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บทคัดย่อ 

ประชาธิปไตย เป็นแบบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ซ่ึงปวงชนจะตอ้งรักษาสิทธิและท า
หนา้ท่ีของตนเองดว้ยความเสมอภาค มิใหเ้กิดความเสียหายแก่เพื่อนมนุษยห์รือส่วนรวมภายใตก้ฎระเบียบ
ของสังคม โดยเนน้การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ีประชาธิปไตยตอ้งเป็นระบบท่ีสมาชิกจะตอ้ง
แสดงออกซ่ึงเหตุผล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับเพราะเช่ือวา่การด าเนินการใดๆเป็นไปตาม
หลกัการแห่งเหตุผลแลว้ ยอ่มจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติของสังคมอยา่งไม่มีขีดจ ากดั ระบอบ
ประชาธิปไตยจะด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ข้ึนอยูก่บัระดบัการศึกษาของประชาชน การพฒันาเศรษฐกิจ 
บุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย เสถียรภาพของสถาบนัทางการเมืองและพฒันาทางการปกครองและการ
บริหาร นอกจากน้ีคุณค่าของประชาธิปไตยจะใหคุ้ณค่าของประชาธิปไตยจะใหคุ้ณค่าแก่บุคคลและสังคม
เพื่อใหส้ังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมท่ีเช่ือมัน่ในศกัด์ิศรีของเพื่อนมนุษย ์ มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั จึง
จะไดช่ื้อวา่เป็นสังคมท่ีมีคุณค่า 

ค าส าคญั ความเสมอภาค 

  เสถียรภาพ 

  คุณภาพชีวติ 
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Title    :  Democracy 

Author    :  Narong  Loateerachao 

 

Abstract 

Democracy as a rule, people who hold a majority vote. Which people are required to maintain 
their rights and duties with equality not to cause damage to human life or public under the rule of society. 
Emphasis on the participation of the people. However,democracy is a system that requires members to be 
expressive and realistic. In order to obtain an acceptable conclusion. Beccause of we believe that the 
implementation of any of the principles of reason to inevitably result in the development of  social 
integration and quality of unlimited life. Democracy will remain stable depending on the level of public 
education, economic development, Personality of democracy, stability of political institutions and political 
development and administration. Also, the value of democracy to provide value to individuals and society. 
For a democratic society is society that believes in the dignity of mankind, a mutual trust. Therefore be 
called a social value. 

Key words Equalization 

  Stabilization 

  Quality of life 

 

 

 

 

 



ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวธีิการด าเนินชีวติ ซ่ึงยดึหลกัของความเสมอ
ภาค เสรีภาพและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือวา่ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพเท่าเทียมกนั และอ านาจอธิปไตยตอ้งมาจากปวงชน 

ค าว่า “ประชาธิปไตย” ประกอบด้วยค าว่า “ประชา” หมายถึงหมู่คนคือปวงชน กบัค าวา่ 
“อธิปไตย” หมายถึงความเป็นใหญ่  ค าว่า “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวง
ชน”ราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายของค าวา่ “ประชาธิปไตย” ไวใ้นหนงัสือพจนานุกรมของทาง
ราชการวา่ “แบบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเป็นใหญ่” ทั้งน้ีพึงเขา้ใจวา่การท่ีปวงชนจะมีความเป็น
ใหญ่ในการแสดงมิติไดก้็จ  าเป็นท่ีชนทุกคนรวมกนัเป็นปวงชนนั้นตอ้งมี “สิทธิและหนา้ท่ีของ
มนุษยชน” อนัเป็นสิทธิและหนา้ท่ีตามธรรมชาติของทุกคนท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ คือ สิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคซ่ึงมนุษยจ์ะตอ้งใชพ้ร้อมกนักบัหนา้ท่ี มิใหเ้กิดความเสียหายแก่เพื่อนมนุษยอ่ื์น
และหมู่คนอ่ืนหรือปวงชนเป็นส่วนรวม ถา้ชนส่วนมากซ่ึงเป็น “สามญัชน” ถูกตดัสิทธิมนุษยชน
โดยใหมี้หนา้ท่ีแต่อยา่งเดียว สามญัชนก็มีลกัษณะเป็นทาส หรือขา้ไพร่ของชนส่วนนอ้ยซ่ึงมีสิทธิ
ใหญ่ยิง่หรือ “อภิสิทธ์ิชน” แบบการปกครองจึงไม่ใช่ประชาธิปไตย ถา้สามญัชนมีสิทธิมนุษยชน
อยา่งเดียว โดยไม่มีหนา้ท่ี  

ค าวา่ ประชาธิปไตย เป็นศพัทท่ี์น ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากในโลกปัจจุบนั เป็นท่ีน่า
สังเกตวา่ประเทศต่างๆ แมจ้ะมีรูปแบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีแตกต่างกนั แต่
ต่างก็อา้งวา่ประเทศของตนเป็นประชาธิปไตยกนัทั้งส้ิน ในประเทศสังคมนิยมหลายประเทศ เช่น 
อดีตสหภาพโซเวยีต และจีน ต่างก็อา้งวา่ประเทศของตน ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย แต่
เป็นประชาธิปไตยในอีกแง่หน่ึงท่ีเรียกวา่ ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย ์ กล่าวคือ ยนิยอมให้
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในขอบเขตท่ีจ ากดั ส่วนการด าเนินการทางการเมือง ยงัคงตกอยูใ่นมือ
ของผูมี้อ  านาจเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น นอกจากน้ีประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้นของไทย 
หลงัจากไดรั้บเอกราชจากเนเธอร์แลนดใ์นสมยัของประธานาธิบดีซูการ์โน ไดป้ระกาศใชร้ะบอบ
ประชาธิปไตยน าวถีิ จากความหลากหลายของการใหค้วามหมายน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสน ในท่ีน้ี
จะขออธิบายประชาธิปไตยในความหมายของเสรีประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยแบบตะวนัตก
เท่านั้น



ความหมายของประชาธิปไตย 
            1. ความหมายของค าวา่ ประชาธิปไตย ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Democracy ซ่ึงมาจาก
ค าภาษากรีกวา่ Democratia ซ่ึงประกอบดว้ยค า 2 ค  า คือ Demos กบั kratein ค าวา่ Demos หมายถึง 
ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง 
ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดยประชาชน 
            2. ความหมายท่ีเนน้เร่ืองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค นกัปรัชญาการเมืองหลายท่านท่ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่รูปแบบการปกครองท่ีดีก็คือ การปกครองท่ีเคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย ์
เช่ือวา่สมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมเพื่อพฒันาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม นอกจากน้ีระบบการเมืองจะตอ้งเปิด
โอกาส หรือใหเ้สรีภาพแก่ประชาชนในการด าเนินการใดๆ ภายใตก้ฎระเบียบของสังคมดว้ย ซ่ึง
รูปแบบการปกครองดงักล่าวก็คือระบอบประชาธิปไตย 
            3. ความหมายท่ีเนน้การเขา้มีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน ในเม่ือระบอบประชาธิปไตย
ใหค้วามส าคญักบัประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย ใชอ้  านาจน่ีผา่นทางองคก์ร
ทางการเมืองต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง บทบาทของประชาชนในทางการเมือง จึงมี
ความส าคญัมากในระบอบน้ี จนมีผูก้ล่าววา่ ประชาธิปไตยนั้นถือวา่ประชาชน คือ เสียงสวรรค ์เป็น
ระบอบท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมด าเนินการเพื่อสร้างสรรคส์ังคมของตนเอง กิจกรรมการเขา้
ร่วมทางการเมืองของประชาชน อาจเป็นทางออ้มโดยผา่นกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเขา้ไปท าหนา้ท่ีแทน หรืออาจเป็นทางตรง เช่นการประทว้ง การร้องเรียน ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาเป็นตน้ 
            4. ความหมายท่ีเนน้เจตนารมณ์ของประชาชน ประธานาธิบดีอบัราฮมั ลินคอลน์ แห่ง
สหรัฐอเมริกาไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ประชาธิปไตยไวอ้ยา่งกระชบัและคมคายวา่ เป็นการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผูน้ าทาง
การเมืองเป็นผูท่ี้ถือเสมือนเป็นตวัแทนเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลเป็นตวัแทนของพรรค
การเมืองท่ีมีเสียงขา้งมาก หรือไดรั้บเสียงสนบัสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยูใ่นอ านาจต่อไปได้
เม่ือวาระส้ินสุดลง ก็โดยการแสดงใหป้ระชาชนผูเ้ลือกตั้งเห็นวา่ รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อ
เจตนารมณ์ของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่านั้น 
            5. ความหมายตามท่ีมาและขอบเขตอ านาจ มีผูใ้หค้วามหมายของประชาธิปไตยไวว้า่ อ านาจ
สูงสุดมาจากประชาชน ทั้งน้ีโดยอา้งวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมายอ่มมีสิทธิและเสรีภาพ โดยธรรมชาติ 
พวกเขาสามารถท่ีคิดและกระท าการใดๆ ได ้ แต่เม่ือมนุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นสังคม เขาจะสละสิทธ์ิ
และอ านาจบางประการใหก้บัผูป้กครอง เพื่อใชอ้  านาจนั้นด าเนินการภายในกรอบท่ีก าหนด ฉะนั้น
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เราจะพบวา่รัฐบาลในประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีอ านาจท่ีมีขอบเขต 
        จากความหมายอนัหลากหลายของค าวา่ ประชาธิปไตยน้ี จึงอาจสรุปความหมายหลกัได ้ 3 
ประการคือ  
            1. ความหมายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง คือ ระบบความคิดทาง
การเมืองอยา่งหน่ึง อุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางในฐานะท่ีเป็นระบบ
ความคิดทางการเมืองชนิดหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญักบัหลกัการ3ประการ 
                1.1. หลกัมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญา รู้จกัใชเ้หตุผล รู้ดีรู้ชัว่ และสามารถปกครองตนเองได ้
ประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบท่ีสมาชิกจะตอ้งแสดงออกซ่ึงเหตุผล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุปท่ีเป็นท่ี
ยอมรับกนัเช่ือกนัวา่ ถา้การด าเนินการใดๆ เป็นไปตามหลกัการแห่งเหตุผลแลว้ ยอ่มจะส่งผลใหเ้กิด
การพฒันาคุณภาพชีวติของสังคมอยา่งไม่มีขีดจ ากดั 
               1.2. หลกัสิทธิเสรีภาพ ค  าวา่ สิทธิ หมายถึง อ านาจอนัชอบธรรม เสรีภาพ หมายถึง ความมี
อิสระท่ีจะกระท าการใดๆ ได ้ แต่การใชเ้สรีภาพจะตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นดว้ย 
เสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยมีขอบเขตจ ากดัในระดบัหน่ึง ส่ิงท่ีจะมาเป็นตวัจ ากดัเสรีภาพคือ 
กฎหมายขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอาจจ าแนก
ไดด้งัต่อไปน้ี 
                    1.2.1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นซ่ึงอาจแสดงออกในรูป
ของการพดู การเขียน และการโฆษณาถือเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหน่ึง ในสังคม
ประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมท่ีถือวา่ ประชาชน คือเสียงสวรรค ์ เป็นสังคมท่ียนิยอมให้ประชาชนใน
ฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตยเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยเสรี การแสดงความคิดเห็น
จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิง่ดว้ย 
                    1.2.2. เสรีภาพในการรวมกลุ่ม อาจจะเป็นการรวมตวักนัของเกษตรกรท่ีปลูกออ้ย 
จดัตั้งเป็นสหกรณ์ชาวไร่ออ้ย หรืออาจจะเป็นการรวมตวักนัของผูท่ี้มีความสนใจในกิจกรรมทาง
สังคมอยา่งหน่ึงอยา่งใด ร่วมกนัจดัตั้งเป็นสมาคม เป็นตน้ และยงัรวมไปถึงการรวมตวักนัของ
ประชาชนเพื่อเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการใดๆอีก
ดว้ย แต่ทั้งน้ีกิจกรรมอนัเกิดจากเสรีภาพในการรวมกลุ่มจะตอ้งอยูใ่นกรอบแห่ง กฎหมายและ
ศีลธรรมอนัดีของสังคม 
                    1.2.3. เสรีภาพในการนบัถือศาสนา มนุษยแ์ต่ละคนยอ่มมีความเช่ือท่ีเหมือนกนับา้ง 
ต่างกนับา้งเป็นธรรมดา การนบัถือหรือศรัทธาท่ีมนุษยพ์ึงมีต่อความเช่ือศาสนาใดๆ จึงนบัไดว้า่เป็น
เสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหน่ึง 
                    1.2.4. สิทธิและเสรีภาพอ่ืนๆ นอกจากสิทธิและเสรีภาพขา้งตน้แลว้ อุดมการณ์
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ประชาธิปไตยยงัใหค้วามส าคญักบัสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น สิทธิ
จะไดรั้บการคุม้ครองทั้งทางร่างกายและทรัพยสิ์นจากรัฐ สิทธิในเคหสถาน สิทธิและเสรีภาพใน
การเคล่ือนยา้ยท่ีอยูอ่าศยั สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
โดยสุจริตเสรีภาพในทางร่างกายเป็นตน้ 
                1.3. หลกัความเสมอภาค ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนั เป็นหลกัท่ีส าคญัของ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยอีกหลกัการหน่ึง ระบอบประชาธิปไตยเช่ือวา่มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะอยูใ่น
ชนชั้นใด เพศใด มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมอยา่งไรต่างเท่าเทียมกนั ความเท่าเทียม
กนัในท่ีน้ีไม่ใช่ความเท่าเทียมกนัในสติปัญญา ความสามารถ หรือความสูงความต ่า แต่เป็นความเท่า
เทียมกนัในศกัด์ิศรีของความเป็นคน ซ่ึงทุกคนมีสิทธิท่ีจะอยูร่อดในสังคม ความเสมอภาคใน
ระบอบประชาธิปไตยอาจจ าแนกไดเ้ป็น4ประการดงัต่อไปน้ี 
                      1.3.1. ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากแนวความคิดท่ีวา่
ประชาธิปไตย เป็นเร่ืองของการปกครองโดยประชาชน ถือวา่เสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค ์
รัฐประชาธิปไตยจึงตอ้งเปิดโอกาสใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนอยา่ง
กวา้งขวาง ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเม่ืออายถึุงเกณฑ์
ท่ีกฎหมายระบุไว ้ และบตัรเลือกตั้งแต่ละใบจะมีเสียงเพียง 1 เสียงเท่าเทียมกนั ซ่ึงตรงกบัปฏิญญา
สากลแห่งสิทธิมนุษยชนขอ้ 21 (3) ท่ีระบุวา่ เจตจ านงของประชาชนจะตอ้งเป็นมูลฐานแห่งอ านาจ
ของรัฐบาล เจตจ านงเช่นวา่น้ีจะตอ้งแสดงออกทางการเลือกตั้งตามก าหนดเวลาและอยา่งแทจ้ริง 
โดยอาศยัการออกเสียงทัว่ไปและอยา่งเสมอภาค และลงคะแนนเสียงลบั หรือการลงคะแนนโดย
อิสระอยา่งอ่ืนท านองเดียวกนั 
                      1.3.2. ความเสมอภาคท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ในรัฐประชาธิปไตยนั้นจะ
ถือวา่กฎหมายเป็นเสมือนขอ้ก าหนดของสังคมท่ีออกมาโดยมีวตัถุประสงคใ์นการควบคุม
พฤติกรรมท่ีมีผลร้ายต่อสังคมโดยส่วนรวม นัน่คือกฎหมายจะใหค้วามคุม้ครองป้องกนัแก่คนทุก
คนโดยเท่าเทียมกนั และผูท่ี้ละเมิดกฎหมายก็จะไดรั้บโทษทณัฑต์ามท่ีก าหนดหรือถา้มีเหตุอนัควร
ปรานีใหมี้การลดหยอ่นหรือยกเวน้โทษ ก็ควรจะไดรั้บการพิจารณาโดยเท่าเทียมกนัดว้ย 
                      1.3.3. ความเสมอภาคท่ีจะแสวงหาความกา้วหนา้ในชีวิต ในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
รัฐจะตอ้งเปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนสามารถพฒันาตนเองได ้ เช่น จดัใหมี้โรงเรียน วทิยาลยัหรือ
มหาวทิยาลยั ใหเ้พียงพอส าหรับคนท่ีปรารถนาแสวงหาความรู้มีโอกาสรับการศึกษาไดรั้บความรู้ 
และมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถสร้างความกา้วหนา้และความมัน่คงในชีวติใหก้บัตนเอง และ
ตอ้งบริหารระบบของสังคมใหเ้ปิดโอกาสส าหรับทุกๆ คนในการท่ีจะได ้ ท างานโดยสิทธิเท่าเทียม
กนั เช่น การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการสอบคดัเลือกเขา้เป็นขา้ราชการ เป็นตน้ 
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                      1.3.4. ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายความวา่ รัฐ
ประชาธิปไตยจะตอ้งท าใหส้มาชิกทุกคนมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูง กล่าวคือ มีรายไดสู้ง และมี
ความเป็นอยูท่ี่หรูหรากนัทุกคน แต่จะตอ้งพยายามกระจายรายได ้ น าเอาทรัพยากรทางสังคมมาใช้
ประโยชน์ ลดช่องวา่งระหวา่งชนชั้นใหน้อ้ยลงโดยการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือกลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส
กวา่ใหเ้ติบใหญ่และแขง็แรงพอท่ีจะช่วยเหลือตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การท่ีรัฐ
สนบัสนุนโครงการจดัตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพในชนบท โครงการจดัตั้งสหกรณ์ผูผ้ลิต สหกรณ์ผู ้
จ  าหน่ายผลิตภณัฑใ์ด ๆ โครงการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดบัความกินดี อยูดี่ เป็นตน้ 

          2. ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็น
รูปแบบการปกครองมาจากความเช่ือท่ีวา่ ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีประชาชนมี
อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ การปกครองตนเองของประชาชนด าเนินการโดยผา่นผูแ้ทนท่ี
ประชาชนเลือกเขา้ไปท าหนา้ท่ีแทนตนตามระเบียบวธีิท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ เราจึงอาจสรุป
หลกัการท่ีส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดด้งัต่อไปน้ี 
               2.1. หลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หมายความวา่ ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจ
สูงสุดของรัฐ ประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินปัญหาและก าหนดความเป็นไปของพวกเขาเอง แต่มิได้
หมายความวา่ประชาชนทั้งประเทศจะตอ้งมานัง่ถกเถียงหาทางแกปั้ญหา 
               2.2. หลกัอ านาจอธิปไตยโดยปวงชน หมายถึง การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
รูปแบบของการเขา้มีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยูห่ลายทางดว้ยกนัท่ีส าคญั คือ การเลือกตวัแทน
ของตนข้ึนไปท าหนา้ท่ีในรัฐสภา นอกจากน้ีประชาชนอาจท าไดโ้ดยการช่วยรณรงคห์าเสียงให้
ผูส้มคัรท่ีตนนิยมอยูห่รือเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์เดียวกนั เพื่อหาทางผลกัดนัให้
นโยบายของพรรคน ามาใชป้ฏิบติัเป็นตน้ 
               2.3. หลกัอ านาจอธิปไตยเพือ่ประชาชน สังคมประชาธิปไตยนั้น ผูป้กครองหรือผูมี้อ านาจ
ในการบริหารประเทศและรัฐบาลจะตอ้งไม่กระท าไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนในกลุ่มตน
เท่านั้น ผูป้กครองท่ีมาจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้กระท าเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ดว้ยใหส้มกบัความไวว้างใจของประชาชนท่ีเลือกตนเขา้มา
รับหนา้ท่ี ไม่เช่นนั้นเม่ือครบวาระอาจจะไม่ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนในสมยัต่อไปก็ได ้
               2.4. หลกัเหตุผล ประชาธิปไตยประกอบดว้ยหลกัเหตุผล ทั้งน้ีเน่ืองจากคนแต่ละคนต่างก็
มีแนวความคิดในการแกไ้ขปัญหาท่ีแตกต่างกนัไป ถา้คนปราศจากเหตุผลแลว้ สังคมก็อาจยุง่เหยงิ
ไม่ไดข้อ้ยติุท่ีดีและถูกตอ้ง ดงันั้นในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนจะตอ้งร่วมกนัคิด โดยต่างก็
เสนอความคิดเห็นแลว้อาจมีการเปิดอภิปราย มีการวพิากษว์จิารณ์กนัอยา่งกวา้งขวาง ต่างคนต่างรับ
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ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยใจเป็นธรรม ขอ้เสนอหรือความคิดเห็นของใครท่ีมีเหตุผลดีกวา่ก็จะ
ไดรั้บเลือกให้เป็นวธีิการแกไ้ขปัญหานั้นๆต่อไป 
               2.5. หลกัเสียงข้างมาก วธีิการหน่ึงท่ีจะรู้ไดว้า่ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลกัการเพื่อปวง
ชน คือ หลกัเสียงขา้งมาก นัน่คือหลงัจากท่ีผูแ้ทนราษฎรไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น 
วพิากษว์จิารณ์โดยการอภิปรายกนัพอแลว้ ก็จะมีการออกเสียงลงคะแนนกนั ขอ้เสนอท่ีไดรั้บเสียง
ขา้งมากจากท่ีประชุมก็จะไดรั้บเลือกใหน้ าไปปฏิบติั ทั้งน้ีเพราะถือไดว้า่เป็นขอ้เสนอท่ีมีเหตุผลของ
คนส่วนใหญ่ 
               2.6. หลกัความยนิยอม ประชาธิปไตยจะตอ้งมีพื้นฐานมาจากความยนิยอมอีกดว้ย เม่ือ
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และปวงชนไดเ้ลือกตั้งตวัแทนของตนเพื่อใชอ้  านาจ ดงักล่าว จึงถือ
ไดว้า่ผูท่ี้ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มาใชอ้  านาจเหล่าน้ีไดรั้บความยนิยอมจากปวงชน แต่จะมีอ านาจจ ากดั
ตามรัฐธรรมนูญ และยงัถูกจ ากดัช่วงเวลาท่ีไดรั้บความยนิยอม คืออาจอยูใ่นวาระช่วงระยะเวลาหน่ึง 
(วาระครบ 4 ปี เป็นตน้) เม่ือครบวาระหรือมีการยบุสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ หากผูแ้ทนราษฎร
ผูใ้ดไดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจจากประชาชนจะไดรั้บเลือกเขา้มาท าหนา้ท่ีต่อไป 
               2.7. หลกัประนีประนอม ในหลายกรณี หลงัจากท่ีผูแ้ทนราษฎรไดอ้ภิปรายกนัแลว้ และ
เล็งเห็นวา่ขอ้เสนอต่างๆ ท่ีผูแ้ทนแต่ละคนเสนอไปนั้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก หรือมีขอ้
ขดัแยง้กนัไม่มากนกัท่ีประชุมก็อาจใชก้ารประนีประนอมกนั โดยยดึหลกัผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นเกณฑ์ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการลงคะแนนเสียงขา้งมากก็ได ้

               2.8. หลกัความเสมอภาค ประชาธิปไตยเช่ือวา่มนุษยต่์างก็มีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั แมแ้ต่
รัฐธรรมนูญไทย ก็ยอมรับในหลกัการน้ีโดยเขียนไวว้า่ บุคคลยอ่มเสมอภาคกนัในกฎหมาย 
ฐานนัดรศกัด์ิโดยก าเนิดก็ดี โดยแต่งตั้งก็ดี โดยประการอ่ืนก็ดี ไม่กระท าใหเ้กิดอภิสิทธ์ิแต่อยา่งใด
เลย ฉะนั้นกฎหมายในสังคมประชาธิปไตย จึงบงัคบัใชก้บับุคคลทุกคนโดยเสมอหนา้กนัหมด 
               2.9. หลกัเสรีภาพ สังคมประชาธิปไตย นอกจากจะใหค้วามส าคญักบัหลกัความเสมอภาค
แลว้ ยงัใหค้วามส าคญักบัหลกัเสรีภาพดว้ย กล่าวคือ รัฐในระบอบประชาธิปไตยจะตอ้งส่งเสริม
เสรีภาพต่างๆของปวงชน เช่น เสรีภาพในการพูด การเขียน การอบรมศึกษา การรวมตวักนัเป็น
สมาคม เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีเสรีภาพเหล่าน้ีจะถูกจ ากดัโดยกฎหมายนั้นคือ ประชาชนตอ้งไม่ใชเ้สรีภาพ
น้ีเพื่อท าลายหรือรบกวนเสรีภาพของผูอ่ื้น 
               2.10. หลกันิติธรรม หมายถึงการยดึถือกฎหมายเป็นเกณฑก์ติกา และหลกัประกนัความ
เสมอภาคใหป้ระชาชนไดรั้บการคุม้ครอง สิทธิเสรีภาพ และการรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวม เพื่อ
ความถูกตอ้ง สงบเรียบร้อยและชอบธรรม โดยรัฐบาลจะตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายแก่คนทุกคนโดยเท่า
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เทียมกนั ไม่ใหมี้การละเมิดสิทธิ เพราะเหตุแห่งความเป็นผูมี้อิทธิพล ยศฐาบรรดาศกัด์ิ เงินทอง 
หรืออภิสิทธ์ิอ่ืนๆ 
               2.11. หลกัการปกครองตนเอง เม่ือสังคมประชาธิปไตยใหค้วามส าคญักบัหลกัความเสมอ
ภาคและหลกัเหตุผล เช่ือวา่มนุษยส์ามารถปรับปรุงตวัเองใหก้า้วหนา้ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองได ้ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดป้กครองตนเอง ทั้งน้ีเพราะพวกเขารู้ดีกวา่คนอ่ืนๆ วา่
ตนเองตอ้งการอะไร หรือส่ิงใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของพวกเขา ซ่ึงผลประโยชน์เหล่าน้ีอาจจะอยูใ่น
แง่รูปธรรม เช่น สวสัดิการทางสังคมต่างๆ หรืออาจจะอยูใ่นแง่ของนามธรรม เช่น เสรีภาพในการ
รวมตวักนัเป็นสมาคมก็ได ้

         3. ความหมายในเชิงวิถีวชีิวติของประชาชน วถีิชีวติของประชาชน หมายถึง วธีิการในการ
ด าเนินชีวติของคนในสังคมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความเช่ืออยูว่า่
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไร้เสถียรภาพ ถา้บุคคลหรือสมาชิกของสังคมขาดแบบ
แผนของความเช่ือ ทศันคติและค่านิยมท่ีเป็นประชาธิปไตยวถีิชีวติแบบประชาธิปไตยอาจจ าแนกได้
ดงัต่อไปน้ี 
            3.1. ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างกนั ในทางปฏิบติัแมว้า่มนุษยจ์ะ
ไม่ไดใ้ชเ้หตุผลตลอดเวลา แต่ก็ควรใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ เพราะการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 
โดยการใชเ้หตุผล จะน ามาซ่ึงขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยไม่ก่อใหเ้กิดความรุนแรง ซ่ึงจะเป็นผล
ใหเ้กิดความแตกแยกข้ึนในสังคม 
            3.2. รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่อย่างมีสติสัมปชัญญะ ปราศจากอคติ และมีความ
อดทนต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตน 
            3.3. มีน า้ใจประชาธิปไตย กล่าวคือ มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ไม่นิยมการยอมตามความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น นอกจากจะถูกลบลา้งดว้ยเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือกวา่ ยอมรับเสียงขา้งมาก เคารพใน
ศกัด์ิศรี สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั มีจิตใจกวา้งขวาง พร้อมท่ีจะ
ยอมรับการวพิากษว์ิจารณ์จากผูอ่ื้นและพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ 
            3.4. สนใจกจิการบ้านเมืองและเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยถือวา่เป็นหนา้ท่ี เคารพ
กฎเกณฑห์รือกติกาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยา่งเคร่งครัด 
            3.5. รู้จักประนีประนอมมากกว่าทีจ่ะดึงดันเอาชนะกนัโดยอาศยัการขู่เข็ญ บงัคบัใหอี้กฝ่าย
หน่ึงยอมรับในเง่ือนไขของฝ่ายตนแต่ฝ่ายเดียว 
            3.6. มองโลกในแง่ดี สมาชิกของสังคมประชาธิปไตยจะตอ้งมีศรัทธาและความหวงัต่อชีวติ
เสมอกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยนั้นอาจตอ้งใชเ้วลา ความอดทน อดกลั้น จึงเป็น
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ส่ิงจ าเป็นยิง่ 
            3.7. มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม เม่ือสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยเกิดความรู้สึกวา่
ตนเองเป็นเจา้ของประเทศ และประเทศเป็นของทุกคนแลว้ ทุกคนจะเกิดความรัก ความภกัดีต่อชาติ
บา้นเมือง ต่างพยายามท่ีจะประพฤติตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย และศีลธรรมอนัดีงาม และต่าง
ก็จะพยายามท าตนเป็นพลเมืองดี ช่วยกนับ ารุงรักษาสาธารณสมบติั ช่วยเหลือผูท่ี้ตกทุกขไ์ดย้ากใน
รูปของสังคมสงเคราะห์ เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาบา้นเมืองใหส้ะอาดร่มเยน็ เป็นตน้ 

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
โดยมีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและพระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขใชอ้ านาจทาง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมาตรา 3 ในวรรคสอง บญัญติัวา่ การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล คือองคก์รท่ีใชอ้  านาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งองคก์รอ่ืนๆตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม ซ่ึง
ถือวา่เป็นหลกัพื้นฐานของกฎหมายและเป็นอุดมการณ์สูงสุดของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีบญัญติัรับรองเร่ืองหลกันิติ
ธรรมไวใ้นรัฐธรรมนูญ  

ค าว่า “รัฐธรรมนูญ” ประกอบด้วยค าว่า “รัฐ” หมายถึงบ้านเมืองหรือแผ่นดินกบัค าว่า 
“ธรรมนูญ” หมายถึงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบการ รัฐธรรมนูญ จึงหมายถึงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
การปกครองแผน่ดินหรือรัฐ บางคร้ังเรียกกฎหมายชนิดน้ีวา่ “ธรรมนูญการปกครองแผน่ดิน” หรือ 
“ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร” บางประเทศเรียกวา่ “ธรรมนูญ” ตามภาษาของเขาซ่ึงแปล
เป็นไทยวา่ “กฎบตัร” และ “กฎหมายวางระเบียบปกครองรัฐ” มีผูเ้ขา้ใจผดิวา่ประเทศใดมี
รัฐธรรมนูญ ประเทศนั้นก็มีการปกครองแบบประชาธิปไตย อนัท่ีจริงนั้นรัฐธรรมนูญเป็นเพียง
ระเบียบการท่ีเขียนเป็นกฎหมายวา่ประเทศ (รัฐ) นั้น ๆ ปกครองกนัแบบใด แทนท่ีจะปล่อยใหผู้มี้
อ  านาจปกครองกระท าตามความพอใจของตนโดยไม่มีขอ้ก าหนดไว ้  รัฐธรรมนูญแต่ล าพงัยงัไม่
เป็นแบบการปกครองประชาธิปไตยเสมอไป อาทิ บางประเทศปกครองตามแบบเผด็จการก็มี
รัฐธรรมนูญเผด็จการของตน เช่น ประเทศอิตาลีสมยัมุสโสลินีท่ีเป็นจอมเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญ 
ประเทศสเปนและโปรตุเกสปัจจุบนัท่ีปกครองแบบเผด็จการก็มีกฎหมายซ่ึงมีลกัษณะเป็น
รัฐธรรมนูญท่ีก าหนดระเบียบการปกครองประเทศทั้งสองนั้นตามแบบเผด็จการ รัฐบาลถนอม
ประภาสปกครองตามแบบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญท่ีเรียกวา่ “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร”  
ฉะนั้นตอ้งพิจารณารายละเอียดในตวับทของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบบั ถา้รัฐธรรมนูญฉบบัใดใหถื้อ
มติปวงชนเป็นใหญ่และใหสิ้ทธิของมนุษยชนแก่ประชาชน รัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นประชาธิปไตย ถา้
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รัฐธรรมนูญฉบบัใดถือตามความเห็นชอบของอภิสิทธ์ิชนและจ ากดัสิทธิมนุษยชนท่ีประชาชนพึงมี
ได ้ รัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย มนุษยชนแบบการปกครองก็เกินขอบเขตของ
ประชาธิปไตย 

โดยมีรัฐธรรมนูญเขียนเป็นกฎหมายใหส้ามญัชนหมดสภาพเป็น ”ขา้ไพร่” และใหมี้สิทธิ
มนุษยชนเสมอภาคกบันายทุน แต่ในทางปฏิบติันั้นนายทุนไดเ้ปรียบเพราะอาศยัทุนใชจ่้ายเพื่อใช้
สิทธิมนุษยชนของตนไดม้ากกวา่สามญัชน นายทุนยุโรปส่วนท่ีสะสมทุนไวไ้ดม้หาศาลจึงเป็น
นายทุนยิง่ใหญ่ท่ีสุดซ่ึงเรียกวา่ “จกัรวรรดินิยม” นั้นไดแ้ผอ่  านาจไปยงัอเมริกา ญ่ีปุ่น แลว้ก่อใหเ้กิด
นายทุนจกัรวรรดินิยมอเมริกนัและญ่ีปุ่นข้ึน พวกนายทุนมหาศาลเหล่าน้ีไดแ้ผอ่  านาจเขา้มาใน
ประเทศดอ้ยพฒันาซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดว้ย รัชกาลท่ี ๕ ไดท้รงประกาศยกเลิกการปกครองทาส 
แต่การปกครองแบบศกัดินายงัมีอยู ่ชนชาวไทยปัจจุบนัจึงมีฐานะและวธีิครองชีพต่าง ๆ กนัมากมาย
หลายชนชั้นวรรณะตามวธีิศกัดินาและวธีินายทุนสมยัใหม่ เราเห็นไดแ้ก่นยัน์ตาของเขาเองวา่ 
ภายในปวงชนปัจจุบนัน้ีมีคนไร้สมบติัตอ้งเป็นลูกจา้งของนายทุน ชาวนา ชาวประมง ชาวสวน 
ชาวไร่ ช่างฝีมือ ผูท้  ามาหากินโดยแรงงานของตนเอง บุคคลส่วนมากดงักล่าวแลว้อตัคดัขดัสน ส่วน
นอ้ยมีรายไดพ้อท าพอกิน มีชนผูมี้ทุนนอ้ยรายไดพ้อท าพอกิน มีคนชั้นกลางรายไดป้านกลางพอมี
เหลือเก็บสะสมได ้ มีนายทุนรายไดค้่อนขา้งมาก มีนายทุนใหญ่มหาศาลรายไดม้ากมายลน้เหลือ
เน่ืองจากอาศยัทุนมหาศาลสมยัใหม่และรับช่วงทุนมหาศาลศกัดินา อาจจดัชนจ าพวกปลีกยอ่ยต่าง 
ๆ ภายในปวงชนไทยตามจ านวนส่วนขา้งนอ้ย และส่วนขา้งมากเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ 

         1. อภิสิทธ์ิชน คือชนจ านวนส่วนขา้งนอ้ยท่ีสุดของปวงชนไดแ้ก่ นายทุนยิง่ใหญ่มหาศาล 
เน่ืองจากสะสมทุนสมยัใหมแ่ละรับช่วงสมบติัศกัดินา มีฐานะดีท่ีสุดยิง่กวา่คนจ านวนมากในชาติ 
อภิสิทธ์ิชนหมายความรวมถึงสมุนท่ีตอ้งการรักษาอ านาจและสิทธิของอภิสิทธ์ิชนไว ้

         2. สามัญชน คือชนจ านวนส่วนมากท่ีสุดของปวงชน ประกอบดว้ยชนทุกฐานะและอาชีพท่ี
ไม่ใช่ประเภทอภิสิทธ์ิชน 

รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในประเทศประชาธิปไตยนั้น ไม่ไดมี้
รูปแบบการปกครองเหมือนๆ กนัทั้งหมด นกัวชิาการไดพ้ยายามเสนอหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีอาจใช้
แบ่งรูปแบบการปกครองของประเทศประชาธิปไตยมากมายดว้ยกนั สรุปไดเ้ป็น 2 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
         1.หลกัประมุขของประเทศแบ่งรูปแบบประชาธิปไตยได2้ลกัษณะคือ 
              1) มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข พระมหากษตัริยจ์ะทรงใชอ้ านาจอธิปไตย ซ่ึงเป็นของ
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ปวงชน โดยใชอ้งคก์รแยกกนัเป็น 3 ทางคือ 
ทรงใชอ้ านาจนิติบญัญติัโดยผา่นทางรัฐสภา อ านาจบริหารโดยผา่นทางคณะรัฐมนตรี และอ านาจ
ตุลาการโดยผา่นทางศาล ส่วนองคพ์ระมหากษตัริยจ์ะทรงเป็นกลางในทางการเมือง เช่น ไทย 
องักฤษ เป็นตน้ 
2) มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ผูด้  ารงต าแหน่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ท า
หนา้ท่ีเป็นประมุขของรัฐเพียงหนา้ท่ีเดียว เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ฯลฯ และบางประเทศ
ประธานาธิบดีท าหนา้ท่ีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารดว้ย เช่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ฯลฯ 
2.หลกัการรวมและการแยกอ านาจ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 
1 ) แบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไดแ้ก่ การมีเฉพาะผูแ้ทนราษฎรเพียงสภาเดียว
หรืออาจมี 2 สภาก็ได ้ มีทั้งสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงตวัแทนหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีประชาชน
เป็นผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง และวฒิุสภาซ่ึงเป็นสภาของผูท้รงคุณวฒิุ 
ส่วนมากสมาชิกไดม้าจากการแต่งตั้ง แต่สมาชิกวฒิุสภาในบางประเทศก็มาจากการเลือกตั้ง ช่ือสภา
อาจเรียกต่างกนัได ้ เช่น ในองักฤษเรียกสภาผูแ้ทนราษฎรวา่ สภาล่างและวฒิุสภาวา่ สภาสูงหรือ
สภาขนุนาง แต่โดยหลกัการสภาทั้งสองตอ้งประชุมร่วมกนัรวมกนัเป็น รัฐสภา ผูใ้ชอ้  านาจนิติ
บญัญติัและอ านายบริหาร คือมีอ านาจในการออกกฎหมายเพื่อใชป้กครองประเทศ และมีอ านาจ
บริหารในการใหค้วามเห็นชอบหรือจดัตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหารของรัฐบาลดว้ย คือ 
รัฐบาลบริหารดว้ยความไวว้างใจของรัฐสภา ในทางปฏิบติัถือกนัเป็นหลกัเกณฑว์า่ สมาชิกสภา
กลุ่มหรือพรรคการเองท่ีมีเสียงขา้งมากสนบัสนุนจะไดสิ้ทธิในการจดัตั้งรัฐบาล เพื่อท าหนา้ท่ี
บริหารบา้นเมือง แต่รัฐบาลจะตอ้งอยูใ่นความควบคุมของสมาชิกรัฐสภา ลกัษณะดงักล่าวน้ี รัฐสภา
และรัฐบาลต่างท าหนา้ท่ีของตน แต่รัฐสภาควบคุมรัฐบาลดว้ยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ และ
อาจลงมติไม่ไวว้างใจเพื่อให้รัฐบาลลาออกได ้ ส่วนรัฐบาลก็อาจยบุสภาได ้ ท าใหเ้กิดความสมดุล
แห่งอ านาจ 
2) แบบประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัแบบรัฐสภา 
การมีรัฐสภาเหมือนกนั แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั คือ การมีประธานาธิบดีเป็นผูใ้ชอ้  านาจบริหาร 
โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหนา้ท่ีในการจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึนมาชุดหน่ึง เพื่อบริหาร
ประเทศและรับผดิชอบร่วมกนั ส่วนอ านาจนิติบญัญติันั้นก็ยงัคงตกอยูท่ี่รัฐสภา การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีน้ี ทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรต่างก็
ไดรั้บเลือกจากประชาชน ทั้งสองฝ่าย จึงตอ้งรับผดิชอบโดยตรงต่อประชาชน ส่วนอ านาจตุลาการ
ยงัคงเป็นอิสระ ฉะนั้นอ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ต่างก็เป็นอิสระและ
แยกกนั สถาบนัผูใ้ชอ้  านาจทั้งสามจะเป็นตวัท่ีคอยยบัย ั้งและถ่วงดุลกนัและกนั ไม่ใหฝ่้ายหน่ึงฝ่าย
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ใดใชอ้ านาจเกินขอบเขต เช่น การปกครองของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 
3) แบบกึง่รัฐสภากึง่ประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบน้ีประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของ
รัฐและบริหารราชการแผน่ดินร่วมกบันายรัฐมนตรี ในดา้นการบริหารนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นผูล้ง
นามประกาศใชก้ฎหมาย และคณะรัฐมนตรีก็ยงัคงเป็นผูใ้ชอ้  านาจบริหาร แต่ตอ้งรับผดิชอบต่อ
รัฐสภา ส่วนรัฐสภาเองก็ยงัคงท าหนา้ท่ีส าคญั คือ ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผน่ดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตย แบบน้ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายต่างประเทศและ
การเมืองโดยทัว่ๆ ไปทั้งยงัท าหนา้ท่ีอนุญาตตุลาการ ระหวา่งรัฐสภากบัคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ียงั
มีอ านาจยบุสภาไดด้ว้ย จึงมีอ านาจมาก เช่น อินเดีย ฝร่ังเศส 

ประเภทของระบอบประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1.ประชาธิปไตยโดยทางตรง เป็นรูปแบบการปกครองท่ีใหป้ระชาชนทั้งประเทศ เป็นผูใ้ชอ้  านาจใน
การปกครองโดยตรง ดว้ยการประชุมร่วมกนั พิจารณา ตดัสินปัญหาร่วมกนัในท่ีประชุมโดยตรง 
และจะเป็นผูเ้ลือกตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของรัฐโดยตรง เราจะเห็นวา่ประชาธิปไตยประเภทน้ีจะ
ใชไ้ดใ้นเชิงปฏิบติัจริงๆ ก็แต่เฉพาะในสังคมเล็กๆ หรือประเทศเล็กๆ ท่ีมีสมาชิกจ านวนนอ้ย ซ่ึงแต่
ละคนมีโอกาสอภิปราย วพิากษว์จิารณ์ และพิจารณาปัญหาต่างๆ อยา่งละเอียดและมีเหตุผล แต่ถา้
น าเอาประชาธิปไตยประเภทน้ีมาใชก้บัสังคมขนาดใหญ่ท่ีมีสมาชิกจ านวนมากแลว้จะเป็นอุปสรรค 
เน่ืองจากความไม่พร้อมเพรียงกนั และการท่ีจะหาสถานท่ีประชุมขนาดใหญ่ เพื่อจะให้ประชาชนทั้ง
ประเทศมาประชุมในท่ีเดียวกนัยอ่มเป็นไปไดย้ากยิง่ 
2.ประชาธิปไตยโดยทางอ้อม เป็นประชาธิปไตยอีกประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากประเทศ
ต่างๆ ของโลกไดข้ยายตวัออกไปมาก ประชาชนพลเมืองเพิ่มข้ึนปัญหาต่างๆเกิดข้ึนมามาก ฉะนั้น
โอกาสท่ีประชาชนทั้งประเทศจะมานัง่ปรึกษาหารือกนั เพื่อแกปั้ญหากนัแบบประชาธิปไตยโดย
ทางตรงยอ่มเป็นไปไม่ได ้ เพื่อแกไ้ขอุปสรรคน้ีแทนท่ีประชาชนทุกคนจะตอ้งมาประชุมร่วมกนัเพื่อ
พิจารณาตดัสินปัญหาใด ก็จะใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเลือกตวัแทนหรือท่ีรู้จกัในนาม สมาชิก
รัฐสภา เขา้ไปสู่ท่ีประชุมแทน ส่วนลกัษณะและวธีิการเลือกสมาชิกรัฐสภาของประชาชนในแต่ละ
ประเทศจะแตกต่างกนัไป 

หัวใจและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย 
              เน่ืองจากในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวา่เป็นการปกครองของประชาชน บทบาททาง
การเมืองของประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยจึงเป็นหวัใจของระบบน้ี ดงันั้นการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชน จึงถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัยิง่การเขา้มามี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น การไปลงคะแนนเสียง
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เลือกตั้ง การพดูคุยเร่ืองการเมือง การช่วยพรรคการเมืองในการรณรงคห์าเสียง การเขา้ร่วมประชุม
ทางการเมืองการเป็นผูส้มคัรเขา้รับเลือกตั้ง หรือแมแ้ต่การเดินขบวนประทว้ง หรือสนบัสนุนการ
ด าเนินการของรัฐท่ียงัผลให้ตนเองไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์  
            ลกัษณะหรือรูปแบบของการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีส าคญัยิง่ในประเทศ
ประชาธิปไตย อาจแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
            1.การเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความ
ตอ้งการ มีผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ เหมือนๆ กนัรวมตวักนัโดยมีการจดัองคก์รอยา่งเป็นระบบ 
กลุ่มผลประโยชน์น้ีจะท าหนา้ท่ีในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยการเรียกร้องใหรั้ฐบาล
ด าเนินการสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่ม เช่น กรรมกรรวมตวักนัจดัตั้งสหภาพแรงงานข้ึน 
และใชส้หภาพแรงงานเป็นฐานในการเรียกร้องใหรั้ฐบาลประกนัค่าจา้งขั้นต ่าในอตัราท่ีก าหนด 
ตวัอยา่งของกลุ่มผลประโยชน์โดยทัว่ไปมกัรวมตวักนัเป็นองคก์รต่างๆ เช่น สโมสร สมาคม ชมรม 
กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ทั้งน้ียอมแตกต่างไปในแต่ละประเทศ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระบบการเมือง การปกครอง 
สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจ แต่ละกลุ่มผลประโยชน์ของทุกสังคมมกัมีความ
คลา้ยคลึงกนัในเร่ืองต่อไปน้ี 
            1.1.ความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
            1.2.ความมุ่งหมายท่ีจะเขา้ถึงหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบายของรัฐ 
            1.3.การใชโ้อกาส และวธีิการเท่าท่ีจะด าเนินการไดเ้พื่อท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ เช่น การ
เรียกร้อง 
การบริการและสวสัดิการ การคดัคา้นนโยบายบางอยา่ง การเขา้ไปแทรกแซงในการแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีความส าคญัทางการเมือง คือ ความสามารถใน
การรวบรวมประชาชนใหเ้ป็นปึกแผน่ได ้ และเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลไดค้  านึงถึงประโยชน์อนัเป็น
พลงัท่ีท าใหเ้กิดความส านึกทางการเมือง และเสริมสร้างพฒันาการทางการเมืองใหมี้ความกา้วหนา้
มัน่คงในประเทศประชาธิปไตยนั้น รัฐจะใหเ้สรีภาพกบัประชาชนในการจดัตั้งกลุ่ม สมาคม 
ประเทศประชาธิปไตยท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจสังคมยิง่เจริญกา้วหนา้มาก กลุ่มองคก์ร หรือสมาคม
ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของประชาชนก็จะมากตามไปดว้ย แต่ละกลุ่มต่างก็มีผลประโยชน์ท่ีเป็นตวั
ของตนเอง และต่างก็จะพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่ม รัฐบาลใน
ฐานะผูใ้ชอ้  านาจบริหารจึงจ าเป็นตอ้งรับฟังขอ้เรียกร้องของประชาชน และจ าเป็นตอ้งปรับปรุง
กลไกทางการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพพร้อมท่ีจะสนองตอบต่อขอ้เรียกร้องไดอ้ยา่งเหมาะสม 
            2.การเข้ามามีส่วนร่วมในพรรคการเมือง พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอุดมการณ์และ
นโยบายทางการเมืองสอดคลอ้งกนั รวมตวักนัโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้ไปมีบทบาททางการเมือง 
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น าเอานโยบายไปปฏิบติัหรือเพื่อท่ีจะจดัตั้งรัฐบาล การเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โดยการสมคัรเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดๆ ท่ีเช่ือวา่มีแนวนโยบายตรงกบัความตอ้งการของ
ตนมากท่ีสุด การช่วยพรรคการเมืองในการรณรงคห์าเสียงหรือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ตลอดจนการสมคัรเขา้รับการเลือกตั้งโดยสังกดัพรรคการเมืองใดๆ นั้นถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมท่ี
จ าเป็นยิง่ของระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นระบบ การปกครองของประชาชนและโดยประชาชน ถา้
พรรคการเมืองท่ีสังกดัไม่ท าตามนโยบายท่ีประกาศไว ้ สมาชิกก็อาจถอนตวัไปใหก้ารสนบัสนุน
พรรคการเมืองอ่ืนท่ีประชาชนไม่ศรัทธา พรรคการเมืองนั้นก็จะไม่อาจด ารงอยูไ่ด ้
            3.การเข้ามามีส่วนร่วมในการเลอืกตั้ง การเลอืกตั้ง หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนเลือก
บุคคล หือกลุ่มบุคคลเพื่อเขา้ไปเป็นตวัแทนรักษาผลประโยชน์ของประชาชน เม่ือยอมรับกนัวา่
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ
ประชาชน รูปธรรมของแนวคิดน้ีอาจเห็นไดจ้ากการท่ีประชาชนใชสิ้ทธิของตนเลือกตวัแทนหรือ
การผา่นทางกระบวนการเลือกตั้ง สิทธิในการเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีบุคคลแต่ละคน จะ
พึงไดรั้บในระบอบประชาธิปไตย แต่ประเทศท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง ก็
หาไดห้มายความวา่ ประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้น
จะตอ้งตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีส าคญั 6 ประการ คือ 
            1) หลกัการเลือกตั้งโดยอิสระ จะตอ้งใหบุ้คคลผูใ้ชสิ้ทธิมีโอกาสใชดุ้ลยพินิจเลือกผูส้มคัร
ใดๆ อยา่งเตม็ท่ี ไม่มีการกระท าในลกัษณะของการข่มขู่บงัคบั จา้งวานหรือใชอิ้ทธิพลบีบคั้นให้
บุคคลไปใชสิ้ทธิเลือกผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง 
            2) หลกัการเลือกตั้งโดยลบั หมายความวา่ผูใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเท่านั้นท่ีจะรู้วา่ลงคะแนน
ใหผู้ส้มคัรคนใด หลกัการน้ีจะช่วยสนบัสนุนหลกัการแรก เป็นการเปิดโอกาสไม่ใหมี้การข่มขู่
บงัคบัในการเลือกตั้ง เพราะจะไม่มีใครทราบนอกจากผูไ้ปใชสิ้ทธิเอง แมจ้ะมีการข่มขู่บงัคบัเกิดข้ึน
บา้ง แต่ก็ไร้ผลทางการเมือง เพราะจะไม่อาจหาหลกัฐานใดๆ มาพิสูจน์ไดว้า่ผูท่ี้ถูกข่มขู่ได้
ลงคะแนนเสียงไปตามนั้นหรือไม่ 
            3) หลกัการเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะตอ้งเปิดโอกาส
ใหมี้ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งอยา่งกวา้งขวาง เม่ือมีผูส้มคัรมากก็เท่ากบัเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีตวัเลือกท่ีหลากหลาย ผูส้มคัรต่างก็มีแนวคิด มีนโยบาย ตลอดจนแนวทางในการ
บริหารราชการแผน่ดินท่ีเป็นของตนเอง ประชาชนก็จะมีโอกาสเลือกผูแ้ทนท่ีตรงกบัเจตนารมณ์
ของตนมากท่ีสุดเขา้ไปเป็นปากเสียงแทนตนเองได ้ นอกจากน้ีการเลือกตั้งท่ีแทจ้ริงยงัตอ้งค านึงถึง
ความบริสุทธ์ิยติุธรรม จะตอ้งไม่มีการโกงการเลือกตั้งเกิดข้ึนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆดว้ย 
            4) หลกัการเลือกตั้งในระยะเวลาท่ีก าหนด หมายถึง วาระการด ารงต าแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บการ
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เลือกตั้งไปท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนปวงชนนั้นจะตอ้งแน่นอน เช่น 4 ปี ทั้งน้ีก็เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนในฐานะเจา้ของอ านาจไดต้รวจสอบและประเมินการท างานของผูแ้ทนของตนวา่ มี
ผลงานมากนอ้ยเพียงไร สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพวกเขาไดม้ากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีจะช่วย
กระตุน้ใหผู้แ้ทนกระตือรือร้น ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี โดยรับผดิชอบต่อประชาชนเจา้ของประเทศอยา่ง
เตม็ความสามารถ 
            5) หลกัความเสมอภาค หมายความวา่ คะแนนเสียงของประชาชนท่ีไปใชสิ้ทธิในการ
เลือกตั้งนั้นทุกคนจะมีค่าเท่ากบัหน่ึงหรือ หน่ึงคนหน่ึงเสียง เท่ากนัหมดไม่วา่จะยากดีมีจนหรือมี
ต าแหน่งระดบัใด จะไม่มีใครท่ีมีอภิสิทธ์ิเหนือบุคคลอ่ืนๆ 
            6) หลกัการใหสิ้ทธิทัว่ถว้น หมายความ การเลือกตั้งท่ีเป็นประชาธิปไตยนั้นจะตอ้งไม่มีการ
จ ากดัเพศ ไม่วา่เพศชายหรือหญิงต่างมีความเท่าเทียมกนัในสิทธิทางการเมือง และรัฐประชาธิปไตย
จะตอ้งอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูมี้สิทธิสามารถไปใชสิ้ทธิของตนเองได ้ เช่น จดัใหมี้หน่วย
เลือกตั้งอยา่งทัว่ถึงทุกเขต มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรู้และเขา้ใจถึงวนั เวลา 
หลกัเกณฑ ์ และวธีิการในการเลือกตั้ง ในประเทศประชาธิปไตยบางประเทศยนิยอมใหมี้การ
ลงคะแนนเสียงทางไปรษณียไ์ดด้ว้ย 

            4.การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวพิากษ์วจิารณ์รัฐบาล 
            ในประเทศประชาธิปไตย รัฐบาลจะตอ้งรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงเป็นความตอ้งการของ
ประชาชน รัฐบาลถือเป็นตวัแทนของประชาชนท่ีเขา้ไปใชอ้ านาจในการบริหารราชแผน่ดินเพื่อ
บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขใหก้บัประชาชน การบริหารงานของรัฐบาล จึงส่งผลโดยตรงต่อประชาชน การ
กระท าการบางอยา่งของขา้ราชการในฐานะท่ีเป็นผูน้ าเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบติัอาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแมแ้ต่นโยบายเองอาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อการด ารงชีวติตามปกติของ
บุคคลบางคนบางกลุ่มคน เหล่าน้ีในฐานะเจา้ของประเทศต่างมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น
วพิากษว์จิารณ์รัฐบาลได ้

             ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อระบอบประชาธิปไตย 
             ระบอบประชาธิปไตยไม่อาจด ารงอยูไ่ดดว้ยตวัของมนัเอง จึงจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะ
เป็นตวัคอยใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยใหร้ะบอบน้ีด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 
             1.ระดบัการศึกษาของประชาชน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเอ้ือต่อระบอบประชาธิปไตย คือ ในเม่ือ
คนในสังคมไดรั้บการศึกษาดี มีเหตุผล มกัจะติดตามข่าวสารทางการเมือง มีความสนใจทาง
การเมืองและมีความรู้ความเขา้ใจวา่ตนเองเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม นโยบายใดๆท่ีสังคม
ออกมาก็ยอ่มท่ีจะมีผลกระทบต่อเขาโดยตรง จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการศึกษาดีมกัจะ
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เขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
            2.การพฒันาเศรษฐกิจ จะพบวา่ประเทศพฒันานั้นจะมีระดบัของความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจสูงกวา่ประเทศดว้ยพฒันาทัว่ไป นอกจากน้ียงัเป็นผลใหส้ังคมมีสวสัดิการต่างๆท่ีดี เช่น 
การศึกษา การรักษาพยาบาล ฯลฯ นอกจากเศรษฐกิจท่ีดีมัน่คงจะช่วยใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเขา้มี
ส่วนร่วมทางการเมืองดว้ยความสมคัรใจ ไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลหรือการถูก ชกัจูง ขู่เขญ็ใดๆ และ
ยงัมีผลใหร้ะบอบประชาธิปไตย ด าเนินไปดว้ยดี และมีเสถียรภาพดว้ย 
            3.บุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งผลใหร้ะบอบประชาธิปไตยย ัง่ยนือยู่
ได ้ ลกัษณะของบุคลิกภาพเหล่าน้ีคือความสนใจท่ีจะมีต่อกิจการบา้นเมือง เม่ือสนใจแลว้ก็มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะติดตามความเป็นไป มีการถกเถียงวพิากษว์จิารณ์อยา่งมีเหตุผล ไร้อคติ และท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ การเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยถือเสมือนวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีตนจะตอ้งท า หรือท่ีตน
จะตอ้งรับผดิชอบในฐานะสมาชิกผูห้น่ึงของสังคม 
            4.เสถียรภาพของสถาบนัทางการเมือง มีส่วนช่วยใหร้ะบอบประชาธิปไตยกา้วหนา้มัน่คง
ดว้ย นัน่คือ เม่ือสถาบนัหรือองคก์รทางการเมืองเป็นท่ียอมรับของประชาชน ประชาชนก็จะมีความ
ศรัทธา และจะเขา้ไปเป็นสมาชิก หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมมากข้ึน เช่น เม่ือพรรคการเมืองมัน่คง
สามารถแสดงออกซ่ึงเจตนาของสมาชิกไดอ้ยา่งแจ่มชดั นโยบายท่ีออกมาก็ไดรั้บการเช่ือถือและ
น ามาปฏิบติั ประชาชนจะมีความศรัทธาพรรคการเมืองนั้น และเขา้มาเป็นสมาชิกเพิ่มข้ึน ซ่ึงก็
เท่ากบัเป็นการเก้ือกลูใหร้ะบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพยิง่ข้ึนดว้ย 
             5.พฒันาการทางการปกครองและการบริหาร ปัจจยัหน่ึงท่ีเอ้ือต่อระบอบประชาธิปไตย คือ
การปกครองและการบริหารตอ้งมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
นโยบายของรัฐบาลตรงตามเจตนารมณ์และมีผลดีต่อประชาชน คือ ประชาชนไดมี้โอกาส ไดมี้
ส่วนร่วมและไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานอยา่งทัว่ถึง ส่งผลใหป้ระชาชนเขา้ใจศรัทธาและยดึ
มัน่การเมืองระบอบประชาธิปไตยเพิ่มข้ึน เจา้ของมีส่วนร่วมสนบัสนุนใหเ้กิดความมัน่คงทางการ
เมืองมากข้ึนไปดว้ย 

             คุณค่าของประชาธิปไตย 
             1.คุณค่าต่อบุคคล ระบอบน้ีใหคุ้ณค่าแก่บุคคล โดยมองวา่บุคคลมีเสรีภาพและเท่าเทียมใน
ศกัด์ิศรีและความเป็นคน การท่ีคนจะมีเสรีภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง หมายความวา่ คนจะตอ้งไม่ตกอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของผูอ่ื้น เพราะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองท่ียดึถือวา่ อ านาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นผูป้กครองเอง การท่ีประชาชนจะปกครองตนเองได้
จะตอ้งมีเสรีภาพอยา่งแทจ้ริงประชาธิปไตยยอมรับในคุณค่าของบุคคล โดยใหเ้สรีภาพทางการเมือง
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และเสรีภาพในการพดู เขียนและวพิากษว์จิารณ์ดว้ย เสรีภาพในทางการเมือง ไดแ้ก่ เสรีภาพในการ
เลือกผูแ้ทนเพื่อท่ีจะไปท าหนา้ท่ีหรือแสดงเจตนารมณ์แทนปวงชน และมีความเท่าเทียมกนั คือ 
ประชาชนแต่ละคนต่างมีคะแนนเสียง 1 เสียงไม่วา่จะเป็นเศรษฐีหรือยาจก ส่วนเสรีภาพในการพดู 
เช่น วพิากษว์จิารณ์นั้นเป็นส่ิงควบคู่กบัเสรีภาพทางการเมือง คือ ถา้รัฐบาลใหเ้สรีภาพแก่ประชาชน
ในการเลือกตั้ง แต่ไม่ใหป้ระชาชนพดู เขียนหรือวพิากษว์จิารณ์โดยเสรีแลว้ ประชาชนก็จะไม่มี
โอกาสไดแ้สดงออกให้รัฐบาลหรือรัฐสภาไดท้ราบความตอ้งการของประชาชน เม่ือเป็นเช่นน้ี
ประชาธิปไตยจะไร้ความหมาย เสรีภาพในการพูด การเขียนและการวพิากษว์จิารณ์น้ีหมายรวมถึง 
การท่ีรัฐเปิดช่องทางใหป้ระชาชนไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดเห็นในดา้นต่างๆต่อนโยบาย ตลอดจน
การด าเนินงานของรัฐอีกดว้ย เป็นตวัควบคุมหรือตวักระตุน้อยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานได้
ท าไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆ มากกวา่ท่ีจะการะท าเพื่อผลประโยชน์คนบางคนบาง
กลุ่ม 
             2.คุณค่าต่อสังคม สังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมท่ีเช่ือมัน่ในศกัด์ิศรีของเพื่อนมนุษยมี์
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ประชาชนเป็นผูมี้เหตุผล รู้จกัคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความเตม็ใจท่ีจะ
ประนีประนอมผอ่นปรนให้กนัและกนั มีน ้าเป็นนกักีฬา และพร้อมท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลง
เสมอ สังคมท่ีประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีมีวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย จึงไดช่ื้อวา่เป็นสังคมท่ีมีคุณค่า 
เป็นสังคมท่ีมีน่าอยูอ่าศยั 

            ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย 
    ข้อดี 
           1.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคน
เหมือนกนัไม่วา่ยากดีมีจน เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพยสิ์น ทุกคนมีเสรีภาพในการกระท า
ใดๆ ไดห้ากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา เสรีภาพ
ในการพดู การเขียน การวพิากษว์จิารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกนัท่ีจะไดรั้บการ
คุม้ครองโดยกฎหมาย มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 
           2.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตวัแทนไปใชอ้ านาจนิติบญัญติัในการ
ออกกฎหมายมาใชป้กครองตนเอง และเป็นรัฐบาลเพื่อใชอ้  านาจบริหาร ซ่ึงสามารถสนองตอบ
ความตอ้งการของประชาชนส่วนรวมไดดี้ เพราะผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของปวงชนยอ่มรู้ความ
ตอ้งการของประชาชนไดดี้ 
           3.ประเทศมีความเจริญมัน่คง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองท าใหป้ระชาชนมีความ
พร้อมเพรียงในการปฏิบติัตามกฎ และระเบียบท่ีตนก าหนดข้ึนมายอมรับในคณะผูบ้ริหารท่ีตนเลือก
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ข้ึนมาและประชาชนไม่มีความรู้ต่อตา้น ท าใหป้ระเทศมีความสงบสุขเจริญกา้วหนา้และมัน่คง 
     ข้อเสีย 
           1.ด าเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลกัการปกครองท่ีดี แต่การท่ีจดัสรร
ผลประโยชน์ตรงกบัความตอ้งการประชาชนทุกคนยอ่มท าไม่ได ้นอกจากนั้นยงัเป็นการยากท่ีจะให้
ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ ทั้งน้ีเพราะวสิัยของ
มนุษยย์อ่มมีความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได ้ การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมจึงมีการกระทบกระทัง่
และละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นได ้
           2.เสียค่าใชจ่้ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จ าเป็นตอ้งใหป้ระชาชนไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งผูแ้ทน เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนตน การเลือกตั้งในแต่ละระดบัต่างตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก ทั้ง
งบประมาณด าเนินงานของทางราชการและค่าใชจ่้ายของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
           3.มีความล่าชา้ในการตดัสินใจ การตดัสินใจในระบอบประชาธิปไตยตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ 
โดยผา่นขั้นตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติท่ีมีเหตุผลเป็นท่ียอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ จึง
ตอ้งด าเนินตามขั้นตอนท าให้เกิดความล่าชา้ เช่น การตรากฎหมาย ตอ้งด าเนินการตามล าดบั
ขั้นตอนของวาระ อาจใชเ้วลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน หรือบางฉบบัตอ้งใชเ้วลาเป็นปี จึงจะตรา
ออกมาเป็นกฎหมายได ้

 

 


