
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย(กศน.) จัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

ตําบล เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2557 โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนา

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล จังหวัดละ 1 ตําบล (1 ศูนย) ขึ้นใน

สํานักงานคณะกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล 

จํานวนศูนยละ 9 คน สําหรับในปงบประมาณ 2558 มีเปาหมายจัดตั้งเพ่ิมขึ้นเปน

อําเภอละ 1 ตําบล (1 ศูนย) โดยท่ีศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการ

เลือกตั้ งตําบลมีภารกิจสํ าคัญประการหน่ึงคือ การใหความรู เ ก่ียว กับ

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยพ้ืนฐานสําคัญคือการสงเสริมใหประชาชน

พลเมืองมีวิถีประชาธิปไตย เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสวนรวม

มากกวาสวนตัว เปนภารกิจท่ีสงเสริมใหสังคมมีความสงบสุขและมีสันติสุข ซ่ึง

รูปแบบการใหความรูสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ศูนยการเรียนรู

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี 3 จึงไดรวบรวมองคความรูและแนวทางการ

จัดกิจกรรมในการสงเสริมวิถีประชาธิปไตย เพ่ือใหคณะกรรมการศูนยสงเสริม

พัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบลใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัด

กิจกรรมสงเสริมวิถีประชาธิปไตยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโอกาส

และพ้ืนท่ี 

ศูนยการเรียนรูการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี 3 หวังเปน

อยางยิ่งวาคูมือการจัดกิจกรรมสงเสริมวิถีประชาธิปไตยน้ี จะชวยเสริมสราง

ความรูความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย

สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบลมากขึ้น 

 

ศูนยการเรียนรูการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี 3 
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คูมือการจัดกจิกรรมสงเสริมวถิีประชาธิปไตย 

ของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังตําบล 

 

บทนํา 

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง

ก า ร ป ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ

สมบูรณาญาสิท ธิ ราชย เปนระบอบการ

ป ก ค ร อ ง แ บ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  อั น มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตั้งแตป พ.ศ.

2475 จนถึงปจจุบันก็ลวงเลยเวลามากวา 80 

ป  แต ก าร เ มืองการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยก็มีปญหาตลอดมา เกิด

วิกฤติทางการเมือง เกิดการรัฐประหารหลายคร้ัง และท่ีสําคัญในปจจุบันเกิด

ความขัดแยงทางการเมืองกลายเปนความแตกแยกเร้ือรังในสังคม สรางความ

เสียหายใหกับประเทศชาติมากมายหลายดาน นอกจากความแตกแยกท่ีเกิด

ขึ้นกับสังคมไทยแลว ในยุคปจจุบันเปนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย

หลายดาน เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก โดยปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวรองรับและเปนเงื่อนไขผลักดัน

ความกาวหนาก็คือพลเมืองของประเทศ หากประเทศใดมีพลเมืองท่ีมีความรู 

ความสามารถมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประเทศน้ันยอมมีศักยภาพท่ีจะแขงขัน

กับประเทศอ่ืนอยางเขมแข็ง คนไทยเปนผู ท่ี มีความสามารถสูง แต เปน

ความสามารถท่ีจํากัดอยูในแตละบุคคล เม่ือจําเปนจะตองนําความสามารถน้ันมา

หลอมกันเพ่ือใหเปนพลังท่ีสูงขึ้น มักไดผล เปนลบ จุดน้ีถือวามีความสําคัญอยาง

ยิ่ง เพราะการทํางานรวมกันน้ันจําเปนตองรับฟงและเคารพความคิดเห็นของ

ผูรวมงาน ยึดเหตุผลและความสําเร็จของงานเปนท่ีตั้ง ทุมเทความรูความสามารถ

เพ่ือสรางสรรคงานดวยความบริสุทธ์ิใจ ทุกคนมีสิทธ์ิเทาเทียมกันท่ีจะชื่นชม 
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ผลงานท่ีออกมา  การท่ีคนไทยขาดความสามารถในการทํางานรวมกัน นอกจาก

การทํางานจะไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือทําไดไมดีเทาท่ีควรจะ

เปนแลว ยังมีผลตอการสงเสริมความเปนสังคมประชาธิปไตย จากปญหาสําคัญ

ขางตน เปนประเด็นท่ีสะทอนความจําเปนในการพัฒนาประชาชนพลเมืองของ

ประเทศ ใหมีคุณภาพใหมีความรูความเขาใจและจิตสํานึกประชาธิปไตย เพราะ

ประชาธิปไตยท่ีแทจริงเทาน้ันท่ีจะสรางสังคมเปนธรรมและสันติสุข จึงควรมีการ

ปลูกฝงและใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีถูกตองแกประชาชน ซ่ึงสอดคลอง

กับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช. ขอท่ี 7 คือ เขาใจ 

เรียนรู การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
 

ความรูเรื่องการเมือง (Politic) 

การเมืองคืออะไร เกี่ยวของกับชีวิตเราอยางไร 

มนุษยเปนสัตวสังคม ไมสามารถอยูคนเดียวได ตองมีการพ่ึงพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน มีการแบงหนาท่ีกันทํา มนุษยจึงมีผลประโยชนรวมกันใน

สังคม เม่ือมีผลประโยชนรวมกันจึงตองมีการจัดสรรแบงบันผลประโยชนหรือสิ่งท่ี

มีคุณคาใหกับสมาชิกในสังคม ซ่ึงก็คือ การเมือง (Poltic) ดังท่ีนักวิชาการคน

สําคัญท่ีไดใหความหมายของการเมืองไว เชน เดวิด อีสตัน (David Easton) ได

อธิบายไววา การเมือง คือการใชอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรแจกแจงสิ่งท่ีมีคุณคา

ตางๆ ใหกับสังคมอยางชอบธรรมหรือท่ี ฮาโรลด ลาสเวลล (Harold D. 

Lasswell) กลาววา “การเมือง” คือ การไดมาซ่ึงอํานาจ เพ่ือท่ีจะตัดสินวาใครจะ

ไดอะไร เม่ือใด และอยางไร (Politics, Who gets “What”, “When”, and 

“How”)  
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การเมืองจึงเก่ียวของกับชีวิตของเรา ตั้งแตเม่ือเราเกิดมาจะมี

ระบบการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐานมากนอยแคไหน 

การศึกษาท้ังเร่ืองท่ีเรียนเร่ืองคุณภาพการศึกษา เร่ืองเศรษฐกิจสินคาราคาแพง 

ผลิตผลราคาถูก คนวางงาน คนตกงาน เหลาน้ีลวนเปนเร่ืองเก่ียวกับการใช

อํานาจในการจัดสรรท้ังสิ้น ซ่ึงก็คือเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการเมือง  

 

 

 

 

 

 

ความสําคัญของการเมือง 

การเมืองมีความสําคัญกับชีวิตของเราอยางไร หากจะกลาวแบบ

กวางๆ อาจกลาวไดวาถาระบบการจัดสรรผลประโยชนในสังคมดี มีความเปน

ธรรมชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมก็เปนไปในทางท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตรง

ขามกันถามีการจัดสรรผลประโยชนในสังคมไมดีไมมีความเปนธรรม เราก็จะไดรับ

ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูไปในทางตรงขามดวย ประชาชนบางสวนอาจไมได

รับการดูแล การถูกเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงจะนําไปสูการเรียกรองเกิดความแตกแยก

ในสังคมขึ้นได 

ดังน้ัน จําเปนอยางยิ่งท่ีคนในสังคมจะตองสนใจและรวมกันสราง

การเมืองใหดีมีความเปนธรรม ติดตามขาวสารและมีสวนรวมทางการเมืองอยางมี

คุณภาพ 
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การปกครองคืออะไร 

เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม เพ่ือความปลอดภัยและความ

สงบสุข ก็จะมีผูนําหรือผูปกครองขึ้นมาทําหนาท่ีในการจัดสรรแบงปนสงสิ่งท่ีมี

คุณคาใหกับสมาชิกในสังคม (การเมือง) และการปกครอง คือ การควบคุมการ

บริหารวางระเบียบกฎเกณฑ การบําบัดทุกขบํารุงสุขเพ่ือใหสมาชิกในสังคมอยู

รวมกันอยางเรียบรอยและมีความสงบสุข ซ่ึงก็คือการปกครองสวนรูปแบบการ

ปกครอง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ไดแบงรูปแบบการปกครอง

โดยถือเกณฑ อํานาจการตัดสินใจ เปนตัวกําหนด ดังน้ี 

1. ถาอํานาจการตดัสินใจอยูท่ีบคุคลผูเดยีว ก็เปน เผด็จการ 

2. ถาอํานาจการตดัสินใจอยูท่ีคณะบุคคล   ก็เปน คณาธิปไตย 

3. ถาอํานาจการตดัสินใจอยูท่ีประชาชน    ก็เปน ประชาธิปไตย 

ความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย (Democracy) 

ความหมายของประชาธิปไตย 

คําวา “ประชาธิปไตย” แปลมาจากคํา “Democracy” ใน

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงแปลมาจากคํา “Demokratia” ในภาษากรีกโบราณอีกตอหน่ึง 

ซ่ึงแปลโดยรากศัพทวา การปกครองโดยผูถูกปกครอง (rule by the ruled) หรือ

การปกครองโดยประชาชน(government by the people) สําหรับภาษาไทย 

“ประชาธิปไตย” มาจากคําวา “ประชา” หมายถึงประชาชน พลเมือง และ 

“อธิปไตย” หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เม่ือรวมกันแลว

หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชนหรือมาจาก

ประชาชน 
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หรือวาทะของอับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) อดีต

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใหนิยามไววา “รัฐบาลประชาธิปไตย คือ 

รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” โดยหลักการดังกลาว

สามารถใชวัดวารัฐบาลท่ีปกครองอยูเปนประชาธิปไตยหรือไม รัฐบาลใดจะไดรับ

การยอมรับวาเปนประชาธิปไตยน้ันจะมีเพียงลักษณะใดลักษณะหน่ึงเพียง

ประการเดียวหรือสองประการไมได จะตองมีลักษณะครบท้ังสามลักษณะ คือ 

1. มีท่ีมาท่ีชอบธรรม คือมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนท่ีสุจริต 

ไมไดมาจากการซ้ือเสียง (ของประชาชน) 

2. เม่ือเปนรัฐบาลบริหารราชการแผนดินก็ตองรับฟงความคดิเหน็

ของประชาชนท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยาง

แทจริง (โดยประชาชน) 

3. เปาหมายในการบริหารงานก็ตองมุงใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนโดยรวมและท่ัวถึง (เพ่ือประชาชน) 

ความหมายของประชาธิปไตยท่ีกลาวมาขางตนเปนการให

ความหมายท่ีเนนในสวนของรูปแบบและโครงสรางเปนสวนของระบอบการ

ปกครอง แตประชาธิปไตยในความหมายท่ีกวางน้ัน คําวา “ประชาธิปไตย” มี

ความหมายใน 3 ฐานะ ดังน้ี 

1. ในฐานะท่ีเปนอุดมการณ คือ อุดมการณประชาธิปไตย 

2. ในฐานะท่ีเปนวิถีชีวิต คือ วิถีชีวิตประชาธิปไตย 
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3. ในฐานะท่ีเปนรูปแบบการปกครอง คือ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

การ ท่ีประ เทศใดประเทศหน่ึ ง มีกา รปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยแลว ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหสังคมมีความสงบสุข ประชาชนกินดี

อยูดี คนในสังคมตองมีอุดมการณและวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยดวย 

อุดมการณประชาธิปไตย 

อุดมการณทางการเมือง 

คือ ระบบความคดิทางการเมืองอยางหน่ึง 

อุดมการณประชาธิปไตยเปนระบบ

ความคดิทางการเมืองชนิดหน่ึง ท่ีให

ความสําคัญกับหลักการ 3 ประการ คือ 

1. หลักมนุษยเปนผูมีสตปิญญา รูจักใชเหตุผล รูดีรูชั่ว และ

สามารถปกครองตนเองได 

2. หลักสิทธิเสรีภาพ 

3. หลักความเสมอภาค ความเทาเทียม 
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วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

วิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิตประจําวัน

และการดํารงตนในสังคมของประชาชนในประเทศท่ีปกครองโดยระบอบ

ประชาธิปไตย โดยการนําเอาอุดมการณประชาธิปไตยมาประพฤติปฏิบัติเปน

แนวทางในชีวิตประจําวัน  

รศ.สุขุม  นวลสกุล ไดอธิบายวา ลักษณะของวิถีชี วิตแบบ

ประชาธิปไตยน้ันอาจจําแนกเปนขอ ๆ ไดดังน้ี 

1. เคารพเหตุผลมากกวาบุคคล 

2. รูจักการประนีประนอม 

3. มีระเบียบ 

4. มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

รศ.วิสุทธ์ิ โพธิแทน อธิบายวา วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยอาจสรุปเปนขอ ๆ ท่ีมีถอยคําคลอง

จองกันไดดงัน้ี 

1. มีเหตุผล 

2. เคารพตนเคารพทาน 

3. อดกลั้นในความแตกตาง 

4. ตกลงกันอยางสันตวิิธี 

5. รูจักมีสวนรวมทางการเมือง 

6. ไมลืมเร่ืองสิทธิและหนาท่ี 

7. ทําดีเพ่ือประโยชนสวนรวม 

8. มีอุดมการณรวมคือประชาธิปไตยแนวแน 

9. เห็นแกประเทศชาต ิ

10.พัฒนาความรูความสามารถของตน 
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดวิเคราะหความหมายของวิถี

ชีวิตประชาธิปไตยเพ่ือใหเหมาะสมกับจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา เห็นวาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนระดับประถมศึกษาควร

ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. คารวธรรม มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ เคารพในสถาบัน

พระมหากษัตริย เคารพซ่ึงกันและกันทางกาย เคารพกันทางวาจา เคารพในสิทธิ

ของผูอ่ืน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพในกฎระเบยีบของสังคม และ มี

เสรีภาพและใชเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมาย 

และขนบธรรมเนียมประเพณี 

2. สามัคคีธรรม มีพฤติกรรมท่ี

แสดงออก คือ การรูจักประสานประโยชนโดยถือ

ประโยชนของสวนรวมหรือของชาตเิปนท่ีตัง้ 

รวมมือกันในการทํางาน หรือทํากิจกรรมอยาง

หน่ึงอยางใดรวมกัน เห็นแกประโยชนสวนรวม รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายจากสวนรวม และหนาท่ีตอสงัคม และความเปนนํ้าหน่ึงใจเดยีวกันของ

คนในกลุม ในหนวยงาน และสังคม 

3. ปญญาธรรม มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ การไมถือตนเปน

ใหญ เนนการใชปญญา ใชเหตุผลและความถูกตองในการตัดสินปญหาท้ังปวงไม

ใชเสียงขางมากในการตดัสินปญหาเสมอไป เม่ือมีปญหาใดเกิดขึน้ หรือเม่ือมีเร่ือง

ท่ีจะตองตดัสินใจ ทุกคนตองรวมกันคิดและชวยกันตัดสินใจ โดยใชเหตุผล  

หากจะสรุปยอ ๆ แกนหรือหัวใจของวิถีประชาธิปไตยคือ จะตอง

มีพฤติกรรมที่ เห็นความสําคัญของคนอื่นของสวนรวม และจะตองไมมี

พฤติกรรมที่เห็นแกตัวหรือเห็นแกประโยชนสวนตน หรือระลึกอยูเสมอวา “คน

อื่นก็สําคัญ” 
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การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองท่ีถือวาอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสงูสุดเปนของปวง

ชนเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยมี

หลักการท่ีสําคญัของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยได ดังน้ี 

1. หลักการอํานาจ

อธิปไตยเปนของปวงชน เพ่ือ

แสดงออกถึงอํานาจในการปกครองของ

ประชาชนโดยแทจริง ประชาชนจะแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของโดยใชอํานาจ

และเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองตามบทบญัญัติท่ีกฎหมายรับรอง 

2. หลักเสรีภาพ เปนแนวคิดท่ีเชื่อวา บุคคลท่ีมีเสรีภาพจะสามารถ

พัฒนาตนเองไดมากกวาบุคคลท่ีถูกบังคับหรือตกอยูในสภาวะท่ีถูกจํากัดเสรีภาพ 

เสรีภาพหมายความถึงความสามารถในการกระทํา หรือ งดเวน การกระทําอยาง

ใดอยางหน่ึง ตามทีบุคคลตองการตราบเทาท่ีการกระทําของเขาน้ัน ไมไปละเมิด

ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดรับความคุมครองตามกฎหมาย และไม

เปนการกระทําท่ีละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความม่ันคงของ

ประเทศชาติ 

3. หลักความเสมอภาค การ

เปดโอกาสใหมนุษยสามารถเขาถงึทรัพยากร

และคุณคาตางๆ ของสังคมท่ีมีอยูจํากัดอยาง

เทาเทียมกัน บุคคลจะยอมไมถึงถูกกีดกันดวย

สาเหตุแหงความแตกตางทางชั้นวรรณะทาง

สังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยูฐานะทางเศรษฐกิจหรือดวยสาเหตุอ่ืน ซ่ึง

โดยประการสําคญัแลว มนุษยน้ัน มีความเทาเทียมกันแตพ้ืนฐานการดํารงชีวิตอยู 
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อยางสงบสุขในสังคมและเทาเทียมกันในเชิงโอกาสในการเติมเตม็ความสมบูรณ

ใหแกชีวิตภายใตกฎหมาย 

4. หลักการการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม หลักการ

น้ี มีขึ้นเพ่ือใหความคุม ครองแก ประชาชนท้ัง ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน 

การแสดงออก การดํารงชีพ เปนตน ซ่ึงถือเปนหน่ึงในบรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐานท้ัง

มวลของปจเจกบุคคล และโดยหลักการน้ีผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใด ๆ อัน

ละเมิดตอกฎหมายกระทําตอประชาชนได ไมวาจะในเชิงการลิดรอนเพิกถอน

อํานาจของประชาชนดวยการจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือดวยวิธีการอ่ืนใด 

5. หลักการเสียงขางมากเคารพเสียงขางนอย ดวยเหตุท่ีการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ

เพ่ือผลประโยชนของประชาชน ดังน้ัน การตัดสินใจใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอ

ประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปนการ

กําหนดตัวผูปกครองการเลือกตั้งผูแทน

ของประชาชนเขาสูระบบการเมือง หรือ

แมแตการตัดสินใจในบรรดาภารกิจของ

ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝาย

ตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากท่ี

มีตอเร่ืองน้ัน ๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก ภายใตเปาประสงคท่ีจะ

สอดคลองหรือเปนตัวแทนท่ีสะทอนความตองการ/ขอเรียกรองของประชาชนหมู

มาก อยางไรก็ดี ในระบอบประชาธิปไตย นอกเหนือไปจากการยอมรับตอเสียง

ขางมากแลว ยังมีหลักคิดใหเคารพใหคุมครองเสียงขางนอยดวย ท้ังน้ีก็เพ่ือเปน

หลักประกันวา ฝายเสียงขางมากจะไมใชวิธีการพวกมากลากไปตามความเห็น

หรือกระแสความนิยมบางอยางเกินกวาความเหมาะสม 

โดยสรุป ประชาธิปไตยเปนเร่ืองของการใหความสําคัญกับปจเจก

ชน เชื่อในความเปนอิสระและเสรีภาพของมนุษย มองวามนุษยเปนผูมีเหตุผล     
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มีสติปญญา มองมนุษยในแงดี และเม่ือพิจารณาความหมายของประชาธิปไตยท้ัง 

3 ฐานะ เห็นวาทุกฐานะจะตองเปนไปพรอม ๆ กัน สอดคลองกัน เพราะการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมิใชขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญอยางเดียว แต

จําเปนตองปลูกฝงใหประชาชนสวนใหญมีอุดมการณประชาธิปไตยท่ีแทจริง และ

มีการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย ความสําคัญของประชาธิปไตยจึงไมควรถูก

จํากัดอยูในบริบทของการเมืองการปกครองเทาน้ัน แตควรมุงไปท่ีวิถีชีวิตของคน

ในสังคม โดยเร่ิมตั้งแตท่ีบานหรือครอบครัวเพราะเปนจุดเร่ิมตนของสังคมมนุษย

ท่ีตองพ่ึงพาอาศัยและอยูรวมกันกับผู อ่ืน ประเทศท่ีปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สังคมองประชาชนตองเปนสังคมประชาธิปไตยดวย 

ความรูเกี่ยวกับพลเมือง 

ความหมายของพลเมือง 

คําวา “พลเมือง”(Citizen) หมายถึง  พละกําลังของประเทศ ซ่ึงมี

สวนเปนเจาของประเทศ หมายถึงประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย มีสิทธิ หนาท่ี 

เสรีภาพภายใตกฎหมายไทย แตกตางจากาวตางชาติท่ีเขาเมืองมาเพ่ือประกอบ

ธุรกิจ เพ่ือการทองเท่ียวหรือหลบหนีเขาเมือง บุคคลเหลาน้ีเขามาอยูในประเทศ

ไทยเปนการชั่วคราว ไมถือวาเปนพลเมืองของไทย 
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พลเมือง จึง มีความแตกตางจากคําวา “ประชาชน” และ 

“ราษฎร” ตรงท่ีพลเมืองจะแสดงออกถึงความกระตือรือรนในการักษาสิทธิตาง ๆ 

ของตนรวมถึงการมีสวนรวมทางการเมืองโดยการแสดงออกซ่ึงสิทธิ เสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและใหความสําคัญกับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของ

ตนท่ีมีตอสังคมสวนรวม 

ความสําคัญของพลเมือง 

ถาถามวาเรือยาวจะแลนไดดีและเร็วแคไหน ขึ้นอยูกับปจจัยใด ก็

คงตอบไดวาขึ้นอยูกับฝพายท่ีดี มีรางกายสมบูรณ พละกําลังดี มีความสามัคคี

พรอมเพรียงกัน  

 

 

 

 

ประเทศชาติของเราก็เชนเดยีวกันจะขับเคลื่อนและมีความ

เจริญกาวหนามากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับพลเมืองของประเทศของเรา 

ลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ การดําเนินชีวิตของบุคคลใน

สังคม โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการอยูรวมกัน รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลอ่ืน เคารพในกติกาท่ีรวมกันสราง มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอ

สังคมสวนรวมพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ควรมีลักษณะ ดังน้ี 
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1. มีความรู ความเขาใจและเชื่อม่ันศรัทธาในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2. มีความเขาใจและตระหนักถงึสถานภาพและบทบาทของตนเอง 

โดยเฉพาะอยางยิง่สถานภาพและบทบาทของพลเมือง ตระหนักถึงความสําคัญ

ของตนเองในฐานะพลเมืองซ่ึงเปนเจาของอํานาจอธิปไตย มีสถานภาพเปนท้ัง

ผูปกครองและผูใตปกครอง 

3. มีความเขาใจและตระหนักถงึสิทธิและเสรีภาพของตนเองและ

ผูอ่ืน ใชสิทธิและเสรีภาพของตนเองอยางมีความรับผิดชอบ เชน ศึกษาผูสมัครรับ

เลือกตั้งอยางดีกอนไปใชสิทธิเลือกตัง้ เปนตน 

4. มีความเขาใจและตระหนักในหนาท่ีของพลเมือง มีความ

จงรักภักดตีอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย มีความรับผดิชอบปฏิบัตหินาท่ีของ

ตนในฐานะพลเมืองของประเทศชาต ิและพลเมืองของทองถิ่นอยางครบถวน

สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของรองศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได

กลาววา พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบไปดวยลักษณะหกประการ 

คือ 

1. มีอิสรภาพท่ีควบคูกับความรับผดิชอบ 

2. เคารพสิทธิผูอ่ืน 

3. เคารพความแตกตาง 

4. เคารพหลักความเสมอภาค 

5. เคารพกติกา 

6. มีสวนรวมแกปญหาโดยเร่ิมตนท่ีตนเอง 
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แนวทางการจัดกจิกรรมสงเสริมวถิีประชาธิปไตย 

รูปแบบการจัดกจิกรรมสงเสริมวถิีประชาธิปไตย 

รูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมวิถีประชาธิปไตย ของศูนยสงเสริม

พัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล ซ่ึงจะมีกลุมเปาหมายท่ีเปนประชาชน

ในชุมชน หมูบาน โดยการจัดกิจกรรมใหประชาชนไดเรียนรูและสนับสนุนให

ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง มีความตระหนัก

รับผิดชอบตอสวนรวม สามารถกําหนดรูปแบบไดหลายรูปแบบเพ่ือใหสอดคลอง

กับกลุมเปาหมายและลักษณะของกิจกรรม ดังน้ี 

1. การจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุม โดยอาจแบงเปนกลุมชมุชน

เดียวกัน กลุมซอยเดยีวกัน กลุมอาชีพ สงเสริมใหจัดกิจกรรม

สรางสรรคสังคมและอาจติดปายประกาศ เชน ชุมชนดอกหญา

สะอาดนาอยู ซอยสุขสําราญปลอดยาเสพตดิ เปนตน  
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2. การจัดกิจกรรมโดยการจัดประชุมใหความรู โดยอาจใชเทคนิคผงั

ความคดิ หรือตนไมประชาธิปไตย หรืออาจสอดแทรกความรูโดย

การใชเพลงหรือเกมดวยก็ได 

3. การจัดกิจกรรมในลักษณะนันทนาการ (walk Rally) สงเสริมทําให

เกิดความรัก ความสามัคคี ความซ่ือสตัย ความเสยีสละ 

4. การจัดกิจกรรมโดยการจัดวงเสวนา พูดคยุ 

1) โดยใชกรณีตัวอยาง เปนกิจกรรมท่ีสามารถหยิบเอาเหตุการณ

ท่ีเปนเร่ืองจริง หรือเร่ืองแตงขึ้นจริงท่ีมีมิติชวนใหคิดไดหลายแง

หลายมุม อาจเปนประเด็นความขัดแยงทางจริยธรรม การถกเถยีงใน

แงของการปฏิบัตหินาท่ีของความเปนพลเมือง  

2) โดยใชข าวและเหตุการณ ท่ี

เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง ใ นสั ง ค ม  เ ป น

กิจกรรมโดยการกระตุนให มี

การติดตามขาวและเหตุการณท่ี

เกิดขึ้นจริงในสังคม นํามาบอก

เลาและวิเคราะหพูดคุยกัน จะ

ทําใหมองเห็นมุมมองท่ีแตกตางกัน เห็นความเคลื่อนไหวทางสังคม 

ไดเรียนรูเหตุและผลจากบุคคลท่ีมีตัวตนจริง 

5. การจัดกิจกรรมในลักษณะการรับใชสังคม ทําใหสมาชิกของสังคม

สามารถรูปญหาของสงัคมจริง และทําใหมีความรูสึกรักหวงแหน 

ตระหนักในความรับผิดชอบ รวมแกไขปญหาชุมชนดวยตนเอง 

6. การจัดกิจกรรมในลักษณะการประกวด การแขงขัน 

7. การจัดกิจกรรมในลักษณะการประกาศความด ีเปนกิจกรรมท่ีกระตุนและ

ชื่นชมผูท่ีกระทําตนเปนประโยชนตอชุมชนสวนรวม  

 



ตัวอยางการจัดกจิกรรมสงเสริมวถิีประชาธิปไตย 

ของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธปิไตยและการเลือกต้ังตําบล 

ลําดับ ช่ือกิจกรรม วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

1. ธรรมนูญชุมชน

เพ่ือสังคมเปนสุข 

จัดทําธรรมนูญเปนกติกา

ของชุมชน โดยชุมชน

และเพ่ือชุมชน 

-มีกฎกติกาในการอยู

รวมกัน 

-มีการยอมรับเชื่อฟง 

-ชุมชนสงบสุข 

 

2. ระงับขอพิพาท

ดวยสันติวิธี 

จัดต้ังคณะกรรมการไกล

เกลี่ยขอพิพาทชุมชน  

-ปญหาความขัดแยง

ลดลง 

-มีการเคารพเหตุผล 

-เรียนรูการแกปญหา

ดวยสันติวิธี 

 

3. เวทีเสวนา

ประชาธิปไตย 

จัดเวทีเสวนาในหมูบาน

ชุมชน พูดคุยกันอยางมี

เหตุผล ยึดแนวทางสันติ  

-ประชาชนมีความ

ต่ืนตัวทางการเมือง 

-การยอมรับเหตุผล 

-เปนเคร่ืองมือในการหา

ขอยุติ ลดความขัดแยง 

 

4. อาสาพัฒนาชุมชน นัดหมายรวมกันทําความ

สะอาด ปรับปรุงพัฒนา

สาธารณะประโยชน 

เกิดความรัก ความ

สามัคคี ความเสียสละ

และทําใหชุมชนนาอยู 

 

5. เยาวชนวัยใส

หางไกลยาเสพติด 

จัดประชุมใหความรูใน

เร่ืองยาเสพติดและทํา

กิจกรรมท่ีเปนประโยชน

ตอสวนรวม 

ปญหายาเสพติดลดลง 

ทําใหเยาวชน

ตระหนักรับผิดชอบ

ตอสวนรวม 

 

6. หนาบานนามอง จัดประกวดการดูแล

รักษาความสะอาด

บริเวณบานเรือน 

บานเรือนสะอาดนาอยู 

ชุมนสวยงาม สงเสริม

ความรักในครอบครัว 

ความสามัคคี 
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ลําดับ ช่ือกิจกรรม วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

7. ธรรมสัญจร จัดอบรมธรรมปฏิบัติ 

ไหวพระสวดมนต 

หมุนเวียนไปตามวัด

ตางๆ ในตําบล 

ประชาชนอยูในศีลใน

ธรรม มีความสงบสุข 

 

8. สงเสริมสุขภาพ

อนามัยผูสูงวัย

แข็งแรง 

จัดประชุมใหความรูเร่ือง

การรักษาสุขภาพ การ

กินอาหารและจัดใหมี

การออกกําลังกาย

รวมกันแกผูสูงอายุใน

ตําบล 

ผูสูงอายุมีสุขภาพดีข้ึน

ลดการเขารับการ

รักษาพยาบาล ไมเปน

ภาระแกลูกหลาน 

สามารถทําประโยชนตอ

สวนรวม 

 

9. สมาชิกแจงขาว 

เหย่ียวฟาอาสา

ชุมชน 

คัดเลือกอาสาสมัคร 

ฝกอบรมการรักษาความ

ปลอดภัยและการแจง

ขาว  

-ชุมชนมีความสงบ

เรียบรอยและประชาชน

มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

-สงเสริมความ

รับผิดชอบและเสียสละ

ตอสวนรวม 

 

10. เพ่ือนชวยเพ่ือน พ่ี

ชวยนอง 

จัดกิจกรรมรับบริจาค

สิ่งของ เสื้อผา หนงัสือ

เรียนแลวจัดสรรใหแกผู

ท่ีขาดแคลน  

-คนในชุมชนไดมี

โอกาสชวยเหลือดูแล

ตามหลักภารดรภาพ 

-สงเสริมความรัก

ความเสียสละ 

 

 

* การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ควรใหความสําคัญกับกระบวนการที่เปนประชาธิปไตย 

คือ เนนการมีสวนรวม การรับฟงความคิดเห็น รวมกันคิด รวมกันทํา   


