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ประชาธิปไตย 

ความหมายของประชาธปิไตย 
                1.ประชาธิปไตย ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 
Democracy ซ่ึงมาจากคําภาษากรีกวา Democratia ซ่ึง
ประกอบดวยคํา  2  คํา คือ Demos กับ kratein คําวา Demos 
หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะน้ัน
ประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง 
หรือการปกครองโดยประชาชน 
                2.เนนเร่ืองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค 
รูปแบบการปกครองท่ีดีก็คือ การปกครองท่ีเคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย เช่ือวาสมาชิกของสังคม

ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันท่ีจะเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมโดยสวนรวม                       

3.เนนการเขามีสวนรวมหรือเสียงของประชาชน ใชอํานาจน่ีผาน
ทางองคกรทางการเมืองตาง  ๆเพ่ือประโยชนสุขของตนเอง บาทบาทของ
ประชาชนในทางการเมือง จึงมีความสําคัญมากในระบอบน้ี จนมีผูกลาววา 
ประชาธิปไตยน้ันถือวาประชาชน คือ เสียงสวรรค เปนระบอบท่ีเปดโอกาส
ใหประชาชนรวมดําเนินการเพ่ือสรางสรรคสังคมของตนเอง กิจกรรมการ
เขารวมทางการเมืองของประชาชน อาจเปนทางออมโดยผานกระบวนการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาท่ีแทน หรืออาจเปน
ทางตรง เชนการประทวง การรองเรียน ในรูปแบบตาง  ๆเพ่ือใหรัฐบาล

รับทราบถึงปญหา เปนตน 
                 

 

 



เอกสารเผยแพรประชาธิปไตย ระดับหมูบาน/ชุมชน  

เทศบาลตําบลบางจาก อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.เนนเจตนารมณของประชาชน 
เปนการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน ในระบอบ
ประชาธิปไตยน้ัน ผูนําทางการเมืองเปนผูท่ี
ถือเสมือนเปนตัวแทนเจตนารมณของ
ประชาชน รัฐบาลเปนตัวแทนของพรรค
การเมืองท่ีมีเสียงขางมาก หรือไดรับเสียง
สนับสนุนสวนใหญ รัฐบาลจะคงอยูในอํานาจ

ตอไปไดเม่ือวาระส้ินสุดลง ก็โดยการแสดงใหประชาชนผูเลือกต้ังเห็นวา รัฐบาลสามารถสนองตอบตอ
เจตนารมณของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาน้ัน 
                5.ท่ีมาและขอบเขตอํานาจ มีผูใหความหมายของประชาธิปไตยไววา อํานาจสูงสุดมาจาก
ประชาชน ท้ังน้ีโดยอางวามนุษยทุกคนเกิดมายอมมีสิทธิและเสรีภาพ   โดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถท่ีคิดและ
กระทําการใด  ๆได แตเม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม เขาจะสละสิทธ์ิและอํานาจบางประการใหกับผูปกครอง 
เพ่ือใชอํานาจน้ันดําเนินการภายในกรอบท่ีกําหนด ฉะน้ันเราจะ
พบวารัฐบาลในประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยน้ัน
จะมีอํานาจท่ีมีขอบเขต 
 

ขอดีและขอเสียของประชาธิปไตย 
            ขอดี 
             1.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชน
ทุกคนมีสิทธิแหงความเปนคนเหมือนกันไมวายากดีมีจน เชน 
สิทธิในรางกาย สิทธิในทรัพยสิน ทุกคนมีเสรีภาพในการกระทํา
ใด  ๆไดหากเสรีภาพน้ันไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เชน 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด การเขียน การ
วิพากษวิจารณ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเทาเทียมกันท่ี
จะไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย เปนตน 

2.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใชอํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย
มาใชปกครองตนเอง และเปนรัฐบาลเพ่ือใชอํานาจบริหาร ซ่ึงสามารถสนองตอบความตองการของประชาชน
สวนรวมไดดี เพราะผูบริหารท่ีเปนตัวแทนของปวงชนยอมรูความตองการของประชาชนไดดี 

3.ประเทศมีความเจริญม่ันคง การมีสวนรวมในการปกครองตนเองทําใหประชาชนมีความพรอมเพรียง
ในการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบท่ีตนกําหนดข้ึนมายอมรับในคณะผูบริหารท่ีตนเลือกข้ึนมาและประชาชนไมมี
ความรูตอตาน ทําใหประเทศมีความสงบสุขเจริญกาวหนาและม่ันคง 
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ขอเสีย 
            1.ดําเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเปนหลักการปกครองท่ีดี แตการท่ีจัดสรรผลประโยชนตรงกับ
ความตองการประชาชนทุกคนยอมทําไมได นอกจากน้ันยังเปนการยากท่ีจะใหประชาชนทุกคนมีความรูความ
เขาใจและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ                          

2.เสียคาใชจายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จําเปนตองใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ังผูแทน 
เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีแทนตน การเลือกต้ังในแตละระดับตางตองเสียคาใชจายมาก ท้ังงบประมาณดําเนินงานชอง
ทางราชการและคาใชจายของผูสมัครรับเลือกต้ัง 

3.มีความลาชาในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยตองใชเสียงสวนใหญ โดยผาน
ข้ันตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติท่ีมีเหตุผลเปนท่ียอมรับของสมาชิกสวนใหญ จึงตองดําเนินตาม
ข้ันตอนทําใหเกิดความลาชา  

  

 

 

 

 

 

สถานภาพ บทบาท สทิธิ เสรีภาพ 

สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภมิูของบุคคลหรือกลุม เปนตําแหนงของบุคคลหน่ึง หรือกลุมหน่ึง
ทีไดรับความนับถือจากสาธารณชน 

สถานภาพแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. สถานภาพท่ีติดตัวมาแตกําเนิด ไดแก 

 สถานภาพทางเพศ เชน เพศหญิง เพศชาย  
 สถานภาพทางอายุ เชน เด็ก วัยรุน ผูใหญ 
 สถานภาพทางเช้ือชาติ เชน คนไทย คนอังกฤษ 
 สถานภาพทางถ่ินกําเนิด เชน คนในภาคเหนือ ภาคใต 
 สถานภาพทางชนช้ันในสังคม เชน เช้ือพระวงศ คหบดี 
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หรือชนช้ันตาง  ๆในกลุมชนท่ีนับถือศาสนาฮินดู เชน ชนช้ันพราหมณ 
 สถานภาพทางวงศาคณาญาติ เชน ลูก หลาน พ่ีนอง 

2. สถานภาพท่ีไดมาภายหลัง หมายถึง สถานภาพท่ีไดจากการแสวงหาหรือไดมาจากความสามารถของ
ตนเอง ไดแก 

 สถานภาพทางการศึกษา เชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 สถานภาพทางอาชีพ เชน เปนครู เปนหมอ หรือนักการเมือง 
 สถานภาพทางการเมือง เชน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนนายกรัฐมนตรี 
 สถานภาพทางการสมรส เชน โสด สมรส มาย 

 

 

 

 

 

บทบาท  หมายถึง การทําหนาท่ีหรือพฤติกรรมตามท่ีสังคมกําหนดสถานภาพและบทบาทท่ีจะเก่ียวของ
สัมพันธกัน บุคคลใดจะดําเนินตนตามบทบาทใดน้ันข้ึนอยูกับสถานภาพเปนตัวกําหนด เชน ผูท่ีมีสถานภาพ
ความเปนพอ ตองดําเนินบทบาทในการใหการอบรมเล้ียงดู ส่ังสอนบุตรใหเปนคนดี สงเสียบุตรใหไดรับ
การศึกษาท่ีสมควรตามวัย สวนสถานภาพการเปนบุตรตองดําเนินบทบาทเช่ือฟงคําส่ังสอนของบิดามารดา ต้ังใจ
หม่ันเพียรในการศึกษา ชวยเหลือบิดามารดาในการทํางานบานตามควรแกวัย 

             สิทธ ิ หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลท่ีมีกฎหมายใหความคุมครอง โดยบุคคลอ่ืน
จะตองใหความเคารพ จะละเมิดลวงเกินหรือกระทําการใด  ๆอันกอใหเกิดการกระทบกระเทือนตอสิทธิของ
บุคคลไมได 

 

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทํา
ของบุคคล ซ่ึงการกระทําน้ันจะตองไมขัดตอกฎหมาย 

หนาที ่หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบท่ี
บุคคลจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ความสําคัญของสิทธิ เสรีภาพและหนาที ่

 การท่ีรัฐไดบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพและหนาท่ีของบุคคลใชในรัฐธรรมนูญ ทําใหประชาชน ไดรับความ
คุมครองและปฏิบัติอยางเทาเทียม เสมอภาคและยุติธรรม 

 บุคคลทุกคนจะตองรับทราบและพึงปฏิบัติตามขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ และหนาทีท่ีไดบัญญัติใชใน
รัฐธรรมนูญ 

 การใชอํานาจรัฐ จะตองคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
 ท้ังรัฐและประชาชนพึงปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีบัญญัติใชในรัฐธรรมนูญอยางเครงครัดยอมกอใหเกิดความ

สงบ รมเย็น ผาสุกในชาติ 

  


