
 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
          1. ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตย มาจากคําวา่    
ประชา + อธิปไตย (ประชาคือประชาชน ราษฎรเจ้าของประเทศ            
และอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) 
          2. รูปแบบของประชาธิปไตย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เสรีนิยม
ประชาธิปไตย และประชาธิปไตยประยุกต์ มีหลายรูปแบบ หลายลักษณะ
ดังน้ี 
                    2.1 ลักษณะของประมุข บางประเทศมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข และบางประเทศมีประธานาธบิดี เป็นประมุข 
                    2.2 ระบบการใช้อํานาจการปกครอง บางประเทศ
ปกครองในระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล บริหาร
ประเทศ และอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาผู้แทนราษฎร แต่บางประเทศ
ปกครองในระบบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีมอํีานาจเต็มในการ
บริหารประเทศไมต้่องข้ึนต่อสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 
        3. หลักการของประชาธิปไตย คือ ประชาชนปกครองตนเอง 
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยจะยึดหลกัเสียงข้างมาก ในการตัดสินปัญหา 
หรือลงมติในเร่ืองต่างๆ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อย หรือมลีักษณะ 
ท่ีสําคัญ คือ  

1. เป็นอํานาจของปวงชน 
2. ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารประเทศ 
3. การปกครองต้องถือเสียงข้างมาก 
4. ประชาชนต้องมีสิทธิและเสรีภาพ 
5. หลักความเสมอภาค 



 
4. วิธีการของประชาธปิไตย คือ การเลือกต้ัง มีการเลือกต้ัง  

ต้ังตัวแทนประชาชนไปทําหน้าท่ีออกกฎหมายท่ีเรียกว่า สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร หรือไปจัดต้ังคณะผู้ปกครองประเทศ ท่ีเรียกว่า  
คณะรัฐมนตรี หรือ รัฐบาล 

5. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  
ซ่ึงเป็นแม่บทกฎหมายในการกําหนดรูปแบบและกระบวนการในการ
ปกครอง  และกําหนดถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของประชาชนไว้  
เกิดข้ึนจากประชาชน หรือตัวแทนประชาชนเป็นผู้ร่าง รัฐธรรมนูญ 
จะกําหนด อํานาจหน้าท่ีของประชาชน คณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทน 
ราษฎรรวมท้ังวธิีการตรากฎหมาย และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
                สิทธ ิหมายถึง อํานาจอันชอบธรรมหรือประโยชน์ 
อันชอบธรรมของบุคคลท่ีกฎหมายคุ้มครอง 
                เสรีภาพ คือ ภาวะท่ีทุกคนสามารถทําอะไรตามต้องการ 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
                หน้าท่ี หมายถึง ภาระท่ีต้องกระทํา หรืองดเว้นการกระทํา 
ตามกฎหมายกําหนด 
กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับได้กําหนดสิทธิข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนไว้ดังน้ี 
                1. สิทธิเท่าเทียมกันของชายและหญิง 
                2. สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกนั 
                3. สิทธิทางการเมือง ประชาชนมีสิทธใินการแสดงความ 
คิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
 
 



 
 
                4. สิทธิในทรัพย์สิน ประชาชนชาวไทยมีสิทธิท่ีจะเป็น 
เจ้าของทรัพย์สินสว่นบุคคลได้ 
                5. สิทธิในครอบครัว ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองจาก 
รัฐในการดํารงชีวติในครอบครัว 
                6. สิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ เมื่อได้รับความไม่เป็นธรรม 
                7. สิทธิในการรับการศึกษาข้ันมลูฐาน 
                8. สิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ เมื่อเห็นเจ้าพนักงานของ 
หน่วยราชการทําไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้กําหนดถึงเสรีภาพของประชาชนไว้ดังน้ี 
                1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
                2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
                3. เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์และโฆษณา 
                4. เสรีภาพในการเดินทางและเลือกท่ีอยู่อาศัย 
                5. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
                6. เสรีภาพในการศึกษา 
                7. เสรีภาพในร่างกาย 
                8. เสรีภาพในการต้ังพรรคการเมือง 
 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้กําหนดหน้าท่ีของประชาชนไว้ดังน้ี 
                    1. หน้าท่ีจะต้องดํารงไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
                2. หน้าท่ีจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น 
                3. หน้าท่ีในการป้องกนัประเทศ 
                4. หน้าท่ีในการรับราชการทหารตามกฎหมาย 
                5. หน้าท่ีในการเสียภาษีอากร 
                6. หน้าท่ีช่วยเหลือราชการท่ีกฎหมายกําหนด 
                7. หน้าท่ีได้รับการศึกษาอบรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
                8. หน้าท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายบ้านเมือง 
                9. หน้าท่ีไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
 
 

 



 
อํานาจอธิปไตย 
        อํานาจอธิปไตย  คืออํานาจสูงสุดในการบริหารประเทศแบ่งออก 
เป็น 3 ฝ่าย มสีถาบันท่ีใช้อํานาจอธปิไตยท้ัง 3 แทนประชาชน ดังน้ี 
      1. อํานาจนิติบัญญัต ิ    

-  รัฐสภา ทําหน้าท่ีตรากฎหมายข้ึนใช้ในประเทศ 
2. อํานาจบริหาร          

- คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล) ทําหน้าท่ีบริหารประเทศ 
3. อํานาจตุลาการ       

-  ศาล ทําหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดี  
     ความสัมพันธก์ันระหวา่งอํานาจท้ัง 3 คืออํานาจนิติบัญญัต ิ

อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการน้ันมีความสัมพันธ์กนัอย่างใกล้ชิด  
โดยท่ีรัฐธรรมนูญ จะให้ความสัมพันธ์ของอํานาจท้ังสามสมดุลกันควบคุม
ซ่ึงกันและกันและไม่อยู่ภายใต้อิทธพิลของกันและกัน และเน่ืองจากการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามท่ีบัญญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญเป็นแบบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ดังน้ันความสมัพันธ์ระหว่างรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาลจึงเป็นไป ตามหลักการ ของประชาธิปไตย 
แบบรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 



 
        อํานาจนิตบิัญญัต ิ
               อํานาจนิติบญัญัตติามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ระบุ 
ถึงเร่ืองการใช้อํานาจอธิปไตยสว่นท่ีเป็นนิติบัญญัติโดยมีหน้าท่ีสําคัญคือ 
มีอํานาจในการออกกฎหมาย ในการออกกฎหมายน้ันเป็นอํานาจของ
รัฐสภา ซ่ึงรัฐสภาน้ันประกอบด้วยวฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรได้มา 
จากการเลือกต้ังตามจาํนวนท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนด 
                สําหรับหน้าท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร คือ การเลอืกนายกรัฐมนตรี แล้วนายกรัฐมนตรีเลือกคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารประเทศ 
        อํานาจบริหาร 
              อํานาจบริหาร ในสว่นท่ีเป็นอํานาจบริหารน้ันตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2540) กําหนดไวว้่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญได้กําหนดให้คณะรัฐมนตรีประกอบ 
ด้วย นายกรัฐมนตรีหน่ึงคน และคณะรัฐมนตรีอีกไม่เกนิคน แต่งต้ังโดย
พระมหากษัตริย์ มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนและประเทศชาติตามนโยบายท่ีแถลงไวต่้อรัฐสภา  
        อํานาจตุลาการ 
              อํานาจตุลาการ ตามรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับจะระบุ 
ถึงการใช้อํานาจตุลาการไว้และในการใช้อาํนาจตุลาการน้ันจะใช้ใน    
พระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ โดยผ่านทางศาลยุติธรรม สําหรับ 
ผู้พิพากษาและตุลาการน้ันมีอสิระในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย โดยท่ีฝ่าย บริหารจะเข้าไปมีอาํนาจเหนือตุลาการไม่ได้  
 
 



   
การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
            รัฐธรรมนูญได้กาํหนดสิทธแิละเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชนไว้
หลายประการ ดังน้ี 
            1. สิทธคิวามเสมอภาคทางกฎหมาย บุคคลย่อมได้รบัการ
คุ้มครองตามกฎหมายโดยเสมอเท่าเทียมกัน ไม่วา่เพศหญิงหรือชาย  
หรือมีฐานะกาํเนิดอย่างไร 
            2. สิทธใินครอบครัว บุคคลย่อมมีสิทธิอยู่รว่มกันเป็นครอบครัว
ตามจารีตประเพณีและกฎหมาย และมีสิทธใินทรัพย์สินท่ีหามาได้ร่วมกัน 
            3. สิทธใินทรัพย์สิน ทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมสีิทธิท่ีจะกระทําการอย่างใดๆแก่ทรัพย์สิน
ของตนได้ เช่น การจําหน่าย หรือยกให้ผูอ่ื้น เป็นต้น 
            4. สิทธทิางการเมือง เช่น สิทธิเลือกต้ัง สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
และสิทธใินการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นต้น 
            5. สิทธท่ีิจะยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ เมื่อถูกข่มเหงหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประชาชนย่อมมสีิทธเสนอเร่ืองราว
ร้องทุกข์ต่อทางราชการได้ 
            6. สิทธท่ีิจะฟ้องหน่วยราชการ เมื่อบุคคลได้รับความเสียหาย 
ในทรัพย์สินหรือร่างกายจากการกระทําของหน่วยราชการ ก็ย่อมมีสิทธิ
ฟ้องร้องต่อศาล เพ่ือเรียกค่าเสียหายได้ 
            7. สิทธท่ีิจะได้รับการพิจารณาโทษอย่างเป็นธรรม โดยได้รบั
การสันนิษฐานไวก้่อนว่าเป็นผูสุ้จริต แมจ้ะถูกกลา่วหาว่าเป็นผูก้ระทําผดิ 
ก็ตาม เว้นแต่จะมคํีาพิพากษาของศาลจนถึงท่ีสุดว่าบุคคลผู้น้ันกระทํา
ความผิดจริง 
 



 
            8. สิทธท่ีิจะขอทนายความจากรัฐ บุคคลท่ีตกเป็นจาํเลย
คดีอาญา ถ้าเป็นผูท่ี้ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ มีสิทธขิอใหรั้ฐจัดหา
ทนายความเพ่ือต่อสู้คดีให้ได้ 
            9. สิทธท่ีิจะได้รับค่าทดแทนจากการรับโทษอาญา ในกรณ ี
ท่ีถูกศาลตัดสินจําคุก แต่ภายหลังศาลได้รื้อฟ้ืนคดีใหม่ และพิพากษาว่า 
เป็นผู้บริสุทธิ ์บุคคลผู้น้ันมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนจากรัฐ 
            10. เสรีภาพในร่างกาย บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในร่างกาย 
ของตน ผู้ใดจะจับกุมคุมขังหน่วงเหน่ียวตัวบุคคลมิได้ เว้นแต่จะกระทํา 
ตามกฎหมาย 
            11. เสรีภาพในการพดู การเขียน การพิมพ ์และการโฆษณา 
ท้ังน้ีจะต้องไมล่ะเมิดหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธ ิหรือช่ือเสียงเกียรติยศ
ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน เช่น การหมิ่นประมาท หรือใส่ความโดยไมม่ีมูล
ความจริง หรือปลกุป่ันยุยงให้เกิดความไมส่งบในราชอาณาจักร หรือขัด 
ต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน เป็นต้น 
            12. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เว้นแต่
ในระหวา่งท่ีมกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 
            13. เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะติดต่อ 
สื่อสารถึงกันได้ดว้ยวิธีการต่างๆ ท้ังน้ีบุคคลอ่ืนจะตรวจหรือกักหรือเปิด 
เผยไม่ได้ ผู้ใดเปิดผนึกหรือเปิดเผยข้อความในจดหมายหรือโทรเลขของ
ผู้อื่นและทําให้เกิดความเสียหาย ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย 
            14. เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
            15. เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
            16. เสรีภาพในการรวมตัวจัดต้ังเปน็สมาคม 
            17. เสรีภาพในการศึกษาอบรม 
 



 
อ้างอิงจาก 
                 สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 1  เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันท่ี  22 - 25 มิ.ย. 52  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบกท่ี 33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  สัญญลักษณ์งานชุมนุม   แผนท่ีจัดงาน   แผนท่ีบริเวณงาน  คําสั่ง
คณะกรรมการดําเนินงานยุวะ  คําสั่งคณะกรรมการบังคับการค่าย 
 

 

 

  
 


