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ประชาธิปไตย 
ความหมายของประชาธปิไตย 

 1.ปร ะช า ธิ ป ไ ต ย  ต ร ง กั บ ค า ใ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว่ า 
Democracy ซึ่งมาจากค าภาษากรีกว่า Democratia ซึ่ง
ประกอบด้วยค า  2  ค า คือ Demos กับ kratein ค าว่า Demos 
หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้น
ประชาธิปไตย (Demoskratia) จงึหมายถึง ประชาชนปกครอง หรือ
การปกครองโดยประชาชน 

 2. เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค รูปแบบการ
ปกครองที่ดีก็คือ การปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอภาคของ
มนุษย์ เชื่อว่าสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม                       

3. เน้นการเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน ใช้อ านาจนี่ผ่านทาง
องค์กรทางการเมืองต่างๆ เพ่ือประโยชน์สุขของตนเอง บาทบาทของประชาชน
ในทางการเมือง จึงมีความส าคัญมากในระบอบนี้ จนมีผู้กล่าวว่า ประชาธิปไตย
นั้นถือว่าประชาชน คือ เสียงสวรรค์ เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม
ด าเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนเอง กิจกรรมการเข้าร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน อาจเป็นทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร์เข้าไปท าหน้าที่แทน หรืออาจเป็นทางตรง เช่นการประท้วง การร้องเรียน 
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหา เป็นต้น 

4.เน้นเจตนารมณ์ของประชาชน เป็นการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู้น าทางการเมืองเป็น
ผู้ที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรค

การเมืองที่มีเสียงข้างมาก หรือได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยู่ในอ านาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็โดย
การแสดงให้ประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่า รัฐบาลสามารถสนองตอบ
ต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น 

5.ที่ มาและขอบเขตอ านาจ มีผู้ ให้ ค ว ามหมายของ
ประชาธิปไตยไว้ว่า อ านาจสูงสุดมาจากประชาชน ทั้งนี้โดยอ้างว่า
มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ   โดยธรรมชาติ พวกเขา
สามารถที่คิดและกระท าการใดๆ ได้ แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็น
สังคม เขาจะสละสิทธิ์และอ านาจบางประการให้กับผู้ปกครอง เพ่ือ
ใช้อ านาจนั้นด าเนินการภายในกรอบที่ก าหนด ฉะนั้นเราจะพบว่า
รัฐบาลในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมี
อ านาจที่มีขอบเขต 
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ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย 

 ข้อดี 
1.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีสิทธิ

แห่งความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่ายากดีมีจน เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิใน
ทรัพย์สิน ทุกคนมีเสรีภาพในการกระท าใดๆ ได้หากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด 
การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกัน
ที่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย เป็นต้น 

2.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใช้อ านาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายมาใช้
ปกครองตนเอง และเป็นรัฐบาลเพื่อใช้อ านาจบริหาร ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ดี 
เพราะผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของปวงชนย่อมรู้ความต้องการของประชาชนได้ดี 

3.ประเทศมีความเจริญมั่นคง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองท าให้ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการ
ปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่ตนก าหนดขึ้นมายอมรับในคณะผู้บริหารที่ตนเลือกขึ้นมาและประชาชนไม่มีความรู้ต่อต้าน 
ท าให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้าและมั่นคง 

ข้อเสีย 
            1.ด าเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองที่ดี แต่การที่จัดสรรผลประโยชน์ตรงกับความ
ต้องการประชาชนทุกคนย่อมท าไม่ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการยากที่จะให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ                          

2.เสียค่าใช้จ่ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จ าเป็นต้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งในแต่ละระดับต่างต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งงบประมาณด าเนินงานชองทางราชการ
และค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

3.มีความล่าช้าในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ โดยผ่านขั้นตอนการ
อภิปราย แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงต้องด าเนินตามข้ันตอนท าให้เกิดความ
ล่าช้า  
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สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 

สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นต าแหน่งของบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งที่
ได้รับความนับถือจากสาธารณชน สถานภาพแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สถานภาพที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ได้แก่ 
 สถานภาพทางเพศ เช่น เพศหญิง เพศชาย  
 สถานภาพทางอายุ เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
 สถานภาพทางเชื้อชาติ เช่น คนไทย คนอังกฤษ 
 สถานภาพทางถิ่นก าเนิด เช่น คนในภาคเหนือ ภาคใต้ 
 สถานภาพทางชนชั้นในสังคม เช่น เชื้อพระวงศ์ คหบดี 

หรือชนชั้นต่างๆ ในกลุ่มชนที่นับถือศาสนาฮินดู เช่น ชนชั้น
พราหมณ์ 

 สถานภาพทางวงศาคณาญาติ เช่น ลูก หลาน พี่น้อง 

2. สถานภาพที่ได้มาภายหลัง หมายถึง สถานภาพที่ได้จาก
การแสวงหาหรือได้มาจากความสามารถของตนเองได้แก่ 

 สถานภาพทางการศึกษา เช่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 สถานภาพทางอาชีพ เช่น เป็นครู เป็นหมอ หรือนักการเมือง 
 สถานภาพทางการเมือง เช่น เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นนายกรัฐมนตรี 
 สถานภาพทางการสมรส เช่น โสด สมรส ม่าย 

บทบาท  หมายถึง การท าหน้าที่หรือพฤติกรรมตามที่สังคมก าหนดสถานภาพและบทบาทที่จะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน บุคคลใดจะด าเนินตนตามบทบาทใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพเป็นตัวก าหนด เช่น ผู้ที่มีสถานภาพความเป็น
พ่อ ต้องด าเนินบทบาทในการให้การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี ส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาที่สมควรตามวัย 
ส่วนสถานภาพการเป็นบุตรต้องด าเนินบทบาทเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา ตั้งใจหมั่นเพียรในการศึกษา ช่วยเหลือ
บิดามารดาในการท างานบ้านตามควรแก่วัย 
           สิทธ ิ หมายถึง อ านาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่มีกฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยบุคคลอื่นจะต้องให้ความ
เคารพ จะละเมิดล่วงเกินหรือกระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลไม่ได้ 

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระท าของบุคคล ซึ่งการกระท านั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หน้าที ่หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ความส าคัญของสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 
 การที่รัฐได้บัญญัติ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลใช้ในรัฐธรรมนูญ ท าให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครอง

และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและยุติธรรม 
 บุคคลทุกคนจะต้องรับทราบและพึงปฏิบัติตามขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าทีที่ได้บัญญัติใช้ใน

รัฐธรรมนูญ 
 การใช้อ านาจรัฐ จะต้องค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
 ทั้งรัฐและประชาชนพึงปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติใช้ในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดย่อมก่อให้เกิดความสงบ 

ร่มเย็น ผาสุกในชาติ 
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