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 สิทธิมนุษยชน   
 การเมืองและการมีส่วนร่วม   



 มนุษย์เป็นสัตวส์ังคมมนุษยไ์ม่อยู่โดยล าพังหากอยู่กันเป็นกลุ่ม  
พึ่งพาอาศัยกันโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 มนุษย์มีความขัดแย้งเดิมใช้ก าลังเอาชนะกันยามเจ็บป่วยมักเชื่อพ่อ
มดหมอผ ี

 คนที่มกี าลัง มีมนตข์ลัง ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น า 

 สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นผู้น ามีผู้ตามมากขึ้น มีอ านาจมากขึ้น  
เขากลายมาเป็นผู้ปกครองและมนุษย์จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นสัตว์
การเมือง 



 ในสังคมชนเผ่า  พลังที่ส าคัญคือครอบครัว  ประเพณี  
รูปแบบความคิดที่กลุ่มก าหนด 

พลังชนเผ่าคือพลังการอยู่รอดของชนเผ่า  และการถัก
ทอทางสังคม 

 เพื่อความอยู่รอด  สมาชิกชนเผ่ามอบอ านาจการ
ปกครองให้แก่ผู้น า  หัวหน้าเผ่า  หมอผี  

พลังถักทอเรียกร้องความภักดี  จริยธรรม  เกียรติศักดิ์ 
 ความคิดแบบชนเผ่ายังคงเหลืออยู่ในพฤติกรรมการ

ปกครองของทุกวันนี้ 



 เศรษฐกิจเป็นฐานของการเมืองการปกครอง 

 ชุมชนขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นเมืองได้ก็ต้องมีการจัดระบบ
การผลิตที่ดี  จนมีการสะสมส่วนเกิน  และมีการแบ่ง
หน้าที่การงาน 

 การปกครองเมือง หมายถึงการจัดให้เกิดสวัสดิภาพ
ภายในเมือง  มีสิ่งอุปโภค  บริโภคเพียงพอ  มีเงินตราไว้
แลกเปลี่ยนสินค้า  มีระบบยุติธรรม 



 อริสโตเติลบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองในความหมายว่า  
ความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์รู้จักอยู่ในนคร
รัฐ  สามารถพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตนได้เต็มที่  
สามารถเชื่อมโยงจริยศาสตร์  (ศาสตร์ว่าด้วยชีวิตที่ดีของ
ปัจเจกชน)  เข้ากับรัฐศาสตร์  (ศาสตร์ว่าด้วยการปกครองที่
ดีของรัฐ) 



 การปกครองที่ดีของรัฐกรีกมีเงื่อนไขส าคัญดังนี้ 
 - พลเมืองรู้จักสมานประโยชน์ 
 - พลเมืองมีความมั่งมี มีเวลาว่าง ฯลฯ ที่ไม่ต่างกัน 
           มากนัก 
 - พลเมืองตัดสินใจร่วมกันในการออกกฎหมายและ 
           พิจารณาคด ี
 - พลเมืองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนครรัฐ 
 - นครรัฐปกครองตนเองโดยอิสระ 



 ในการแข่งขันเชิงอ านาจระหว่างหัวหน้าเผ่ากับหมอผี  ส่วน
ใหญ่หัวหน้าเผ่าชนะแต่ยังต้องพึ่งหมอผี  บางครั้งหมอผีชนะ
โดยอ้างว่าการปกครองทางโลก  ต้องตามหลักความเชื่อ 

 กรณีที่ผู้น าศาสนามีอ านาจปกครองทางโลก อาจเรียกว่าเป็น
การปกครองแบบเทวาธิปไตย (theocracy) 

 ในอดีต  สันตะปาปา ดาไลลามะ ฯลฯ เป็นผู้ทรงอ านาจการ
ปกครอง 

 ปัจจุบัน  อยาโตลาก็สามารถเป็นผู้มีอ านาจการปกครองสูงสุด 



 ผู้ปกครองทุกยุคทุกสมัย  หวังพึ่งอ านาจทางธรรม  เพื่อ
สร้างความนิยม  หรือความชอบธรรมให้แก่การปกครอง
ของตน 

 ราชาธิบดีชอบอ้างว่าตนปกครองโดยเทวสิทธิ์ 

 ราชาภิเษกอาจเทียบกับการขึ้นประทับบนยอดพระเมรุ
ดุจพระอินทร์ผู้ปกครองสรวงสวรรค์ 

 ฮ่องเต้คือโอรสผู้ผูกขาดการติดต่อสวรรค์ 



 สังคมที่เหนื่อยหน่ายการแย่งชิงอ านาจระหว่างผู้น าทางโลกและ
ทางธรรม  จะวางหลักการแยกอ านาจทางโลกและทางธรรม 
(secularism) อย่างชัดเจน 

 รัฐที่แยกตัวจากศาสนา (secular state) จะห้ามมิให้รัฐสนับสนุน
ศาสนาหนึ่งใดเป็นพิเศษ 

 ปัจจุบันบางรัฐประกาศเป็นรัฐศาสนา  มีบางรัฐที่แยกตัวจาก
ศาสนาแต่ยังปกครองโดยพรรคที่มีชื่อตามศาสนา 

 รัฐไทยปัจจุบันยอมรับทุกศาสนา  แต่องค์ประมุขต้องเป็นพุทธ
ศาสนิก 



 การปกครองแบบนครรัฐของกรีกเป็นการปกครองโดย
พลเมืองของนครรัฐ โดยไม่รวมไพร่ หรือ ทาส 

 การปกครองในอุดมคติของเปลโตคือการปกครองโดย
นักปราชญ์  ผู้มีความรู้และได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี   

 การปกครองโดยคนส่วนน้อย (oligarchy) นั้นจะหวังให้
ปกครองเพื่อคนส่วนใหญ่ได้ยาก 

 ปัจจุบันประชาชนเลือกตั้งชนชั้นปกครอง  ซึ่งอาจขาด
ความจริงใจต่อประชาชน  ก็จะกลายเป็นการปกครองโดย
คนส่วนน้อยอยู่ดี  แต่แสวงความชอบธรรมแบบใหม่ 



 ในบางสมัยของอาณาจักรโรมัน  วุฒิสมาชิกซึ่งเป็นขุน
นางหรือคหบดีเป็นผู้กุมอ านาจการปกครอง  ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าเป็นการปกครองโดยชนชั้นน า (aristocracy) 

 ฮ่องเต้ทรงแบ่งอ านาจปกครองให้แก่ขุนนางและ
ข้าหลวงที่ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน  ถือได้
ว่าเป็นการปกครองตามความรู้ความสามารถ 
(meritocracy)  แบบหนึ่ง 



 ในสมัยที่การสื่อสารคมนาคมยังเป็นไปอย่างยากล าบาก  การ
รวมศูนย์การปกครองอันเคร่งครัดท าได้ในขอบเขตของ
อาณาจักรที่ไม่กว้างใหญ่นัก  แต่อาณาจักรที่มีอ านาจมากจะ
พยายามแผ่อ านาจการปกครอง  โดยบังคับให้อาณาจักรอื่น
เป็นหัวเมือง  เมืองด่านที่ส่งญาติวงศ์หรือขุนนางไปปกครอง  
หรือเป็นประเทศราชที่ต้องถวายบรรณาการ 

 การปกครองเช่นนี้อาจเรียกว่าเป็นการปกครองแบบศักดินา  
ในกรณีของไทยใช้จ านวนนาเพื่อจ าแนกศักดิ์ 



ฝ่ายอาณาจักรอ้างว่าศาสนจักรควรท าหน้าทีด่้าน
หลักธรรมค าสอนอย่างเดียว  ส่วนตนนอกจากจะเป็น
ศาสนูปถัมภกแล้ว  ยังต้องปกครองและดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนด้วย 

 เมื่อศาสนจักรจ ายอมให้อ านาจมารวมศนูย์อยู่ที่ฝ่าย
อาณาจักรแล้ว  จึงเกิดแนวคิดเรื่องสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ขึ้น  แต่ยังมิวายอ้างอิงว่าได้รับอาณัติมาจากพระเจา้หรือ
สวรรค ์



 เมื่อพระมหากษัตริย์ได้รับความชอบธรรมส่วนหนึ่งจากศาสน
จักรแล้ว  ประชาชนจึงต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพระองค์  ช่วย
พระองค์ต่อสู้อริราชศัตรู  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของ
ประชาชนเอง 

 หลักการพื้นฐานคือการสืบทอดอ านาจที่ควรเป็นไปอย่างราบรื่น
โดยการสืบสันตติวงศ์ 

 หลายประเทศในปัจจุบัน  เช่นบรูไน  ซาอุดิอาราเบีย  ภูฐาน ก็
ยังปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  แม้พระมหากษัตริย์จะ
ยอมลดทอนราชอ านาจลงบ้าง 



 เมื่อกษัตริย์บางองค์หรืออาณาจักรบางแห่งมีอ านาจมากขึ้น  ก็
รุกรานและแผ่อ านาจการปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง  
หลาย ๆ อาณาจักรถูกปกครองร่วมกันเป็นจักรวรรดิ 

 จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ได้แก่จักรวรรดิโรมัน มองโกล อังกฤษ เป็น
ต้น 

 ปัจจุบัน  อาณานิคมเก่าได้กลายเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เช่น 
อเมริกา  ออสเตรเลีย  หรือได้รับเอกราชแล้ว  แต่แนวคิด
จักรวรรดินิยมยังแทรกมาเป็นอิทธิพลทางการค้าและการเมือง 



 โทมัส  ฮอบส์ (๑๕๘๘-๑๖๗๙) เสนอแนวคิดว่า 
 - มนุษย์ต่างตกอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัย 
 - จึงต้องท าสัญญาประชาคม  ยอมสละสิทธิเสรีภาพ

บางอย่างให้องค์อธิปัตย์ ซึ่งได้อ านาจจากสัญญานี้ไม่ใช่จาก
พระเจ้า 

 - องค์อธิปัตย์คือคู่สัญญาว่าจะจัดระเบียบให้สังคมอยู่อย่าง
สันต ิ โดยท าหน้าที่นิติบัญญัต ิ บริหาร  ตุลาการ  ตลอดจน
ควบคุมทหารและเก็บภาษีอากร 

 - ตราบใดที่มีความปลอดภัย  ประชาชนมีหน้าที่เชื่อฟังองค์
อธิปัตย์  จะโค่นล้มมิได ้  



 จอห์นล็อก (๑๖๓๒-๑๗๐๔) เห็นว่าสัญญาประชาคม
เป็นความไว้วางใจชั่วคราว  สภานิติบัญญัติควร
ประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับความเห็นชอบจากเขต
ปกครองต่าง ๆ   ฝ่ายบริหารขึ้นตรงและรับผิดชอบต่อ
สภานิติบัญญัติ 

 ประชาชนถอดถอน  หรือล้มล้างฝ่ายบริหารได้ 

 ฝ่ายบริหารไม่สามารถยึดทรัพย์สินของประชาชนได้ 



 ม็องเตสกีเออ (๑๖๘๙-๑๗๕๕) เสนอหลักการแยกอ านาจ
เพื่อไม่ให้การปกครองตกอยู่ในมือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มิฉะนั้น
ประชาชนจะถูกรังแก 

 การแยกอ านาจการปกครองออกเป็น นิติบัญญัติ  บริหาร  
และตุลาการ  ไม่ใช่แยกกันโดยเด็ดขาด  หากต้องประสาน
และถ่วงดุลอ านาจระหว่างกัน 



 รุสโซ (๑๗๑๒-๑๗๗๘) เชื่อว่าอารยธรรมท าให้มนุษย์เสื่อมลง  
การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจะท าให้มีความสุขมากที่สุด  ความไม่
เสมอภาคส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติ  ส่วนหนึ่งมาจากสังคม  
โดยเฉพาะจากระบบกรรมสิทธิ์  และโอกาสการสะสมความม่ังคั่ง
ที่ไม่เท่าเทียมกัน 

 เจตจ านงทั่วไป  ซึ่งเกิดจากความเห็นพ้องของสังคม  มีความ
เที่ยงธรรม  และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  เป็นตัวจ ากัดขอบเขตของ
เสรีภาพ 



 รุสโซมีความเห็นว่าสัญญาประชาคมที่ไม่ให้ประโยชน์แก่
คู่สัญญาอย่างเท่าเทียมกัน  และไม่มีลักษณะเป็นการ
แลกเปลี่ยนตอบแทน  ย่อมเป็นโมฆะ 

 อธิปไตยที่มาจากสัญญาประชาคมและเป็นไปตามเจตจ านง
ทั่วไป  ย่อมมีผลบังคับใช้แก่ทุกคน 

 ประชาชนทุกคน  รวมทั้งกษัตริย์  อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 



 ในปี ค.ศ. ๑๒๑๕ ขุนนางบังคับให้กษัตริย์อังกฤษออก
กฎบัตรอันยิ่งใหญ่ (Magna Carta) ที่จ ากัดราชอ านาจ
ในการเก็บภาษี  ซึ่งต้องให้ขุนนางยอมรับด้วย 

 อังกฤษจ ากัดอ านาจของกษัตริย์อีกในปี ๑๖๗๙ โดย
ก าหนดหลักการไม่ให้มีคุมขังตามอ าเภอใจโดยไม่แจ้ง
ข้อหา (หลักhabeas corpus) 

 กฎหมายหมวดสิทธิเสรีภาพ (bill of rights) ของ
อังกฤษออกในปี ๑๖๘๙ 





 กษัตริย์ของฝรั่งเศสถูกโค่นล้มอ านาจในปี ๑๗๘๙  โดยมี
ประกาศหลักการปกครองใหม่ตามค าประกาศสิทธิของ
มนุษย์และพลเมือง 

 สหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพในปี ๑๗๗๖ และยืนยัน
ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเสรี มีสิทธิเสรีภาพที่จะด าเนิน
ชีวิตและแสวงหาความสุข  ต่อมาในปี ๑๗๙๑ ได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  ที่ให้มีการปกครองในระบอบ
ประธานาธิบดี 



สังคมในความหมายกว้างคือคนจ านวนหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์  โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน 

 ในความหมายแคบสังคมหมายถึงวงการของคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

สังคมกับชาติจะมีความหมายคล้ายกนั 



 ชาติในความหมายหนึ่งคือกลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่อง
เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  ประวัติศาสตร์  ความเป็นมา  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อย่างเดียวกัน  
ในความหมายนี้ ชาติก็เป็นสังคมหนึ่ง 

 ในอีกความหมายหนึ่ง  ชาติหมายถึงพลเมืองของ
ประเทศผู้อยู่ในปกครองเดียวกัน 

 ในความหมายแรก  คนส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นชาติมาเลย์  ในความหมายที่สองเป็นชาติ
ไทย 



 รัฐและประเทศต่างหมายถึงแว่นแคว้น  บ้านเมือง  หรือ
อาณาเขตที่อยู่ในปกครองเดียวกัน 

 ประเทศราชหมายถึงประเทศที่มีอิสระในการปกครอง
ตนเอง  แต่อยู่ในสังกัดอีกประเทศหนึ่ง 

 ประเทศเอกราชไม่อยู่ในสังกัดของประเทศใด 

 ประเทศจะมีความหมายไปในทางดินแดน  ส่วนรัฐมี
ความหมายไปในทางปกครอง 



 ดินแดนทางบกถูกก าหนดอย่างชัดเจนโดยเส้นพรมแดน
ทางบกระหว่างประเทศ  โดยทั่วไปใช้ภูเขา  หรือแม่น้ า  
หรือการขีดเส้นตรงบนแผนที่   

 เส้นพรมแดนอาจแบ่งคนชาติพันธุ์เดียวกันไปอยู่ใน
ปกครองของประเทศต่างกันได้ 

๑๒ไมล์ทะเลจากชายฝั่งคือพรมแดนทางทะเล  อีก ๑๒ 
ไมล์ทะเลต่อมาคือเขตต่อเนื่อง  ที่เหลือจนสุดขอบ ๒๐๐ 
ไมล์ทะเล  คือเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 



 แต่เดิมการปกครองของอาณาจักรมีเขตอ านาจที่ไม่มี
พรมแดนชัดเจน ไม่มีใครท าแผนที่บ่งบอกดินแดนของรัฐ 
- แว่นแคว้น - อย่างชัดเจน 

 แต่เดิมเขตปกครองก็ไม่สัมพันธ์กับเชื้อชาติอย่างชัดเจน  
ถ้าต้องการรี้พลก็สามารถกวาดต้อนชนชาติอื่นให้มา
สวามิภักดิ์  ชนชั้นปกครองอาจขยายอ านาจไปปกครอง
ชนชาติอื่น  ประชาชนอาจเชื้อเชิญกษัตริย์ต่างแดนมา
ปกครอง  กษัตริย์อาจส่งญาติไปกินเมืองของชาติอื่น 



 ปัจจุบัน  มีกระแสชาตินิยม (ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่) ผนวกกับ
กระแสรักอธิปไตย  จึงต้องก าหนดพรมแดนของประเทศให้
เกิดเขตปกครองที่มีอ านาจอธิปไตยชัดเจน  ถ้าเป็นไปได้
ภายในเขตปกครองหนึ่งน่าจะมีความกลมกลืนเป็นชาติ
เดียวกัน จึงเกิดแนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติขึ้น 

 ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการสร้างรัฐ-ชาติ  และท า
ให้ชาติอื่น เช่น จีน มอญ เขมร กลมกลืนเป็นชาติไทย 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาจเคยเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของในช่วงการสร้างชาติ-รัฐ  แต่ปัจจุบันน่าจะเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมมากกว่าจะเป็นภัย 



 รัฐเดี่ยวคือรัฐที่มีการปกครองระดับเดียว  โดยมีรัฐสภา  
รัฐบาล  และศาลเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยในการ
ปกครอง  แต่อาจกระจายอ านาจไปยังภูมิภาคและ
ท้องถิ่นได้  ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 รัฐรวมประกอบด้วยมลรัฐที่ปกครองตนเองตาม
รัฐธรรมนูญของมลรัฐโดยมีรัฐสภา  รัฐบาล  และศาล
ของตน  แต่มีความสัมพันธ์กับรัฐสภากลาง  รัฐบาล
กลางและศาลกลางตามรัฐธรรมนูญของประเทศ 



ชัยอนันต์  สมุทวณิช เสนอว่าเหตุผลการใช้
อ านาจรัฐและความคาดหวังของสังคมต่อรัฐคือ 

ชนะความกลัว         ความต้องการความมั่นคง 

มีความสุข                การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีศักดิ์ศรี                  ความต้องการมีส่วนร่วม 



กรณีที่รัฐเป็นทั้งแกนทางการเมืองและแกนของ
สังคม  เรียกว่ารัฐล้อมสังคม 

สังคมล้อมรัฐเมื่อพลังนอกรัฐผลักดันการ
เปลี่ยนแปลง 

กรณีที่สังคมซับซ้อน  เข้มแข็งทัดเทียมกับรัฐ  
เรียกว่าสังคมร่วมรัฐ 

ไตรลักษณ์รัฐคือกรณีทีร่ัฐร่วมสังคมในการ
พัฒนา  การมีส่วนร่วม  และความมั่นคง 
 



 ระบอบการปกครองแบ่งเป็น ประชาธิปไตย  เผด็จการ
เบ็ดเสร็จ (totalitarianism)  และอ านาจนิยม 
(authoritarianism) 

 เผด็จการเบ็ดเสร็จ มีอุดมการณ์รัฐเดียว  พรรคการเมือง
เดียว  มีต ารวจลับควบคุมประชาชน  ผูกขาดการสื่อสาร  
ควบคุมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ 

 อ านาจนิยมผูกขาดอ านาจตัดสินใจ  เน้นการเชื่อฟังและ
ความเป็นระเบียบมากกว่าเสรีภาพ  ไม่ฟังค าโต้แย้งจาก
ประชาชน  แทรกแซงสื่อ  รัฐสภาเป็นเพียงตรายาง 



อุดมการณ์ ปชต. วิถีชีวิต ปชต. 

•การเมืองการปกครอง 
•การมีส่วนร่วม 

(คุณค่าเชิงเป้าหมาย) (คุณค่าเชิงปฏิบัต)ิ 

(การกระท า  การปฏิบัติให้เป็นจริง) 



อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

 เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย  
คณะราษฎรได้ก าหนดหลัก ๖ ประการ คือ เอกราช 
ความปลอดภัย  ความสุขสมบูรณ์  ความเสมอกัน 
เสรีภาพถ้าไม่ขัดต่อหลักดังกล่าว  และการศึกษาอย่าง
เต็มที่แก่ราษฎร 



อุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์เชิง
เป้าหมาย 

อุดมการณ์ประชาธิปไตย ได้แก่   
 - ความเสมอภาค   
 - เสรีภาพ   
 - ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 - ความเอื้ออาทรและเมตตาธรรม 



จงเป็นแต่ผู้ให้สบายนัก 

ให้ความรักเผื่อแผ่แก่พวกเขา 

ให้อภัยเอื้ออาทรผ่อนหนักเบา 

แล้วพวกเราจะมีสุขทุกทิวา 

   หลวงพ่ออิสระมุน ี

   วัดธรรมวิหารี 



 รัฐบาลคือคู่สัญญาหลักของสัญญาประชาคม 

 รัฐบาลมีหน้าที่จัดการเงิน  ทรัพยากร  บุคลากรในประเทศ  
และปกครอง (ดูแล  คุ้มครอง  บริหาร)ให้ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 รัฐบาลประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบงานของ 
กระทรวง ส านัก กรม กอง 



 รูปแบบประธานาธิบดี  ผู้เป็นทั้งประมุขของประเทศและ
ประมุขฝ่ายบริหาร 

 รูปแบบกึ่งประธานาธิบดี  มีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศ
และบริหารประเทศบางส่วน  นายกรัฐมนตรีผู้มาจากการ
เห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บริหารประเทศส่วนใหญ่ 

 รูปแบบรัฐสภา  ประธานาธิบดีหรือกษัตริย์เป็นประมุขประเทศ  
นายกรัฐมนตรีผู้มาจากการเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ประมุขฝ่ายบริหาร 



 David Osborne, Ted Gaebler เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ
รัฐบาลดังนี ้

 - คอยควบคุมดีกว่าท าเอง (คัดหางเสือดีกว่าเป็นฝีพาย) 

 - ให้อ านาจแก่ประชาชนดีกว่าให้บริการ 

 - ให้มีการแข่งขันในการให้บริการของรัฐ 



 - มีพันธกิจเป็นเข็มมุ่ง  มากกว่าจะเอากฎระเบียบเป็น
ตัวชี้น า 

  - เน้นผลที่จะเกิดขึ้น  จัดงบประมาณตามผลที่คาดว่า
จะได้รับ  ไม่ใช่ตามรายการหรือปัจจัยน าเข้า 

 - ถือลูกค้า (ผู้รับบริการ) เป็นใหญ่ 

 - เปลี่ยนระบบผู้ใหญ่ผู้น้อย  เป็นการมีส่วนร่วมและการ
ท างานเป็นทีม 



 อภิบาล หมายความว่าการจัดการปกครองและการ
บริหาร 

 ธรรมาภิบาลหมายความว่าการจัดการปกครองและการ
บริหารท่ีด ี

 ธรรมาภิบาลภายในองค์กรหมายถึง  ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และการติดตามประเมินผล 

 ธรรมาภิบาลระหว่างองค์กรหมายถึง  การตรวจสอบ
ถ่วงดุล  การเกื้อกูลกัน  และความเป็นหุ้นส่วน 



หลกั ๖ ประการของธรรมาภบิาลคอื 

 - หลกันิตธิรรม 

 - หลกัคณุธรรม 

 - หลกัความโปรง่ใส 

 - หลกัการมสีว่นรว่ม 

 - หลกัความรบัผดิชอบ 

 - หลกัความคุม้คา่ 



ประชาธิปไตยหมายถึงหลักนิติธรรม 
รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุด 
รัฐธรรมนูญมีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐเพิ่มขึ้น  ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นบ่อเกิดแห่งความ
รุนแรง 

ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 



การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 - เป็นปฏิภาคผกผันกับระดับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจใช่หรือไม ่

 - เป็นปฏิภาคโดยตรงกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ให้ทันสมัยใช่หรอืไม ่

 - ขึ้นอยู่กับสัมพันธ์เชิงเอาเปรียบระหว่างศูนย์กลาง
ทุนนิยมกับประเทศบริวารใช่หรือไม่ 



การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีเหตุมาจากทศันคติเช่น 

 - ความคิดที่แข็งตัว (Stereotype) 

   - อคติ (Prejudice) 

 - การเลือกปฏิบัติ (Discrimination)  

   -  การเหยียดผิว (Racism) 



 การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นผลจากการไม่เอาจริงของ
สังคม (weak social sanctions) ระบบกฎหมายที่อ่อน 
และกลไกการบังคับใช้กฎหมายท่ีฉ้อฉลหรือเอนเอียง
ตามการเมือง 

 การละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กหรือของคนรุ่นต่อไป
เป็นผลจากนโยบายการพัฒนาที่วางไว้ผิด ๆ หรือน าไป
ปฏิบัติอย่างผิดพลาด 



การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนคือการพฒันา 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาการเมือง 

การพิทักษ์สิทธิทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม 

การพิทักษ์สิทธิทาง
แพ่งและการเมือง 



การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนขึ้นอยู่กับเจตจ านงทาง
การเมือง 

ผู้น าทางการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ควรเหน็
คุณค่าสิทธิมนุษยชนและให้ความส าคัญต่อนโยบาย
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 



การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต้องอาศยัการศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานควรถือหลัก 5 R  คือ 
 - Reading 

 - Writing 

 - Arithmetic 

 - Rights and 

 - Responsibilities  



การเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอ านาจและ
การจัดสรรประโยชน ์

การใช้อ านาจและการจัดสรรประโยชน์ในแนวตั้งเพื่อ
คนส่วนน้อยโดยไม่น าพาต่อคนส่วนใหญ่คืออ านาจ
นิยม 

การใช้อ านาจและการจัดสรรประโยชน์ในแนวตั้งโดย
หวังเอาใจทุกฝา่ยคือประชานิยม 

 



การใช้อ านาจและการจัดสรรประโยชน์เพื่อคนส่วน
ใหญ่แต่เคารพสิทธิคนส่วนน้อยโดยเน้นแนวตั้ง
มากกว่าแนวนอนคือประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

แต่ถ้าเน้นแนวนอนมากกว่าแนวต้ังจะเป็น
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

การใช้อ านาจและการจัดสรรประโยชน์ในแนวนอนคือ
อนาธิปไตย 

 



ค่านิยมทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม
ได้แก่  การเป็นตัวของตัวเอง  เรื่องของคนอื่นไม่ใช่
ธุระของเรา  การยินยอมต่ออ านาจ  การชื่นชมต่อผู้มี
อ านาจ มีเงิน มีอิทธิพล  การพึ่งพาผู้ใหญ่อุปถัมภ์
ผู้น้อย ฯลฯ 

ค่านิยมทางการเมืองทีเ่อื้อต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ การ
รู้จักฟัง  การเคารพความแตกต่างหลากหลาย  การ
ผ่อนปรน การไม่มีอคติ  การมีจิตสาธารณะ ฯลฯ 



การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบปัจเจกชน  ได้แก่การไป
เลือกตั้ง  การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง  การเป็นสมาชิกองค์กร
ประชาธิปไตย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ 

การมีส่วนร่วมในองค์กรการเมืองได้แก่ การสมัครรับ
เลือกตั้ง การบริหารพรรคการเมือง การด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง การบริหารองคก์รประชาสังคม ฯลฯ 



การมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างองค์กร  ได้แก่การ
สร้างกลุ่มพันธมิตร  การสร้างเครอืข่าย  การสร้าง
ประชาคม การเคลื่อนไหวทางการเมือง  การแย่งชิง
อ านาจแย่งชิงการน าทางการเมือง  การสร้างความ
ขัดแย้ง  การแก้ไขความขัดแย้ง 

กรณีที่ต้องการป้องกันหรอืลดความขดัแย้ง การมีส่วน
ร่วมระหว่างองค์กร  จะช่วยได้อย่างมาก  และประชา
สังคมควรมีบทบาทส าคัญในด้านนี ้



การมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีที่รัฐหรือธุรกิจเอกชนจะ
ท าโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน (ม. ๕๙ แห่ง
รัฐธรรมนูญ) มีหลายระดับดังนี้ 
 รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง 
 ให้ความคิดเห็น 
  เข้าไปเกี่ยวข้อง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ 
  รับมอบอ านาจการตัดสินใจ 



ประชาพิจารณ์หมายถึงการรบัฟังความคิดเหน็โดยจัด
ประชุมคู่ขัดแย้งอย่างเปิดเผยในทีส่าธารณะ 

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับประชาพิจารณ์  คือเชื่อว่า
คู่กรณีจะยินดีรับฟังความเหน็ซึ่งกันและกัน  แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นการแสดงจุดยืนของตนและถล่มจุดยืนของ
อีกฝ่าย  หรือเชื่อว่าที่ประชุมควรออกเสียงเพื่อช้ีว่า
ฝ่ายใดมีความคิดเห็นที่ดีกว่า  แต่ที่จริงใครระดมพลมา
ได้ดีกว่าจะท้าให้ใช้วิธีนี้ 



 การรับฟังความคิดเห็นไม่มีแต่เฉพาะการประชาพิจารณ์ 

 ควรใช้ทั้งการรับฟังและการมีส่วนร่วมทั้ง ๔ หรือ ๕ 
ระดับ 

 การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมควรมุ่งผลที่เป็น
การแก้ไขความขัดแย้ง  จึงไม่ควรเน้นจุดยืน ไม่จ าเป็นต้อง
ถกกันในที่สาธารณะเสมอไป  หากควรเปิดพื้นที่และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างถ้อยทีถ้อยรับฟัง 

 



 ยังเป็นที่ถกเถียงกันโดยตลอดว่า  อะไรคือเป้าหมายของ
การปกครอง 

 ตามหลักองค์การสหประชาชาติแล้วน่าจะเป็น Peace, 
Human rights, Development (PHD) 

 เล่าซือกล่าวว่า  การปกครองที่ดีคือไม่ปกครอง 

 ถ้ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  มีสิทธิ มี
เสียง มีส่วนร่วม  รู้หน้าที่มีความเอื้ออาทร ก็อาจไม่ต้อง
มีชนชั้นปกครอง 


