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ประชาธิปไตย
Democracy

• ประชาชนปกครอง หรอืการปกครองโดยประชาชน



ระบอบประชาธิปไตย

ทฤษฎีอ านาจอธิปไตย

ประชาชน

ชาติ
หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ

นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ



รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

หลักประมุขของประเทศ แบ่งรูปแบบ
ประชาธิปไตยได้ 2 ลักษณะคือ

พระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุ

ประธานาธิบดีเป็นประมขุ 

หลักประมุขของประเทศ แบ่งรูปแบบ
ประชาธิปไตยได้ 2 ลักษณะคือ

ประชาธิปไตยโดยทางตรง เป็นรูปแบบการปกครองที่ใหป้ระชาชนทัง้ประเทศ 
เป็นผูใ้ชอ้  านาจในการปกครองโดยตรง ดว้ยการประชมุร่วมกนั พิจารณา 
ตดัสนิปัญหาร่วมกนัในที่ประชมุโดยตรง และจะเป็นผูเ้ลอืกตัง้เจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังานของรฐัโดยตรง 

ประชาธิปไตยโดยทางออ้ม ใหป้ระชาชนไดม้ีโอกาสเลือกตวัแทนหรือ
ท่ีรูจ้กัในนาม สมาชิกรฐัสภา เขา้ไปสูท่ี่ประชมุแทน สว่นลกัษณะและ
วิธีการเลือกสมาชิกรฐัสภาของประชาชนในแต่ละประเทศจะแตกตา่ง
กนัไป



ระบอบประชาธิปไตยประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักการแบ่งแยกอ านาจ

เป็นรฐัรวมในรูปแบบสหพนัธรฐั 
(Federal Republic) มีรฐัธรรมนญู
เป็นลายลกัษณอ์กัษร ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในรูปแบบประธานาธิบดี 
ประธานาธิบดีเป็นประมขุแห่งรฐั สหรฐัอเมริกา
ไม่มีสถาบนัพระมหากษัตริยจ์งึใหป้ระธานาธิบดี
เป็นทัง้ประมขุและผูน้  าฝ่ายบริหาร



หลกัการถ่วงดุลอ านาจ (Checks and balances)

แบ่งแยกอ านาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร ฝ่ายตลุาการ แตล่ะฝ่ายมีท่ีมาแตกตา่งกนั และมี
การตรวจสอบและถ่วงดลุอ านาจซึง่กนัและกนั (checks and balances) 

- ให ้3 ฝ่ายเป็นอิสระตอ่กนั
- ให ้3 ฝ่ายมีความสมัพนัธต์อ่กนั
- ท  าเป็นการยบัยัง้และสนบัสนนุในกิจกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งได้
- ฝ่ายนิตบิญัญตัถ่ิวงดลุฝ่ายบรหิารโดยการฟ้องรอ้ง, ไตส่วนในการกระท าผิดอาญาหรือแนะน าและยนิยอมแตง่ตัง้

ขา้ราชการผูใ้หญ่และอ านาจในการควบคมุคา่ใชจ้่าย
- ฝ่ายบรหิารถ่วงดลุฝ่ายนิตบิญัญตัเิสนอมาตรการแกไ้ขโดยใหฝ่้ายนิตบิญัญตัอิอกกฎหมายบงัคบัใชห้รืออ านาจ

ยบัยัง้การรา่งกฎหมาย (Veto Power Ours Bills)

- ฝ่ายบรหิารถ่วงดลุฝ่ายตลุาการอ านาจในการอภยัโทษผูก้ระท าผิดหรือเสนอแตง่ตัง้ผูพ้พิากษา



หลกัการถ่วงดุลอ านาจ



ระบอบประชาธิปไตยประเทศฝร่ังเศส

 ประเทศฝร่ังเศสปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและประมุขของฝ่ายบริหาร

 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูใ้ชอ้  านาจร่วมกบัประธานาธิบดีใชอ้ านาจของฝ่ายบริหารตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวใ้น

รัฐธรรมนูญปี 1958 ซึง่เป็นรูปแบบของระบบกึ่งประธานาธิบดีถึงรฐัสภาเป็นการน าระบบรฐัสภามาปรบัปรุง 

(Rationalization) ใหท้นัสมยัเหมาะสมกบัท าใหร้ฐับาลมีเสถียรภาพมากขึน้

 เช่น หา้มสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นรฐัมนตรีในขณะเดียวกนัเป็นตน้ในกรณีท่ีคณะรฐัมนตรีพน้จากต าแหน่ง

รฐัธรรมนญูปี 1958 บญัญติัใหค้ณะรฐัมนตรีดงักลา่วท าหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่คณะรฐัมนตรีชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ท่ีโดยจะ

ไดก้ลา่วในรายละเอียดต่อไป 



รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส

ประมขุของรฐั
ประธานาธิบดี 1 คน วาระ 5ปี

ฝ่ายนิติบญัญัติ
รฐัสภา

ฝ่ายบริหาร
ประธานาธิบดี

ฝ่ายตลุาการ
ตลุาการ

สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร มาจาก
การเลอืกตัง้
โดยตรงจาก
ประชาชน

สมาชิกวฒุิสภามา
จากการสรรหา หรือ
การเลอืกตัง้โดยออ้ม

ของประชาชน

นายกรฐัมนตรี

คณะรฐัมนตรี

ผูพ้ิพากษา อยัการ

ศาลแพ่ง
ศาลอาญา

ศาลปกครอง

ไต่สวน
อาญา
รา้ยแรง

ลกูขนุ สุม่



ระบอบประชาธิปไตยประเทศองักฤษ

 ประเทศองักฤษมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

 โดยมีสถาบนัพระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุของรฐั (Kingdom) 

 รฐัธรรมนญูองักฤษเป็นรฐัธรรมนญูที่ไม่มีลายลกัษณอ์กัษร แต่กระจดักระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆ กนัในรูปของ

พระราชบญัญตัิต่างๆ

 ประเทศองักฤษใชร้ะบบรฐัสภา (Parliamentary System)

 โดยฝ่ายบริหารประกอบดว้ยนายกรฐัมนตรีในฐานะหวัหนา้ของคณะรฐัมนตรีและรฐัมนตรีเป็นรฐับาลปกครอง

ประเทศฝ่ายนิติบญัญตัิไดแ้ก่รฐัสภาประกอบดว้ยสภาสงู (House of Lord) และสภาผูแ้ทนราษฎร 

(House of Parliament) 

 ประเทศองักฤษเป็นตน้แบบของระบบรฐัสภาและระบอบประชาธิปไตยโดยคณะรฐัมนตรีมีที่มาจาก

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่มีเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร



ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ของ

ประเทศอังกฤษ 

พระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุของรฐั

นิตบิัญญัติ บริหาร ตุลาการ 

สภา สามญั
(House of 

Commons) 

สภาขนุนาง
(House of Lords) 

• เลอืกนายกรฐัมนตรี 

• ควบคมุการปฏิบติังาน
ของ

ฝ่ายบริหาร

• คุม้ครองสทิธิเสรีภาพ
ของประชาชน

• พิจารณาร่างกฎหมายที่
ผ่านมาจากสภาลา่ง

• การรบัทราบ ร่าง
พระราชบญัญัติ
งบประมาณที่สภาลา่ง
เสนอ 

• การตัง้กระทูถ้ามแต่ไม่มี
อ านาจในการลงมติไม่
ไวว้างใจ 

คณะรฐัมนตรีซึ่งการด าเนินการของฝ่าย
บริหารอยู่ ภายใตก้ารควบคมุของสภา 

โดยมีนายกรฐัมนตรีเป็นผูน้  า 

• เสนอกฎหมายต่อสภานิติ
บญัญัติ

• เขา้ร่วมประชมุกบัฝ่ายนิติ
บญัญัติ

• ยบุสภาผูแ้ทนราษฎร

• ใชร้ะบบศาลเด่ียวโดยมีศาล
สงูสดุเพียงศาลเดียว หนา้ที่
ตรวจสอบค าพิพากษาของ
ศาลลา่งทกุศาล โดยเดิมมีสภา
ขนุนางท าหนา้ที่เป็นศาลสงูสดุ 
แต่ใน ค.ศ. 2005 ไดม้ีการ
ตราพระราชบญัญัติการปฏิรูป
รฐัธรรมนญู มีผล ท าใหม้ีการ
จดัตัง้ศาลฎีกา ขึน้มาท าหนา้ที่
แทนศาลสภาขนุนาง ซึ่งศาล
ฎีกานีจ้ะเริ่ม เปิดด าเนินการใน
เดือนตลุาคม ค.ศ. 2009 



สรุป ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส ประเทศองักฤษ

สหรัฐฯ

(ระบบประธานาธิบดี)

-ไม่มีนายกรัฐมนตรี

-รธน.เป็นลายลักษณอั์กษร

ฝร่ังเศส

(ระบบกึ่งประธานาธิบด)ี

อังกฤษ

(ระบบรัฐสภา)

-มีพระมหาษัตริยเ์ป็น
ประมุข

-รธน.ไม่เป็นลายลักษอั์กษร

• ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจ
อธิปไตย

• ประชนมีสิทธิและเสรภีาพ
• ประชาชนมีความเสมอภาคเทา่

เทียมกนั
• ยอมรบัเสียงขา้งมากและ

คุม้ครองเสียงขา้งนอ้ย
• การปกครองตอ้งไดร้บัความ

ยินยอมจากประชาชน

สทิธิเสรีภาพ
เสมอภาค เทา่

เทียม
-รัฐธรรมนูญ
-ประธานาธิบดี

-รัฐเดีย่ว
-ประธานาธิบดี



ข้อดีและข้อเสียของ ระบอบประชาธิปไตย

ข้อดี
ข้อเสีย

เปิดโอกาสใหป้ระชาชน สว่นขา้งมาก
ด าเนินการปกครองประเทศ

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนทกุคนใชส้ทิธิ
เสรีภาพไดอ้ย่างเสมอหนา้กนั

ถือกฎหมายเป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินการปกครอง โดยใชก้ฎหมาย

บงัคบัแก่ทกุคน

ช่วยระงบัความขดัแยง้ระหว่างรฐับาล
กบัประชาชน และระหว่างประชาชน

ดว้ยกนัเองโดยสนัติวิธี 

มีความลา่ชา้ในการตดัสนิใจท าการต่าง 
ๆ เนื่องจากตอ้งมีการปรกึษาหารือและ

ผ่านขัน้ตอนมาก

ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
ปกครองมาก

อาจน าไปสูค่วามสบัสนวุ่นวายได ้ถา้
ประชาชนสว่นมากในประเทศที่ใช้
ระบอบประชาธิปไตย ไม่รูจ้กัใชส้ิทธิ
เสรีภาพใหอ้ยู่ภายในกรอบของ

กฎหมาย



ขอบคุณ
ครับ


