
เอกสารเผยแพร่ประชาธิปไตย ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางมะเดือ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 

ประชาธิปไตย 

ความหมายของประชาธปิไตย 

                1.ประชาธิปไตย ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ 

Democracy ซึงมาจากคาํภาษากรีกวา่ Democratia ซึง

ประกอบดว้ยคาํ  2  คาํ คือ Demos กบั kratein คาํว่า Demos 

หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนนั

ประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง 

หรือการปกครองโดยประชาชน 

                2.เนน้เรืองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค รูปแบบการ

ปกครองทีดีกคื็อ การปกครองทีเคารพสิทธิและความเสมอภาคของ

มนุษย ์เชือวา่สมาชิกของสงัคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัทีจะเขา้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมเพอืพฒันาตนเองและ

สังคมโดยส่วนรวม                       

3.เนน้การเขา้มีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน ใชอ้าํนาจนีผา่น

ทางองคก์รทางการเมืองต่างๆ เพอืประโยชน์สุขของตนเอง บาทบาทของ

ประชาชนในทางการเมือง จึงมีความสาํคญัมากในระบอบนี จนมีผูก้ล่าว

วา่ ประชาธิปไตยนนัถือวา่ประชาชน คือ เสียงสวรรค ์เป็นระบอบทีเปิด

โอกาสให้ประชาชนร่วมดาํเนินการเพอืสร้างสรรคส์งัคมของตนเอง กิจกรรมการเขา้ร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน อาจเป็นทางออ้มโดยผา่นกระบวนการ

เลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์เขา้ไปทาํหนา้ทีแทน 

หรืออาจเป็นทางตรง เช่นการประทว้ง การร้องเรียน ใน

รูปแบบต่างๆ เพอืให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหา เป็นตน้ 

                 

 



เอกสารเผยแพร่ประชาธิปไตย ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางมะเดือ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 

4.เนน้เจตนารมณ์ของประชาชน 

เป็นการปกครองของประชาชน โดย

ประชาชน และเพอืประชาชน ในระบอบ

ประชาธิปไตยนนั ผูน้าํทางการเมืองเป็นผูที้

ถือเสมือนเป็นตวัแทนเจตนารมณ์ของ

ประชาชน รัฐบาลเป็นตวัแทนของพรรค

การเมืองทีมีเสียงขา้งมาก หรือไดรั้บเสียง

สนบัสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยูใ่นอาํนาจต่อไปไดเ้มือวาระสินสุดลง ก็โดยการแสดงให้ประชาชนผู้

เลือกตงัเห็นวา่ รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่านนั 

                5.ทีมาและขอบเขตอาํนาจ มีผูใ้ห้ความหมายของประชาธิปไตยไวว้า่ อาํนาจสูงสุดมาจากประชาชน 

ทงันีโดยอา้งวา่มนุษยท์ุกคนเกิดมายอ่มมีสิทธิและเสรีภาพ   โดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถทีคิดและกระทาํ

การใดๆ ได ้แต่เมือมนุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นสังคม เขาจะสละ

สิทธิและอาํนาจบางประการให้กบัผูป้กครอง เพอืใชอ้าํนาจนนั

ดาํเนินการภายในกรอบทีกาํหนด ฉะนนัเราจะพบวา่รัฐบาลใน

ประเทศทีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยนนัจะมีอาํนาจที

มีขอบเขต 

 

ข้อดีและข้อเสียของประชาธปิไตย 

            ข้อดี 

             1.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชน

ทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกนัไม่วา่ยากดีมีจน เช่น 

สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพยสิ์น ทุกคนมีเสรีภาพในการ

กระทาํใดๆ ไดห้ากเสรีภาพนนัไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื้น เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา เสรีภาพใน

การพดู การเขียน การวิพากษวิ์จารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกนัทีจะไดรั้บการคุม้ครองโดย

กฎหมาย เป็นตน้ 

2.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตวัแทนไปใชอ้าํนาจนิติบญัญติัในการออก

กฎหมายมาใชป้กครองตนเอง และเป็นรัฐบาลเพอืใชอ้าํนาจบริหาร ซึงสามารถสนองตอบความตอ้งการของ

ประชาชนส่วนรวมไดดี้ เพราะผูบ้ริหารทีเป็นตวัแทนของปวงชนยอ่มรู้ความตอ้งการของประชาชนไดดี้ 
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3.ประเทศมีความเจริญมนัคง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองทาํให้ประชาชนมีความพร้อม

เพรียงในการปฏิบติัตามกฎ และระเบียบทีตนกาํหนดขึนมายอมรับในคณะผูบ้ริหารทีตนเลือกขึนมาและ

ประชาชนไม่มีความรู้ตอ่ตา้น ทาํให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญกา้วหนา้และมนัคง 

          ข้อเสีย 

            1.ดาํเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลกัการปกครองทีดี แต่การทีจดัสรรผลประโยชน์ตรงกบั

ความตอ้งการประชาชนทุกคนยอ่มทาํไม่ได ้นอกจากนนัยงัเป็นการยากทีจะให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความ

เขา้ใจและปฏิบติัตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ                          

2.เสียค่าใชจ่้ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จาํเป็นตอ้งใหป้ระชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตงั

ผูแ้ทน เพอืให้ปฏิบติัหนา้ทีแทนตน การเลือกตงัในแตล่ะระดบัต่างตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก ทงังบประมาณ

ดาํเนินงานชองทางราชการและค่าใชจ่้ายของผูส้มคัรรับเลือกตงั 

3.มีความล่าชา้ในการตดัสินใจ การตดัสินใจในระบอบประชาธิปไตยตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ โดยผา่น

ขนัตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติทีมีเหตผุลเป็นทียอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงตอ้งดาํเนินตาม

ขนัตอนทาํให้เกิดความล่าชา้  
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สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 

สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นตาํแหน่งของบุคคลหนึง หรือกลุ่ม

หนึงทีไดรั้บความนบัถือจากสาธารณชน 

สถานภาพแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สถานภาพทตีิดตวัมาแต่กาํเนิด ได้แก่ 

 สถานภาพทางเพศ เช่น เพศหญิง เพศชาย  

 สถานภาพทางอาย ุเช่น เดก็ วยัรุ่น ผูใ้หญ ่

 สถานภาพทางเชือชาติ เช่น คนไทย คนองักฤษ 

 สถานภาพทางถินกาํเนิด เช่น คนในภาคเหนือ ภาคใต ้

 สถานภาพทางชนชนัในสังคม เช่น เชือพระวงศ ์คหบดี หรือชนชนัต่างๆ ในกลุ่มชนทีนบัถือศาสนา

ฮินดู เช่น ชนชนัพราหมณ์ 

 สถานภาพทางวงศาคณาญาติ เช่น ลูก หลาน พนีอ้ง 

2. สถานภาพทไีด้มาภายหลงั หมายถึง สถานภาพทีไดจ้ากการแสวงหาหรือไดม้าจากความสามารถของ

ตนเอง ไดแ้ก่ 

 สถานภาพทางการศึกษา เช่น จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 สถานภาพทางอาชีพ เช่น เป็นครู เป็นหมอ หรือนกัการเมือง 

 สถานภาพทางการเมือง เช่น เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นนายกรัฐมนตรี 

 สถานภาพทางการสมรส เช่น โสด สมรส ม่าย 
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บทบาท  หมายถึง การทาํหนา้ทีหรือพฤติกรรมตามทีสังคมกาํหนดสถานภาพและบทบาททีจะ

เกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั บุคคลใดจะดาํเนินตนตามบทบาทใดนนัขึนอยูก่บัสถานภาพเป็นตวักาํหนด เช่น ผูที้มี

สถานภาพความเป็นพ่อ ตอ้งดาํเนินบทบาทในการให้การอบรมเลียงดู สงัสอนบุตรให้เป็นคนดี ส่งเสียบุตรให้

ไดรั้บการศึกษาทีสมควรตามวยั ส่วนสถานภาพการเป็นบุตรตอ้งดาํเนินบทบาทเชือฟังคาํสงัสอนของบิดา

มารดา ตงัใจหมนัเพียรในการศึกษา ช่วยเหลือบิดามารดาในการทาํงานบา้นตามควรแก่วยั 

             สิทธิ  หมายถึง อาํนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลทีมีกฎหมายให้ความคุม้ครอง โดยบุคคลอืน

จะตอ้งใหค้วามเคารพ จะละเมิดล่วงเกินหรือกระทาํการใดๆ อนัก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของ

บุคคลไม่ได ้

 

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทาํ

ของบุคคล ซึงการกระทาํนนัจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 

หน้าท ีหมายถึง ภาระหรือความรับผดิชอบที

บุคคลจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

ความสําคญัของสิทธิ เสรีภาพและหน้าที 

 การทีรัฐไดบ้ญัญติั สิทธิ เสรีภาพและหนา้ทีของบุคคลใชใ้นรัฐธรรมนูญ ทาํให้ประชาชน ไดรั้บความ

คุม้ครองและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม เสมอภาคและยติุธรรม 

 บุคคลทุกคนจะตอ้งรับทราบและพงึปฏิบติัตามขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ และหนา้ทีทีไดบ้ญัญติัใช้

ในรัฐธรรมนูญ 

 การใชอ้าํนาจรัฐ จะตอ้งคาํนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

 ทงัรัฐและประชาชนพึงปฏิบติัตามหนา้ทีทีบญัญติัใชใ้นรัฐธรรมนูญอยา่งเคร่งครัดยอ่มก่อให้เกิดความ

สงบ ร่มเยน็ ผาสุกในชาติ 
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