
 

 

 

ความหมายของประชาธิปไตย 
                 
 

 

 

 

 
 

๑. ประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนปกครอง หรือ   
การปกครองโดยประชาชน 

๒. เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค รูปแบบ
การปกครองที่ดีก็ คือ การปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอ
ภาคของมนุษย์ เช่ือว่าสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่
จะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม                       

๓. เน้นการเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน  
ใช้อ านาจนี่ผ่านทางองค์กรทางการเมืองต่างๆ เพื่อประโยชน์สุข
ของตนเอง บาทบาทของประชาชนในทางการเมือง จึ งมี
ความส าคัญมากในระบอบนี้ จนมีผู้กล่าวว่า ประชาธิปไตยนั้นถือ
ว่าประชาชน คือ เสียงสวรรค์ เป็นระบอบที่ เปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมด าเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนเอง กิจกรรม
การเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน อาจเป็นทางอ้อมโดยผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เข้าไปท าหน้าท่ีแทน  
 ๔. เน้นเจตนารมณ์ของประชาชน เป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่ อประชาชน ในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ผู้น าทางการเมืองเป็นผู้ที่ถือเสมือนเป็นตัวแทน
เจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีเสียงข้างมาก หรือได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยู่
ในอ านาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็โดยการแสดงให้ประชาชน 
ผู้เลือกตั้งเห็นว่า รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น 
            ๕. ที่มาและขอบเขตอ านาจ มีผู้ให้ความหมายของ
ประชาธิปไตยไว้ว่า อ านาจสูงสุดมาจากประชาชน ทั้งนี้โดยอ้างว่า
มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ โดยธรรมชาติ พวกเขา
สามารถที่คิดและกระท าการใดๆ ได้ แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกัน
เป็นสังคม เขาจะสละสิทธ์ิและอ านาจบางประการให้กับผู้ปกครอง 
เพื่อใช้อ านาจนั้นด าเนินการภายในกรอบที่ก าหนด ฉะนั้น เราจะ
พบว่ารัฐบาลในประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะ
มีอ านาจท่ีมีขอบเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย 
          

 ข้อด ี
๑. ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชนทุกคน

มีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่ายากดีมีจน เช่น สิทธิใน
ร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน ทุกคนมีเสรีภาพในการกระท าใดๆ      
ได้หากเสรีภาพน้ันไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น เสรีภาพใน
การนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ 
และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกันที่จะได้รับการ
คุ้มครองโดยกฎหมาย เป็นต้น 

๒. ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตัวแทน
ไปใช้อ านาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายมาใช้ปกครองตนเอง 
และเป็นรัฐบาลเพื่อใช้อ านาจบริหาร ซึ่งสามารถสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ดี เพราะผู้บริหารที่เป็นตัวแทน
ของปวงชนย่อมรู้ความต้องการของประชาชนได้ดี 

๓. ประเทศมีความเจริญมั่นคง การมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองท าให้ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติตามกฎ 
และระเบียบที่ตนก าหนดขึ้นมายอมรับในคณะผู้บริหารที่ตนเลือก
ขึ้นมาและประชาชนไม่มีความรู้ต่อต้าน ท าให้ประเทศมีความสงบ
สุขเจริญก้าวหน้าและมั่นคง 

 

 

 

 

 
   
 
 

ประชาธปิไตย 



      ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย 
ข้อเสีย 

      ๑. ด าเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการ
ปกครองที่ดี แต่การที่จัดสรรผลประโยชน์ตรงกับความต้องการ
ประชาชนทุกคนย่อมท าไม่ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการยากที่จะให้
ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ
ทุกประการ                          

      ๒. เสียค่าใช้จ่ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
จ าเป็นต้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนตน การเลือกตั้งในแต่ละระดับต่างต้องเสียค่าใ ช้จ่าย
มาก ท้ังงบประมาณด าเนินงานของทางราชการและค่าใช้จ่ายของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

      ๓. มีความล่าช้าในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ โดยผ่านขั้นตอนการอภิปราย 
แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ 
จึงต้องด าเนินตามขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้า) 

 

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 

สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกยีรติภมูิของบุคคลหรือ
กลุ่ม เป็นต าแหน่งของบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งทีได้รับความนับถือ
จากสาธารณชน 

สถานภาพแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑. สถานภาพที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ได้แก่ สถานภาพ
ทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด ชนช้ันในสังคม วงศาคณาญาติ 
            ๒. สถานภาพที่ได้มาภายหลัง ได้แก่ การศึกษา อาชีพ 
การเมือง การสมรส 

บทบาท หมายถึง การท าหน้าท่ีหรือพฤติกรรมตามที่สังคม
ก าหนดสถานภาพและบทบาทที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน บุคคลใด
จะด าเนินตนตามบทบาทใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพเป็นตัวก าหนด 
เช่น ผู้ที่มีสถานภาพความเป็นพ่อ ต้องด าเนินบทบาทในการให้การ
อบรมเลี้ยงดู สั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี ส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษา
ที่สมควรตามวัย ส่วนสถานภาพการเป็นบุตรต้องด าเนินบทบาท

เช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา ตั้งใจหมั่นเพียรในการศึกษา 
ช่วยเหลือบิดามารดาในการท างานบ้านตามควรแก่วัย  

สิทธิ หมายถึง อ านาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่มี
กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยบุคคลอื่นจะต้องให้ความเคารพ  
จะละเมิดล่ วง เกินหรือกระท าการใดๆ อันก่อให้ เกิดการ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลไม่ได้  

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระท าของบุคคล 
ซึ่งการกระท าน้ันจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

หน้าท่ี หมายถึง ภาระหรือความรบัผิดชอบที่บุคคลจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายะ                   

 

ความส าคัญของสทิธิ เสรภีาพและหน้าที่ 

            ๑. การที่รัฐได้บัญญัติ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของ
บุคคลใช้ในรัฐธรรมนูญ ท าให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองและ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและยุติธรรม 
  ๒. บุคคลทุกคนจะต้องรับทราบและพึงปฏิบัติตาม
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าทีที่ได้บัญญัติใช้ในรัฐธรรมนูญ 
  ๓. การใช้อ านาจรัฐ จะต้องค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน 
  ๔. ทั้งรัฐและประชาชนพึงปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติใช้
ในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดย่อมก่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็น 
ผาสุกในชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาเทศบาลต าบลเวียงลต าบลเวียง  
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