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“ประชาธปิไตย”  หลักพื้นฐานส าหรับสามัญชน 
   ชื่อผู้เขียน ดร.แสงชัย  อภิชาติธนพัฒน์1 

บทคัดย่อ  
    “สิทธิและหน้าท่ีของมนุษยชน” เป็นสิทธิและหน้าท่ีตามธรรมชาติของทุกคนท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์  
คือ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคซึ่งมนุษย์จะต้องใช้พร้อมกันกับหน้าท่ี มิให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อ
มนุษย์อื่นและหมู่คนอื่นหรือปวงชนเป็นส่วนรวม ถ้าชนส่วนมากซึ่งเป็น “สามัญชน” ถูกตัดสิทธิมนุษยชน
โดยให้มีหน้าท่ีแต่อย่างเดียว สามัญชนก็มีลักษณะเป็นทาสหรือข้าไพร่ของชนส่วนน้อยซึ่งมีสิทธิใหญ่ยิ่ง
หรือ “อภิสิทธิ์ชน” แบบการปกครองจึงไม่ใช่ประชาธิปไตย ถ้าสามัญชนมีสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวโดยไม่
มีหน้าท่ี มนุษยชนแบบการปกครองก็เกินขอบเขตของประชาธิปไตย 
 “ระบอบประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันข้ามกับ
ระบอบอ านาจนิยม เช่น ระบอบราชาธิปไตย, ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอ ามาตยาธิปไตย ซึ่งเป็น
ระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือโดยคนกลุ่มน้อย ผู้มีอ านาจมากกว่าประชาชนท่ัวไป (เรียกว่า         
พวกอภิสิทธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพลเมืองผู้เสียภาษี (ท้ังทางตรง
และทางอ้อม) และเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติร่วมกัน เช่ือว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบท่ีจะสร้าง
ความมีประสิทธิภาพ (ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ) และความเป็นธรรมได้มากกว่าระบอบอ านาจ
นิยม ในบางสถานการณ์ ในระบอบอ านาจนิยมอาจจะมีผู้ปกครองท่ีเป็นคนดีหรือคนเก่งอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มี
หลักประกันว่า เขาหรือลูกหลานหรือพรรคพวกเขาท่ีได้ต าแหน่งจากการสืบเช้ือสาย หรือการแต่งต้ังจะ
ปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมส าหรับคนส่วนใหญ่เสมอไป เพราะระบบสืบเช้ือ
สายและแต่งต้ังเป็นระบบท่ีไม่แน่นอน และไม่มีประสิทธิภาพ และเพราะว่าการให้คนสืบทอดอ านาจโดย
ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมักน าไปสู่การฉ้อฉลเพื่อประโยชน์ส่วนตน ระบอบประชาธิปไตยดีกว่าระบอบ
อ านาจนิยมในแง่ท่ีว่า มีระบบคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพกว่าและมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
อ านาจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองมีอ านาจมากจนเกินไปได้ดีกว่า แต่ท้ังนี้ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ี
ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช้สักแค่มีการเลือกตั้ง แต่ยังมีการซื้อเสียงขายเสียง การโกง การใช้
อ านาจและระบบอุปถัมภ์ 

 
 
 
                                                             
1 ข้อมูลแนะน าผู้เขียน ดร.แสงชัย  อภิชาติธนพัฒน์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาเอกกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัย American Coachline, USA 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท ฟาติมา อาร์ บี ดี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
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ค าส าคัญ 
พลเมือง  หมายถึง  พละก า ลังของประเทศ ซึ่ งมี ส่วนเป็น เ จ้าของประเทศ หมายถึง 

ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย มีสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพภายใต้กฎหมายไทย 
ประชาธิปไตย หมายถึง ความเป็นใหญ่ของปวงชน 
รัฐธรรมนูญ หมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองแผ่นดินหรือรัฐ 
ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน 
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ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชน เมื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นอ านาจ
สูงสุดเป็นของประชาชน ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและอยู่เหนือ
อ านาจรัฐ รัฐจะก้าวล่วงเข้ามาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพก็อาจใช้สิทธิและเสรีภาพของตนจนกระทบกระท่ังกับสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น เพราะฉะนั้น
จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ท้ังนี้ หากรัฐจะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจะต้องด าเนินการโดยกฎหมาย ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีตราขึ้นจากตัวแทนของประชาชนเป็น   
ผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเอง ดังนั้น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองระบอบเดียวที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

รูปแบบประชาธิปไตย2  
ระบอบประชาธิปไตย หรือการปกครองตนเองของประชาชน อาจจะแบ่งเป็น 
1. ประชาธิปไตยโดยตรง – ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกันในเรื่องส าคัญ 

เช่น การประชุมเรื่องงบประมาณ กฎหมาย ในระดับท้องถิ่น หรือการลงประชามติในระดับประเทศ เช่น 
การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  

2. ประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมาก มีความซับซ้อน 
ต้องแบ่งงานกันท า จึงมักใช้วิธีเลือกผู้แทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายออกกฎหมาย  

3. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม การผสมผสานท้ัง 2 แบบแรก รวมท้ังการให้
ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น มีองค์กรอิสระท่ีรักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาช น          
มีส่ือมวลชนและองค์กรประชาชนท่ีเข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจ
เรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้ปล่อยให้ผู้แทนท าทุกอย่างโดยประชาชนให้ใช้สิทธิแค่เลือกต้ัง
ผู้แทนนานๆ ครั้งเท่านั้น ต้ังแต่ปี 2475 ประเทศไทย ใช้ประชาธิปไตยแบบท่ี 2 เป็นบางช่วง (บางช่วงเป็น
เผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใช้แบบท่ี 1 และ 3 เพิ่มขึ้นเพราะระบอบประชาธิปไตย โดยระบบผู้แทน
มีข้อจ ากัด โดยเฉพาะในสภาพที่นักการเมืองกลุ่มน้อยมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีอ านาจและความรู้สูงกว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มาก ท าให้คนกลุ่มนี้มักได้เป็นผู้แทน และมักจะท าอะไรก็ท าได้ตามใจชอบ รวมท้ังการ
คอรัปช่ัน การหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอ้างว่าเพราะประชาชนเลือกพวกเขาเข้าไปแล้ว เขาจะท าอะไร
ก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยท้ังนั้น ประชาธิปไตย โดยระบบผู้แทน หมายถึงว่า ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไป
เป็นผู้บริหารจัดการแทนตัวพวกเขา เพื่อให้บริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เลือกไปเป็น
เจ้านายและประชาชนยังมีสิทธิคัดค้านถอดถอนผู้แทนท่ีขึ้นไปเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้ท าหน้าท่ีอย่างซื่อตรง
และเพื่อส่วนรวมด้วย แต่รัฐธรรมนูญท่ีผ่านมาไม่ได้เปิดช่องทางและไม่มีการให้การศึกษาและข่าวสารแก่
ประชาชนว่า ประชาชนมีสิทธิ ประการหลังท่ีส าคัญนี้ด้วย ประชาชนไม่ได้เลือกผู้แทนไปเป็นเจ้านายใน
ระบอบอ านาจนิยมซึ่งเป็นระบอบเก่า แต่วัฒนธรรมแบบอ านาจนิยม  (ยกย่องเกรงกลัวคนมีอ านาจ) ยังคง
ตกค้างมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ท่ีประชาชน ได้รับ

                                                             
2
 https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/ 
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การศึกษาและข่าวสารน้อยและหรือได้รับแบบคุณภาพต่ า ท าให้เป็นประชาธิปไตยแค่รูปแบบ หรือเป็น
ประชาธิปไตยเพียงบางส่วน ยังไม่ใช่การปกครองตนเองของประชาชนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่หมายถึงแค่ ประชาธิปไตยทางการเมือง (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกต้ัง 
คัดค้าน ถอดถอน ผู้แทนได้) เท่านั้น หากต้องเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพย์สิน 
และรายได้ท่ีเป็นธรรม มีการแข่งขันที่เป็นธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึกษา รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และโอกาสการเข้าถึง ศาสนา ความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม อย่างเสมอภาคกัน) 
ด้วย ประชาธิปไตย 2 อย่างหลังนี้ ประเทศไทยยังมีน้อย รวมท้ัง ไม่มีการให้การศึกษา ให้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารประชาชนในเรื่องนี้มากพอ เป็นเหตุให้ประชาธิปไตย การเมือง พัฒนาไปได้ช้ามาก 

พื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
ส่ิงหนึ่งท่ีจะท าให้สังคมไทยมีความสงบสุขและเกิดสันติสุขได้ คือ คนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตน  

เป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย มีหลักประประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
และด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งการสร้างความเป็นพลเมืองไม่ใช่การท าให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีตนเองมี แต่ส่ิงท่ีจะต้องท าให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องส่ิงแรกคือ  

พื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีหลัก 3 ประการ คือ  
1. เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากันมิอาจล่วงละเมิดได้ การมี

อิสรภาพ และความเสมอภาค การยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพทาง
สังคม ยอมรับความแตกต่างของทุกคน หลักการ นี้มีองค์ประกอบย่อย ดังนี้  

 ส านึกรู้ในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

 ตระหนักในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์  

 เคารพในความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม  

 ยึดหลักอดทน อดกล้ันต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์3 

ศักด์ิศรี คือ การยอมรับของบุคคลในสังคม แม้ว่าพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท านั้น หรือต้องการ
กระท านั้นๆ อาจจะก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ ถือว่าเป็นเรื่องดีงาม สมควรยกย่อง และต้องถือ
ปฏิบัติจะเป็นองค์กร มติขององค์กร การยอมรับขององค์กรต่างๆ นั้นด้วยก็ได้ สิทธิเสรีภาพ หรืออ านาจ
และหน้าท่ีก็ถือเป็นศักดิ์ศรีด้วยเช่นกัน 

มนุษย์ คือ บุคคลท่ัวไปไม่เลือกว่าจะเป็นชนชาติใด เผ่า ศาสนา ผิวสี ภาษา และอื่นๆ ท่ีมีสภาพ
เป็นท่ียอมรับว่าเป็นส่วนของสังคม ตลอดจนองค์กร องค์การ ท่ีอาศัยมติเป็นข้อปฏิบัติไปตามประสงค์ของ
องค์กร องค์การก็ให้ถือเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น ค าว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐธรรมนูญให้ถือว่าศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ด้วย
เช่นกัน 
                                                             
3 http://www.thailaws.com/aboutthailaw/general_33.htm 
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การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีแนวทาง ดังนี้ 
1.  เมื่อมีพฤติกรรมท่ีมนุษย์กระท าการให้กลายเป็นวัตถุโดยฝ่ายอ านาจรัฐ เท่ากับเป็นการลด

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2.  การปฏิบัติต่อมนุษย์ท่ีท าให้คุณสมบัติของการเป็นผู้กระท าของมนุษย์นั้นต้องเสียไป 
3.  การปฏิบัติท่ีแสดงออกถึงการเหยียดหยามต่อคุณค่าซึ่งคู่ควรแก่มนุษย์ผู้นั้นในฐานะของความ

เป็นบุคคล 
4.  การท าลายช่ือเสียง 
5.  การเลือกปฏิบัติ 
6.  การกดดันลงให้รู้สึกต่ าต้อย 
7.  การตีตราบาป 
8.  การตามล่า 
9.  การเหยียดหยาม 
10. การตัดสินอันไม่สมควร 
11. การลงโทษอาญาท่ีมีลักษณะทารุณโหดร้ายจนเกินไปนั้นเอง 
12. การหลีกเล่ียงมิให้มีการได้สิทธิและเสรีภาพท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคล /มนุษย์ /ประชาชนและพลเมือง 
13. การบั่นทอนสิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือโดยปริยาย 
14. การกระท าการใดๆ เพื่อขัดขวางมิให้บุคคลมีโอกาสได้ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ก าหนดไว้ 
15. พฤติกรรมขัดขวาง, บั่นทอน, เห็นตรงข้าม, ละเว้นการปฏิบัติ, กล่ันแกล้ง, กระท าไปโดย

สุจริตอันเป็นการตัดสิทธิเสรีภาพตลอดจนไม่ได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐในหลายๆ  กรณีท่ี
ประชาชนมิได้อาจใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญก็ถือว่าละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
เช่นกัน 

16. ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มีอัตถาธิบายอีกมากมาย เพราะ เป็นพื้นฐานท่ีมาของสิทธิและ
เสรีภาพนั้นเอง 
ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์หมายถึงอะไร4 

ความเสมอภาค ค าท่ีมักได้ยินพร้อมกับ สิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ กลุ่มค า
ดังกล่าวมีนัยส าคัญต่อการพิทักษ์ประโยชน์ สร้างความสงบ และการอยู่อย่างมีสันติส าหรับมนุษย์ทุกคน
อย่างเท่าเทียม ท้ังนี้ตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีมนุษย์ทุกคนพึงได้รับนับแต่การปฏิสนธิ ไปจวบจน        
การส้ินชีวิต ความเสมอภาคเป็นหลักส าคัญในการเช่ือมประสานสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ให้เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ  

                                                             
4 http://ppd.kpi.ac.th/index.php?name=content&main_id=12&page_id=44 
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ความเสมอภาค (Equality) คืออะไร ความหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน หมายถึง ความเท่า
เทียมของมนุษย์ทุกคนในการได้รับสิทธิพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยผ่านการปฏิบัติต่อกันระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ ด้วยความเคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

ความหมายตามหลักกฎหมาย หมายถึง หลักการพื้นฐานของความยุติธรรม ท่ีก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน                

ความหมายตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การท่ีประชาชนทุกคนในประเทศมีความเสมอ
ภาคหรือความเท่าเทียมกันในเรื่องส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานในท่ีนี้ ส่ิงท่ีจ าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการอยู่รอดและ
พัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชน คือ ปัจจัยส่ี ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย การนับถือ
ศาสนา การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบ
อาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม5 
 กระบวนการโลกาภิวัตน์ หมายถึง การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสากลโลกนั้น ไม่ได้หมายความ
ว่าคนท้ังโลกจะมีวัฒนธรรมเพียงชุดเดียว มนุษย์เราต้องการเอกลักษณ์และความเฉพาะตัว มีรากเหง้า 
เช่ือว่าการบริหารจัดการสังคมสมัยท่ีซับซ้อนหลากหลายและมีพลวัตรคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
สังคมวัฒนธรรมในการตอบสนองต่อสังคม รัฐต้องสามารถแทรกแซงและจัดการความขัดแย้งทางสังคม
การเมืองได้ วิธีการจัดการนี้เรียกว่า governance ซึ่งแตกต่างจาก governing ตามท่ีเข้าใจกันว่าเป็น  
การจัดการโดยคณะบุคคลแยกต่างหากจากสังคมโดยรวม ดังนั้นในกระบวรการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
ความต้องการในสังคมมีอย่างน้อย 2 ระดับ ในระดับสังคมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องวางแผนและก ากับ
ทิศทาง ในระดับปัจเจก คือ ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีเสรีภาพ อิสระและการมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
องค์ประกอบของการบริหารจัดการท่ีดีใน 2 ระดับนี้คือความสมดุลระหว่างองค์ประกอบส่วนสาธารณะ
และส่วนปัจเจกบุคคล 
 การสร้างวัฒนธรรมให้กับพลเมืองท่ีส าคัญคือ การสร้าง “วัฒนธรรมทางจิตใจ” เป็นการสร้าง 
พลเมืองให้มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม ส านึกในพันธะหน้าท่ีต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์และมีความรู้
มากพอท่ีจะประเมินว่าการกระท าหนึ่งๆ ของตนจะมีผละกระทบต่อส่วนรวมอย่างไร เพื่อจะเลือกดีท่ีสุด
ว่าตนควรจะท าอะไร และท าอย่างไรเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมหรือส่วนรวม ขณะเดียวกันก็มีความกล้า
หาญทางจริยธรรมคือ กล้าพูด กล้าเขียน หรือกล้ากระท าในส่ิงท่ีตนเช่ือว่า ถูกต้องดีงามแม้ว่าตนเอง
จะต้องได้รับผลร้ายจากการพูด การเขียน การกระท าในส่ิงท่ีตนเช่ือว่าถูกต้อง ดีงามก็ตาม นอกจากนี้ยัง
ต้องใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง โดยพร้อมท่ีจะพิจารณาความเห็นท่ีแตกต่างด้วยใจท่ีเป็นธรรม
ใจกว้างมากพอท่ีจะเปล่ียน ความคิดเมื่อได้รับรู้เหตุผลและข้อเท็จจริงท่ีดีกว่า และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มี
ส่วนร่วมในความส าเร็จต่างๆ วัฒนธรรมทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “พลเมืองไทย” เป็นผู้ท่ี       
“เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์” บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจคือ มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์ในบริบท

                                                             
5 http://www.koracicasopis.com/tag 
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ทางสังคมหรือใน เงื่อนไขสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน ไม่ใช้มาตรฐานของตนเองในการตัดสินคนอื่นอย่างง่ายๆ 
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นท่ีอยู่ในบริบทหรือเงื่อนไขสภาพแวดล้อม
ท่ีแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติทางการเมือง หรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
หรือเกิดจากสถานการณ์ท่ีกดดัน เป็นต้น 
ความอดทน อดกล้ันในความแตกต่าง6 
 ในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ ปัจเจกบุคคลย่อมมีสิทธิในการด ารงวิถีชีวิตอย่างเสรี บนพื้นฐาน
ของโลกทัศน์ ความเช่ือและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มของตนเองในหลายกรณี ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ผู้คนท่ีมีพื้นฐานความคิด ความเช่ือ และความต้องการท่ีแตกต่างกัน กลับน าไปสู่ความขัดแย้งและ      
การเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรง เพราะต่างฝ่ายต่างมองว่าอีกฝ่ายไม่ใช่พวกเดียวกับตน หรือแม้กระท่ัง
มองไม่เห็นว่าคนท่ีตนมองว่าเป็นศัตรูนั้นเป็นคนท่ีมีศักด์ิศรีและสิทธิในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
การเมืองไม่ต่างกัน หากมองอีกฝ่ายท่ีต่างไปจากตนด้วยอคติท่ีเหยียดหยามว่าคนเหล่านั้นต่ าต้อยด้อยค่า
กว่าพวกของตนเอง เมื่อเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งบนฐานของความแตกต่างของกลุ่มคนในสังคมท่ีมี
ความต้องการผลประโยชน์ ตลอดจนโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมท่ีต่างกัน สังคมจึงจ าเป็นจะต้องมีพื้นท่ีท่ีเป็น
กลางส าหรับทุกฝ่าย ในการประสานความขัดแย้งบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรมและ     
เพื่อเสริมสร้างความอดทนอดกล้ันต่อความแตกต่างระหว่างคนกลุ่มต่างๆ มิให้ความขัดแย้งขยายไปสู่
ความแตกแยกในสังคมและการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงในท่ีสุด 

2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรม โดยให้ความส าคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ 
การ มีกฎกติกาท่ีวางอยู่บนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักนิติรัฐในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูก 
ละเมิด หลักการนี้มีองค์ประกอบย่อยดังนี้  

 รู้จักสิทธิ และเสรีภาพของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของอธิปไตยและเป็นสมาชิกคน
หนึ่งของสังคม  

 เคารพและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ของผู้อื่น และของชุมชน โดยไม่ให้ผู้ ใด
ล่วงละเมิดอันขัดต่อกฎหมาย  

 เคารพกฎกติกาสังคม โดยกฎกติกานั้นต้องต้ังอยู่บนความยุติธรรม และความชอบธรรม 
หากยังมีกฎกติกาใดไม่ยุติธรรมและไม่ชอบธรรม ก็ย่อมสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกตามครรลอง
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย มิใช่ใช้วิธีการอื่นใดท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

 ยึดหลักนิติรัฐ (Rule of Law) โดยมีหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของ
พลเมือง มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคล กลุ่มคน หรือรัฐ 
 
 
 
                                                             
6 http://vatakam.blogspot.com/2012/07/blog-post_7968.html 



9 
 

สิทธิ เสรีภาพ คืออะไร7 
 สิทธิ หมายถึง ส่ิงท่ีไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพื่อให้
มนุษย์ได้รับประโยชน์และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้ส่ิงนั้นเอง โดยไม่มีผู้ใดบังคับได้ เช่น สิทธิในการกิน   
การนอน แต่สิทธิบางอย่างมนุษย์ได้รับโดยกฎหมายก าหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน     
สิทธิในการร้องทุกข์เมื่อตนถูกกระท าละเมิดกฎหมาย เป็นต้น 

เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างอิสระ  
แต่ท้ังนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อน  
ต่อผู้อื่นก็ย่อมถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 สิทธิ เสรีภาพในความเป็นพลเมือง เป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการท่ีสามารถเรียกร้องความ  
ต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐในฐานะท่ีเป็นราษฎรของรัฐได้ ซึ่งรัฐมีหน้าท่ีให้การสนองตอบในรูปของบริการ
สาธารณะถือเป็นสิทธิท่ีจะร้องขอได้ จะรับเอาได้หรือเป็นสิทธิท่ีติดตัวมาโดยเกิดขึ้นมาจากความเป็น
พลเมืองหรือราษฎรของรัฐ โดยท่ีรัฐไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือ ด้วยการเพิกเฉย
ไม่กระท าการตอบสนองตามข้อเรียกร้องของประชาชน ซึ่งสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐมีหน้าท่ีในการให้ความ 
คุ้มครองได้ เช่น  

- สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  
- สิทธิของผู้บริโภค  
- เสรีภาพในการชุมนุม  
- เสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะ  
- สิทธิการรับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ  
- เสรีภาพการจัดต้ังพรรคการเมือง  
- สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณสุข และสวัสดิการจากรัฐ  
- สิทธิในการฟ้องหน่วยราชการ  
- สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐ  
- สิทธิในการคัดค้านการเลือกตั้ง  
- สิทธิในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น  
- สิทธิในการเข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้ังระดับชาติ และระดับท้องถิ่น  
ท้ังนี้ การใช้สิทธิในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายนั้นมีขอบเขตจ ากัดตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตามหมวด 
3 และเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามหมวด 5 เท่านั้น  

จากท่ีกล่าวข้างต้นสิทธิเป็นส่ิงท่ีจะร้องขอได้ หรือจะรับเอาได้ หรือเป็นสิทธิท่ีติดตัวมาโดยเกิด 
ขึ้นมาจากความเป็นพลเมืองของรัฐ ซึ่งการได้รับความยุติธรรมจากการใช้สิทธิส าคัญกว่าการได้รับ 

                                                             
7 http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2147-00/ 
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ประโยชน์จากสิทธิท่ีเท่ากัน เช่น พลเมืองท่ีเป็นเด็กได้รับสิทธิการศึกษาภาคบังคับฟรี แต่พลเมืองท่ีเป็น
ผู้ใหญ่ได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้ง ขณะท่ีพลเมืองท่ีด้อยโอกาสจะ ได้รับสิทธิ
การสงเคราะห์จากรัฐ ท้ังท่ีคนปกติท่ัวไปไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว  

ดังนั้น สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิทธิของพลเมืองท่ีไม่จ าเป็นว่าทุกคนจะต้อง 
ได้รับประโยชน์เท่ากัน หากแต่เป็นสิทธิอะไรของใครก็เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องรับผิดชอบใน             
การสนองตอบต่อการใช้สิทธินั้น กล่าวคือ พลเมืองท่ีเป็นเด็กย่อมสามารถเรียกร้องการศึกษาฟรีในภาค
บังคับจากรัฐได้ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ก็ย่อมสามารถเรียกร้องการใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังได้ ดังนั้ น        
สิทธิ เสรีภาพของพลเมืองจึงเป็นสิทธิที่สงวนไว้ให้ซึ่งเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องจัดหาให้ประชาชน 

3. รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดยตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของความเป็นพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมุ่งเน้นเนื้อหาท่ีมีคุณลักษณะส าคัญในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง      
ต่อสังคม การด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วย 
เหตุและผล หลักการนี้มีองค์ประกอบย่อยดังนี้  

 ท าหน้าท่ีของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคม เช่น การเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร     
เป็นต้น 

 ก าหนดทิศทางของสังคมร่วมกัน เพื่อน าไปสู่สังคมท่ีเป็นธรรมและสันติสุข เช่น การไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ เป็นต้น 

 ใช้หลักการประชาธิปไตยในการแก้ปั ญหาของสังคม เ ช่น การมี ส่วนร่ วมใน             
การแก้ปญัหาด้วยเหตุและผลในเวทีสาธารณะ เป็นต้น 

 ยอมรับหลักเสียงข้างมากและเคารพสิทธิเสียงข้างน้อย เช่น การเคารพมติท่ีประชุม  
เป็นต้น 
หน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย8 

ประชาชนการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนั้น นอกจากจะมีสิทธิเสรีภาพแล้ว ส่ิงท่ีจะขาด
ไม่ได้อีกประการหนึ่งคือ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

หน้าท่ีของประชาชนชาวไทย 
1. บุคคลมีหน้าท่ีรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. บุคคลมีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. บุคคลมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกต้ัง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกต้ังโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร ย่อมเสีย
สิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
      4. บุคคลมีหน้าท่ีป้องกันประเทศ รับราชการทหาร 
      5. บุคคลมีหน้าท่ีเสียภาษีให้รัฐ 
                                                             
8 http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2147-00/ 



11 
 

     6. บุคคลมีหน้าท่ีช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

ดังนั้น หากประชาชนได้เข้าใจในหลักพื้นฐานความเป็นพลเมือง ท้ัง 3 หลักการท่ีกล่าว ข้างต้น
อย่างถูกต้องแล้ว และสามารถน าไปปฏิบั ติให้เกิดผลได้ก็จะท า ให้ สังคมไทยพัฒนาเป็นสังคม 
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

สิทธิหน้าที่ของ "พลเมือง" ในร่างรัฐธรรมนูญ 25599 
ท้ังนี้ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ได้ก าหนดสิทธิหน้าท่ีของ "พลเมือง" ดังนี้ 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
หมวด 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย   

 แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ 2559 
1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 
2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิ

ในการเลือกตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง 
3. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

ให้แก่ชุมชน หรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทท่ีตนพึงกระท าได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัว 
จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายไปยังสถาบันอื่นๆ ในสังคม เช่น สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

4. ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานของ
องค์กรท่ีปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

5. การปฏิบัติตามหน้าท่ีของชาวไทยตามท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียภาษีให้รัฐเพื่อ
น าเงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหาร เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือ
การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 

6. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถท าได้โดย   
การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแก่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการ     
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต เป็นต้น 

                                                             
9 http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=429&filename=index 
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บทสรุป 
ผู้เขียนเห็นว่าสังคมประชาธิปไตยจะพัฒนาได้นั้น จ าเป็นต้องสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ 

ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นโดยประชาชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ประชาธิปไตย เบื้องต้นส าหรับ
สามัญชน” ท่ีถูกต้อง เมื่อมีความรู้แล้วจะต้องน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ตามวิถี
สังคมไทย การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีหลักการพื้นฐานอยู่ 3 ประการ คือ 
การเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรมและ    
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดยในแต่ละหลักการดังกล่าวท่ีช้ีให้เห็นถึงแนวทางพื้นฐาน      
การปฏิบัติตนของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีสมารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน     
ซึ่งสอดคล้องกับ “วัฒนธรรมของสังคมไทย” ด้วย  

การสร้างความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย สามารถท าได้โดยการสร้างวัฒนธรรมทาง
จิตใจทางความรู้ ท่ีจะท าให้พลเมืองมองเห็นความจริงจากความหลากหลายอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นพันธกิจ
ท่ีส าคัญมากส าหรับคนไทย เพื่อให้สังคมไทยก้าวพ้นความขัดแย้งและร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ไทยให้
เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นและหากพลเมืองไทยเป็นผู้ท่ีเห็นคุณค่า
ความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมหรือในเงื่อนไขสภาพแวดล้อม       
ท่ีถูกต้องโดยใช้สติปัญญา มีเหตุมีผล ยึดหลักอดทน อดกล้ัน เช่ือถือศรัทธาซึ่งกันและกัน ปรารถนาดีต่อ
กัน รู้จักเสียสละ เมื่อเกิดปัญหาก็ร่วมกันแก้ไขปัญหา รู้และตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ 
ตนภายใต้กฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรม ก็จะท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีพลเมืองมีคุณภาพส่งผลให้   
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามากขึ้น 
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เอกสารอ้างอิง 
สารสนเทศจาก World Wide Web 
https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/ 
http://www.thailaws.com/aboutthailaw/general_33.htm 
http://ppd.kpi.ac.th/index.php?name=content&main_id=12&page_id=44 
http://www.koracicasopis.com/tag 
http://vatakam.blogspot.com/2012/07/blog-post_7968.html 
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2147-00/ 
http://ilaw.or.th/node/3704 
http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=429&filename

=index 
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