมหากษัตริยเชิญมารวมปรึกษาหารือ 
         2. มีบทบัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร 
         3. มีบทบัญญัติปองกันไมใหพระมหากษัตริยกระทําการอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือมิชอบดวย
ทํานองคลองธรรม หรือสัญญาท่ีกําหนดไว โดยพวกขุนนางอาจจัดตั้งสภาข้ึนพิจารณาการกระทําของ
พระมหากษัตริยหรือใชกําลังอาวุธตอตาน (สมบัติ ธํารงธัญญวงศ 3 : 35-36) 
         หลังจากนั้น ประวัติศาสตรของประเทศอังกฤษมีเหตุการณความขัดแยงประลองกําลังกัน
ระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับสถาบันทางการเมืองเรื่อยมา ถึงขนาดมีการสถาปนาระบบ
สาธารณรัฐใน ค.ศ. 1649 แตลมเหลวไปและกลับมาสถาปนาระบบกษัตริยใหมใน ค.ศ. 1660 มีการ
ตราพระราชบัญญัติปฏิรูปการเมืองหลายครั้ง กระท่ังปจจุบันอาจถือไดวารัฐธรรมนูญของประเทศ
อังกฤษมีแหลงท่ีมาจากท่ีตางๆ แตพอสรุปสาระสําคัญของการปกครองไดดังนี้ 
         1. อํานาจปกครองของรัฐสภา (Parliamentary Sovereignty) ผูมีอํานาจปกครองคือ 
พระมหากษัตริย สภาขุนนาง และสภาสามัญ รัฐสภามีอํานาจตรากฎหมายโดยไมมีการตรวจสอบ  
อยางเปนทางการ ศาลไมอาจพิจารณาวากฎหมายเปนโมฆะ ศาลมีอํานาจเพียงตีความกฎหมายเทานั้น 
อยางไรก็ดี มิไดหมายความวารัฐสภามีอํานาจโดยไมมีขอบเขตจํากัด อาจมีการตรวจสอบในลักษณะ
ยับยั้งตอรองของกลุมอิทธิพลตางๆ ในรัฐสภานั้นเอง 
         2. หลักนิติธรรม (Rule of Law) เปนแกนสําคัญของรัฐธรรมนูญ ไมมีผูใดทราบความหมายท่ี
แทจริง แต Dicey สรุปหลักการสําคัญ 3 ประการ 
             2.1 ไมมีผูใดถูกลงโทษหรือถูกทําใหเดือดรอน เวนแตผูนั้นกระทําละเมิดกฎหมาย 
             2.2 ไมมีผูใดอยูเหนือกฎหมาย ทุกคนอยูภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน 
             2.3 คําพิพากษาของศาลยอมคุมครองสิทธิของปจเจกชนท่ีถูกนํามาพิจารณาคดีตอหนาศาล 
         3. ความเปนเอกรัฐ (Unitary System)  
         4. คณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบรวมกันตอความไววางใจของสภาสามัญและรัฐมนตรีแตละ
คนมีความรับผิดชอบในการดูแลนโยบายของกระทรวงท่ีตนรับผิดชอบ 
         5. สถาบันพระมหากษัตริย (The Monarchy) มีบทบาททางพิธีการและมีอํานาจพิเศษ
บางอยาง เชน ใหคําแนะนําตอนายกรัฐมนตรี ทําสนธิสัญญาเปด-ปดประชุมรัฐสภา ยุบสภา แตงตั้งผู
พิพากษา ผูบัญชาการทหาร ขุนนาง และรัฐมนตรีและใหอภัยโทษ นอกจากนั้น ยังทรงอยูในฐานะผูนํา
ประเทศเครือจักภพ (สมบัติ ธํารงธัญญวงศ 3 : 35-36) 

 
ประชาธิปไตยในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
       นับแตการปฏิวัติฝรั่งเศสวันท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ.1789 ประเทศฝรั่งเศสผานประสบการณลอง
ผิดลองถูกกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาอยางโชกโชน รัฐธรรมนูญฉบับแรกลงวันท่ี 3 
กันยายน ค.ศ. 1791 แมใหอํานาจสูงสุดแกรัฐสภา แตยังคงมีพระมหากษัตริยบริหารภายใตกฎหมาย
โดยรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการ แบงแยกอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลา



การอยางเด็ดขาด ตอมากระท่ังนโปเลียนสถาปนาตนเองเปนจักรพรรดิใน ค.ศ. 1804 จนถึงยุค
สาธารณรัฐท่ี 2 ค.ศ. 1848 – 1851 ระบอบกษัตริยถูกยกเลิกและสถาปนาสาธารณรัฐข้ึนอีก ประเทศ
ฝรั่งเศสทดลองท้ังระบบสภาเดี่ยว – สภาคู ระบบอํานาจสูงสุดอยูท่ีรัฐสภาบาง อยูท่ีฝายบริหารบาง 
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกของสภาผูแทนราษฎรบาง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงบาง ความไมมี
เสถียรภาพทางการเมืองทําใหประเทศฝรั่งเศสแพสงครามโลกถึง 2 ครั้ง กระท่ังยุคสาธารณรัฐท่ี 5 
ค.ศ. 1958 นายพล De Gaulle จัดใหมีการรางรัฐธรรมนูญใหประชาชนลงประชามติยอมรับและ
ประกาศใชวันท่ี 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 ในท่ีสุดนายพล De Gaulle ชนะการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี 
         หลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ  
         1. อํานาจอธิปไตยเปนของชาติและของประชาชน โดยรวมแนวคิด 2 แนวคิดไวดวยกัน 
         2. รับรองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนและกลุมบุคคล 
         3. แบงแยกอํานาจบริหารกับรัฐสภา  
         4. ความเปนอิสระของฝายตุลาการ โดยประธานสภาตุลาการชั้นสูงมีอํานาจแตงตั้งกรรมการ
สภาตุลาการ และสภาตุลาการชั้นสูงเปนผูเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนตุลาการ 
         5. ระบบทวิภาคของสถาบันทางการเมือง 
             5.1 ทวิภาคของฝายบริหาร คือ มีผูมีอํานาจสั่งการ 2 คน ไดแก ประธานาธิบดีและรัฐบาล 
โดยประธานาธิบดีไมตองรับผิดชอบทางการเมืองตอรัฐสภา แตตองรับผิดชอบตอกฎหมาย หากปฏิบัติ
หนาท่ีอันเปนการทรยศตอชาติอยางรายแรงตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมสูงสุด สวนรัฐบาลและ
นายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอรัฐสภา โดยประธานาธิบดีแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และสภา
ผูแทนราษฎรอาจรอลงมติไมไววางใจก็ได ตอมารัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1962 ให
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ประธานาธิบดีแตงตั้งและปลดนายกรัฐมนตรีและหากสภา
ผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจรัฐบาล นายกรัฐมนตรีตองยื่นใบลาออกของตนและรัฐมนตรีตอ
ประธานาธิบดี 
              5.2 สภาคู มีสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง
โดยออม สองสภามีอํานาจไมเทาเทียมกัน รัฐบาลไมตองรับผิดชอบตอวุฒิสภาและไมมีอํานาจยุบ
วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎรมีสิทธิพิจารณาเห็นชอบรางกฎหมายกอน จากนั้นวุฒิสภาจึงจะมีสิทธิ
พิจารณา 
         6. ปฏิเสธหลักอํานาจของรัฐสภาท่ีไมมีจํากัด รัฐธรรมนูญกําหนดขอบเขตการตรารัฐบัญญัติวา 
รัฐบัญญัติบางเรื่องกําหนดไดในรูปแบบเปนกฎเกณฑ (les regles) บางเรื่องกําหนดไดในรูปแบบเปน
หลักการท่ีสําคัญ (les principles fondamentaux) บางเรื่องกําหนดไดในรูปแบบเปนเปาหมาย (les 
objectifs) และฝายบริหารมีอํานาจตรากฎเกณฑขยายเพ่ิมเติมได (les reglements subordonnes 
a la loi) ศาลไมมีอํานาจพิจารณากฎหมายท่ีไดรับการลงประชามติวาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม แตสภา
แหงรัฐ (le Canseil d’ Etat) มีอํานาจควบคุมความชอบดวยกฎหมายท่ีออกโดยประธานาธิบดีและ
ฝายบริหาร (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน : 53-64) 
 
 
 



อธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
         พระพุทธเจาตรัสใน “อธิปไตยสูตร” ดังนี้ 
          [479] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อธิปไตย 3 อยางนี้ 3 อยางเปนไฉน คืออัตตาธิปไตย 1 โลกาธิปไตย 
1 ธรรมาธิปไตย 1 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อัตตาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้.....
เธอทําตนเองแลใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหาร
ตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอัตตาธิปไตยฯ 
         ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็โลกาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้.....เธอทําโลก
ใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์    
ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาโลกาธิปไตย 
         ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้.....เธอทํา
ธรรมนั่นแหละใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหารตน
ใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาธรรมาธิปไตย ดูกรภิกษุท้ังหลาย อธิปไตย 3 อยางนี้แลฯ 
(พระไตรปฎก เลมท่ี 20 พระสุตตันตปฎก เลมท่ี 12 อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาตร) 
         อธิปไตยสูตรสามารถอธิบายความหมายทางโลก ดังนี้ อธิปไตยหรือความเปนใหญ โดยนัยแหง
คําสอนในศาสนาพุทธมีอยู 3 ประการคือ 
         1. โลกาธิปไตย หมายถึง การถือกระแสโลกเปนใหญ และโลกในท่ีนี้หมายถึงคน จะเห็นไดใน
คําสอนของพระพุทธองคท่ีตรัสวา โลกคือหมูสัตว ดังนั้นโลกาธิปไตยตามความหมายนี้เทียบไดกับวา 
ประชาธิปไตยท่ีถือคนสวนใหญเปนหลัก 
         2. อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตัวเองเปนใหญ โดยไมนําพาวาคนอ่ืนจะเห็นเปนอยางไร      
จึงนาจะเทียบไดกับคําวา เผด็จการ 
         3. ธรรมาธิปไตย หมายถึง ถือความถูกตองเปนใหญ อันถือไดวาเปนหัวใจท่ีปรากฏอยูไดท้ังใน
โลกาธิปไตย และอัตตาธิปไตย เพราะเปนปจจัยสําคัญในการกํากับใหผูกระทําไมวาจะถือโลกเปนใหญ
ตามขอ 1 หรือถือตัวเองเปนใหญตามขอ 2 ดํารงอยูไดโดยท่ีผูคนในสังคมยอมรับ ในทางตรงกันขาม 
ถาไมมีธรรมาธิปไตยกํากับไมวาจะเปนโลกาธิปไตย หรืออัตตาธิปไตย ท่ีมีอํานาจลนฟาแคไหนถึง     
จุดหนึ่งแลวก็ตองมีอันพังทลายลง เพราะผูคนในสังคมมองเห็นภัยและลุกข้ึนมาตอตานพรอมกัน 
         โดยนัยแหงอธิปไตย 3 ประการดังกลาวขางตน พระพุทธองคไดตรัสสอนเก่ียวกับการกระทํา
ของอมนุษยวาเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงอธิปไตย 3 ประการนี้ ประการใดประการหนึ่ง ท้ังในสวนท่ีเปน
กุศลธรรม และอกุศลกรรม เชน คนทําดีเพราะเห็นตามคนสวนใหญ หรือในทางกลับกัน คนทําชั่ว
เพราะเห็นตามคนสวนใหญ โดยไมพินิจพิจารณาวาท่ีคนสวนใหญทํานั้นถูกหรือผิด 
          จากนัยแหงประชาธิปไตย 3 ประการดังกลาวขางตน เห็นไดอยางชัดเจนวา การปกครองไมวา
จะอยูในลักษณะของโลกาธิปไตย หรืออัตตาธิปไตย หรือพูดงายๆ ในภาวะปจจุบันก็คือ ไมวาจะอยูใน
รูปแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ถาผูนําขาดหลักของธรรมาธิปไตยแลว ก็จะกอความทุกขความ
เดือดรอนใหแกผูไดปกครองท้ังสิ้น (www.br.ac.th/elearning/social/jitraporn/Buddhism%20 
%20M6/unit5_2_1_7.html) 
 
 



บทวิเคราะห 
         ดังยกตัวอยางการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงนําการปกครองระบอบนี้มาใชอยางยาวนาน ผานประสบการณท่ีทาทายมา
อยางโชกโชนถึงกับมีสงครามกลางเมืองจับอาวุธประหัตประหารกัน แตยังคงดํารงรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยไวได แมมีความหลากหลายในรูปแบบตามบริบทของแตละประเทศ แตพอสรุปหลักการ
แหงประชาธิปไตยไวได ดังนี้ 
         1. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย จากหลักการพ้ืนฐานท่ีวามนุษยเปนเจาของชีวิต
ตนเอง มีเสรีภาพท่ีจะดูแลตนเอง เม่ือมาอยูรวมกันเปนชุมชนเปนสังคม ความเปนเจาของชีวิตและ
ความมีเสรีภาพยังคงดํารงอยู แมทฤษฎีการปกครองบางทฤษฎี เชน ทฤษฎีสัญญาประชาคม กลาววา 
การท่ีมนุษยมาอยูรวมกันเปนชุมชนเปนสังคม มนุษยสัญญาวาตนยอมสละเสรีภาพบางสวนใหแก
ชุมชนและสังคม อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวามนุษยมาอยูรวมกับผูอ่ืนตามธรรมชาติของความรัก คือ รัก
คนท่ีเราอยูรวมดวย และความรักนี้เองทําใหมนุษยยอมทําอะไรหลายอยางท่ีไมอาจตามใจตนเองได 
เสาหลักของประชาธิปไตยจึงมี 3 ประการ คือ เสรีภาพ (Liberty) เสมอภาค (Equity) และภราดร
ภาพ (Fraternity) คือ ความรักกันฉันพ่ีนอง 
         2. สังคมตองมีผูจัดการดูแลความสงบเรียบรอยและผลประโยชนตางๆ โดยผูจัดการนี้ตองไดรับ
การมอบอํานาจจากประชาชน ความหลากหลายในรูปแบบของประชาธิปไตยจึงเกิดข้ึน ท้ังวิธีการมอบ
อํานาจ ลักษณะของการจัดการ ลักษณะของผูจัดการ และวิธีการจัดการ 
         3. ลักษณะการจัดการสังคมขนาดใหญมีภารกิจ 3 ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ
ฝายตุลาการ ความหลากหลายในภารกิจแตละฝายตางๆ กันไปในแตละประเทศ หลักการสําคัญ คือ  
             3.1 ฝายนิติบัญญัติ มีภารกิจออกกฎหมายใหสมาชิกในสังคมปฏิบัติ 
             3.2 ฝายบริหาร มีภารกิจนํากฎหมายไปบังคับใชใหตรงตามเจตนารมณ บังเกิดเปนความ
สงบเรียบรอยและผลประโยชนของสังคม 
             3.3 ฝายตุลาการ มีภารกิจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เม่ือมีสมาชิกซ่ึงหมายความรวมท้ัง
ปจเจกชนและผูจัดการดูแลสังคมดวย กระทําการอันฝาฝนตอกฎหมาย 
         4. ภารกิจและผูจัดการภารกิจแตละฝายตองแยกกันทําหนาท่ีเปนอิสระ ในขณะเดียวกันตองมี
การคานอํานาจกันอยางสมดุล ความหลากหลายในรูปแบบการคานอํานาจจึงเกิดข้ึน ซ่ึงแตละประเทศ
ตองแสวงหาความสมดุลในบริบทของตน ยิ่งกวานั้นความสมดุลมีลักษณะเปนพลวัตรผันแปรไปตาม
ความเปนพลวัตรของบริบทดวย 
         5. ทามกลางความหลากหลายของรูปแบบและความผันแปรเปนพลวัตร มีสิ่งหนึ่งท่ีคอนขาง
คงทนยืนยง นั่นคือ คุณธรรมของมนุษยและคุณธรรมของการอยูรวมกัน ท่ีเราเรียกวา หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) เนื่องจากคุณธรรมนี้เปนเครื่องรักษาความเปนมนุษยและเปนเครื่องรักษาสังคม หาก
ปราศจากคุณธรรมมนุษยก็ไมตางจากสัตว และสังคมจะสูญสลายไมอาจอยูรวมกันได หลักนิติธรรมนี้
จึงครอบงําการปกครอง ภารกิจและผูจัดการดูแลภารกิจตางๆ ไวท้ังสิ้น ซ่ึงนาจะตรงกับธรรมาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนานั่นเอง 
         หลักการดังกลาวขางตนถือเปนลักษณะรวมของประชาธิปไตย หากจะเรียกวาประเทศของตน
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองมีหลัก 5 ประการนี้ เปนหลักการปกครองประเทศ แตความ



หลากหลายในรูปแบบและความผันแปรเปนพลวัตรทําใหเกิดความสับสนแกผูขาดความเขาใจและไม
ยึดม่ันในหลักการ ประเทศท่ีสรางเสถียรภาพทางการปกครองและนําไปสูเสถียรภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจได คือ ประเทศท่ีสามารถยอมรับความแตกตางและความผันแปรของรูปแบบ ซ่ึงจะทําให
ประเทศนั้นสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับบริบทของชาติตนไดตอไป 
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