
 

ประชาธิปไตย 

ความหมายของประชาธิปไตย 

                1.ประชาธิปไตย ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ 

Democracy ซ่ึงมาจากคาํภาษากรีกวา่ Democratia ซ่ึง

ประกอบดว้ยคาํ  2  คาํ คือ Demos กบั kratein คาํวา่ Demos 

หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้น

ประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง 

หรือการปกครองโดยประชาชน 

                2.เนน้เร่ืองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค รูปแบบการ

ปกครองท่ีดีกคื็อ การปกครองท่ีเคารพสิทธิและความเสมอภาคของ

มนุษย ์เช่ือวา่สมาชิกของสงัคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัท่ีจะเขา้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมเพื่อพฒันาตนเองและ

สงัคมโดยส่วนรวม                       

3.เนน้การเขา้มีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน ใชอ้าํนาจน่ีผา่น

ทางองคก์รทางการเมืองต่างๆ เพือ่ประโยชน์สุขของตนเอง บาทบาทของ

ประชาชนในทางการเมือง จึงมีความสาํคญัมากในระบอบน้ี จนมีผูก้ล่าว

วา่ ประชาธิปไตยนั้นถือวา่ประชาชน คือ เสียงสวรรค ์เป็นระบอบท่ีเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนร่วมดาํเนินการเพื่อสร้างสรรคส์งัคมของตนเอง กิจกรรมการเขา้ร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน อาจเป็นทางออ้มโดยผา่นกระบวนการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์เขา้ไปทาํหนา้ท่ีแทน 

หรืออาจเป็นทางตรง เช่นการประทว้ง การร้องเรียน ใน

รูปแบบต่างๆ เพือ่ใหรั้ฐบาลรับทราบถึงปัญหา เป็นตน้ 

                 

 

 



 

4.เนน้เจตนารมณ์ของประชาชน 

เป็นการปกครองของประชาชน โดย

ประชาชน และเพื่อประชาชน ในระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น ผูน้าํทางการเมืองเป็นผูท่ี้

ถือเสมือนเป็นตวัแทนเจตนารมณ์ของ

ประชาชน รัฐบาลเป็นตวัแทนของพรรค

การเมืองท่ีมีเสียงขา้งมาก หรือไดรั้บเสียง

สนบัสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยูใ่นอาํนาจต่อไปไดเ้ม่ือวาระส้ินสุดลง กโ็ดยการแสดงใหป้ระชาชนผู ้

เลือกตั้งเห็นวา่ รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่านั้น 

                5.ท่ีมาและขอบเขตอาํนาจ มีผูใ้หค้วามหมายของประชาธิปไตยไวว้า่ อาํนาจสูงสุดมาจากประชาชน 

ทั้งน้ีโดยอา้งวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมายอ่มมีสิทธิและเสรีภาพ   โดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถท่ีคิดและกระทาํ

การใดๆ ได ้แต่เม่ือมนุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นสงัคม เขาจะสละ

สิทธ์ิและอาํนาจบางประการใหก้บัผูป้กครอง เพื่อใชอ้าํนาจนั้น

ดาํเนินการภายในกรอบท่ีกาํหนด ฉะนั้นเราจะพบวา่รัฐบาลใน

ประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีอาํนาจท่ี

มีขอบเขต 

 

ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย 

            ข้อดี 

             1.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชน

ทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกนัไม่วา่ยากดีมีจน เช่น 

สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพยสิ์น ทุกคนมีเสรีภาพในการ

กระทาํใดๆ ไดห้ากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา เสรีภาพใน

การพดู การเขียน การวิพากษวิ์จารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกนัท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองโดย

กฎหมาย เป็นตน้ 

2.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตวัแทนไปใชอ้าํนาจนิติบญัญติัในการออก

กฎหมายมาใชป้กครองตนเอง และเป็นรัฐบาลเพื่อใชอ้าํนาจบริหาร ซ่ึงสามารถสนองตอบความตอ้งการของ

ประชาชนส่วนรวมไดดี้ เพราะผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของปวงชนยอ่มรู้ความตอ้งการของประชาชนไดดี้ 

           

 



 

3.ประเทศมีความเจริญมัน่คง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองทาํใหป้ระชาชนมีความพร้อม

เพรียงในการปฏิบติัตามกฎ และระเบียบท่ีตนกาํหนดข้ึนมายอมรับในคณะผูบ้ริหารท่ีตนเลือกข้ึนมาและ

ประชาชนไม่มีความรู้ต่อตา้น ทาํใหป้ระเทศมีความสงบสุขเจริญกา้วหนา้และมัน่คง 

          ข้อเสีย 

            1.ดาํเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลกัการปกครองท่ีดี แต่การท่ีจดัสรรผลประโยชน์ตรงกบั

ความตอ้งการประชาชนทุกคนยอ่มทาํไม่ได ้นอกจากนั้นยงัเป็นการยากท่ีจะใหป้ระชาชนทุกคนมีความรู้ความ

เขา้ใจและปฏิบติัตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ                          

2.เสียค่าใชจ่้ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จาํเป็นตอ้งใหป้ระชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง

ผูแ้ทน เพือ่ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนตน การเลือกตั้งในแต่ละระดบัต่างตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก ทั้งงบประมาณ

ดาํเนินงานชองทางราชการและค่าใชจ่้ายของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

3.มีความล่าชา้ในการตดัสินใจ การตดัสินใจในระบอบประชาธิปไตยตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ โดยผา่น

ขั้นตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติท่ีมีเหตุผลเป็นท่ียอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงตอ้งดาํเนินตาม

ขั้นตอนทาํใหเ้กิดความล่าชา้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 

สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นตาํแหน่งของบุคคลหน่ึง หรือกลุ่ม

หน่ึงทีไดรั้บความนบัถือจากสาธารณชน 

สถานภาพแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สถานภาพทีต่ดิตวัมาแต่กาํเนิด ได้แก่ 

• สถานภาพทางเพศ เช่น เพศหญิง เพศชาย  

• สถานภาพทางอาย ุเช่น เดก็ วยัรุ่น ผูใ้หญ่ 

• สถานภาพทางเช้ือชาติ เช่น คนไทย คนองักฤษ 

• สถานภาพทางถ่ินกาํเนิด เช่น คนในภาคเหนือ ภาคใต ้

• สถานภาพทางชนชั้นในสงัคม เช่น เช้ือพระวงศ ์คหบดี หรือชนชั้นต่างๆ ในกลุ่มชนท่ีนบัถือศาสนา

ฮินดู เช่น ชนชั้นพราหมณ์ 

• สถานภาพทางวงศาคณาญาติ เช่น ลูก หลาน พี่นอ้ง 

2. สถานภาพทีไ่ด้มาภายหลงั หมายถึง สถานภาพท่ีไดจ้ากการแสวงหาหรือไดม้าจากความสามารถของ

ตนเอง ไดแ้ก่ 

• สถานภาพทางการศึกษา เช่น จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

• สถานภาพทางอาชีพ เช่น เป็นครู เป็นหมอ หรือนกัการเมือง 

• สถานภาพทางการเมือง เช่น เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นนายกรัฐมนตรี 

• สถานภาพทางการสมรส เช่น โสด สมรส ม่าย 

 

 

 

 

 



 

บทบาท  หมายถึง การทาํหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมตามท่ีสงัคมกาํหนดสถานภาพและบทบาทท่ีจะ

เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั บุคคลใดจะดาํเนินตนตามบทบาทใดนั้นข้ึนอยูก่บัสถานภาพเป็นตวักาํหนด เช่น ผูท่ี้มี

สถานภาพความเป็นพอ่ ตอ้งดาํเนินบทบาทในการใหก้ารอบรมเล้ียงดู สัง่สอนบุตรใหเ้ป็นคนดี ส่งเสียบุตรให้

ไดรั้บการศึกษาท่ีสมควรตามวยั ส่วนสถานภาพการเป็นบุตรตอ้งดาํเนินบทบาทเช่ือฟังคาํสัง่สอนของบิดา

มารดา ตั้งใจหมัน่เพียรในการศึกษา ช่วยเหลือบิดามารดาในการทาํงานบา้นตามควรแก่วยั 

             สิทธิ  หมายถึง อาํนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลท่ีมีกฎหมายใหค้วามคุม้ครอง โดยบุคคลอ่ืน

จะตอ้งใหค้วามเคารพ จะละเมิดล่วงเกินหรือกระทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของ

บุคคลไม่ได ้

 

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทาํ

ของบุคคล ซ่ึงการกระทาํนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 

หน้าที ่หมายถึง ภาระหรือความรับผดิชอบท่ี

บุคคลจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

ความสําคญัของสิทธิ เสรีภาพและหน้าที ่

• การท่ีรัฐไดบ้ญัญติั สิทธิ เสรีภาพและหนา้ท่ีของบุคคลใชใ้นรัฐธรรมนูญ ทาํใหป้ระชาชน ไดรั้บความ

คุม้ครองและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม เสมอภาคและยติุธรรม 

• บุคคลทุกคนจะตอ้งรับทราบและพงึปฏิบติัตามขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ และหนา้ทีท่ีไดบ้ญัญติัใช้

ในรัฐธรรมนูญ 

• การใชอ้าํนาจรัฐ จะตอ้งคาํนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

• ทั้งรัฐและประชาชนพึงปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีบญัญติัใชใ้นรัฐธรรมนูญอยา่งเคร่งครัดยอ่มก่อใหเ้กิดความ

สงบ ร่มเยน็ ผาสุกในชาติ 

 

 

 



 

  

 


