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คู่มือวิทยากร “หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ” พ.ศ. 2563  
ส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือวิทยำกร “หลักสตูรพลเมืองคุณภำพ” 

ที่ปรึกษา  : นำยไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
  : คณะอนกุรรมกำรดำ้นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีแก่ประชำชน 

ผู้ออกแบบและผู้เขียนหลกัสูตร   : 
  นำยอำธิศักดิ์  จอมสืบวิสิฐ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  นำยเบญจพล  อดุมสวุรรณ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  นำยชนำธิป  บุณยเกต ุ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  นำงสำวภัชรำ  คติกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  นำยวรีะ  ยี่แพร ผู้ตรวจกำร 
  นำยบรรเทิง  วัชรเสรีกุล ผู้ตรวจสอบภำยใน  
  นำยจักรนิทร ์ ชำลีพุทธำพงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวน 
  นำงสำวสุธดิำ  โชคพระสมบัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตัง้ 
  นำยชำญพล  สุขด ี พนักงำนกำรเลือกตั้งช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหนง่ 
    ผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยพัฒนำเครอืข่ำย 1 

ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน  : 
  นำงสำวณัฏฐร์มณ รัตนนติย ์ พนักงำนกำรเลือกตั้งช ำนำญกำร 
  นำงสำวสุชำดำ ค ำปอ้ง พนักงำนกำรเลือกตั้งช ำนำญกำร 
  นำงสำวปัณณพร พูลผล นักวชิำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
  นำยยุทธพิชัย จอมพุทธำงกรู เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบตัิงำน 

ผู้ออกแบบปก  :  นำงสำวปัณณพร พูลผล นักวชิำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

จัดรูปเล่ม และสือ่  :  นำงสำวปัณณพร พูลผล   นักวชิำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
      นำยยุทธพิชัย จอมพุทธำงกูร  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบตัิงำน 

จัดท าโดย  :   ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย 1  ส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง   
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  อำคำรรัฐประศำสนภักดี  
   ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ 
   กรุงเทพฯ 10210 
   โทรศัพท์ 0 2141 8540-8  โทรสำร 0 2143 8594-5 
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ค ำน ำหลักสูตร “พลเมอืงคุณภำพ” 
 

 แม้ว่ำประเทศไทยของเรำจะมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์    
ทรงเป็นประมุขมำกว่ำ 88 ปี แต่ระยะเวลำที่ผ่ำนมำประชำธิปไตยของไทยต้องอยู่ในสภำพล้มลุก
คลุกคลำนเวียนว่ำยอยู่ในวงจรอุบำทว์ทำงกำรเมืองมำโดยตลอด ที่เป็นเช่นนี้เพรำะเรำเห็นประชำธปิไตย
เป็นเพียงแค่รูปแบบพิธีกรรมในกำรเข้ำสู่อ ำนำจ และกำรใช้อ ำนำจ เรำจึงมีรัฐธรรมนูญ มีกำรเลือกตั้ง   
มีรัฐบำลใช้อ ำนำจบริหำร รัฐสภำใช้อ ำนำจนิติบัญญัติ และศำลใช้อ ำนำจตุลำกำร เช่นเดียวกันกับ
ประเทศประชำธิปไตยอื่นๆ  

 แต่สิ่งหนึ่งที่เรำยังขำดแคลนหรือมีอยู่เพียงน้อยนิด นั่นคือ พลเมืองที่มีคุณภำพ ได้แก่
พลเมืองที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีกำรปฏิบัติตนตำมหลักกำรหรือคุณลักษณะของควำมเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย มีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงของกำรน ำวิถี
ประชำธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน และน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเร่งให้กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงประชำชนให้เป็นพลเมือง และพัฒนำพลเมือง       
ที่มีอยู่บ้ำงแล้วให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพต่อไป 

 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงพลเมือง        
โดยกำรจัดท ำหลักสูตร “พลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย” ใช้ในกำรอบรมและขยำยเครือข่ำยพลเมืองออกไป
อย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งมีกำรจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย หรือ ศส.ปชต.” ขึ้นทุกต ำบล 
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงด ำเนินกิจกรรมของบรรดำพลเมืองเหล่ำนั้น จนเป็นที่ยอมรับว่ำ “ศส.ปชต.”             
มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปในระดับต ำบลหมู่บ้ำนดังปรำกฏในแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรเมืองและเอกสำรรำยงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  

 อย่ำงไรก็ดี ต้องยอมรับว่ำด้วยข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณและกำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ  
ท ำให้ ศส.ปชต.ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้อย่ำงต่อเนื่องและมักท ำได้ในช่วงที่มีกำรเลือกตั้งและ     
กำรออกเสียงประชำมติเท่ำนั้น กำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำยพลเมืองจึงยังไม่กว้ำงขวำงครอบคลุม      
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยเท่ำที่ควร 

   ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงได้จัดท ำหลักสูตร “พลเมืองคุณภำพ” 
โดยมีกรอบเนื้อหำหลัก 3 วิชำ คือ 1.ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.พลเมืองคุณภำพ และ 3.กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
และกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งของพลเมือง ใช้ระยะเวลำถ่ำยทอด 4 ชั่วโมงด้วยเทคนิควิธีกำรอบรม
แบบมีส่วนร่วมและใช้สื่อที่ง่ำยต่อกำรสร้ำงกำรเรียนรู้  
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  แม้ว่ำหลักสูตรนี้จะได้ผ่ำนกำรทดลองใช้และรับกำรวิพำกษ์มำแล้ว 2 ครั้งในกำรอบรม
กลุ่มเป้ำหมำยเครือข่ำยพลเมืองของ 5 หน่วยงำน ได้แก่ กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น กรมกำรพัฒนำชุมชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ และกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ รวมทั้งตัวแทน 
ศส.ปชต. และพนักงำน กกต. ที่มีประสบกำรณ์เคยเป็นวิทยำกรน ำหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย
ไปใช้ แต่ก็อำจจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับยุคสมัยและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง      
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ วิธีกำรถ่ำยทอด สื่อกำรเรียนรู้ และระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรมในโอกำสต่อไป  

  “หลักสตูรวันนี้ อำจไม่เหมำะส ำหรับวนัพรุ่งนี้” 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 
 
ค ำน ำหลักสูตร 

วิชำที่ 1 ควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
 อันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 1 
 กระบวนกำรอบรม 3 
 วิธีกำรฝึกอบรม 4 
 ชุดภำพนิ่ง 11 
 ใบควำมรู้ที่ 1.1 ควำมภำคภมูิใจในควำมเปน็ไทย 17 
 ใบควำมรู้ที่ 1.2 บทบำทพระมหำกษัตริย์กับกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย 26 
 ใบควำมรู้ที่ 1.3 รัฐธรรมนญูกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยไทย 33 
 ใบควำมรู้ที่ 1.4 หลักประชำธิปไตย 39 
 ใบควำมรู้ที่ 1.5 บทบำทสถำบัน หนว่ยงำน หรือองคก์รที่ส่งเสริมประชำธิปไตย 41 
 ใบควำมรู้ที่ 1.6 กลไกกำรตรวจสอบเพื่อควำมโปรง่ใสในระบอบประชำธปิไตย 43 
 ใบควำมรู้ที่ 1.7 ค่ำนิยม/อดุมกำรณ์ทีค่วรเสรมิสร้ำงในระบอบประชำธปิไตย 46 
 ใบควำมรู้ที่ 1.8 จดุมุง่หมำยสูงสุดหรือดอกผลของประชำธิปไตยที่คำดหวงั 48 

วิชำที่ 2 พลเมืองคุณภำพ 49 
 กระบวนกำรอบรม 51 
 วิธีกำรฝึกอบรม 52 
 ชุดภำพนิ่ง 61 
 ใบควำมรู้ที่ 2.1 แผนยุทธศำสตร์ชำตแิละแผนกำรปฏริูปประเทศ 65 
 ใบควำมรู้ที่ 2.2 กำรปฏิรูปประเทศดำ้นกำรเมือง 73 
 ใบควำมรู้ที่ 2.3 วัฒนธรรมกำรเมอืงของพลเมือง 78 
 ใบควำมรู้ที่ 2.4 พลเมืองคณุภำพ 82 
 ใบควำมรู้ที่ 2.5 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 88 

วิชำที่ 3 กำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมือง และกำรตรวจสอบกำรเลอืกตั้งของพลเมอืง 97  
 กระบวนกำรอบรม 99 
 วิธีกำรฝึกอบรม 100 
 ชุดภำพนิ่ง 106 
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 สำรบัญ (ตอ่) 

 หน้ำ 
 
 ใบควำมรู้ที่ 3.1 กำรมสี่วนรว่มทำงกำรเมืองของพลเมือง 114 
 ใบควำมรู้ที่ 3.2 หลักกำรและกระบวนกำรเลือกตัง้ 122 
 ใบควำมรู้ที่ 3.3 บทบำทพลเมืองในกำรตรวจสอบกำรเลอืกตั้ง 145 
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วิชาที่ 1 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 

1. ยกตัวอย่างเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยได้ 
2. อธิบายบทบาทของพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้               

  3. อธิบายความส าคัญและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญได้ 
  4. อธิบายสาระส าคัญที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ 
   
ขอบเขตเน้ือหา 
  1. ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 
  2. บทบาทพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  3. รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 
  4. สาระส าคัญของประชาธิปไตย 
   4.1 ผลประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดของประชาธิปไตย 
   4.2 ค่านิยม/อุดมการณ์ที่เสริมสร้างประชาธิปไตย 
   4.3 หลักประชาธิปไตย 
   4.4 สถาบัน องค์กร หน่วยงานที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 
   4.5 กลไกการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส 
 
ระยะเวลา     90  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที่ 1 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 



 

3 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

กระบวนการอบรม 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายประกอบสื่อปลกุเร้าความรักชาตแิละภาคภูมิใจในความเปน็ไทย 
พร้อมซักถามเกี่ยวกับเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทย (12 นาที) 

 
บรรยายประกอบสื่อพรอ้มซกัถามเกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษตัริย์                                   

กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (10 นาที) 

อธิบายและระดมความเหน็เกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบ 
เพื่อความโปร่งใสในระบอบประชาธิปไตย (10 นาท)ี 

 
 

 

 

บรรยายประกอบสื่อพรอ้มซกัถามเกี่ยวกับความส าคัญและสาระส าคญัในรฐัธรรมนญู  
(9 นาที) 

อธิบายภาพรวมประชาธปิไตยเปรียบเทียบกับต้นไม้และจุดมุง่หมายสูงสดุของ
ประชาธิปไตย (9 นาที) 

 

อธิบายและระดมความเหน็เกี่ยวกับหลักประชาธปิไตย 6 หลัก (14 นาที) 

 

อธิบายและระดมความเหน็เกี่ยวกับสถาบนั องคก์ร หรือหนว่ยงานที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย (11 นาท)ี 

 

 

(10 นาที) 

 

อธิบายและระดมความเหน็เกี่ยวกับค่านิยม/อุดมการณท์ี่เสริมสรา้งประชาธิปไตย  
(9 นาที) 

 

 

วิทยากรสรุป และเปดิเพลง “ตน้ไมข้องพ่อ” ร้องพร้อมกัน (6 นาที) 
 
 

 

 



 

4 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
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สาระส าคัญ วิธีการฝกึอบรม/เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

1.ความภาคภูมิใจ     
ในความ เป็น ไทย 
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
2 .  บ ท บ า ท ข อ ง
พระมหากษัตริย์กับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 1 (12 นาที) 
     1.วิทยากรทักทาย แสดงความยินดีกับทุกท่านที่
ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าอบรม จากนั้นบรรยาย
ประกอบสื่อ เพ่ือปลุกเร้าให้เกิดความรักชาติและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตามภาพนิ่งที่ 1.1 (3 นาที) 
      2.  วิทยากรถามให้ผู้ เ ข้ าอบรมยกตัวอย่ า ง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นต่างจากชาติ
อื่น จากนั้นบรรยายประกอบสื่อแสดงให้เห็นน้ าใจ
ไมตรีคนไทย โดยมีการช่วยเหลือแบ่งปันกันในช่วงเกิด
โรคระบาดโควิด 19 ตามภาพนิ่งที่ 1.2-1.4 (7 นาที) 
 
ขั้นท่ี 2 (10 นาที) 
       1. วิทยากรบรรยายประกอบสื่อบทบาทของ
พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยเริ่มถามว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5     
ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้
อย่างไร อธิบายตามภาพนิ่งที่ 1.5  (2 นาที) 
       2.  วิทยากรถามว่าในสมัยรัชกาลที่  6 ทรง
วางรากฐานประชาธิปไตยในเรื่องใด จากนั้นบรรยาย
ตามภาพนิ่งที่ 1.6 (2 นาที) 
       3. บรรยายตามภาพนิ่งที่  1.7 เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองฯ 24 มิถุนายน 2475 โดย
รัชกาลที่ 7 ทรงยอมรับเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
และพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก ต่อมาทรง
ประกาศสละราชสมบัติ และทรงมีพระราชหัตถเลขาที่
สะท้อนความส าคัญของอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนตามภาพนิ่งที่ 1.8 (3 นาที) 
       4. บรรยายตามภาพนิ่งที่ 1.9 รัชกาลที่ 9 และ
ภาพนิ่งที่1.10 รัชกาลที่ 10 (3 นาที) 
       5. วิทยากรสรุปให้ เห็นถึงความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นผู้น าในการรวมชาติ
เป็นปึกแผ่นและวางรากฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้ (1 นาที) 
 

 
1. ภาพนิ่งที่ 1.1  
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 
2. ภาพนิ่งที่ 1.2 - 1.4 
เอกลักษณแ์ละ
วัฒนธรรมไทยที่โดดเดน่
ต่างจากชาติอื่น 
 
 
 
 
3. ภาพนิ่งที่ 1.5 - 1.10
บทบาทพระมหากษตัริย์
กับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
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สาระส าคัญ วิธีการฝกึอบรม/เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

3. รัฐธรรมนูญกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สาระส าคัญของ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 3 (9 นาที) 
         1. วิทยากรน าเข้าสู่เนื้อหาโดยชวนพูดคุยเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
เช่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด (ฉบับที่ 
20) มีกี่มาตรา(279 มาตรา) มาตราใดบัญญัติว่า
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย (มาตรา 3) 
เป็นต้น (2 นาที)  
         2. วิทยากรถาม “รัฐธรรมนูญมีความส าคัญกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างไร” (ได้
ค าตอบ 2-3 ค าตอบ) จากนั้นบรรยายตามภาพนิ่งที่ 
1.11 (3 นาที) 
         3.  วิทยากรถามต่อ  “รั ฐธรรมนูญควรมี
สาระส าคัญในเรื่องใดบ้าง” (ได้ค าตอบสัก 2-3 
ค าตอบ) จากนั้นบรรยายตามภาพนิ่งที่ 1.12 (3 นาที) 
         4. วิทยากรสรุปให้เห็นถึงความส าคัญของ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาส าคัญสูงสุดของประเทศ เป็น
แหล่งที่มาของอ านาจทั้งปวง และเป็นหลักประกัน
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญจะเป็น
ประชาธิปไตยหรือไม่ จะยกร่างหรือแก้ไขอย่างไรให้
เหมาะสมกับสังคมไทย จึงขึ้นกับความสนใจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธปิไตย
เป็นส าคัญ (1 นาที) 
 
ขั้นท่ี 4 (9 นาที) 
          1. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 1.13 พร้อมน าเข้าสู่
เนื้อหาด้วยการชวนพูดคุยว่าในห้องนี้มีใครบ้างที่ไม่
รู้จักต้นไม้ (ไม่มี) ถ้าเรารู้จักต้นไม้ ภายใน 60 นาที
ต่อไปนี้ รับรองว่าเราทุกคนจะรู้จักประชาธิปไตย  
        2. ฉายภาพนิ่งที่ 1.14 ภาพต้นไม้และอธิบาย
เปรียบเทียบว่าเรื่องของประชาธิปไตยนั้นก็คล้ายกับ
ต้นไม้ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญอยู่ 5 ส่วน คือ 1.ดอกผล 
2 .  ดิ นหรื อปุ๋ ย  3 . ร า ก  4 .  ล า ต้ น  5 . กิ่ ง / ก้ า น 
ประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน จะมีสาระส าคัญอยู่ 5 
เรื่อง คือ  

 
5. ภาพนิ่งที่ 1.11 
ความหมายของ
รัฐธรรมนูญ 
6. ภาพนิ่งที่ 1.12 
สาระส าคัญใน
รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ภาพนิ่งที่ 1.13  
ภาพต้นไม้  
8. ภาพนิ่งที่ 1.14 
เปรียบเทียบ
ประชาธิปไตย 
กับตน้ไม้  
9. ภาพนิ่งที่ 1.15-1.16 
ผลประโยชนห์รือ
จุดมุ่งหมายสงูสุดของ



 

6 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
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สาระส าคัญ วิธีการฝกึอบรม/เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 ผลประโยชน์
หรือจดุมุ่งหมาย
สูงสุดของ
ประชาธิปไตย 
  
  
 
 
 
 
  
 
4.2 ค่านิยม/
อุดมการณ์ที่
เสริมสรา้ง
ประชาธิปไตย 
   
 
 
 
 
 
 
 

          2.1 จุดมุ่งหมายสูงสุดหรือประโยชน์ที่เราหวัง
รับจากประชาธิปไตย (ผลไม้หรือดอกไม้)   
          2.2 ค่านิยม/อุดมการณ์ประชาธิปไตย (ดินที่
ต้องใส่ปุ๋ยเพ่ือให้ต้นไม้โต) 
          2.3 หลักประชาธิปไตย (รากที่ยึดล าต้นไม่ให้
ล้ม) 
          2.4 สถาบัน องค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ส่งเสริมประชาธิปไตย (ล าต้น) 
          2.5 กลไกการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสใน
ระบอบประชาธิปไตย (กิ่งก้านของต้นไม้) 
       3. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 1.15 อธิบายส่วนที่ 1 
ข อ ง ต้ น ไ ม้ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
ประชาธิปไตยเรื่ องแรก คือ  ผลประโยชน์หรือ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของประชาธิปไตยที่ทุกคนคาดหวัง 
ว่าการที่เราเลือกหาต้นไม้มาปลูกก็ต้องการได้ดอกผล
ของต้นไม้ชนิดนั้น (เช่น ปลูกมะม่วง ก็หวังได้ลูก
มะม่วงรสหวานอร่อย) จากนั้นถามผู้เข้าอบรมว่า 
“ท่านคิดว่าอะไรคือผลประโยชน์หรือจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของประชาธิปไตยที่พวกเราทุกคนคาดหวัง”    
ใช้การระดมความเห็นอย่างเร็ว แล้วสรุปตามภาพนิ่ง 
ที่ 1.16 
 
ขั้นท่ี 5 (9 นาที) 
         1. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 1.17 อธิบายถึงส่วน
ที่ 2 ของต้นไม้นั่นก็คือดินที่อุดมสมบูรณ์หรือมีปุ๋ยที่ดี
ต้นไม้จึงจะเจริญงอกงามได้ เปรียบกับประชาธิปไตยที่
จะเจริญงอกงามได้ต้องเริ่มที่การปลูกฝังอุดมการณ์
หรือค่านิยมที่เสริมสร้างประชาธิปไตย โดยเริ่มที่เด็ก
และเยาวชน รวมทั้งประชาชนทุกคน 
         2.  วิ ทยากรถามผู้ เ ข้ าอบรมว่ า  “ถ้ าจะ
เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยควร
ปลูกฝังค่านิยม/อุดมการณ์ในเรื่องใดบ้าง” ระดม
ความเห็น จากนั้นสรุปตามภาพนิ่งที่ 1.18 
 

ประชาธิปไตยทีทุ่กคน
คาดหวงั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ภาพนิ่งที ่1.17-1.18  
ค่านิยม/อดุมการณ์ที่
เสริมสรา้งประชาธิปไตย 
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4.3 หลัก
ประชาธิปไตย  
6 หลัก 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 สถาบัน/องค์กร 
หน่วยงานที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นท่ี 6 (14 นาที) 
         1. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 1.19 อธิบายส่วนที่ 3 
ของต้นไม้ คือรากซึ่งท าหน้าที่ดูดซึมสารอาหารเลี้ยง 
ล าต้นและยึดต้นไม้ให้สูงตระหง่านไม่ล้มต้านพายุลม
แรงได้ เปรียบได้กับหลักประชาธิปไตย ถ้าหลักดี
ประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็ง ถ้าหลักไม่ดีประชาธิปไตยก็
จะล้มลุกคลุกคลานหรือถูกโค่นล้มท าลายซึ่งหลัก
ประชาธิปไตยนี้เราจะไม่เห็นในการปกครองระบอบอืน่ 
(เช่น ระบบเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์) 
         2. วิทยากรถามว่า “หลักประชาธิปไตยที่
ส าคัญนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 6 หลัก ท่านคิดว่ามีหลัก
อะไรบ้าง” (ค าตอบ คือ 1.หลักอ านาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชน 2.หลักสิทธิและเสรีภาพ 3.หลักความ
เสมอภาค 4.หลักภราดรภาพ 5.หลักเหตุผล 6.หลักนิติ
ธรรม) ระดมความเห็น สรุปเพ่ิมเติมและอธิบายตาม
ภาพนิ่งที่ 1.20-1.22 พร้อมชี้ให้เห็นว่าหลักที่ 1 คือ
หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้นเป็นหลักที่
ส าคัญที่สุดเพราะถ้าหลักนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วหลักอื่นๆ ก็
ไม่อาจจะเกิดได้ 
 
ขั้นท่ี 7 (11 นาที) 
        1. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 1.23 อธิบายส่วนที่ 4 
ของต้นไม้ว่า คือ ล าต้นซึ่งท าหน้าที่ล าเลียงอาหารขึ้น
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้นไม้ให้เจริญงอกงามแข็งแรง 
เปรียบได้กับสถาบันหรือองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่
ท าหน้ าที่ หรื อมี บทบาทในการส่ ง เสริ ม พัฒนา
ประชาธิปไตยทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  โดยตรงก็คือ
ท าหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยตามหน้าที่หรือภารกิจ
ขององค์กร เช่น หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานหรือ
องค์กรอิสระบางหน่วยงาน ส่วนทางอ้อม ก็อาจเป็น
องค์กรทั่วไปๆ หรือสถาบันทางเศรษฐกิจ หน่วย
ราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือแม้แต่ภาค
ประชาชน เป็นต้น   

 
11. ภาพนิ่งที่ 1.19-1.22  
หลักประชาธิปไตย  
6 หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ภาพนิ่งที ่1.23-1.24 
สถาบนั/องค์กร/
หนว่ยงานที่มีส่วน
ส่งเสริมประชาธปิไตย 
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4.5 กลไกการ
ตรวจสอบเพื่อความ
โปรง่ใส 
 
 
 
 
 
 

        2. วิทยากรถาม “มีสถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน
ใดบ้ า งที่ มี บทบาท ในการส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนา
ประชาธิปไตย” ให้ระดมความคิดเห็นโดยอาจจะเริ่ม
จากหน่วยเล็กๆใกล้ตัวแล้วขยายออกไปเรื่อยๆ ให้
เหมาะสมกับเวลา (สัก 5 – 6 ค าตอบ) พร้อมให้ผู้ตอบ
อธิบายว่าหน่วยงานนั้นๆ มีบทบาทอย่างไร แล้วสรุป
เพิ่มเติมตามภาพนิ่งที่ 1.24 
 
ขั้นท่ี 8 (16 นาที) 
        1. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 1.25 อธิบายว่าส่วน
สุดท้ายของต้นไม้ คือกิ่ง/ก้าน ที่ท าหน้าที่แตกใบและ
ออกดอกออกผลในที่สุด ส่วนนี้เปรียบได้กับกลไกใน
การตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน องค์กร หรือ
สถาบันต่างๆ ให้มีการท างานด้วยความโปร่งใส ไม่มี
การทุจริต กลไกตรวจสอบนี้อาจเป็นหน่วยงานต่างๆ 
ที่ มีหน้ าที่ ในการตรวจสอบ เช่น  องค์กรอิสระ         
บางองค์กร องค์กรทางสังคมหรือองค์กรภาคประชา
สังคม กรรมาธิการชุดต่างๆ ของสภาฯ ที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบ หรืออาจเป็นระบบการตรวจสอบ เช่น หลัก
ธรรมาภิบาล เป็นต้น  
        2. วิทยากรถาม “มีระบบ กลไก หรือ องค์กร 
หน่วยงานใดบ้าง ที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบ
เพื่อความโปร่งใสระดมความเห็นจากผู้เข้าอบรมสัก 5-
6 ค าตอบ พร้อมให้ผู้ตอบอธิบายว่ากลไกนั้นๆ มี
บทบาทในการตรวจสอบอย่างไร แล้วอธิบายเพ่ิมเติม
ตามภาพนิ่งที่ 1.26 
         3. ฉายภาพนิ่งที่ 1.27 สรุปภาพรวมต้นไม้ ทั้ง 
5 ส่วนส าคัญเปรียบเทียบกับประชาธิปไตยใน 5 เรื่อง 
เพ่ือทบทวนความเข้าใจ และถามค าถามสุดท้ายว่า.... 
“ในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
ท่านคิดว่าเราเป็นส่วนใดของต้นไม้ประชาธิปไตยนี้” 
         4. สรุปต้นไม้ประชาธิปไตยต้นนี้จะงอกงาม 
หรือเหี่ยวเฉาอยู่ที่คนไทยทุกคน ขอให้เราช่วยกัน
บ ารุงรักษาต้นไม้ประชาธิปไตยต้นนี้ ให้เจริญงอกงาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ภาพนิ่งที่ 1.25-1.26 
กล ไ กต ร ว จสอบ เ พ่ื อ
ความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ภาพนิ่งที่ 1.27 สรุป
ภาพต้นไม้ 
 
 
 
15. วีดีทัศน์เพลง “ต้นไม้
ของพ่อ” 
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ในสังคมไทย เพื่อให้ประเทศไทยของเรามีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างสมบูรณ์แท้จริง จากนั้นให้ทุกคนยืนขึ้น 
และเปิดเพลงต้นไม้ของพ่อ ร้องพร้อมกัน (4 นาที) 

 

สื่อและอุปกรณ์ 

1. ภาพน่ิง 
ภาพนิ่งที่ 1.1  ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ภาพนิ่งที่ 1.2-1.4  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นต่างจากชาติอื่น 
ภาพนิ่งที่ 1.5-1.10 บทบาทพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ภาพนิ่งที่ 1.11   ความหมายของรัฐธรรมนูญ 
ภาพนิ่งที่ 1.12   สาระส าคัญในรัฐธรรมนูญ 
ภาพนิ่งที่ 1.13-1.14 ภาพต้นไม้ 
ภาพนิ่งที่ 1.15-1.16 ผลประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดของประชาธิปไตยที่ทุกคนคาดหวัง 
ภาพนิ่งที่ 1.17-1.18 ค่านิยม/อุดมการณ์ที่เสริมสร้างประชาธิปไตย 
ภาพนิ่งที่ 1.19-1.22 หลักประชาธิปไตย 6 หลัก 
ภาพนิ่งที่ 1.23-1.24 สถาบัน/องค์กร/หน่วยงานที่มีส่วนส่งเสริมประชาธิปไตย 
ภาพนิ่งที่ 1.25-1.26 กลไกตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส 
ภาพนิ่งที่ 1.27  ภาพต้นไม้ 
 

2. ใบความรู ้
 ใบความรู้ที่ 1.1   ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 ใบความรู้ที่ 1.2   บทบาทพระมหากษตัริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ใบความรู้ที่ 1.3   รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย 
 ใบความรู้ที่ 1.4   หลักประชาธิปไตย 
 ใบความรู้ที่ 1.5   บทบาทของสถาบนั หนว่ยงาน หรือองค์กรที่ส่งเสริมประชาธปิไตย 
 ใบความรู้ที่ 1.6   กลไกการตรวจสอบเพื่อความโปรง่ใสในระบอบประชาธปิไตย 
 ใบความรู้ที่ 1.7   ค่านิยม/อดุมการณ์ทีค่วรเสริมสร้างในระบอบประชาธิปไตย 
 ใบความรู้ที่ 1.8   จุดมุ่งหมายสงูสุดหรือดอกผลของประชาธิปไตยทีค่าดหวัง 
 

3. วีดีทัศน์    
เพลง “ต้นไมข้องพ่อ” 
 

4. วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
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5. การวัดและประเมินผล 
 4.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่มของผู้เข้าอบรม 
 4.2 แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจ เกณฑ์การวดัผลไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
ชาตไิทยของเรา แผ่นดินไทยของเราที่น่าภาคภูมิใจ  
 “คนไทย” เป็นชนชาติที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนานไม่แพ้  
ชาติใดในโลก เรามีแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว อุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร      
มีภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่เป็นชัยภูมิ อากาศไม่ร้อนมาก ไม่หนาวมาก มีความหลากหลายของแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ มีที่ราบลุ่มแม่น้ าเหมาะแก่การเพาะปลูก มีป่าไม้ ภูเขา ทะเลที่มีความสมดุลและ
สมบูรณ์เพียบพร้อม นอกจากนี้ชนชาติไทยยังมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม      
เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่โดดเด่นแตกต่างจากชนชาติอื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลูกหลานไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ
ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ในแผ่นดินไทย  
 แต่เราจะรู้หรือไม่ว่า กว่าที่จะสามารถรวมชนชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น ท าให้ลูกหลานไทย  
ได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหลายชั่วอายุคนมาจวบจนทุกวันนี้ บรรพบุรุษของไทยได้สละชพี  
เพ่ือชาติ ใช้เลือดทาแผ่นดิน ต่อสู้เพ่ือปกป้องดินแดนไทย กอบกู้เอกราช ด้วยหวังไว้ว่า ลูกหลานไทย 
ต้องมีแผ่นดินอยู่ ไม่ต้องไปเป็นทาสของชนชาติอื่น  หรือต้องร่อนเร่พเนจร ล่องเรือหาแผ่นดินอยู่         
ไปที่ไหนก็มีแต่ถูกขับไสไล่ส่งหรือไม่ก็ถูกท าร้ายทุบตีเข่นฆ่าทารุณราวกับมิใช่มนุษย์ ดังที่บางชนชาติ  
ต้องประสบชะตากรรม จึงนับว่าคนไทยโชคดียิ่งนักที่ “บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมือง
คุ้มเหย้า เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า จะได้มีพสุธา
อาศัย อนาคตจะต้องมีประเทศไทย มิยอมให้ผู้ใดมาท าลาย...”   
 ดังนั้น กว่าจะมาเป็นชาติไทย มีผืนแผ่นดินไทยให้เราได้อยู่สุขสบายจนถึงทุกวันนี้ จึงมิใช่
เรื่องที่สามารถท าได้โดยง่าย ต้องอาศัยความรัก ความสามัคคี ความกล้าหาญ ความเสียสละอดทนของ   
บรรพบุรุษไทย และพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่สามารถรวบรวมชนชาวไทย 
ปกป้องรักษาเอกราชและรวบรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น ซึ่งหากจะย้อนรอยไปศึกษาพงศาวดาร      
ฉบับต่างๆ รวมถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่ยุคก่อนการสถาปนากรุงสุโขทัย ให้เป็นราชธานีแห่งแรก
ของชนชาวไทยแล้ว การสถาปนาราชธานีทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นการสถาปนากรุงศรีอยุธยา        
กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงการกอบกู้เอกราชหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาทั้ง 2 ครั้ง     
ล้วนเป็นวีรกรรมและบทบาทอันส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสิ้น 
 หากรัฐใดแคว้นใด ไม่มีผู้น าที่ เข้มแข็ง มีความสามารถทั้งด้านการรบ การปกครอง              
การต่างประเทศรวมถึงด้านการค้า การคลัง รัฐนั้นหรือแคว้นนั้นย่อมเสื่อมอ านาจลงและถูกยึดครอง    
ไปเป็นเมืองขึ้นหรือประเทศราชภายใต้การปกครองของชนชาติอื่น จึงนับเป็นโชคดีของคนไทยที่
พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงมีบทบาทส าคัญในการรวมชาติให้เป็นปึกแผ่น ปกป้องประเทศชาติและรักษา
มาตุภูมิไว้ให้ลูกหลานไทยได้มีแผ่นดินอยู่ ซึ่งหากชนชาติไทยในอดีตไม่มีผู้น าหรือพระมหากษัตริย์ที่ทรง
พระปรีชาสามารถ ในวันนี้อาจไม่มีชาติไทยหลงเหลืออยู่ในแผนที่โลกหรือชนชาติไทยอาจต้องตกอยู่
ภายใต้การปกครองของชาติใดชาติหนึ่งแล้วก็เป็นได้ 
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เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 เอกลักษณ์ไทย หรือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยมีความแตกต่างจากลักษณะสังคมของ
ชนชาติอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งการประพฤติปฏิบัติ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ฯลฯ ท าให้ลักษณะเด่นของความเป็นไทยนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็สามารถแยกออกจากชนชาติอื่นได้ 
นอกจากภาษาพูดแล้ว ความยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของสังคมไทย จนได้รับสมญานาม
ว่า "สยามเมืองยิ้ม" ตัวอย่างเอกลักษณท์ี่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ได้แก่  
  1) ภาษาไทย เป็นภาษาพูดที่ใช้สื่อสารมีถ้อยค าที่สละสลวยและฟังดูเป็นการยกย่อง 
ให้เกียรติผู้ฟังที่อาจมีสถานภาพแตกต่างกัน เช่น แม้ไม่ได้เป็นญาติพ่ีน้องกัน แต่สามารถเรียกพ่ี       
เรียกน้อง ลุงป้าน้าอา พ่อใหญ่ แม่อุ้ยได้ ภาษาไทยแม้จะมีส าเนียงที่แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละพ้ืนที่    
แต่สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ นอกจากนั้นยังมีอักษรไทยใช้ในภาษาเขียนโดยทั่วไป   
 2) การแต่งกาย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากลมากขึ้น แต่ก็
ยังคงเครื่องแต่งกายของไทยไว้ในโอกาสส าคัญต่างๆ เช่น ในงานพระราชพิธี งานที่เป็นพิธีการ หรือ    
ในโอกาสพบปะสังสรรค์ เทศกาลและงานประเพณีหรือในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ    
บางแห่งและในจังหวัดต่างๆ ก็มีการรณรงค์ให้แต่งกายแบบไทยๆโดยใช้ผ้าไทยสีต่างๆ แสดงสัญลักษณ์
ของจังหวัด หรือหน่วยงานของตน  
 3) กริยามารยาท คนไทยมีเอกลักษณ์ในการแสดงกิริยา วาจาที่สุภาพอ่อนน้อม รู้จัก
เกรงใจ ไม่ถือวิสาสะ ทักทายด้วยรอยย้ิม แสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบที่สวยงาม ซึ่งแบ่งออก
ได้หลายลักษณะ เช่น กราบพระพุทธรูป กราบพระสงฆ์ กราบไหว้บุคคลตามฐานะหรือวัยต่างๆ        
รวมไปถึงความเกรงใจ การมีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ เอกลักษณ์เหล่านี้เป็นผลจากการปลูกฝังตั้งแต่   
ในบ้าน วัด และโรงเรียน หรือที่เรียกว่า “บวร” ท่ีคอยอบรมบ่มนิสัยคนไทยจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  
คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 4) สถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สะท้อนความเป็นไทย เห็นได้จากชิ้นงานที่ปรากฏ  
ในศาสนสถาน โบสถ์ วิหาร ปราสาทราชวัง อาคารบ้านทรงไทย งานปั้น งานแกะสลัก และพระพุทธรูป
ปางต่างๆ 
 5) ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชื้อชาติ ท าให้มี
การรับวัฒนธรรมของชาติต่างๆ เข้ามา แต่คนไทยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีแข่งเรือ เทศกาลเข้าพรรษา ตักบาตรเทโว ฯลฯ 
 6) ดนตรีไทย กีฬาไทย ร าไทย และการละเล่นพ้ืนเมืองต่างๆ เช่น สะล้อ ซอ ซึง ปี่ พิณ
พาทย์ ระนาด ฆ้องวง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทย ส่วนกีฬาไทยที่ขึ้นชื่อคือมวยไทย และการละเล่นพ้ืนบ้าน
อีกมากมาย เช่น ลิเก โขน ล าตัด แหล่ เพลงผีบอก หมอล า ซอ กลองยาว มโนราห์ หนังตะลุง ฯลฯ 
 ที่กล่าวมานั้น แม้เป็นเพียงบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย แต่ก็      
บ่งบอกถึงความเป็นไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบทอด โดยมอบเป็นมรดกให้แก่อนุชนรุ่นหลังไว้ให้เป็น
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ นอกจากเอกลักษณ์เหล่านี้ที่คนไทยควรน ามาปฏิบัติและสืบสานต่อไปแล้ว 
ยังมีวัฒนธรรมไทยและค่านิยมของสังคมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยยากที่จะมีชนชาติเสมอเหมือน   
อีกด้วย  
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วัฒนธรรมไทย  
          วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคม ความเจริญนั้น
แสดงออกได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดี      
ของประชาชน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญงอกงามนั้นทั้งทางจิตใจและวัตถุ วัฒนธรรมของชาติ
เป็นสิ่งที่ท าให้ชาติด ารงอยู่ได้ ถ้าชาติใดไม่มีวัฒนธรรม หรือคนในชาติไม่รักษาวัฒนธรรมของตนก็จะถูก
กลืนชาติได้ง่ายๆ เนื่องจากต้องรับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นมาเป็นของตนจนไม่หลงเหลือวัฒนธรรมของ
ชาติตน  
  ชาติไทยเรามีวัฒนธรรมเป็นของตนเองสั่งสมมาเป็นเวลานานนับพันปี การที่มีพ้ืนฐานมาจาก
เกษตรกรรมท าให้มีลักษณะเป็น "วัฒนธรรมเกษตร" เช่น มีการช่วยเหลือกัน เรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าว 
การแห่นางแมวเพ่ือขอฝน การท าขวัญข้าว ไหว้แม่โพสพ การบวชต้นไม้ นอกจากนั้นสังคม ไทยยังรัก
ความสนุกสนาน ระหว่างการท างานจึงมีความรื่นเริงด้วย เช่น เมื่อเกี่ยวข้าวจะร้องเพลง "เกี่ยวเถอะนะ
แม่เกี่ยว ชะชะเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว อย่ามัวชะแง้แลเหลียว เดี๋ยวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอย"  ท าให้วิถีชีวิต
แบบไทยๆ เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงอนุชนคนรุ่นหลัง กลายเป็นเอกลักษณ์ของไทย   
อันทรงคุณค่าควรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม
มาแต่ครั้งอดีต นอกจากนั้น จากการที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับชาติอื่นๆ แล้วเห็นว่ามีวัฒนธรรมใด             
มีประโยชน์เหมาะสมควรยึดถือก็สร้างสรรค์พัฒนาผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมเดิม ท าให้วัฒนธรรมไทย
มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายอย่าง ดังนี้ 
      1. การมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ สังคมไทยรับเอาศาสนาพุทธ
เป็นที่นับถือของชาวไทยมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัย คนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา 
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก ท าให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
ระหว่างคนในชาติแม้จะมีศาสนาต่างกัน เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาจึงก่อให้เกิดพลัง
ความสามัคคีในชาติ ไม่บาดหมางขัดแย้งกันรุนแรงจากการมีศาสนาต่างกัน โดยหลักค าสั่งสอนของ  
พุทธศาสนาที่ส าคัญคือ สอนให้ละเว้นความชั่ว ท าความดี ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ สอนให้คนไทยยึดถือ   
ทางสายกลาง เชื่อในเรื่องบาปบุญ คุณโทษ วิถีชีวิตของคนไทยจะมีพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ 
เช่น การบวช การแต่งงาน การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น นอกจากนั้นพุทธศาสนิกชนไทย 
ยังให้ความส าคัญกับวันพระ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา การอุปสมบท การถือศีล นั่งสมาธิ ฯลฯ อีกด้วย 
  2. การมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชนชาติไทยในอดีตถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นสถาบันสูงสุดของชาติที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น า รวมประเทศชาติให้เป็นปึกแผ่น 
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกครองดูแลและบริหารประเทศชาติโดยใช้หลักทศพิธราชธรรม           
เมื่อพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในธรรม และปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้ว อาณาประชาราษฎร์
ต่างอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันหลักของชาติไทยที่สามารถ      
ยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมาจวบจนทุกวันนี้ 
     3. อักษรไทยและภาษาไทย สังคมไทยมีอักษรใช้มานานตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพล   
จากขอมและได้รับการพัฒนาโดยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชดังที่ปรากฏในหลักศิลาจารึก อักษรและ
ภาษาถือว่าเป็นอารยธรรมขั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีน่าภูมิใจ 
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 4. ประเพณีไทย เป็นสิ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งส่วนมาก
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยอาจมีคติลัทธิศาสนาอื่นผสมอยู่ด้วย เช่น ประเพณีการบวช           
การแต่งงาน งานบุญในภูมิภาคต่างๆ เช่น บุญผะเหวด บุญบั้งไฟ ผีตาโขน (ภาคอีสาน) บุญเดือนสิบ   
แห่ผ้าขึ้นธาตุ (ภาคใต้) งานปอยหลวง ตานก๋วยสลาก สลากภัต (ภาคเหนือ) บุญวันสารท ตักบาตรเทโว 
(ภาคกลาง) เป็นต้น 
 5.วัฒนธรรมไทยเกี่ยวข้องกับปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต อันได้แก่ปัจจัยสี่ คือ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
           5.1 อาหารไทยสมัยก่อนมักผูกติดกับวัฒนธรรมการเกษตร มีลักษณะต่างๆ เช่น น้ าพริก 
ปลาร้า ปลาส้ม แกงเลียง รวมทั้งส้มต า และต้มย ากุ้งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลก 

  5.2 เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการรับ
วัฒนธรรมการแต่งกายชาวตะวันตกมาใช้มากขึ้น ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยการแต่งกาย
ของผู้ชายมักมีรูปแบบง่ายๆ ส่วนผู้หญิงจะเป็นไปตามสมัยนิยม 
   5.3 ที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ในชนบทปลูกบ้านไม้เรือนไทยเหมาะกับสภาพธรรมชาติ         
มีลักษณะใต้ถุนสูง มีห้องไม่มากนัก มีชานเรือน รับลมเย็นได้ทุกเวลา ป้องกันแดดฝนได้ดี แต่ปัจจุบัน    
มีคนนิยมปลูกเรือนไทยน้อยลงเพราะไม้มีราคาสูง คนไทยโดยเฉพาะที่อาศัยในชุมชนเมืองมักนิยม      
ซื้อบ้านจัดสรรหรือทาวน์เฮาส์ตามแบบอย่างตะวันตก   
           5.4 การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนนี้นิยมตามแบบโบราณ ถ้าไม่ใช้ยาแผนโบราณหรือให้
หมอพ้ืนบ้านรักษา ก็จะไปซื้อยาตามร้านขายยา แต่ปัจจุบันคนไทยนิยมรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ             
ตามสถานพยาบาลมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการใช้สมุนไพรไทยน ามาเป็นยาป้องกันรักษาโรค เช่น  
ว่านหางจระเข้ กระชายด า กราวเครือ ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น 
 6. ศิลปกรรมไทย เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการเพียรพยายามของมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ท าให้สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสวยงาม รวมทั้งเป็นอาหารตาและใจได้ด้วย 
วัฒนธรรมในด้านศิลปกรรมของไทย เช่น วรรณกรรม ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม เป็นต้น 
 7. กิริยามารยาทและจิตใจของคนไทย คนไทยมีลักษณะนิสัยสุภาพอ่อนน้อม ปรับตัว  
เข้ากับสังคมได้ดี มีการแสดงความเคารพแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆ เช่น การยิ้ม การทักทาย การไหว้    
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รวมไปถึงความเกรงใจ การมีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ      
ผลจากการปลูกฝังค าสอนของพระพุทธศาสนา ท าให้คนไทยมีความเอื้อเฟื้อเพ่ือแผ่ มีน้ าใจไมตรี มีความ
โอบอ้อมอารีต่อคนทั่วไป ชอบเรื่องการท าบุญ สร้างกุศล ให้ทาน ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ ช่วงเหตุการณ์ที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 
บรรดากลุ่มแม่บ้าน อสม. และประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆได้ช่วยกันท าหน้ากากผ้าอนามัยแจกจ่าย      
เพื่อนบ้านและบริจาคแก่โรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนั้นยังมีประชาชนผู้ใจบุญอีกหลายรายจัดหาอาหาร
และน้ าดื่ม จัดท าเป็น“ตู้ปันสุข”แจกจ่ายถุงยังชีพและบริจาคเงินแก่ผู้ที่เดือดร้อนในการด ารงชีวิต เป็นต้น       
          วัฒนธรรมไทยมีวิวัฒนาการสร้างสรรค์มาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้ว่าจะมีอิทธิพลของ
ต่างชาติเข้ามาผสมผสานบ้างแต่ได้คัดเลือกเอาส่วนที่ดีและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย 
ก่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมดีงาม การที่เรายึดมั่นในพระมหากษัตริย์ 
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ปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา มีภาษา ศิลปกรรม อาหาร การแต่งกายในแบบฉบับของตน ฯลฯ       
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่มีความแตกต่างและได้รับการยอมรับจากชนชาติอื่นซึ่งคนไทยควรภาคภูมิใจ 
ค่านิยมของสังคมไทย  
       ค่านิยม เป็นแนวความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ หรือความต้องการของกลุ่มคนในสังคม    
ท่ียอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า ควรแก่การน าไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ หรือมีความ
ปรารถนาอยากได้ อยากเป็น ค่านิยมจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์แวดล้อมแต่ละยุคสมัย 
ขึ้นกับความนิยมหรือความต้องการของคนในสังคมนั้นๆ หากค่านิยมใดได้รับการยอมรับจากคนในสังคม
ใช้เป็นกรอบของการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ค่านิยมนั้นอาจจะเป็นพ้ืนฐาน
ของการเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่อไปด้วย  
 วิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต ส่วนใหญ่ยึดมั่นปฏิบัติสืบตามบรรพบุรุษ พ่อแม่ และญาติ
ผู้ใหญ่รวมถึงผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิ ด้วยเชื่อว่าผู้อาวุโสเป็นผู้มีประสบการณ์  มีความสามารถ ดังส านวน
ที่ว่า “ผู้ใหญ่อาบน้ าร้อนมาก่อน” “เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด” เชื่อว่าการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่จะท าให้
ชีวิตมีความสุข เจริญก้าวหน้า เพราะเมื่อท าแล้ว เกิดความสบายใจ ไม่ขัดใจใคร มีความสุขจากการ
ท าบุญ ท าให้คนมีจิตใจดี มีความอ่อนโยน มีเมตากรุณา ไว้วางใจกัน ชอบพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน แบ่งปันกัน หรือแม้แต่การท างานที่ต้องใช้เวลาจ ากัด เช่น การท านา ท าไร หรือ จัดงานบุญ      
ที่บ้านหรือที่วัด ก็นิยมช่วยเหลือกันเรียกประเพณีนิยมนี้ว่า “การลงแขก” “การเอาแฮง” เป็นต้น  
  สังคมไทยในอดีตมีการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่สอนให้คนเป็น
คนดี เชื่อเรื่องในกฎแห่งกรรม ละอายที่จะท าชั่วกลัวการท าบาปเพราะเชื่อว่าเมื่อตายแล้วต้องตกนรก 
จึงต้องท าบุญหรือท าความดี เพ่ือเป็นหนทางสู่สวรรค์ ค าสอนทางศาสนาบางอย่าง เช่น การให้พึงพอใจ
ในสิ่งที่ตนมีอยู่ (ไม่ให้มีความโลภหรืออยากได้ใคร่มี) ท าให้มีการใช้ชีวิตแบบสันโดษ นอกจากนั้น        
ยังยึดมั่นในจารีตประเพณี ยอมรับกฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาว่าเป็นสิ่งดีงาม และต้องรักษา      
แบบแผนนี้ไว้ การไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกต าหนิและเป็นที่รังเกียจของสมาชิกในสังคม จึงมักมีแนวคิด
อนุรักษ์นิยมหรือพอใจในสิ่งที่มีอยู่มากกว่าการแสวงหาความก้าวหน้า ไม่มีการวางแผนชีวิตในระยะยาว
มากนัก หวังผลเฉพาะหน้าวิถีชีวิตจึงเป็นแบบเรียบง่ายไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันการที่ผู้คน     
มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ การประกอบอาชีพจะอาศัยแม่น้ า ล าคลอง หรือจากน้ าฝน ถ้าปีใดฝนฟ้าไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล แห้งแล้งจะเป็นปัญหาต่อพืชผลทางการเกษตรกระทบต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ จึงให้
ความเคารพต่อธรรมชาติ รักและหวงแหนธรรมชาติ ดังเรียกแม่น้ าว่าพระแม่คงคา เรียกผืนแผ่นดินว่า
พระแม่ธรณี เป็นต้น 
        สภาพของสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและ
กาลเวลา มีการติดต่อค้าขาย สัมพันธ์ทางการทูตกับทางประเทศ การพัฒนาด้านการศึกษา ความเจริญ
ด้านเทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียต่างๆ ท าให้ค่านิยมตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม
ของสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วยและบางอย่างยังคงด ารงอยู่ ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
  การธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ การศรัทธายึดมั่นปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา และการเคารพ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นค่านิยมที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของสังคมไทย    
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  ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ มีอาณาเขตที่แน่นอน มีระบบการปกครอง     
มีผู้น าเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศภายใต้กฎหมายที่คนในชาตินั้นก าหนดขึ้น เช่น ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ี
คนส่วนใหญ่นับถือ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของ
ตนเอง สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มีความรักชาติ จะช่วยกันปกป้องรักษาชาติ 
ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือท าร้ายท าลาย เพ่ือให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไปให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข
สืบไป 
 ศาสนา หมายถึง ค าสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์  ศาสนาทุกศาสนามีไว้เพ่ือ
สอนให้มนุษย์ละชั่ว ประพฤติดี ผู้ที่ศรัทธายึดมั่นในศาสนาจะเป็นผู้ที่น าค าสอนของแต่ละศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ละความชั่ว กระท าแต่ความดี และท าจิตใจให้สะอาดปราศจากเรื่อง
เศร้าหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง อันจะท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 พระมหากษัตริย์ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นประมุขของประเทศ สังคมไทยเคารพ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์มาแต่ในอดีตด้วยพระองค์ทรงมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น ารวมประเทศชาติ
ให้เป็นปึกแผ่น และปกครองดูแลไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ท านุบ ารุง
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน โครงการตามพระราชด าริและพระราชกรณียกิจต่างๆ ล้วนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนทั้งสิ้น รวมทั้งแนวพระราชด าริเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งท าให้คนไทยสามารถช่วยตนเองพ่ึงตนเองได้แม้ในยามวิกฤติจนเป็นที่
ยอมรับกันทั่วโลก จึงท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย
มาจวบจนทุกวันนี้  
              สถาบันทั้ง 3 นี้มีบุญคุณต่อเราอย่างมาก เพราะชาติ คือ แผ่นดินที่เราอยู่อาศัย ถ้าเราไม่มี
ชาติเราคงต้องไปเป็นผู้อพยพ หลบหนีเข้าเมือง หรือเป็นพลเมืองชั้นสองที่ต้องไปอาศัยประเทศอื่นอยู่ 
ศาสนา คือ ค าสอนขององค์พระศาสดาของทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้เราทุกคนเป็นคนดี และ
พระมหากษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพ่ือความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจึง
ควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ด้วยใจอันบริสุทธิ์ และแสดงออกด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
  2. เชื่อในเรือ่งของเหตุผล ความเป็นจริง และความถกูต้องมากขึ้น 
              สังคมไทยปัจจุบันปลูกฝังให้คนไทยรู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยเหตุผล ใช้ปัญญามากขึ้น  
ซึ่งส่วนหนึ่งมีพ้ืนฐานจากการใช้หลักกาลามสูตรของศาสนาพุทธที่สอนให้ใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจ 
และส่วนหนึ่งมาจากการปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่ ประกอบกับมีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะสื่อโซเชียลต่างๆเป็นช่องทางการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นด้วย         
  3. ค่านิยมในการเรียนรู ้

     สังคมไทยและสังคมโลกมีการแข่งขันกันตลอดเวลา การจะพาตนเองให้รอดจากปญัหาที่
เกิดขึ้นในสังคมได้จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะที่โดดเด่น ดังนั้น สังคมไทยปัจจุบันจึง
นิยมเสาะแสวงหาองค์ความรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งการท าธุรกิจต่างๆ เช่น การสอน
ออนไลน์ การขายสินค้าออนไลน์ เน็ตไอดอลเพ่ิมยอดวิวในยูทูบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังนิยมการศึกษา
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีความส าคัญมากในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ รวมทั้งการแสวงหา
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ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถหาได้ทางสื่ออินเทอร์เน็ต คนไทยสมัยใหม่     
จึงจ าเป็นต้องรู้ทางภาษาต่างประเทศเพ่ือการเข้าถึงสื่อและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
          4. นิยมความร่ ารวยและมีเกยีรต ิ
              สังคมไทยให้ความส าคัญเรื่องความร่ ารวยและเงินทอง เพราะมีความเชื่อที่ว่าเงินทอง
สามารถบันดาลความสุข ตอบสนองความต้องการของตนได้ คิดว่าถ้ามีเงินแล้วเกียรติยศชื่อเสียงก็จะ
ตามมา เป็นจุดเร้าให้ทุกคนอยากรวย ไม่ว่าจะหาเงินมาด้วยวิธีที่ถูกต้องจากการท างาน หรือการได้มา
ด้วยการทุจริตผิดกฎหมายและศีลธรรม บางอาชีพ เช่น ศิลปินนักร้อง นักแสดง สังคมไทยเคยมองว่า
เป็นอาชีพเต้นกินร ากิน รายได้ไม่แน่นอน ปัจจุบันได้รับการยอมรับ มีรายได้ดี กลายเป็นแบบอย่างหรือ
ไอดอลของเยาวชน ดาราบางคนท่ีช่วยเหลืองานสังคมและบางคนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ 
ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนได้รับการยอมรับยกย่องให้เกียรติและความเชื่อถือจากสังคม            
  5. มีความเชื่อมั่นตนเองสูง 
             เยาวชนไทยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เชื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
ที่มีอย่างหลากหลาย จึงมีแนวโน้มว่าจะเชื่อฟังและเคารพนับถือผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสน้อยลง แต่จะยอมรับ
นับถือผู้ที่เก่งหรือฉลาดกว่า นอกจากนั้น ระบบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานปัจจุบันทั้งในระบบ
ราชการและเอกชนสมัยใหม่ไม่ได้เน้นระบบอาวุโสเป็นหลัก จึงเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ จะมีความก้าวหน้าทางการงานมากขึ้น ท าให้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยท างานหรือที่
เรียกว่ากลุ่ม GEN Y (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 หรือมีอายุราว 23-40 ปี) มีแนวโน้มกล้าตัดสินใจ
และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง กล้าแสดงออก แต่อย่างไรก็ตามอาจมีบางคนที่ขาดประสบการณ์ที่ดี   
ท าให้เกิดความไม่รอบคอบและตัดสินใจผิดพลาดได้  
          6. นิยมการบริโภค 
              นิยมบริโภคของแพง สินค้าทันสมัยแบรนด์เนม รักความสะดวกสบาย ใช้จ่ายเกินตัว 
เป็นการน าไปสู่การมีหนี้สินมากมาย จากการส ารวจของศูนย์พยากรณ์ทางเศรษฐกิจหลายแห่งพบว่า  
คนรุ่นใหม่วัยท างานมีภาระหนี้สินจ านวนมากโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบ ซึ่งพบว่าส่วน
หนึ่งมาจากการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและการพนันออนไลน์ 
          7. ต้องท างานแข่งกับเวลา 
              ทุกวันนี้คนล้นงาน ประกอบกับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ระบาดทั่วโลกท าให้
โรงงานปิดตัว คนว่างงาน งานหายากมากขึ้น การรักษางานที่มีอยู่จึงมีความส าคัญยิ่ง จึงต้องรู้จัก
ก าหนดเวลาการแบ่งแยกเวลาในการท างาน การเดินทางและการพักผ่อนให้ชัดเจน รวมทั้งการรักษา
สุขภาพให้พร้อมและการท างานหนักโดยไม่เกี่ยงงาน 
           8. ชอบความเป็นอสิระ ไมช่อบอยู่ภายใต้อ านาจใคร 
               คนไทยรักอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบอยู่ใต้อ านาจใคร หรือมีเจ้านายหลายคน      
มีหลายขั้นตอนในการท างาน ท าให้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่บางคนมัก
ท างานตามที่ตนรักมากกว่าที่จะท าตรงสายงานตามวุฒิการศึกษาหรือสาขาที่เรียนมา บางคนนอกจาก
ท างานประจ ายังเปิดกิจการเป็นของตนเองอีก เช่น การค้าขายผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น  
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 9. ยอมรับสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมากขึ้น 
 หญิงไทยในยุคปัจจุบันมีโอกาสเพ่ิมมากขึ้นทั้งทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม ท าให้มีความมั่นใจและมีศักยภาพเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ มากขึ้น เพราะเชื่อว่าตน
สามารถบริหารงานได้ดเีช่นเดียวกับผู้ชาย สามารถเป็นที่พ่ึงของครอบครัวได้ ภรรยาจึงไม่ใช่ช้างเท้าหลัง
ของสามีอีกต่อไป          
ค่านิยมที่ควรปลกูฝังในสังคมไทย 
   จะเห็นได้ว่า ค่านิยมทั่วไปของสังคมไทยในปัจจุบันมีทั้งท่ีดีและไม่ดี ขึ้นกับทัศนคติของแต่
ละบุคคลว่าจะยอมรับหรือไม่ หากสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ดีก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ สิ่งใดเห็นว่าดีมีประโยชน์      
ก็ควรน าไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น ดังมีค่านิยมที่น่ายกย่องและควรปลูกฝังในสังคมไทยหลาย
ประการ เช่น 
        1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
หลักประชาธิปไตย เคารพกฎหมาย รู้หน้าที่ มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ        
 2. มีความรักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ แสดงออกด้วยการกระท า เช่น เสียภาษีให้รัฐ เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามหลัก       
ของศาสนา เคารพเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3. มีความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี  
วิถีชีวิตและค่านิยมที่ดีของสังคมไทย รวมทั้งการท านุบ ารุงรักษาและพัฒนาให้เหมาะสมในสังคมโลก       
 4. มีคุณธรรม ท าความดีละเว้นความชั่ว ซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง มีน ้าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่       
ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ผูกพยาบาท ยกย่องคนท าความดี ไม่ร่วมมือสนับสนุนการกระท าผิด หรือการทุจริต    
คอร์รัปชั่น 
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่หาความรู้ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม          
 6. เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่น มีความกตัญญูรู้คุณ 
เคารพผู้อาวุโส  
 7. มีจิตส านึกสาธารณะ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์ของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน 
  8. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พ่ึงพาตนเอง ขยันมั่นเพียร อดทน มุ่งมั่นในการท างาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาชีวิต ประหยัดและอดออม  
เอกลักษณไ์ทย วัฒนธรรมไทย จะอยู่อย่างไรในสังคมไทยปัจจุบัน 
 วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้ แต่การจะดูแล
บ ารุงรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ “คนไทย” เป็นส าคัญ หากคนไทยรู้จัก
รักษาและหวงแหน คอยสอดส่องดูแล ปกป้องมิให้ใครเหยียดหยามและท าลายเอกลักษณ์ไทยจะมีอายุ
ยืนยาวสืบเนื่องยาวนาน แต่ถ้าเมื่อใดคนไทยไม่ช่วยกันดูแลรักษา ไม่เอาใจใส่  ปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรม คิดเพียงว่ามิใช่ของเราคนเดียว หรือท าลายคุณค่าวัฒนธรรมไทยอันดีงามนั้นเสียเอง เช่นนี้
เอกลักษณ์ไทยก็จะสูญสลายหายไปในที่สุด ดังนั้น จ าเป็นต้องปลูกฝังความรัก ความห่วงใย และสร้าง
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ความตระหนักให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนไทยได้รู้จักคุณค่า รู้จักรักหวงแหน มีความส านึกรัก
ชาติไทย ผืนแผ่นดินไทย และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย    
 อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
(นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100 หรือ พ.ศ. 2544 ถึง 2643) 
เป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านลบและด้านบวกส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก ค่านิยมของคนไทยในอดีตที่มีลักษณะสุภาพอ่อนน้อม       
มีค าว่า “ไม่เป็นไร” เป็นค าพูดติดปากเด็กๆ จะได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักอดทนและรอคอย ให้รู้จัก
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ไม่ชิงสุกก่อนห่าม วิถีชีวิตเรียบง่าย ได้รับการสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีตามบรรพบุรุษ พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป การเลี้ยงลูกของพ่อแม่ยุคนี้มัก
กลัวว่าลูกจะล าบาก ไม่สอนให้รู้จักอดทน รอคอย จึงขวนขวายหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้บุตร
หลานใชส้ิ่งของสินค้าทันสมัยราคาแพงเพ่ือไม่ให้น้อยหน้าคนอื่น  
 ค่านิยมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในสังคมเมืองเท่านั้น สังคมชนบทก็มีสภาพไม่ต่างกัน 
ประกอบกับสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เยาวชนยุคปัจจุบันจึงนิยม
ความรวดเร็วทันใจในทุกเรื่อง ทั้งการติดต่อสื่อสารหรือการหาข้อมูลต่างๆ ท าให้ยึดติดวัตถุและ
เทคโนโลยีมากกว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์ ให้ความส าคัญกับวันส าคัญทางศาสนาหรือการประพฤติ
ปฏิบัติตามค าสอนศาสนาและการยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีน้อยลง ให้ความส าคัญของวันเวลาตาม
ค่านิยมตะวันตก เช่น เทศกาลวันวาเลนไทน์ เคาต์ดาวน์ในช่วงปีใหม่ ฯลฯ เชื่อถือข้อมูลสื่อออนไลน์  
มากขึ้น ช่องว่างระหว่างวัยสูงขึ้น ให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่น้อยลง ระบบอาวุโสขาดหายไปจากสังคม  
ด้วยเหตุที่มองว่าผู้ใหญ่มีความล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง การที่เด็กทะนงตนว่าสามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว จึงรอบรู้หรือสามารถประสบผลส าเร็จทางลัดได้ เช่น ผู้ที่เพ่ิงท างานใหม่และขาด
ประสบการณ์ คิดว่าตนมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้งานหรือ
ศึกษาบทเรียนจากผู้อาวุโสหรือหัวหน้างาน ถ้าสามารถสร้างหรือน าผลงานได้เข้าตานายจ้างหรือ
ผู้บังคับบัญชาระดับที่สูงกว่าได้  
 แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด ความหวังของสังคมไทยยังอยู่ที่เยาวชนยุคใหม่ที่จะ
เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต กระแสเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ที่ถาโถมเข้าใส่รอบด้าน
โดยเฉพาะสถานการณ์ผลกระทบรุนแรงจากโรคระบาดโควิด 19 ท าให้คนในสังคมไทยจ าเป็นต้อง
ปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคสมัย และส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิต สามารถน าความรู้
มาแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ มีภาวะผู้น าในตนเอง สามารถท างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความชื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทยที่คนในสังคมไทยจะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน  
กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เพราะหากไม่เริ่มตระหนักถึงกระแสดังกล่าวเสียแต่
ต้นแล้ว น่าคิดว่าเอกลักษณ์ไทย วัฒนธรรมไทยที่เราเคยภาคภูมิใจและได้รับการยกย่องไปทั่วโลกนั้น       
คงต้องสูญสิ้นต่อหน้าต่อตาคนไทยในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นแน่. 
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ใบความรู้ ที่ 1.2  
บทบาทพระมหากษัตรยิ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 
 การปกครองของไทยมีพระมหากษัตริย์ท าหน้าที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์      
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น อาณาจักรสุโขทัย
ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ หรือเรียกว่า “พ่อขุน” โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหง  
ปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” ดูแลความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้าอย่างใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัว     
ใครทุกข์ร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูวังให้ได้ยินถึงพระกรรณ (หู) ของพระองค์ได้ตลอด เป็นการเปิด
โอกาสให้ไพร่ฟ้าได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนให้พระองค์ได้รับรู้และช่วยตัดสินแก้ไขปัญหา       
ความเดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ไพร่ฟ้า นับเป็นพ้ืนฐานส าคัญประการหนึ่งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ส่วนอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ฐานะของกษัตริย์ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาเปรียบเสมือนสมมติเทพ ไม่ใช่อยู่ในฐานะของพ่อดังเช่นสมัยสุโขทัย  การปกครองใน
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระราชอาณาจักร 
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน หรือแม้กระทั่งชีวิต พระราชอ านาจของกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีมากมาย 
แต่ก็มีขอบเขตภายใต้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ ทศพิธราชธรรม ราชสังคหธรรม จักรวรรดิธรรม 
 กรุงรัตนโกสินทร์ มีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ ในบรมราชจักรีวงศ์แบ่งได้ 2 ยุค คือ 
 (1) ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นับจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 พระปฐมบรมกษัตริย์ ในบรมราชจักรี วงศ์       
จวบจนถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระมหากษัตริย์ทรงปกครองด้วยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เหมือนอาณาจักรอยุธยา แต่มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นหลักในการปกครองตาม
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 (2) ยุครัตนโกสินทร์ หลังคณะราษฎรท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
หลังจากนั้น คณะราษฎรได้อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นพระประมุข
ของประเทศสยามภายใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม เป็นพระองค์แรกในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา 
การปกครองกรุงรัตนโกสินทร์ยุคกลาง สมัยรัชกาลที่ 5 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แม้จะทรงปกครองตามระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์กล่าวคือพระมหากษัตริย์ทรงมีอ านาจสิทธิ์ขาดเหนือราษฎร แต่ทรงตระหนักถึง
สิทธิความเป็นคนของราษฎร เมื่อพระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะ ทรงแจ้งแก่เสนาบดี และขุนนาง เสนา
อ ามาตย์ทั้งปวงว่า “ทรงใคร่จะเลิกทาส” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศ
ในขณะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการสนับสนุนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
ผู้ส าเร็จราชการว่า “ต่อไปภายหน้าในวันหนึ่ง ทุกๆ คนที่ก าเนิดในรัชกาลของพระองค์จะเป็น “ไท” และ
ต่อมาโปรดตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยทรงเป็นประธาน เพื่อร่างกฎหมายให้มีการเลิกทาส โดยประกาศใช้
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เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ซึ่งจ านวนทาสก็ลดน้อยลงโดยล าดับ จนกระทั่งทาสหมดไปในปี พ.ศ. 
2475 ซึ่งฝรั่งชาวต่างประเทศตื่นเต้นสนใจการเลิกทาสของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง 
 ในรัชสมัยของพระองค์ มีการรวบรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางและเข้าสู่สถาบันกษัตริย์ 
เนื่องจากเกรงภัยของประเทศตะวันตก เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส ที่เข้ามาในสยามใน
ขณะนั้น พระองค์ มีพระราโชบายปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย มีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองที่
ส าคัญ 2 สถาบัน คือ 
 1) สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) ประกอบด้วยสมาชิก 10-20 คน         
โดยคัดเลือกจากเจ้านายและข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อท าหน้าที่ออกกฎหมาย สมาชิกของ
สภานี้สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีลักษณะค่อนข้างเป็นประชาธิปไตย ในการประชุม
พระมหากษัตริย์ทรงท าหน้าที่เป็นประธาน และที่ประชุมเลือกรองประธานขึ้นมา 1 คน เพ่ือท าหน้าที่  
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จออกปรึกษาราชการแผ่นดิน พระมหากษัตริย์อาจทรงปลดรอง
ประธานนี้ได้ 
 2) สภาที่ปรึกษาในพระองค์ (Privy Council) พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากพระบรม  
วงศานุวงศ์ หรือบุคคลใดก็ได้ มีหน้าที่ถวายความเห็นในเรื่องที่พระมหากษัตริย์ประสงค์จะไต่ถาม         
เป็นการให้ความเห็นในขั้นต้นในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชด าริของพระมหากษัตริย์ ก่อนจะ
น าเรื่องดังกล่าวสู่ “สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน” ต่อไป 
 ในสถานการณ์ที่ประเทศตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในขณะนั้น พระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า “การบริหารในรูปแบบเดิมไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย และหน้าที่
การงานมีสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม” จึงมีพระราโชบายให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินแบบเดิม โดยยกเลิกต าแหน่งอัครมหาเสนาบดี 2 ต าแหน่ง  (ฝ่ายทหาร ต าแหน่ง   สมุห
พระกลาโหม ฝ่ายพลเรือน ต าแหน่ง สมุหนายก) และต าแหน่งเสนาบดี 4 ต าแหน่ง (กรมเวียง กรมวัง 
กรมคลัง และกรมนา) และเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบเดิมเป็นระบบการบริหารราชการใหม่ 3 ส่วน 
ดังนี้ 
  (1) การจัดระบบการบริหารส่วนกลาง เป็นระบบกระทรวง โดยให้มีกระทรวง 12 
กระทรวง คือ 1) กระทรวงมหาดไทย 2)กระทรวงกลาโหม 3) กระทรวงการต่างประเทศ 4) กระทรวงวัง 
5)กระทรวงนครบาล 6) กระทรวงเกษตราธิการ 7) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 8) กรมยุทธนาธิการ 9) 
กระทรวงยุติธรรม 10) กระทรวงธรรมการ 11) กระทรวงโยธาธิการ 12) กระทรวงมุรธาธิการ แต่ละ
กระทรวงมีฐานะเท่าเทียมกัน ต่อมาได้ยุบเหลือ 10 กระทรวง โดยกระทรวงมุรธาธิการ ไปสังกัดอยู่ใน
กรมราชเลขานุการ และรวมกระทรวงเกษตราธิการเข้ากับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และตั้ง
กระทรวงเกษตราธิการขึ้นมาใหม่ 
 (2) การปกครองส่วนภูมิภาค เป็นการจัดให้มีการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น มีการ
แบ่งปันหน้าที่ระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยให้หัวเมืองทั้งหมดไปขึ้นกับ
กระทรวงมหาดไทยเพียงแห่งเดียว มีการส่งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวไปท าหน้าที่แทนรัฐบาลกลางในส่วนภูมิภาค เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงให้แก่ราษฎร และ
ส่งเสริมความเจริญของบ้านเมืองโดยมีข้าหลวงเทศาภิบาลท าหน้าที่ปกครองมณฑล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท าหน้าที่ปกครองจังหวัด นายอ าเภอท าหน้าที่ปกครองอ าเภอ และมีก านันและผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับ     
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การเลือกตั้ง หรือการเลือก ท าหน้าที่ปกครองต าบล และหมู่บ้าน จะเห็นได้ว่าการปกครองส่วนภูมิภาค 
มีขั้นตอนการบังคับบัญชาลดหลั่นกันมาตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงระดับต าบลหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการรวมอ านาจ
การปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
  (3) การปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มจากที่รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต่างประเทศหลาย
ครั้ง จึงโปรดเกล้าให้มีการตราพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2440 ขึ้น เพ่ือทดลอง          
การปกครองตามแบบอารยะประเทศ โดยให้ประชาชนได้ริเริ่มปกครองตนเองตามรูปแบบประชาธิปไตย 
และทรงห่วงใยเรื่องสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎร ต่อมาอีก 8 ปี ได้โปรดเกล้าให้มีการ
จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ต าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศ 
เนื่องจากรัชกาลที่ 5ทรงยกเรื่องความเสื่อมโทรมสกปรกของตลาดท่าจีน ต าบลท่าฉลอมจังหวัด
สมุทรสาคร ขึ้นในที่ประชุมเสนาบดี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และชวนราษฎรให้ช่วยกันท าความสะอาดตลาดท่าจีนจนเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น จนกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ได้กราบทูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทราบ จึงทรงเห็นเป็น
โอกาสอันดีที่จะเริ่มการสุขาภิบาลหัวเมืองขึ้น จึงให้จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่ง
แรก เพ่ือปูรากฐานการจัดตั้งสุขาภิบาลไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อมามีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติ
สุขาภิบาลตามหัวเมือง พ.ศ. 2451” ขึ้น โดยก าหนดให้มีสุขาภิบาล 2 รูปแบบ คือ 1) สุขาภิบาลส าหรับ
หัวเมือง จัดตั้งขึ้นในเขตเมือง 2) สุขาภิบาลส าหรับต าบล จัดตั้งขึ้นในท้องที่ต าบล ที่มีประชากรหนาแน่น
จากการเริ่มต้นปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ส่งผลให้ประชาชนเริ่ม
เรียนรู้การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเอง และเป็นรากฐาน
ส าคัญเบื้องต้นของการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา 
การปกครองกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 6 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ทรงตั้งพระราชปณิธานปรับปรุง    
การปกครองประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศเพราะพระองค์เคยประทับอยู่     
ในประเทศอังกฤษเป็นเวลานาน 9 ปี ท าให้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการต่างๆ 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังในประเทศดังกล่าว จึงมีพระราโชบายให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารการปกครองบางส่วนของประเทศสยาม และมีการปูพ้ืนฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เช่น 
 - การจัดตั้ง “ดุสิตธานี” เป็นนครจ าลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ พระราชวัง
ดุสิต โดยมีการจ าลองสิ่งต่างๆ เช่น ที่ท าการรัฐบาล สถานที่ราชการ อาคาร บ้านเรือน วัด สาธารณูปโภค 
ถนน ฯลฯ โปรดให้มีการบริหารในดุสิตธานีมีการจัดการเลือกตั้งตามรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีการจัดตั้งพรรคการเมืองจ าลองขึ้น คือ “พรรคโบว์น้ าเงิน” มีพระองค์ซึ่งใช้นามแฝง
ว่า “ราม ณ กรุงเทพฯ” เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายรัฐบาล และ “พรรคโบว์แดง” มี “เจ้าพระยารามราฆพ” 
เป็นหัวหน้าฝ่ายค้าน สมาชิกของพรรคการเมืองทั้งสองพรรค คือข้าราชบริพารของพระองค์ บริหาร
เรียกว่า “นคราภิบาล” มีการบริหารงาน “แบบเทศบาล” ถือเป็นวางพื้นฐานรูปแบบของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในไทยในเวลาต่อมา 
 - มีการจัดตั้ง “กองเสือป่า” เพ่ือสร้างความรู้สึกชาตินิยม รวมตัวบุคคลในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพ่ือสร้างความสามัคคี การรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม นอกจากนี้ การจัดตั้ง “กองเสือป่า”     
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เป็นการเปิดโอกาสให้พลเรือน พ่อค้า และคหบดี ได้มีโอกาสอบรมเรียนรู้วิชาการทหาร ระเบียบวินัย 
เพ่ือเกื้อหนุนบ้านเมืองในยามสงบสงคราม และสร้างความสามัคคีในหมู่พลเรือน เป็นการปลูกฝังการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการดูแลบ้านเมือง 
การปกครองกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 7 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จขึ้นครองราชย์ตามกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ พ.ศ. 2467 เป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์สุดท้าย     
ที่ด ารงสิริราชสมบัติในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ ราชาธิปไตยเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2468 
ถึง พ.ศ. 2475 และเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์แรกในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หลังจากที่คณะราษฎร ประกอบด้วย ทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ซึ่งมารวมตัวกัน
บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมท าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อรุ่งอรุณของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 
โดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ประกาศค าสั่งของคณะปฏิวัติว่า บัดนี้คณะราษฎรได้ท าการยึด
อ านาจการปกครองจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยขึ้น
ปกครองประเทศ และคณะราษฎรได้ท าหนังสืออัญเชิญในหลวงกลับสู่พระนคร เป็นกษัตริย์ใต้
รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน ซึ่งขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ประทับ
อยู่ ณ พระราชวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 วันที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  7          
ทรงยอมรับความสิ้นสุดแห่งพระราชอ านาจสิทธิของพระองค์แต่เดิมตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
และทรงรับทราบการจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย ในแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระ
ประมุขของประเทศ ซึ่งพระองค์ได้รับสั่งด้วยว่า ทรงคิดที่จะให้ประเทศไทยได้มีรัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่แล้ว ดังปรากฏในขณะที่พระองค์เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2474 
ก่อนปีปฏิวัติพระองค์ทรงให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับที่ไวท์ เพลนส์ มลรัฐนิวยอร์กว่าก าลัง
เตรียมการด้วยความสมัครพระหฤทัยที่จะจ ากัดพระราชอ านาจส่วนพระองค์ให้น้อยลงเป็นล าดับ โดยให้
สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนเป็นการปูพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอนาคต เมื่อ
ประชาชนได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้การปกครองตนเอง โดยขั้นแรกจะเริ่มต้นจากการเลือกตั้งในระดั บ
เทศบาลก่อน โดยทรงให้มีการยกร่างรับธรรมนูญและตรัสว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญแก่ราษฎรโดยเร็ว
ที่สุด ในวันจักรีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475 แต่แนวพระราชด ารินี้ ได้รับการทัดทานจากพระราชวงศ์ที่เป็น 
“อภิรัฐมนตรีสภา” และ “ขุนนางชั้นสูง” ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังพระนคร ได้ทรง
พระราชทานอภัยโทษแก่คณะราษฎรผู้ยึดอ านาจการปกครอง  
 ในคราวนั้น โดยทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายนิรโทษกรรม ต่อมาในวันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน “พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย และ
ในวันที่ 28มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้เชิญประชุม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยได้อัญเชิญ
พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเปิดประชุม “สภาผู้แทนราษฎร”    
ในระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก จากการประชุมได้มีการแต่งตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้น โดยมอบให้ 
“พระยามโนปกรณ์นิติธาดา” เป็น “ประธานคณะกรรมการราษฎร” และมี “กรรมการราษฎร” อีก 14 คน 
ท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 
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 ผลจากคณะราษฎรท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์         
ที่อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่งเคยอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์เพียงผู้เดียว มาสู่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ที่อ านาจเป็นของประชาชนทุกคน จึงต้องมีการออกแบบโครงสร้างอ านาจและ
ก าหนดให้มีสถาบันทางการเมืองเพ่ือรองรับการใช้อ านาจสูงสุดของราษฎร ดังบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 มาตรา 1 อ านาจสูงสุด
ของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วย
ระบบรัฐสภาในสยามประเทศที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนับว่าได้รับอิทธิพลจากประเทศ
อังกฤษ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ขณะประทับรักษาพระเนตรที่ประเทศ
อังกฤษได้มีพระราชหัตถเลขาประกาศสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 มีข้อความส าคัญตอน
หนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจจะสละอ านาจอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิม แต่ข้าเจ้าไม่ยินยอมยกอ านาจ
ทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพ่ือใช้อ านาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอัน
แท้จริงของราษฎร” 
การปกครองกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 9 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์สมบัติ    
ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ทรงเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.  2493 ทรงมีพระ
ปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม  เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วย “ธรรม” อันหมายถึง ธรรมาธิปไตย ได้แก่ ธรรมะเป็นใหญ่ในการปกครอง
หรือการใช้อ านาจในการปกครองประเทศ สังคม ชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม การใช้
อ านาจในการปกครองทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบอื่นใด 
จ าเป็นต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย จึงจะสามารถจรรโลงประเทศ สังคม ชุมชน หรือองค์กรนั้นๆ ให้มี  
ความร่มเย็น มีความสุขความเจริญท่ียั่งยืนต่อไป แต่หากการปกครองประเทศ สังคม ชุมชน หรือองค์กรใด 
มิได้ยึดหลักธรรมาธิปไตย ย่อมจะมีความวิบัติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระองค์ทรงยึดหลัก “ธรรมาธิปไตย” 
ในการใช้พระราชอ านาจและพระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ ประกอบด้วยหลักธรรม    
3 ประการ คือ 1) ทศพิธราชธรรม หรือธรรมะในการปกครองประเทศ 10 ประการ 2) ราชสังคหะ หรือ
ธรรมะในการท านุบ ารุงราษฎร ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ 3) จักรวรรดิวัตร หรือธรรมะในการ
คุ้มครองป้องกันอาณาประชาราษฎร์  เป็นแนวทางปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ส าคัญๆ เช่น 
พระมหากษัตริย์จะต้องทรงพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สมบัติของประชาชน จะต้องทรงอนุเคราะห์ประชาชน
ในทุกภาคส่วนโดยฐานานุรูป ทรงแนะน าชักน าให้ประชาชนตั้งอยู่ในกุศลสุจริต ประกอบอาชีพโดยชอบ
ธรรม ทรงพระราชทานทรัพย์แบ่งปันให้ด้วยวิธีอันเหมาะสมส าหรับราษฎรที่ไม่มีทรัพย์พอเลี้ยงชีพ โดย
สัมมาอาชีวะจะต้องทรงด าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างลึกซึ้งด้วยการผูกพระราชไมตรีสมานราช
สัมพันธมิตรกับกษัตริย์ ประธานาธิบดี และผู้น าของประเทศต่างๆ เพื่อให้ราชอาณาจักรอยู่รอดปลอดภัย 
และจะต้องทรงส่งเสริมศิลปะและการศึกษา รวมทั้งสุขภาพอนามัย สุขาภิบาล ทรงให้ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ ปลดเปลื้องภาระคนยากจน ตลอดจนการกระท าอันเป็นบุญกุศล เป็นต้น 
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 แม้พระองค์ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรแล้ว 14 ปีแต่ทรงพระปรีชายิ่งว่า 
 “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” คืออะไร ซึ่งพระองค์ทรง
ทราบเป็นอย่างดีว่า “การเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น” ไม่อาจท าอะไรตามใจชอบได้ 
กล่าวคือพระองค์ทรงเข้าใจหลักการ “The King Can Do No Wrong” หรือ “พระมหากษัตริย์ไม่อาจ
ท าผิด” ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้อย่างชัดเจนและทรงยึดถือ  
มาโดยตลอดจึงท าให้ทรงอยู่เหนือการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนั้น เมื่อมีคนทูลเกล้าฯ จึงจะทรงโปรดเกล้าฯ ลงมา ไม่ใช่
ลักษณะแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระองค์จะทรงโปรดเกล้าลงมาเองได้เลย 
 พระปฐมบรมราชโองการ พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท แนวพระราชด าริ และพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แสดงให้เห็นถึงพระอัฉริยภาพอันแหลมคมของ
พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย ที่ทรงแสดงให้เห็นถึงหลักการในระบอบประชาธิปไตย การค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนส่วนร่วมเป็นส าคัญ รวมทั้งความห่วงใยต่อปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
ทรงตักเตือนทุกฝ่ายทั้งในเรื่องการด ารงชีวิต ความซื่อสัตย์สุจริต การบริหารประเทศ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง ล้วนเป็นสิ่งที่คนไทย นักวิชาการ นักการเมือง รัฐบาลไทย และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็นพ้องต้องกันว่าควรน าไปเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของ
ตนเองอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตและพัฒนาบ้านเมือง 
 ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราช        
กรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
แต่พระองค์ ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและมีพระราชจริยาวัตรตามกรอบแห่งกฎหมายโดยยึดหลัก
ทศพิธราชธรรมได้อย่างมีศิลปะและมีความสง่างามเป็นที่ประจักษ์ยิ่ง พระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์ที่ยึด
เหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วย
พระเมตตาและพระปัญญาที่ลุ่มลึก และสุขุมรอบคอบ พระองค์ทรงมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตของบ้านเมืองภายใต้ กรอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ได้จรรโลงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้คงอยู่มั่นคงตลอดรัชสมัย 
การปกครองกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 10 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงครองราชย์สมบัติ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.๒๔๖๗โดยความเห็นชอบของ
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.  2559 ต่อมาทรงเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.  2562 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบสาน 
รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ตามรอย
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระองค์ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้พสกนิกรร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา จัดท าความสะอาดคูคลองทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งในจังหวัดต่างๆ ตลอดจนได้จัดระเบียบให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย 
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  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วย
ราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนมีความสมัครสมาน
สามัคคีมีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็น  
ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ มีหน้าที่ควบคุมอกนวยการและประสานการ
ปฏิบัติเพ่ือให้การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” ตามแนวพระราชด าริ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ ในระยะเริ่มแรก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้มีพระราชปณิธาน
ในการบ าเพ็ญประโยชน์พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต เป็นการท าความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็น  
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
โดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ 
ร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันดูแลและพัฒนาพ้ืนที่      
จากชุมชนเล็กๆ รอบพระราชวังดุสิต ขยายสู่พ้ืนที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบไป 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชภาระเกี่ยวกั บการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ในหลายโอกาส โดยเสด็จพระราชด าเนินประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร  
  เมื่อทรงครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาลแล้ว ทรงบ าเพ็ญพระราช   
กรณียกิจนานัปการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20    
ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยในรอบ 88 ปี และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชสมัยของพระองค์ 
  นอกจากนี้ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย 
เมื่อต้นปี 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์ดังกล่าว และทรงห่วงใย
ต่อความทุกข์ร้อนของพสกนิกร จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจส าหรับผู้ป่วยวิกฤติ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนพระราชทานถุงยังชีพ
พระราชทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกรทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
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ใบความรู้ที่ 1.3 
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับรฐัธรรมนูญ 
 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มุ่งให้รัฐจัดท ารัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรขึ้นมาใช้ในการ
ก าหนดรูปแบบการปกครอง ก าหนดองค์กร หรือสถาบันทางการเมืองขึ้นมาปกครองประเทศ เพื่อให้รัฐ
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายทางการปกครองในด้านต่างๆ  มีการสร้างกลไกให้มี การถ่วงดุลการใช้อ านาจ
อธิปไตยไม่ให้เกินขอบเขต มีการก าหนดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไว้ชัดเจน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน แนวคิดรัฐธรรมนูญ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิรูปทางการเมือง หรือเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองไปสู่จุดหมาย หรือเป้าหมายที่วางไว้
ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยแนวคิด
รัฐธรรมนูญ หรือใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเชื่อมโยงระหว่างรัฐในฐานะผู้ใช้อ านาจ
สูงสุดในการปกครอง กับประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ซึ่งรัฐจะให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพให้แก่ประชาชน โดยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ 
2. ความหมายของรัฐธรรมนูญ 
 ค าว่า “รัฐธรรมนูญ” หรือ“Constitution” น้ัน มีนักปราชญ์ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และผู้รู้จ านวนมากได้ให้ความหมายไว้มากหลายทัศนะ ทั้งนี้ขึ้นกับพัฒนาการ
ทางการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศในแต่ละยุคสมัยว่าประเทศนั้นๆ ต่างให้การยอมรับแนวคิด 
ทฤษฎีจากนักปราชญ์ หรือส านักความคิดใด ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นภาพทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศนั้นๆ โดยมีการน าแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวมาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เพ่ือใช้เป็นหลักปกครอง
ประเทศของตนรัฐธรรมนูญน้ันไม่ได้จ ากัดเฉพาะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่าน้ัน
แม้แต่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ระบอบเผด็จการอื่นๆ ก็เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการปกครองประเทศของตนเช่นกัน 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้นิยามรัฐธรรมนูญไว้ว่า “บทกฎหมาย
สูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ โดยก าหนดรูปแบบของรัฐว่าเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม ระบอบ       
การปกครองของรัฐ รวมทั้งสถาบันและองค์กร การใช้อ านาจอธิปไตยในการปกครองรัฐ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย”  
 จากค านิยามดังกล่าว ท าให้เห็นได้ว่า “รัฐธรรมนูญ” นั้นเป็นกฎหมายสูงสุดในการจัดการ
ปกครองของรัฐ มีการก าหนดที่มา รูปแบบของอ านาจอธิปไตย คือ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร 
และอ านาจตุลาการ ที่มีลักษณะสัมพันธ์ถ่วงดุลกัน มีการจัดรูปแบบของโครงสร้างอ านาจ 
และสถาบันทางการเมืองการปกครอง สิทธิ เสรีภาพของประชาชน ก าหนดหน้าที่ของรัฐ และประชาชน
ตลอดจนวางโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นกระจายอ านาจให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง  
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีความคุ้นชินกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน 
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3. ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
 จากความหมายของ “รัฐธรรมนูญ” ข้างต้น ได้แสดงให้ เห็นถึงความส าคัญของ 
“รัฐธรรมนูญ” ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะรัฐธรรมนูญนั้น  
เป็น “กติกาสูงสุดในการปกครองประเทศ หรือรัฐ” จึงเป็นแหล่งที่มาของอ านาจทั้งปวงทางการเมืองการ
ปกครองที่เรียกว่า อ านาจอธิปไตย ที่ประชาชนเป็นเจ้าของและยินยอม โดยมีเจตนารมณ์ให้รัฐปกป้อง
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น และ
ประโยชน์ร่วมกันอื่นๆของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญได้ก าหนดหน้าที่และการใช้อ านาจของรัฐ องค์กร
ทางการเมืองหรือสถาบันทางการเมือง ที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ เช่น รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาลต่างๆ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่น และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่และใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวมด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใดจะขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
4. ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญ 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญ เป็นหลักการปกครองของรัฐสมัยใหม่ในระบอบประชาธิปไตย  
ซึ่งประเทศในแถบยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา ยึดถือส าหรับ
การปกครองประเทศ โดยประชาชนถือเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยร่วมกัน ต่างหวงแหนในสิทธิและ
เสรีภาพของตน จึงรักษาหรือพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวไว้ โดยมีส่วนร่วมในทางการเมือง ตั้งแต่
การคัดสรรบุคคลเข้าไปเป็นผู้แทนของตนในการท าหน้าที่เพื่อผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปในสภา ได้ท าหน้าที่
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน หากเห็นว่าบุคคลที่ เลือกเข้าไปไม่สามารถท าหน้าที่      
เพ่ือปกป้องหรือพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน หรือท าให้ประชาชนกินดีอยู่ดีได้ 
ประชาชนก็มีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ชุมนุมประท้วงโดยสงบ            
โดยปราศจากอาวุธ หรือไม่เลือกบุคคลนั้นเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชนต่อไป 
 หากผู้ใช้อ านาจทางการเมือง หรือ สถาบันทางการเองที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล หรือหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม มีการ
ใช้อ านาจไม่เกินขอบเขต และมีการถ่วงดุลกัน มีการตรวจสอบอ านาจรัฐได้ รัฐหรือฝ่ายปกครอง มีความ
ระมัดระวังในการใช้อ านาจ โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ย่อมจะส่งผลให้การปกครอง น ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยรวมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งประชาชนสามารถศึกษาท าความเขา้ใจ
หรือยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้  
5. ประเภทของรฐัธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 
 1. รัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ รัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี ซึ่งมี
ประเทศอังกฤษ เป็นต้นแบบ รัฐธรรมนูญประเภทนี้ มีที่มาหลายแหล่ง จะปรากฏอยู่ในรูปแบบของจารีต
ประเพณี ที่สังคมยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนาน และมีในเอกสารอื่นๆ เช่น กฎหมายที่ตราขึ้นจาก
รัฐสภา ค าพิพากษาของศาล หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติที่กระท าสืบต่อกันมาจนผู้ปกครองไม่อาจละเมิดได้ 
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และจากเอกสารส าคัญ ได้แก่ มหากฎบัตร พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ  
และพระราชบัญญัติสืบสันตติวงศ์ 
 2. รัฐธรรมนูญแบบเป็นลายลักษณ์อักษร คือ รัฐธรรมนูญที่ตราหรือเขียนขึ้นไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เกิดขึ้นพร้อมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีการใช้รัฐธรรมนูญประเภทนี้ใน
รัฐสมัยใหม่อย่างแพร่หลายในศตวรรษที่ 18 มีการวางระบบโครงสร้างทางอ านาจ การใช้อ านาจขององค์
อ านาจในองค์กร หรือสถาบันทางการเมือง รวมทั้งการพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดเจน  
เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และประเทศไทย เป็นต้น โดยรัฐธรรมนูญ
แบบลายลักษณ์อักษรนี้ มีบทบัญญัติที่ประชาชนสามารถอ่าน ศึกษาท าความเข้าใจ และประชาชน        
ที่ถูกละเมิดสามารถบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพ่ือใช้สิทธิทางศาล หรือยกเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 
ส่วนประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ เช่น ประเทศสหภาพโซเวียต ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน ก็มีการร่างรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ปกครองประเทศ
เช่นเดียวกัน 
6. ลักษณะทีด่ีของรฐัธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญที่ดี คือ รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับสภาพอันแท้จริงของรัฐ กล่าวคือ เพ่ือ
ผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวันของเอกชนแต่ละบุคคล รัฐธรรมนูญ
ที่ดีมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ 
 1) รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอน เพ่ือจะให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ค าที่ก ากวม       
ซึ่งล่อแหลมต่อการตีความผิดๆ จะต้องใช้ถ้อยค าที่เลือกสรรมาแล้วว่ามีความหมายที่แน่นอนที่สุด ค า
หรือข้อความที่มีความหมายสองแง่สองมุมหรือก ากวม ซึ่งอาจท าให้เข้าใจไปได้หลายกรณีไม่ควรน ามาใช้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 2) รัฐธรรมนูญที่ดีควรจะมีการบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดเจน
แน่นอน รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย เพ่ือที่จะเป็นหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ป้องกันมิให้รัฐหรือเอกชนมากดขี่บังคับได้ ซึ่งถ้ารัฐออกกฎหมายใดที่ลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนแล้ว กฎหมายนั้นก็ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของชาติ และจะต้อง
ถือว่ากฎหมายนั้นเป็นโมฆะไป ดังเช่น สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิ         
ในทรัพย์สมบัติของตน เสรีภาพในการพูด การเขียน เป็นต้น ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งจะล้มล้างไม่ได้ 
 3) รัฐธรรมนูญที่ดีต้องครอบคลุมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองของรัฐไว้อย่างครบถ้วน 
กล่าวคือ รัฐธรรมนูญควรจะมีบทบัญญัติถึงการใช้อ านาจอธิปไตย การแบ่งอ านาจอธิปไตย ความสัมพันธ์
ขององค์การที่ใช้อ านาจอธิปไตยและสถาบันทางการเมืองของรัฐ การก าหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ 
 4) รัฐธรรมนูญที่ดีไม่ควรยาวเกินไป เพราะรัฐธรรมนูญที่ดีควรจะมีบทบัญญัติหลักการ
จัดรูปแบบ การปกครองของรัฐที่ส าคัญและจ าเป็นเท่านั้น รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติยืดยาวและมี
รายละเอียดมากเกินไปจะท าให้การตีความยุ่งเหยิงมากขึ้นและจะไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควร เพราะ
บทบัญญัติซึ่งละเอียดฟุ่มเฟือยเกินไปอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์จะท าให้เกิดมีการแก้ไขบ่อย
จนเกินไป ส าหรับรายละเอียดปลีกย่อยของการปกครองประเทศนั้น ควรเป็นหน้าที่ขององค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติจะออกกฎหมายธรรมดาออกมา มิใช่เรื่องที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
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นั้น ข้อใหญ่ใจความควรจะเป็นการจัดรูปรัฐบาล การบัญญัติสภา วิธีการก่อตั้งและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจนวิธีการที่องค์การเหล่านี้จะใช้อ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติ 
เป็นสิ่งที่จะละเลยไม่ได้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งนี้รัฐธรรมนูญจะต้องไม่สั้นจนเกินไปจนไม่มีบทบัญญัติ
เหล่านี้อยู ่
 5) รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีก าหนดวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกฎหมายขึ้นไว้ เพราะ
รัฐธรรมนูญที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับกาลสมัย การที่มีวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตาม
กฎหมายนั้นก็เพ่ือป้องกันการล้มล้างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการใช้ก าลังอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 
เมื่อไม่มีทางออกก็อาจเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารขึ้นเพ่ือที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
7. โครงสรา้งและสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญ 
          รัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร   และยึดหลักการประชาธิปไตย จะมี
โครงสร้างสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1) เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หมายถึง รัฐธรรมนูญต้องมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุผล
หรือเจตจ านงในการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้รวมไปถึงอุดมการณ์แห่งชาติหรือแนวนโยบายของรัฐ
และการประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญของรัฐนั้นๆ 
 2) โครงสร้างของรัฐบาล หมายถึง รัฐธรรมนูญจะก าหนดให้เห็นถึงรูปของรัฐ กลไกการใช้
อ านาจของรัฐ เช่น ในการก าหนดรูปของรัฐ ตัวอย่างในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 1..... ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้.....  จากมาตรานี้
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศไทยมีรูปรัฐ แบบรัฐเดี่ยว  คือ มีรัฐระบบเดี่ยวมีรัฐบาลที่ท าหน้าที่บริหาร
ประเทศเพียงรัฐบาลเดียว และในมาตรา 2 รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดระบอบการปกครองและระบบ
รัฐบาล  ดังนี้ “มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” จากมาตรา 2 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย    
ทั้งประชาชนและพระมหากษัตริย์เป็น เจ้าของอ านาจสูงสุด  อย่างไรก็ตาม ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศการ จะจัดความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติ
บัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการให้ความ สัมพันธ์แนบชิดสนิทแนบแน่นหรือห่างเหินกันอย่างไรเรา
เรียกว่า “ระบบรัฐบาล” ส าหรับระบบรัฐบาลที่รัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ตั้งขึ้นนั้น เป็นระบบรัฐบาลที่เรา
เรียกว่า “ระบบรัฐบาลแบบรัฐสภา” หรือรัฐบาลที่เราเรียกในภาษาอังกฤษ Parliamentary System”
 3) การแบ่งแยกอ านาจ รัฐธรรมนูญต้องก าหนดหลักการแบ่งแยกอ านาจไว้อย่างชัดเจนและ
อธ ิบายความส ัมพ ันธ ์แห ่งอ านาจ เช ่น  ร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจักร ไทย  พุทธศ ักราช 
2560  “มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้
อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหน้าที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม ....” จากมาตรานี้จะเห็นลักษณะความสัมพันธ์ในแง่              
การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check  and  Balance) ของอ านาจทั้งสามคือ อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร
และตุลาการ นอกจากนี้ก็มีการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรตรวจสอบ 
 4) การประกันสิทธิและเสรีภาพ รัฐธรรมนูญจะต้องมีหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ และการ
คุ้มครองบุคคลเพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  หน้าที่ของประชาชนพึงมีต่อรัฐ      
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การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
ก าหนด สิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้ในหมวดที่ 3 เป็นต้น 
 5) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้แก่ การที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนก็ควร 
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อประเทศ ไม่ใช่แค่ไปท าหน้าที่เลือกตั้งเพียงอย่างเดียว การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในเรื่องนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้วางเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยสรุปแล้วจะมีลักษณะ 5 ประการด้วยกันคือ 
  5.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ความเป็นไปของการบริหารราชการแผ่นดิน     
ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการมากขึ้น 
  5.2 ให้ประชาชนมีส่วนรวม  มีสิทธิร่วมกันคิดกับองค์กรทั้งหลายที่รัฐธรรมนูญ
ตั้งขึ้น ไม่ใช่องค์กรเหล่านั้นตัดสินไปโดยไม่ฟังเสียงประชาชน 
  5.3 ส่วนร่วมที่มากขึ้นไปอีก คือให้ตัวประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับองค์กร    
ของรัฐบางเรื่อง 
  5.4 ส่วนร่วมที่มากขึ้นไปกว่าการร่วมตัดสินใจก็คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ลงมือกระท าบางสิ่งบางอย่างร่วมกับองค์กรของรัฐที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น 
  5.5 ส่วนร่วมที่ให้ประชาชนร่วมในการตรวจสอบ องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
การเมืองหรือระบบข้าราชการประจ า 
8. รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 8.1 ความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย เกิดขึ้นเมื่อคณะราษฎรประกอบด้วย
ทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์   
มาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งแต่เดิมการปกครอง 
ของประเทศสยามเป็นแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีพระมหากษัตริ ย์ปกครองมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ โดยพระมหากษัตริย์ทรงอ านาจสูงสุดและมีสิทธิเด็ดขาดในฐานะ
ผู้ปกครองเพียงบุคคลคนเดียว เมื่อคณะราษฎร ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย
แล้ว ได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้น จากน้ันคณะราษฎรได้ทูลเชิญให้พระองค์เป็นกษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญ โดยได้จัดท าร่าง “ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475” ขึ้นทูลเกล้าถวาย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงยอมรับตามค าขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามขึ้น โดยพระองค์ทรงลง
พระปรมาภิไธย พระราชทานกลับลงมา ประกาศใช้ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งพระองค์ทรง
เติมค าว่า “ชั่วคราว” ก ากับต่อท้าย และมีรับสั่งแก่คณะราษฎรให้ใช้ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475” ไปพลางก่อน ในระหว่างที่ใช้ธรรมนูญการปกครองแผน
ดินฉบับชั่วคราว รัฐบาลมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้น ก่อนที่จะมี
การน าขึ้นทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร หรือกรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ประชาชาติว่า “ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน” ฉบับ
ชั่วคราวนั้นยืดยาวเกินไป ควรใช้ค าว่า “รัฐธรรมนูญ” คณะอนุกรรมการ และรัฐบาลเห็นชอบ จึงน า
ความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งพระองค์ทรงเห็นชอบด้วยเช่นกัน และ
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ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกให้ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ค าว่า 
“รัฐธรรมนูญ” จึงถูกน ามาใช้ในประเทศสยามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหากมองย้อนกลับไปในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการพูดถึง “Constitution”มาแล้วในประเทศสยาม
เช่นกัน ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ตรัสเรียก“Constitution” ทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า“คอนสติติวชั่น”หรือ“คอนสตูติวชั่น”  รัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นกฎหมายสูงสุด
กติกาในการบบริหารการปกครองของประเทศ อ านาจการปกครองประเทศจึงได้เปลี่ยนจากบุคคล    
คนเดียวไปสู่คณะบุคคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ปกครองและบริหารประเทศให้เป็นไปตามกรอบที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้ 
 8.2 โครงสร้างรัฐธรรมนูญไทย 
  โครงสร้างรัฐธรรมนูญของไทยทั้ง 20 ฉบับนั้น จะมีรูปแบบคล้ายกัน โดยในการจัดท า
รัฐธรรมนูญจะเริ่มจากค าปรารภ หรือเหตุผลของการจัดท า “รัฐธรรมนูญ หรือ ธรรมนูญการปกครอง”  
ซึ่งมีการกล่าวอ้างเหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท ารัฐธรรมนูญ หรือ ธรรมนูญการปกครองฉบับ
นั้นๆ ไว้เป็นส่วนแรก ส่วนต่อมาจะจัดสาระส าคัญไว้เป็น “หมวด” ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ ท าให้เห็นถึง
พัฒนาการที่มีในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับอย่างชัดเจนมากขึ้น ตามบริบททางการเมืองในแต่ละยุคสมัย 
กล่าวโดยหลักๆ แล้ว จะมีการระบุความเป็นรัฐไว้ว่าเป็นรัฐลักษณะใด เช่น “ประเทศไทยเป็น
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้” ซึ่งแสดงถึงความเป็น”รัฐเดี่ยว”ของตนเอง จากนั้นจะมี
การก าหนดถึง “อ านาจอธิปไตย” กล่าวคือ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ  
เป็นของปวงชน โดยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระประมุขใช้อ านาจอ านาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐสภา คือ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตี คือรัฐบาล 
และศาล คือผู้พิพากษา และตุลาการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่และอ านาจ จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจที่กฎหมายให้ไว้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธ รรม  
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม นอกจากนั้น จะมีการ
ระบุถึงสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและความรับผิดชอบของประชาชน ชุมชน และรัฐ ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจน
มีการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอื่น ตลอดจนการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน  การปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นภาพรวมของสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับ 
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ใบความรู้ที่ 1.4 
หลักประชาธิปไตย 

 
 “หลักประชาธิปไตย” นั้นเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจโดยง่าย เราอาจเปรียบหลัก
ประชาธิปไตยได้ดังราก ( Root ) ของต้นไม้  ซึ่งรากของต้นไม้นั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าท าหน้าที่ใน
การดูดซึมสารอาหารจากดิน เพ่ือขึ้นมาเลี้ยงล าต้นให้เจริญเติบโต อีกทั้งรากยังท าหน้าที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ยึดล าต้นไว้กับดินเพ่ือให้ต้นไม้เจริญเติบโตสูงตระหง่านขึ้นไป ยิ่งรากมีความแข็งแ รง
มากขึ้นเท่าไร ต้นไม้ก็จะมีล าต้นที่แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น แม้ในยามที่มีพายุโหมกระหน่ ารุนแรงสักเท่าใด
ต้นไม้ก็ไม่อาจล้มครืน พังลงมาได้ เพราะมีรากที่แข็งแรงคอยยึดล าต้นไว้กับดินนั่นเอง แต่ถ้าหากรากไม่
มั่นคง แข็งแรง หยั่งลงไปในดินไม่ลึก ต้นไม้ก็จะไม่เติบโตอาจเหี่ยวเฉาหรือตายและล้มลงมาได้ ดังนั้น 
หากเราเปรียบเรื่องของหลักประชาธิปไตยเช่นเดียวกับรากของต้นไม้  ถ้าหลักไม่ดีหรือไม่มีหลักหรือมี
ความเข้าใจที่แตกต่างกันไป ประชาธิปไตยก็อาจล่มสลายได้ หลักการประชาธิปไตย ที่มีลักษณะเห็นได้
ชัดเจนที่เราจะไม่เห็นในการปกครองระบอบอื่น (เช่น ระบอบเผด็จการ สังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์) 
ประกอบด้วย 6 หลักที่ส าคัญ  ได้แก่  
           1) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายความว่า อ านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน เป็นหลักที่มีความส าคัญที่สุด ประชาชน
จะใช้อ านาจสูงสุดที่มีนี้ได้ใน 3 ทาง คือ 1.ทางการบริหารในรูปแบบคณะรัฐมนตรีโดยเลือกผู้แทนที่ตน
ไว้วางใจเข้าไปบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ดังนั้นหากเราได้รัฐบาลที่มาจากผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง รัฐบาลก็จะบริหารงานโดยค านึ งถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เปิดโอกาสให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชน มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
ค านึงถึงหลักเหตุผลในการท างานมากกว่าการใช้เสียงส่วนใหญ่พวกมากลากไป หรือเป็นเผด็จการรัฐสภา 
2.ทางนิติบัญญัติ คือประชาชนได้ผู้แทนของตนที่แท้จริงมาท าหน้าที่ในการออกกฎหมายมาคุ้มครองดูแล
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนดูแลการบังคับใช้กฎหมายโดยยึดหลักนิติธรรม ที่เป็นพ้ืนส าคัญ
ของกฎหมายคือ ใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน และอ านวยประโยชน์สาธารณะให้โอกาสกับทุก
คนด้วยความเสมอภาคและ 3.ทางตุลาการโดยศาลท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทที่มีในสังคมเพ่ือท าให้
สังคมนั้นเกิดความสงบสุข หลักอ านาจอธิปไตยของประชาชนในข้อนี้จึงเป็นหลักการที่มีความส าคญัทีส่ดุ
หากหลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไม่เกิดขึ้นก่อนแล้ว หลักอื่นๆ ก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ 
 2) หลักสิทธิและเสรีภาพ  

    สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่เราพึงได้รับโดยมีกฎหมายรับรองคุ้มครอง มีทั้งสิทธิ เอกชน 
(ส่วนบุคคล) และสิทธิมหาชน (สาธารณะ) ลักษณะของสิทธิจึงมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ที่ทุกคนควร
ได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เมื่อเป็นสิทธิของประชาชน รัฐมีหน้าที่ต้อง จัดหาให้ เช่น สิทธิ
ผูสู้งอายุ สิทธิรักษาพยาบาลฟรี สิทธิรับการศึกษาฟรี สิทธิของคนพิการ เป็นต้น 

  ส่วนเสรีภาพ หมายถึง ความเป็นอิสระที่จะท าหรือไม่ท าอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพผู้อื่น ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีเช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
เป็นชมรม สมาคม เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น ลักษณะของเสรีภาพจะ
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มีลักษณะเป็นพฤติกรรมหรือการกระท านั่นเอง เสรีภาพใดที่กฎหมายรับรองคุ้มครอง เสรีภาพนั้นก็คือ 
สิทธิ นั่นเอง 

 3) หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเสมอภาคในโอกาสที่ได้รับเหมือนๆกันรวมถึงการ
ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้อื่นซึ่งไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ  เช่น คนจนได้รับการ
รักษาฟรี ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพ ล่ามภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินในรายการข่าวทางโทรทัศน์ 
ทางลาดส าหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น ที่จอดรถยนต์ที่จัดเฉพาะให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ หรือการให้มีบัตร
ทาบบัตรเลือกตั้งส าหรับผู้พิการทางสายตาในการลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างจากค าว่า 
“ความเท่าเทียม” อันหมายถึงการที่ทุกคนจะได้รับทุกอย่างเท่าๆ กัน เช่น ประชาชนที่ทีรายได้น้อยก็จะ
ได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันทุกคน คนยากจนที่ไม่มีรายได้ ก็จะได้รับ
เงินช่วยค่าครองชีพจากรัฐเท่ากัน เป็นต้น ความเสมอภาคในที่นี้จึงเป็นความเสมอภาคในโอกาสที่ทุกคน
ต้องได้รับเหมือนๆกัน 

 4) หลักภราดรภาพ  หมายถึง ความเป็นพ่ีเป็นน้อง รักใคร่ สามัคคี ปรองดองกัน เพราะ
หากทุกคนในสังคมมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ว การให้อภัยกันก็จะเกิดขึ้น ความขัดแย้งในสังคมก็
จะลดลง 

 5) หลักเหตุผล  หมายถึง การรับฟังเหตุผลซึ ่งกันและกัน (ยึดหลักเสียงข้างมาก  
โดยต้องรับฟังเสียงข้างน้อย ไม่ใช้เสียงข้างมากลากไป ทั้งที่เสียงข้างน้อยมีเหตุผลที่ดีกว่า) ไม่ใช้
ความรุนแรงมาตัดสินปัญหา ทุกคนหรือทุกฝ่ายได้แสดงเหตุผลของตนอย่างเต็มที่ หากต่างก็มีเหตุผล 
วิธีการตัดสินว่าจะเลือกเหตุผลของคนใดหรือฝ่ายใดจึงจะใช้วิธีการลงมติหรือการออกเสียงที่ยึดเสียง  
ข้างมาก ดังนั้นการลงมติจึงเป็นเพียงวิธีการหาข้อสรุปของเหตุผลที่ดีที่สุดหาใช่หลักการไม่ เหตุผล
ต่างหากคือหลักการของประชาธิปไตย ซึ่งจะเห็นว่ามีบางคนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าหลักประชาธิปไตย
คือใช้เสียงข้างมาก ซึ่งเป็นเพียงวิธีการในการตัดสินเท่านั้นไม่ใช่หลักการ 

 6) หลักนิติธรรม หมายถึง การปกครองโดยกฎหมายที่เป็นธรรม หลักนี้มีไว้มีไว้เพ่ือเป็น
หลักประกันไม่ให้ผู้มีอ านาจหรือศาลใช้อ านาจได้ตามอ าเภอใจ และทุกคนอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
เดียวกัน ไม่มีการเลือกใช้กฎหมายกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และเป็นกฎหมายที่รักษา
ผลประโยชน์ของทุกคนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เช่น ใครท าผิดกฎหมาย แม้จะรวยหรือจนมีต าแหน่งใหญ่โต
อย่างไรก็ต้องมีความผิดเช่นกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน 

 หลักนิติธรรมนี้ ยังได้ขยายออกไปให้ครอบคลุมถึงการเสริมสร้างเกียรติศักดิ์ของมนุษย์และ
การคุ้มครองรักษาสิทธิมนุษยชนทุกแง่มุม แม้แต่ในค าปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยัง
กล่าวไว้ด้วยว่า “... เป็นการจ าเป็นสิทธิมนุษยชนควรได้รับการคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม” 
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ใบความรู้ที ่1.5 
บทบาทของสถาบัน หน่วยงานหรือองค์กรที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 

 
 ในสังคมประชาธิปไตยนั้นประกอบไปด้วยสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งต่างก็ล้วนมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 
คือมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือบางองค์กรก็มีบทบาท
ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยอ้อม เช่น หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน องค์กรในภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
หรือสถาบันการเมือง เป็นต้น 
สถาบัน หน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทโดยตรงหรือโดยอ้อมในการส่งเสริมประชาธิปไตย อาทิ  
 1. สถาบันครอบครัว (บ้าน)  
 เป็นสถาบันแรกและใกล้ชิดกับเด็กในการพัฒนาทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ภายใน (ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ) ของทุกคน เพราะเด็กจะเรียนรู้สิ่ง
เหล่านี้จากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวโดยทั่วไปเด็กไทยไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่เชื่อมั่นในตนเอง   
ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด เกรงจะไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจผู้ฟัง แม้จะมีเหตุผลก็ตาม ซึ่งขัดกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยที่ต้องเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
 2. สถาบันศาสนา (วัด โบสถ์ มัสยิด) 
          มีบทบาทในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม สร้างเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรม
แก่สังคมควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม ให้รู้ผิดรู้ถูกถึงการกระท าที่ถูกต้อง และ
สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกเผชิญกับปัญหา เป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะให้เกิดสติ
และปัญญาแก่คนทุกคน 
 3. สถาบันการศึกษา (โรงเรียน มหาวิทยาลัย) 
  สถาบันการศึกษา นอกจากสอนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นแล้ว ยังต้องสอนเด็ก 
ให้มีความส านึก ความเชื่อ ค่านิยม มีความอดทน มีวินัย หรือมีบุคลิกภาพอย่างไร รวมถึงการส่งเสริม           
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษา    
ได้เรียนรู้การปฏิบัติแบบประชาธิปไตย เช่น รูปแบบสภานักเรียน สโมสรนิสิตนักศึกษา หรือสภา
นักศึกษา 
 4. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
  จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการ
ออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนสั่งระงับ ยับยัง้ แกไ้ข 
เปลี่ยนแปลงหรือสั่งยกเลิกเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการ   
การเลือกตั้ง การเลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ 
 5. พรรคการเมือง 
  ในสังคมประชาธิปไตย พรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง   
การปกครองของประชาชน ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้น าประเทศและตัวแทนของตนเองโดยการ
สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีนโยบายพรรคที่ตนพอใจ พรรคการเมืองจึงมีบทบาทในการส่งเสริม
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ประชาธิปไตย โดยก าหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาประเทศ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้ความรู้ด้านการเมืองกับประชาชนโดยทั่วไป และควบคุมการท างานของรัฐบาลให้
เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 
 6. รัฐสภา (หรือฝ่ายนิติบัญญัติ) 
  รัฐสภาไทย ประกอบด้วย  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา 
  สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ท าหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  เสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้ รวมทั้งเสนอญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเพื่อ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ นับว่าเป็นกลไกในระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญของผู้แทนขอ ง
ประชาชน 
  วุฒิสภา (ส.ว.) ท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับ
ประชาชนและเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  อีกทั้งตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหารและ  ฝ่ายตุลาการ 
 7. รัฐบาล (คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร) 
  ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้มีรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน) ท าหน้าที่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อ
รัฐสภาในการด าเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านหน่วยงานต่างๆในสังกัดของ
รัฐบาล เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
 8. ศาลยุติธรรม (ฝ่ายตุลาการ) 
  มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เพ่ือยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต่างๆ ของคน    
ในสังคม ท าให้สังคมอยู่กันด้วยความปกติสุข มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีและลงโทษผู้กระท า
ผิดตามกฎหมาย ระบบศาลยุติธรรม ประกอบด้วย 3 ศาล คือศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด 
 9. สถาบันการเงิน การธนาคาร 
  ในสังคมทุกสังคมย่อมต้องมีหน่วยงานสถาบันการเงิน การธนาคารเพ่ือส่งเสริมความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าระบบเศรษฐกิจด าเนินไปได้ด้วยดีมีความมั่นคงประชาชนมีรายได้ ระบอบ
ประชาธิปไตยหรือระบบการเมืองก็จะมีความมั่นคงตามไปด้วย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงเป็นภาพ
สะท้อนทางการเมืองด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามหากสถาบันทางการเงินล้มละลายไม่สามารถ
ด าเนินการทางธุรกิจต่อไปได้ย่อมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเช่นกัน และย่อมส่งผล
กระทบต่อระบบการเมืองหรือระบอบประชาธิปไตยให้เกิดความไม่มั่นคงด้วย 
 10. หน่วยงานอื่นๆ 
    เช่น องค์กรเอกชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือด้านสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
สถาบันพัฒนาบทบาทหญิงชาย ฯลฯ เป็นต้น 
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ใบความรู้ที่ 1.6 
กลไกการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในระบอบประชาธิปไตย 

 
 ในระบบสังคมแบบประชาธิปไตยย่อมต้องมีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันอันจะ
น ามาซึ่งความโปร่งใสในการบริหารงานและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในสังคม องค์กร        
การตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสนั้นมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรภาคประชาสังคม อาทิ
 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
  มีอ านาจหน้าที่ไต่สวนกรณีร้องขอให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรณีการด าเนินคดอีาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม และตรวจสอบความ
ถูกต้องความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือด าเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินตลอดจนตรวจสอบและ
วินิจฉัยกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และ
เอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
หรือไม่ เพ่ือเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัยและ
พิพากษาต่อไป 
 2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

  มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและแสวงหาหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนกรณีได้รับความ
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าทีซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน
หรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่ากันนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม รวมทั้งจัดท า
รายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ระงับความ
เดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมนั้น และหากหน่วยงานละเลยไม่ปฏิบัติให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร และหากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด าเนินการต่อไป 

 3. ศาลรัฐธรรมนูญ 
 มีอ านาจหน้าที่วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และวินิจฉัยเกี่ยวกับหน้าที่ และ

อ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ หรือกฎหมายอื่นใดที่อาจ
ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์ต้องปฏิบัติตาม 

 4. ศาลปกครอง 
  มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตาม

กฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง เป็นคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าการโดยมิชอบตามกฎหมายกับเอกชน ศาลปกครองแบ่ง
ออกเป็นศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น 



 

44 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
  ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนหรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลของรัฐหรือหน่วยงานที่กระท าการละเมิดนั้น  
ให้ด าเนินการแก้ไข หากละเลยหรือไม่กระท าให้รายงานต่อรัฐสภา 

 6. องค์กรภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน 
  หมายถึง องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรทั้งที่มีการรวมตัวกันมีสถานะทางกฎหมาย

หรือไม่มีสถานะทางกฎหมายโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาสังคมต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมหรือเรียกร้อง
สิทธิของตนเองรวมทั้งสามารถมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่กิจกรรมดังกล่าวต้องไม่ได้มุ่งแสวงหาก าไร   
เข้ากลุ่มตนเอง องค์กรในกลุ่มนี้เกิดขึ้นเองตามยุคสมัยหรือตามภาวการณ์ ขณะเดียวกันก็เสื่อมสลายและ
ยุติการด าเนินการไปตามเหตุการณ์ตามภาวการณ์และเงื่อนไขที่ท าให้ต้องสลาย 

 7. สื่อมวลชน 
  เป็นสถาบันส าคัญที่จะสะท้อนสภาพแวดล้อมและความเป็นไปในสังคม เช่น สะท้อน

พฤติกรรมของผู้หญิงในละครที่ไม่รับผิดชอบ ไม่ประกอบอาชีพ อิจฉาริษยา หรือหากสื่อตอกย้ าการไม่
ต้องคิดวิเคราะห์หรือน าเสนอข่าวสารข้อมูลเพียงด้านเดียวผิดพลาดก็จะเป็นพฤติกรรมที่เด็กจะเรียนรู้
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือสื่อเสนอข่าวผู้มีบทบาทเป็นผู้น าในสังคมซึ่งจะเป็นตัวแบบให้เด็กใน
บทบาทที่ไม่สอดคล้องกับการสร้างแนวคิดของพลเมือง เช่น ไม่อดทนที่จะฟังความเห็นที่แตกต่างยกย่อง
คนมีทรัพย์สมบัติโดยไม่ค านึงว่าจะได้มาจากการทุจริตหรือไม่ 

 8. กลไกตรวจสอบทางรัฐสภา 
  ในระบบรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่างก็มีกลไกในการ

ตรวจสอบการท างานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เช่น การตั้งกรรมาธิการสามัญคณะต่างๆ หรือการตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประเด็นปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการบริหารงานของฝ่าย
บริหาร หรือกลไกการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ หรือการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อตอบข้อซักถาม
โดยไม่ไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจ เป็นต้น 

 9. กลไกการตรวจสอบในเชิงระบบการท างานภายในหน่วยงาน อาทิ 
  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักการหรือวิธีการที่ใช้ในการ

บริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ และไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นมาตรการสร้างความโปร่งใสใน
หน่วยงานหรือองค์กรมีด้วยกัน 6 หลัก ประกอบด้วยประกอบด้วย 

  1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ  
ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติการไม่ท าตามอ าเภอใจการไม่ละเมิดกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 

  2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีงามความถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม รวมถึงมีความซื่อสัตย์ จริงใจและยึดมั่นในความสุจริตคุณธรรมเป็นแนวทาง         
ที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิตทั้งความประพฤติและจิตใจ ซึ่งแต่ละสังคมก าหนดและยอมรับปฏิบัติกัน 
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  3. หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ ความถูกต้องชัดเจนปฏิบัติตามหลักการ
ที่ควรจะเป็นรวมถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้รวมทั้ง
การให้และรับข้อมูลที่เป็นจริงตรงไปตรงมา 

  4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การให้โอกาสบุคคลที่เกี ่ยวข้อง   
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือรับ
ค าแนะน ามาร่วมวางแผนและปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือความรับผิดชอบในงานของตน
ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองรวมถึงการตระหนักและส านึกในสิทธิและหน้าที่ 

  6. หลักความคุ้มค่า (Cost – Effectiveness or Economy) คือ การบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เช่น     
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเป็นต้น 
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ใบความรู้ที่ 1.7 
ค่านิยม/อุดมการณ์ที่ควรเสริมสร้างในระบอบประชาธิปไตย 

 
 อุดมการณ์หรือค่านิยมที่ควรเสริมสร้างในระบอบประชาธิปไตยที่สมควรปลูกฝังให้กับเด็ก
และเยาวชน อาทิ 
 1. ความรักชาติ 
  หมายถึง มีความรัก ความส านึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย มีความผูกพัน
หวงแหนในมาตุภูมิ บ้านเกิดเมืองนอนรักผืนแผ่นดินไทย ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิในฐานะพลเมอืงด ี
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง 
 2. เคารพกฎหมาย/กติกา 
  หมายถึง หลักการพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างปกติสุข ไม่ว่าจะเป็น
สังคมใดหรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจ านวนมากในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบ กติกา 
ของสังคม ซึ่งคนในสังคมนั้นๆ จ าต้องเรียนรู้กฎกติกาของสังคมและปฏิบัติ เพ่ือให้การด ารงชีวิตอยู่ของ
สมาชิกในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3. คุณธรรม 
  ค าว่า”คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เป็นค าที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนท าให้
เข้าใจผิดได้ว่า แท้ที่จริงแล้วค าว่า “คุณธรรม” กับค าว่า “จริยธรรม” เป็นค าแยกออกได้ 2 ค า และมี
ความหมายแตกต่างกันค าว่า “คุณ” แปลว่า ความดี เป็นค าที่มีความหมายเป็นทางนามธรรมภาพของ
จิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น มีเมตตา 
กรุณา เป็นต้น 
 4. จริยธรรม 
  ค าว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติเป็นค าที่มีความหมายทาง
รูปธรรมแนวทางของการประพฤติปฏิบัติจนให้เป็นคนดีเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม เช่น 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบ วินัย เป็นต้น 
 5. ความมีระเบียบวินัย 
  ระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนที่มีระเบียบ
วินัย เป็นคนที่สมารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของ
สังคมนั้นได้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้ง
และลักลั่นก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข การงานที่ท าก็จะเสียหาย 
 6. การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  ในอดีตการหยามเกียรติดูหมิ ่นศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อหน้าสาธารณชน คือ          
การลงโทษรูปแบบหนึ่งที่ถูกใช้ในแทบทุกวัฒนธรรม เพราะคนสมัยก่อนเชื่อว่า คนที่ท าผิดไม่มีสิทธิมี
เสียงอะไรต้องก้มหน้ายอมรับความผิด พร้อมกับถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอ านาจในการปรามมิให้ผู้อื่น
เอาอย่าง การหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังปรากฏในหลายลักษณะใช่ว่าจะต้องประกอบด้วย     
ความรุนแรง การขู่เข็ญเชิงกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้ค าพูด เหยียดหยาม ดูถูกดูแคลน      
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ให้คนรู้สึกต้อยต่ า ด้อยค่า ขาดความเชื่อมั่นตัวเอง การแสดงออกในลักษณะต่างๆ ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่อง
วัฒนธรรม หรือความเชื่อ มาเกี่ยวข้องด้วย 
 7. ความรับผิดชอบ 
  หมายถึง การยอมรับผลการกระท าของตนเอง หรือการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อการท างาน
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
   1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
   2) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
   3) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  8. ความสามัคคี 
   หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน ร่วมมือร่วมใจกันท าให้บรรลุผล
ตามที่ต้องการปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับ     
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายทางเชื้อชาติ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ 
  9. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   ขนบธรรมเนียม หมายถึง สิ่งที่สังคมในประเทศไทยนิยมประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องสืบกัน
มาเป็นเวลานาน จนยึดถือกันในจิตใจว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้น จึงจะเกิดความสุขความเจริญ มักแฝงไปด้วย
ศีลธรรมจรรยา ความคิด ความเชื่อ เช่น มารยาทไทย การปฏิบัติตนอย่างถูกกาลเทศะ รวมถึงการมี
ประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของชาติไทย ขนบธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
   1) ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนบุคคลหรือประเพณีครอบครัว  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ครอบครัวโดยเฉพาะ เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการบวช ประเพณีการแต่งงาน 
   2) ขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทุกคนในชาติต้อง
กระท าร่วมกัน เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง 
   3) ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับศาสนา เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันในวัน
ส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเช้าพรรษา วันออกพรรษา 
   4) ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับอาชีพ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดจาก  
ความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีสู่ขวัญข้าว ประเพณีบุญบั้งไฟ 
   5) พระราชพิธี เป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ     
ให้จัดตั้งตามพระราชประเพณี เช่น การถวายผ้าพระกฐินหลวง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล    
แรกนาขวัญ พระราชพิธีฉัตรมงคล 
   6) รัฐพิธี เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นต้น 
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ใบความรู้ที่ 1.8 
จุดมุ่งหมายสูงสดุหรือดอกผลของประชาธิปไตยที่คาดหวัง 

 
  จุดหมายสูงสุดหรือดอกผลของประชาธิปไตยก็คือ ประโยชน์ที่คนในสังคมประชาธิปไตย
คาดหวังว่าจะได้รับเมื่อประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เปรียบความคาดหวัง    
ที่เราต้องการประชาธิปไตย เสมือนเมื่อเราต้องการจะปลูกต้นไม้หรือผลไม้ที่เราชอบ เราย่อมคาดหวัง 
จะได้ดอกผลความคาดหวังตามธรรมชาติของการปลูกต้นไม้ เช่นปลูกมะม่วง ก็เพราะต้องการมะม่วงที่มี
รสหวาน ผลผลิตดี เป็นต้นหรือหากเป็นไม้ดอก ก็ต้องการดอกไม้ที่สมบูรณ์สวยงามคุณภาพดี ก้านแข็งแรง
ส่งขายได้ราคา   
  ดังนั้น ดอกผลของประชาธิปไตยก็คือ การกินดีอยู่ดี ความสุขของประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี     
ความสันติสุข ประเทศมีความเจริญมั่นคง สังคมสงบสุขเป็นต้น 
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วิชาที่ 2 
พลเมืองคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้เขา้อบรมสามารถ 

1. อธิบายถึงสถานการณบ์้านเมืองที่จ าเป็นต้องมแีผนยุทธศาสตร์ชาต ิและการปฏิรปู 
    ประเทศได้ 
2. ระบุประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้และระบุเครือข่ายพลเมือง                 
    ที่ด าเนินงานร่วมกับ ศส.ปชต. ได้อย่างน้อย 4 กลุ่ม 
3. อธิบายความจ าเป็นที่ต้องสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยได้ 
4. อธิบายความหมายและความแตกต่างของจิตอาสา และจิตส านึกสาธารณะได้ 
5. อธิบายความหมายของ “พลเมือง” และหลักการพ้ืนฐานความเป็นพลเมืองในระบอบ  
    ประชาธิปไตยได้ 
6. อธิบายลักษณะการมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวันได้ 
7. อธิบายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกตัวอย่างการน าหลักปรัชญาของ  

           เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้ 

ขอบเขตเน้ือหา                                                                                            

           1. ที่มา และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 2. สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิรูปประเทศดา้นการเมือง 
 3. ความหมายและความแตกต่างระหวา่งจติอาสา และจิตส านกึสาธารณะ 
 4. การสรา้งวัฒนธรรมการเมืองของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 5. ความหมายของ “พลเมือง” และหลักการพ้ืนฐานความเป็นพลเมืองในระบอบ 
     ประชาธิปไตย 
 6. วิถปีระชาธปิไตยในชีวติประจ าวัน 

 7. แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการน าไปปรับใช้ในการ    
    ด าเนนิชีวติ 

 
ระยะเวลา     60 นาที 
 
 
 
 
 
 

 

วิชาที ่2 : พลเมืองคุณภาพ 
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กระบวนการอบรม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยาย “ที่มาและแนวคดิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และถามประสบการณ์การน าไปใช้และความสอดคล้องกบัหลักประชาธปิไตย (16 นาที) 

 

 

วิทยากรบรรยายแนวทางการสร้างวฒันธรรมการเมืองของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย (3 นาที) 

วิทยากรอธิบายหลักการเปน็พลเมือง 3 หลกั/ฉายภาพ 3 เหตุการณ์ และถามค าถาม 
 (7 นาที) 

วิทยากรเกริน่น าสถานการณ์บ้านเมือง และบรรยาย 
“แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏริูปประเทศดา้นการเมือง” (10 นาที) 

แสดงบทบาทสมมตุิ เหตุการณ์การทิง้ขยะ 2 เหตกุารณ ์และอธบิาย “ความแตกต่าง
ระหว่างจติอาสากับจติส านกึสาธารณะ” (6 นาที) 

 

 

วิทยากรเปดิวดีีทัศน์ 3 เรื่อง/ถาม “อยากให้สังคมไทยเป็นแบบไหน เพราะอะไร” 
และอธิบายความหมายของประชาชน-พลเมือง (7 นาท)ี 

 

 

วิทยากรอธิบาย “แนวทางการด าเนนิวถิีประชาธิปไตยในชีวติประจ าวัน” (7 นาที) 

 

วิทยากรถามและสรุปเน้นย้ าความเปน็พลเมืองที่มีคุณภาพต้องเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
นอกจากยึดหลักการพื้นฐานความเปน็พลเมือง ต้องมวีิถชีีวิตแบบประชาธิปไตย                                 

และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวติ (4 นาที) 
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1. ที่มา และ
เป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  
2. สรุปสาระส าคัญ
ของแผนปฏริูป
ประเทศดา้น
การเมอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความหมายและ
ความแตกต่าง
ระหว่างจติอาสา 
และจติส านกึ
สาธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 1  (10 นาที)  
     1. วิทยากรโยงจากวิชาที่ 1 เขา้สู่การจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ไดแ้ก ่88 ปีประชาธปิไตยของไทย 
การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
โดยใช้ภาพนิ่งที ่2.1-2.2 (4 นาที) 
     2. วิทยากร อธิบายเกี่ยวกับบทบาท กกต. ตาม
แผนการปฏริูปในประเดน็ตา่งๆ และการจดัตั้ง 
ศส.ปชต. ทุกต าบลเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรปูรว่มกบั
เครือข่ายพลเมืองกลุ่มต่างๆ ตามภาพนิ่งที ่2.3-2.5   
(6 นาที) 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี 2 (6 นาที) 

1. แสดงบทบาทสมมุติเหตกุารณ์การทิ้งขยะ 2 
เหตกุารณ ์           
เหตุการณ์ที่ 1 เด็กคนหนึ่ง เห็นเพ่ือนบ้านทิ้งขยะลง
กับพ้ืน โดยไม่น าไปทิ้งที่ถังขยะซึ่งอยู่ใกล้ๆ เธอจึงเกิด
ความคิดว่าหากปล่อยให้ขยะทิ้งเรี่ยราดอยู่ เช่นนี้
บ้านเมืองจะไม่สะอาดและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เธอ
จึงเดินไปเก็บขยะทิ้งลงในถังขยะเสียเอง (ต่อมาถ้าเธอ
พบว่ามีคนทิ้งขยะไม่เป็นที่อีกเธอก็จะเก็บไปทิ้งให้อีก) 
เหตุการณ์ที่ 2 แม้เด็กคนนี้จะช่วยเก็บขยะแทนคนอื่น
ที่ทิ้งไม่เป็นที่ ปัญหาขยะก็ไม่หมดไปเสียที เด็กจึงคิดได้
ว่า เธอต้องท าอะไรบางอย่าง เพ่ือให้ปัญหานี้หมดไป 
ดังนั้น เมื่อมีคนทิ้งขยะไม่เป็นที่อีก เธอจึงเดินไปบอก
อย่างสุภาพว่า “ขอโทษค่ะ คุณอา ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
ตรงนี้ห้ามทิ้ง ผิดกฎหมายค่ะ ช่วยน าขยะไปทิ้งในถัง
ขยะด้วยนะคะ ช่วยกันรักษาความสะอาดเถอะคะ” 
แรกๆ ผู้ใหญ่ท าท่าไม่พอใจ แต่เมื่อเธอพยายามขอร้อง
อย่างสุภาพและยืนรอท าให้ผู้ใหญ่คนนั้นเกิดความ
ส านึกและน าขยะไปทิ้งในถัง 

 
1. ภาพนิ่งท่ี 2.1 
88 ปีประชาธปิไตยไทย 
2. ภาพนิ่งที่ 2.2 
แผนยุทธศาสตรแ์ละการ
ปฏิรูปประเทศ 
3. ภาพนิ่งที่ 2.3  
5 ประเดน็ปฏิรปูด้าน
การเมอืง 
4. ภาพนิ่งที่ 2.4 หน้าที่
ของ ศส.ปชต. 
5. ภาพนิ่งที่ 2.5  
ศส.ปชต. และเครือข่าย
พลเมือง 
 
 
6. ภาพนิ่งที่ 2.6 
ความหมายของจติส านึก
สาธารณะ 
7. อุปกรณก์ารแสดง 
ทิ้งขยะ เช่น ถงัขยะ/ 
เศษขยะ ฯลฯ 
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4. การสรา้ง
วัฒนธรรมการเมือง
ของพลเมืองใน

       2. ถาม “ชอบเหตุการณ์ใดมากกว่ากัน”         
รอค าตอบและถามต่อ “เพราะเหตุใด” 
       3. สรุป แม้เป็นเรื่องที่ดีทั้ง 2 เหตุการณ์ แต่เรา
จะชอบเหตุการณ์ที่  2 มากกว่า เพราะเป็นการ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาส่วนรวม ส่วนเหตุการณ์แรก แม้จะ
เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน แต่ปัญหาส่วนรวมไม่ได้
แก้ไขเพราะคนไม่เปลี่ยนพฤติกรรม 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

เหตุการณ์ที่ 1 เป็นเรื่องของการมีจิตอาสา แต่ไม่
เพียงพอในการแก้ปัญหาสังคม เพราะไม่ได้แก้ให้ถูกจุด 
หรือไม่ได้แก้ที่พฤติกรรมของผู้ที่ก่อปัญหา ส่วน
เหตุการณ์ที่ 2 เป็นเรื่องของการยกระดับจากจิตอาสา 
เป็นจิตส านึกสาธารณะ เป็นการแก้ปัญหา หรือแก้ไปที่
ตัวปัญหาโดยตรง เป็นการท าเพื่อส่วนรวม บางครั้งท า
แล้วอาจประสบปัญหาต่างๆ ตามมา แต่เมื่อค านึง    
ถึงประโยชน์ส่วนรวม ก็มีความกล้าบอกกล่าว หรือ
เสนอแนะ แม้บางครั้ งต้องคัดค้านก็ต้องท า เ พ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

4. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 2.6 อธิบายความหมาย
ของ “จิตส านึกสาธารณะ” ว่าหมายถึง “ส านึกของ
พลเมือง ในการดูแลคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวม 
แสดงออกได้หลายวิธี เช่น กล้าแสดงความคิดเห็น 
กล้าคัดค้าน กล้าเสนอแนะ กล้าตรวจสอบติดตามเพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มุ่งสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดี และ
ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง เป็นต้น 
     5. สรุป “จิตส านึกสาธารณะ” ไม่ได้เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ แต่อยู่ที่การหมั่นฝึกฝนตนเอง จึงจะเกิด
จิตส านึกสาธารณะ เช่น การท าความดี การแบ่งปัน
ด้วยตู้ปันสุข มีความเสียสละ หรือรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมได้ 
 
ขั้นท่ี 3 (3 นาที) 
       วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 2.7 อธิบายว่า “ในความ
เป็นจริงนั้นสังคมไทยยังมีจิตส านึกสาธารณะน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ภาพนิ่งที่ 2.7      
การผสมผสานวัฒนธรรม
การเมอืง 2 วฒันธรรม 
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ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ความหมายของ
“พลเมือง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บางส่วนยังถือว่าธุระไม่ใช่ เป็นหน้าที่ของคนอื่นหรือ
หน่วยงานรัฐต้องด าเนินการ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดย
หล่อหลอมวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและ
ยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้ากับวัฒนธรรม
การเมืองแบบตะวันตก มาเป็นวัฒนธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
       ท้ังนี้ เพ่ือให้คนในชาติเกิดจิตส านึกและความ
รับผิดชอบร่วมกัน รักหวงแหน สามัคคี เสียสละ    
เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
 
ขั้นท่ี 4 (7 นาที) 
      1.  วิทยากรฉายวิดี ทั ศน์  จ านวน  3  เ รื่ อ ง       
(ความยาวประมาณ 2 นาที) คือ 1. เรื่อง “ตู้ปันสุข” 
2. เรื่อง “จราจร” 3. เรื่อง “คนแย่งซื้อของในห้างแมค
โคร” เสร็จแล้ว วิทยากรถามว่า “จากวิดีทัศน์  ทั้ง 3 
เรื่อง อยากให้คนในสังคมไทยเป็นแบบไหน เพราะ
อะไร” (ให้ได้ 2 - 3 ค าตอบ) 
      2. วิทยากรฉายภาพนิ่งท่ี 2.8 อธิบายความหมาย
และความแตกต่างของค า 2 ค า ที่ทุกคน ได้ยินกัน
บ่อยๆ 
ค าแรก คือ “ประชาชน”ซึ่งหมายถึง คนไทยทั้ง 67 
ล้านคน ทุกคนเป็นประชาชนทั้งหมด  
ค าที่สอง คือ “พลเมือง” (พละ+เมือง) หมายถึง   
คนที่ เป็นก าลั งของบ้ านเมือง เป็นผู้ มีจิตส านึก
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ยอมรับต่อความ
ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และมักแสดงออกถึงการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและผู้อื่น” 
      3. วิทยากรถามต่อว่า “ในช่วงที่เกิดระบาดโควิด 
19 มีใครท าหน้าที่เป็นพลเมืองบ้าง ท าอย่างไร” (ให้ได้
ตัวอย่าง 4-5 คน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. วิดีทศัน ์3 เรือ่ง 
แสดงพฤตกิรรมความ
เป็นพลเมอืง - ไม่เปน็
พลเมือง 
10. ภาพนิ่งที่ 2.8
ความหมายของ
“พลเมือง” 
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6. หลักการพื้นฐาน
ความเปน็พลเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. วิถปีระชาธปิไตย 
ในชีวติประจ าวนั 
 
 
 
 

      4. วิทยากรสรุป ในสังคมไทย เรามีประชาชนอีก
จ านวนมากที่ยังเฉยชา ยอมจ านน ต่อความไม่ถูกต้อง 
เห็นการทุจริต คอร์รัปชัน การเอารัดเอาเปรียบเป็น
เรื่องธรรมดา แต่ประชาชนที่มีจิตส านึกสาธารณะ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นก าลังของบ้านเมืองหรือที่เรียกว่า “พลเมือง” ยัง
มีน้อย จึงจ าเป็นต้องสร้างพลเมืองให้มากขึ้น เพ่ือเป็น
ก าลังส าคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป 
 
ขั้นท่ี 5 (7 นาที) 
       1. วิทยากรฉายภาพภาพนิ่งที่ 2.9 อธิบายและ
ยกตัวอย่างหลักการพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 3 หลัก คือ 

1) การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
2) การเคารพสิทธ ิเสรีภาพ เคารพกฎ กติกา

ของสังคม และกฎหมาย 
3) ความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ตอ่

สังคม และประเทศชาติ 
       2. วิทยากรฉายภาพ 3 เหตุการณ์ (ภาพนิ่งที่ 
2.10-2.12) และถามแต่ละภาพว่าเกี่ยวกับหลักการ
เป็นพลเมืองในเรื่องใด อย่างไร   
           ภาพที ่2.11 ภาพของการเคารพศักดิ์ศรี
ความเปน็มนุษย ์
           ภาพที ่2.12 ภาพของการเคารพสิทธ ิ
เสรีภาพ กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย 
           ภาพที ่2.10 ภาพความรับผดิชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น ตอ่สังคม และประเทศชาติ 
 
ขั้นท่ี 6 (7 นาท)ี 
       1. วิทยากรเชื่อมโยงว่า การเป็นพลเมือง มิใช่อยู่
ที่ค าพูด แต่อยู่ที่พฤติกรรมหรือการกระท าว่าได้ยึดถือ
ตามหลักการพ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองหรือไม่ 
นอกจากนั้นผู้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพยังต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีของการมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ภาพนิ่งที่ 2.9
หลักการพื้นฐานของ
ความเปน็พลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
12. ภาพนิ่งที่ 2.10-2.12  
ภาพ 3 เหตุการณ์  
ถามเกี่ยวกบัหลักการ
เป็นพลเมอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ภาพนิ่งที่ 2.13 
วิถีชวีิตแบบ
ประชาธิปไตย 
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8. แนวคดิหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางการ
น าไปปรบัใช้ในการ
ด าเนินชวีิต 
 

ชีวิตประจ าวันอีกด้วย มิใช่เป็นพลเมืองเฉพาะขณะ
ปฏิบัติหน้าที่  แต่ความประพฤติส่วนตัวหรือใน
ครอบครัวแย่ก็จะไม่สามารถรักษาคุณภาพความเป็น
พลเมืองของตนได้     
       2. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 2.13 อธิบายว่า คนใน
สั ง คมมี ค ว ามแตกต่ า งกั น  ทั้ ง ค ว ามต้ อ ง ก า ร 
แนวความคิด ความรู้ ฐานะ การจะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข จ าเป็นต้องมีวิถีประชาธิปไตยในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งการใช้ชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ โดยมีแนวทางดังนี้  

     1) เคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ 
     2) การเคารพและปฏบิตัิตามกฎหมาย 
     3) เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อืน่ 

          4) รู้หน้าที่ มีวนิัย และมีความรับผดิชอบ 
          5) ใช้เหตุผล เคารพความแตกต่าง 

6) ตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั 
7) มีส่วนรว่มไม่เพิกเฉย ไมดู่ดายต่อปญัหา  
   บ้านเมือง 

ในฐานะที่พลเมืองเปน็แบบอย่างของการท าความดี 
เป็นผู้มีจติส านึกสาธารณะ จึงควรเปน็แบบอย่างของ
นักประชาธิปไตยด้วยการมวีิถีชวีิตแบบประชาธิปไตย 
รวมทัง้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ด้วย 
 
ขั้นท่ี 7 (20 นาที) 
      1. วิทยากรบรรยายเชื่อมโยง “แนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9” ตาม
ภาพนิ่งท่ี 2.14 และภาพนิ่งที่ 2.15 สรุปหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือหลักการด าเนินชีวิตให้พอมี   
พอกินเป็นพ้ืนฐานก่อน โดยพ่ึงตนเองหรืออุ้มชูได้ด้วย
หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ (5 นาที) 

   1) ความพอประมาณ หมายถึง มีความพอดไีม ่   
      น้อยเกนิไปไม่มากเกินไปในการหารายได้   
      หรือรายจ่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ภาพนิ่งที่ 2.14-2.15 
แนวคดิหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
15. ภาพนิ่งที่ 2.16 
ตัวอย่างเศรษฐกิจ
พอเพียง 
16. ภาพนิ่งที่ 2.17 
ภาพจุดเดน่ของ
สังคมไทย 
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        2) ความมีเหตผุล ตัดสินใจเกี่ยวกับความ  
           พอประมาณอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ   
           รอบคอบ  
        3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง มีการ
เตรียมตัว เตรียมความพร้อมที่จะรับผลทั้ งด้าน
ความส าเร็จ และล้มเหลว และมีแผนส ารองไว้รองรับ
ด้วยความไม่ประมาท  
        โดยใช้ 2 เงื่อนไขประกอบการตัดสินใจ ได้แก่  

    1) ความรู้ หมายถึง มีความรู้ มีความเข้าใจ 
หมั่นศึกษา อบรม และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างถูกต้อง  
        2) คุณธรรม หมายถึง การน าคุณธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการท างานให้ประสบผลส าเร็จ
และมีความสงบสุข ร่มเย็น เช่น มุ่งพ่ึงตนเอง มีความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ  เอื้อเฟ้ือ 
เมตตา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เห็นแก่ส่วนรวม เดินทาง
สายกลาง เป็นต้น  

3. วิทยากรถามประสบการณ์การน าไปใช้ของผู้
เข้าอบรมว่า “1.มีใครบ้างที่ได้น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต ได้ผลหรือไม่ อย่างไร 
(2-3 ค าตอบ) 2. มีใครบ้างที่สนใจจะน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต จะใช้อย่างไร (2-3 
ค าตอบ) (5 นาที) 

 4. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 2.16 สรุปการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น าไปใช้ได้ทุกระดับและยกตัวอย่างเพ่ิมเติมทั้งระดับ
บุคคล ชุมชน (เครือข่าย) และภาคธุรกิจ และถาม
เชื่อมโยงกับประชาธิปไตยว่า “ท่านคิดว่าการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
สอดคล้องหรือไปกันได้กับหลักประชาธิปไตยอย่างไร” 
(3-4 ค าตอบ) (5 นาที) 

5. วิทยากรสรุปว่าสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าสู่
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ (4 นาที) 

17. ภาพนิ่งที่ 2.18
พลเมืองไทยใครจะสรา้ง 
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ประ เทศ ไทยของ เ ร าปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่
พลเมืองผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 

สังคมไทยของเรามีจุดเด่นที่เอื้อต่อการด ารงชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตยอยู่หลายอย่าง เช่น มีธรรมชาติที่
สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย (ฉายภาพนิ่งที่ 
2.17) อาหารอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมประเพณีอัน   
ดีงาม เรามีชาติเป็นของเราโดยไม่ต้องไปแก่งแย่ง ช่วง
ชิง รบราใครเพ่ือให้ได้ชาติมา เรามีเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ให้กระท าความดีละเว้น
ความชั่ว มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
คนไทย ทั้งชาติ  

ประเทศของเรามีพร้อมทุกอย่าง อย่างเดียวที่เรา
ไม่มีคือพลเมืองดีที่มีคุณภาพมากพอในการช่วยกัน
พัฒนาและรักษาประเทศนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้อง
สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้มากขึ้น (ฉายภาพนิ่งที่ 
2.18) และภารกิจนี้มิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่
ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมา จาก
ประชาชนที่เห็นกันอย่างดาษดื่น มาช่วยกันสร้างให้
เป็นพลเมือง และจากพลเมืองท าให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพให้ได้และ ถาม  

 1) ถึงขณะนี้ใครคิดว่าตนเองเป็นพลเมือง
คุณภาพแล้วบ้าง (มีคนยกมอื) 
      2) มากพอแล้วหรอืยัง (ค าตอบคือ ยังไม่พอ) 
      3) ท าอย่างไรถึงจะพอ (ค าตอบคือ ต้องท าให้
ประชาชนทุกคนเป็นพลเมือง) 
      ค าตอบจึงอยู่ที่พวกเราทุกคนที่จะต้องเป็น
แบบอย่างของพลเมืองคุณภาพ ปฏิบัติตนตาม
หลักการ พ้ืนฐานความเป็นพลเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นแบบอย่างของการมีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งช่วยกันสร้าง
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ประชาชนให้เป็นพลเมือง และสร้างพลเมืองให้เป็น
พลเมืองคุณภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อ
ความอยู่ดี กินดี มีความสุข ของพวกเราทุกคน 
 

 

สื่อและอุปกรณ ์

1. ภาพน่ิง 
ภาพนิ่งที่ 2.1    “88 ปีประชาธิปไตยไทย” 
ภาพนิ่งที่ 2.2     แผนยุทธศาสตรแ์ละการปฏริูปประเทศ 
ภาพนิ่งที่ 2.3  5 ประเดน็ปฏิรปูการเมือง 
ภาพนิ่งที่ 2.4  หน้าทีข่อง ศส.ปชต. 
ภาพนิ่งที่ 2.5  ศส.ปชต.และเครือข่ายพลเมอืง 
ภาพนิ่งที่ 2.6  ความหมายของ “จติส านึกสาธารณะ” 
ภาพนิ่งที่ 2.7  การผสมผสานวัฒนธรรมการเมือง 2 วัฒนธรรม 
ภาพนิ่งที่ 2.8  ความหมายของ “พลเมือง” 
ภาพนิ่งที่ 2.9 หลักการพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
ภาพนิ่งที่ 2.10-2.12  ภาพ 3 เหตุการณ์ ใช้ถามเกีย่วกับหลักการเปน็พลเมือง 
ภาพนิ่งที่ 2.35 วิถีชวีิตแบบประชาธิปไตย   
ภาพนิ่งที่ 2.14-2.15 แนวคดิหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
ภาพนิ่งที่ 2.16 ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาพนิ่งท่ี 2.17 ภาพจุดเดน่ของสังคมไทย 
ภาพนิ่งที่ 2.18 พลเมืองไทยใครจะสรา้ง... 
  

2. ใบความรู ้
ใบความรู้ที่ 2.1    แผนยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏิรูปประเทศ  
ใบความรู้ที่ 2.2   การปฏิรปูประเทศด้านการเมือง  
ใบความรู้ที่ 2.3  วัฒนธรรมการเมืองของพลเมือง 
ใบความรู้ที่ 2.4  พลเมืองคุณภาพ 
ใบความรู้ที่ 2.5  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

3. วิดีทัศน์ 
 วิดีทศัน์ที ่1   ตู้ปันสขุ 
 วิดีทศัน์ที ่2   จราจร 
 วิดีทศัน์ที ่3   คนแยง่ซื้อของ 
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4. วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
   
5. การวัดและประเมินผล 

 5.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่มของผู้เข้าอบรม 
5.2 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกณฑ์การวดัผลไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
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ใบความรู้ที่ 2.1 
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

 
นับแต่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  มาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประชาธิปไตยของไทยล้มลุกคลุกคลานมาตลอดระยะเวลา 
88 ปีที่ผ่านมา เรามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ มีการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้ว 26 ครั้ง  
มีรัฐบาลมาแล้ว 62 คณะ มีนายกรัฐมนตรี 29 คน แต่เราก็มีการปฏิวัติรัฐประหารถึง 13 ครั้ง ซึ่งเป็น   
การเปลี่ยนผ่านการยึดอ านาจด้วยการล้มล้างรัฐธรรมนูญ กลายเป็นวัฏจักร ของการบริหารประเทศ 
ระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และรัฐบาลที่มาจากการยึดอ านาจโดยมีรัฐธรรมนูญที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเป้าหมายหลักของการเปลี่ยนแปลง นั่นก็เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศ 

เหตุผลในการรัฐประหาร บ่อยครั้งมักจะอ้างว่ามาจากนักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม 
พรรคการเมืองเป็นของนายทุน มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติ เกิดความแตกแยกในทางการเมืองจนไม่สามารถใช้กลไกตามกฎหมาย จึงมี        
การรัฐประหาร ท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนาประเทศที่ขาดความต่อเนื่อง แผนพัฒนาประเทศและแผน
ยุทธศาสตร์ชาติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง  
การบริหารประเทศเกิดความ ยุ่งยาก และไม่อาจสร้างความผาสุกให้กับประชาชนทั้งประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  
จึงก าหนดไว้ในมาตรา 65 ให้รัฐจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนา
ประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน 
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดระยะเวลา 
ที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นการก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศระยะยาว       
ที่ทุกภาคส่วนจะต้องมองเห็นภาพอนาคตของประเทศร่วมกัน และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ   
ในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อก าหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ย่อมเป็นกรอบ
ที่มีแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
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ความมั่นคง 
ความปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน 

ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นความมั่นคงในทุกมิติที่ประชาชนพึงได้รั บจากรัฐ เช่น ประเทศมี 
ความมั่งคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน     
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง     
มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เป็นต้น 
ความมั่งคั่ง 

การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนา ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และมีการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันเพื่อ
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทุนมนุษย์   
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเมือง ทุกที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 
ความยั่งยืน 

การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นความเจริญเติบโตบนพื้นฐาน การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช้เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ รักษาและเยียวยาระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม รัฐบาลให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน และมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ 
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของรัฐ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ และสร้างความสมดุลระหว่าง      

การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนา เพ่ือให้ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย      
มีเอกราชอธิปไตย มีความสงบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคน เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล 
เพือ่รองรับภัยคุกคามและภัยพิบัติ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา  
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ บนพื้นฐานแนวคิด ต่อยอดอดีต น าจุดเด่นความเป็นไทยผสมผสาน
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดรับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก ปรับปัจจุบัน ปูทางสู่อนาคต
ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ 
สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ และปรับรูปแบบ
ธุรกิจ พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถสร้างรายได้และการจ้างงานใหม่ บนเวที
โลก ควบคู่กับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี ลดความเหลื่อมล้ าของคนในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีจิตส านึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น เป็นพลเมืองดี
ของชาติ รักการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย         
การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือดึงพลังจากทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อน โดยสนับสนุนให้ประชาชนร่วมคิดร่วม
ท าเพ่ือส่วนรวม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินระดับท้องถิ่น 
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้ประชาชนมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว  
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการอย่างเท่าเทียม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแบบทางตรง         
บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกันทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐ เป็นภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยร่วมปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง และกระบวนการยุติธรรม ต้องมีกฎหมายต้องชัดเจน ลดความเหลื่อมล้ า  
ไม่เลิกปฏิบัติ และยึดหลักนิติธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติเหล่านี้ หากสามารถส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการ    
จากทุกภาคส่วนแล้ว จะน ามาสู่การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สร้างสถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของ
คนในชาติ มีความสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ มีรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง       
มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลี่ยมล้ าลดลงในทุกมิติ ส่งผลให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญใน
ภูมิภาคและโลก สิ่งเหล่านี้เปรียบได้กับดอกผลของต้นไม้ประชาธิปไตย ที่จะผลิบานในสังคม ทั้งนี้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน จึงถึง
เวลาแล้วที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องลุกขึ้นมาปฏิรูปประเทศให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
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นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดหมวดขึ้นใหม่      
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั่นคือ หมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ ด้วยมีความมุ่งหวังว่า    

    1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ 

2. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดผลตามเป้าหมาย จึงได้ก าหนดแผนและขั้นตอนมุ่งเน้น

การปฏิรูปอย่างแท้จริง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมด าเนินการปฏิรปู
ประเทศ ดังนี้ 
“ด้านการเมือง”  
 การเมืองดีจ าเป็นต้องสร้างประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดย
สุจริตที่แตกต่างกัน และกระตุ้นให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจาก
การครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด ขณะเดียวกันพรรคการเมืองจะต้องด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง    
ให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและ    
มีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมื องและการคัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ทั้งสร้างกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองก็ต้องมีกลไกควบคุมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน และจ าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จึงมุ่งเน้นการสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้าง   
พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน 
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“ดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน”  
 การสร้างภาครัฐที่เข้มแข็ง จะต้องจัดให้มีปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินและการจดัท า

บริการสาธารณะโดยน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชน บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน แผนก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ   
ความท้าทายใหม่ๆ ในสังคม โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละ
หน่วยงานที่แตกต่างกัน ทั้งปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครั ฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าใน
สิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
และที่ส าคัญต้องปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผยตรวจสอบได้ และมี
กลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
 การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารงานของรัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างมาตรการคุ้มครอง ป้องกันจากการใช้อ านาจ
โดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
“ดา้นกฎหมาย”  

 กฎหมายจะต้องถูกบังคับเท่าที่จ าเป็นอย่างเท่าเทียม โดยปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับให้สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดย
คณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และ   
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเพ่ือให้ประชาชนเข้าถงึขอ้มลูกฎหมาย
ได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนใน
การจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
 การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จึงมุ่งเน้นพัฒนาการออกกฎหมายด้วยหลักนิติธรรมที่
สอดคล้องและเป็นสากล สร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม 



 

70 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

“ดา้นกระบวนการยุตธิรรม”  
 กระบวนการยุติธรรมจะต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้เข้าถึงได้โดยง่ายและ      
เป็นธรรม โดยให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ ทั้งสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์
จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว และ ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม,และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและ
ความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่
ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม จึงมุ่งเน้นการถ่วงดุลให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เป็นธรรม เท่าเทียม มีประสิทธิภาพ ทั้งต้องปรับปรุงให้การด าเนินงานของต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ 
“ด้านการศึกษา”  
 การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการสร้างคนในชาติให้มีความเป็นพลเมือง ดังนั้น จึงต้องให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา (พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561)  
 สร้างกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้   
ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้



 

71 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว             
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ 
 การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน ครอบคลุมถึงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ด้วยครู อาจารย์ ที่มีความเป็นวิชาชีพ 
“ดา้นเศรษฐกิจ”  
 ระบบเศรษฐกิจต้องปฏิรูปให้เกิดการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี น าความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมพูนรายได้ของรัฐด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท า
และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล และส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการ   
แต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
และวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการท างานและการประกอบอาชพี
ของประชาชน 
 การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศให้เติบโต 
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เกิดความเป็นธรรม 
“ดา้นอื่นๆ” 
 นอกจากการปฏิรูป 6 ด้านดังกล่าวแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยค านึงถึงความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ การจัดให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ      
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ สร้างหลักประกันสุขภาพให้
ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน จัดให้มีระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยก าหนด 
ให้มีการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 มุ่งเน้นการรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน           
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
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ด้านสาธารณสขุ  
 มุ่งเน้นการวางระบบดูแลสุขภาพ ให้ทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่จ าเป็น สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
การก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ
ของประชาชน ตามแนวทางของประชาธิปไตย และการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่
ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
ด้านสังคม  
 มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส
และไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดด้ว้ย
ตนเอง 
ด้านพลังงาน  
 มุ่งเน้นการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางก ารพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ 
ของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการด้านพลังงาน มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนการ
จัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมี
นัยส าคัญและ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 มุ่งเน้นการสร้างมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 

การปฏิรูปประเทศให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นหัวใจส าคัญเรื่องหนึ่งในการที่จะ
แก้ปัญหาของประเทศและจะท าให้ประเทศมีการพัฒนาทางการเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะปัญหา
การเมือง (แทรกชีวิตกับการเมือง) น ามาสู่ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ และเป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาด้านอื่นๆ ที่ล้วนแต่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงของประเทศทั้งสิ้น จึงจ าเป็นต้องวางรากฐาน
ทางการเมืองที่มั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นการเมืองที่ใสสะอาด โดยการสร้างคนที่เป็นนักการเมือง  
รุ่นใหม่ที่มีใจเป็นประชาธิปไตย มีอุดมการณ์ มีจิตส านึกในการเสียสละ เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ 
และความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุก มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรับผิดชอบต่อการท าหน้าที่ในฐานะนักการเมืองที่ มีธรรมาภิบาล      
มีจริยธรรม มีคุณธรรม มีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบร่วมกันในบ้านเมืองด้วยการใช้สิทธิและปกป้อง
รักษาสิทธิในฐานที่เป็นพลเมืองไทย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนด้วยการซื้อสิทธิขายเสียง และมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการเลือกคนดีเป็นตัวแทนของประชาชน เพ่ือเลือกคนดีให้เป็นนักการเมืองที่ดี และ
ร่วมกันตรวจสอบนักการเมืองหรือตัวแทนที่ประชาชนให้เข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชน 
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ใบความรู้ที่ 2.2 
การปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

 
 นับเป็นระยะเวลากว่า 88 ปีที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
แต่สภาวการณ์ทางการเมืองการปกครองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยก็ยังไม่สามารถพัฒนา
การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคง มีความชอบ
ธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรมแก่คนในประเทศ เนื่องจากการเมืองไทย
ยังคงมีลักษณะวนเวียนเป็นวงจรสลับกันไปมาระหว่างการเลือกตั้งกับการยึดอ านาจด้วยการรัฐประหาร 
 แนวคิดหรือกระแสของระบอบประชาธิปไตยที่แพร่หลายในโลกหลายทศวรรษที่ผ่านมา    
เป็นแนวคิด และรูปแบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของโลกตะวันตก ซึ่งมี
อิทธิพลต่อรัฐและสังคม ต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยสูง แต่กระนั้นก็ตามคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดและ
รูปแบบของประชาธิปไตยดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจ เกิดความขัดแย้ง        
ในสังคม ขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าแต่ละประเทศได้เปิดกว้างขึ้นให้กับแนวคิดและรูปแบบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่หลากหลายขึ้น เป็นการเพ่ิมทางเลือกของสังคมในการด าเนินวัฒนธรรมหรือ
สิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นหรือประเทศชาติของตนควบคู่ไปกับวัฒนธรรมกระแสหลักของโลกคือการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
 เป้าหมายประการส าคัญของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของไทยจึงอยู่ที่การธ ารงไว้ซึ่ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบ
ธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง และประชาชน 
ทั้งมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว การปฏิรูปการเมืองของไทยจึงไม่ควรยึดติด
หรือ เคร่งครัดกับทฤษฎี แนวคิด รูปแบบและกฎกติกาประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกมากจนเกินไป  
แต่ควรมีความยืดหยุ่น ผสมผสานกับวิถีแบบตะวันออก ประสบการณ์การเมืองการปกครองของประเทศ
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อดีและจุดแข็งต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษพ้ืนฐานดั้งเดิมของไทยเข้าร่วม
ด้วย ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองจะปฏิ เสธแนวคิดส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยอันเป็นสากล แต่จุดแข็งซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย คือ “สถาบัน
พระมหากษัตริย์” เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอย่างยาวนาน กล่าวคือ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่มาแห่งความชอบธรรมสูงสุดในระบอบ
การเมืองการปกครองผ่านกระบวนการที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและ  
เป็นประเพณีแนวทางปฏิบัติต่อกันดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข จึงเป็นลักษณะพิเศษและเป็นข้อได้เปรียบที่ส าคัญส าหรับการปฏิรูปการเมืองของไทย 
 แท้จริงแล้ว ค าว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เป็นค าที่
สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงอยู่คู่กันระหว่างสองวัฒนธรรมทางการเมือง สังคมไทยมีรากฐานวัฒนธรรมยดึ
มั่นสถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่อย่างยาวนานควบคู่ไปกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
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ประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ นอกจากนี้ แนวคิด วัฒนธรรม และ
อุปนิสัยของคนไทยก็เป็นพ้ืนฐานดั้งเดิมที่สามารถน ามาปรับใช้ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย 
เช่น วัฒนธรรมของคนไทยที่มีความยืดหยุ่น ประนีประนอม การมีระบบอาวุโส ระบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
ผู้ใหญ่-ผู้น้อย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดียิ่งส าหรับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ซึ่งเป็นวิถี
ของประชาธิปไตยที่ด าเนินการทางการเมืองแบบไม่ เป็นคู่ขัดแย้ง ไม่เป็นปรปักษ์ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย     
มีการหาฉันทามติร่วมกันในการท างาน ทั้งนี้ ประชาธิปไตย แบบปรึกษาหารือยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ตลอดจนช่วยเสริมสร้างการรู้รักสามัคคีของสังคมไทยด้วย 
 การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ          
ด้านการเมืองได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่  
 1) การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2) กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย 
 3) การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 
 4) การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อการปฏิรูปประเทศ และ 
 5) การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
 การก าหนดประเด็นของการปฏิรูป 5 ประเด็นดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วยหลักคิดในการ 
ท าให้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มั่นคง เริ่มจาก
การวางรากฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน ดังนั้น                
ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากหลักคิดนี้จึงเป็นที่มาของการสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยประชาชนชาวไทยต้องมี
ความเป็น “พลเมือง” ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยควบคู่กันไปด้วย ส่วนรูปแบบของวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วมเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส าคัญที่สุด ในหลักการของระบอบประชาธิปไตย 
เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องเน้นการปกครองโดย ประชาชนเป็นหลักการส าคัญ 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองและบริหารบ้านเมืองด้วยตนเอง 
 ดังนั้น การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นประเด็น
ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง ในการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของไทย เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม     
ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองด้วยตนเอง นอกเหนือไปจากการเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านการเลือกตั้งเท่านั้น นอกจากนั้น ต้องปลูกฝังเรื่องหน้าที่ของประชาชนใน
ฐานะพลเมืองลงในจิตส านึกของคนไทยให้เข้มข้นขึ้นด้วย มิใช่ค านึงหรือย้ าแต่เรื่องสิทธิหรือผลประโยชน์
เท่านั้น หน้าที่ของพลเมือง เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุ่มเทและเสียสละเพื่อส่วนรวมและบ้านเมืองว่าจะท า
อะไรให้กับบ้านเมือง เช่น ต่อสู้เพ่ือหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การกวดขันและตรวจสอบนักการเมืองด้วยความรู้สึกว่าตนเอง เป็นเจ้าของประเทศและ
บ้านเมืองนี้ เป็นต้น โดยเรื่องดังกล่าวเป็นจุดเน้นที่ส าคัญในการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในขณะนี้ 
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 ในประเด็นการปฏิรูปทางด้านการเมืองนี้ คณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง ได้มีการ
ก าหนดเน้ือหาสาระท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
 (1) การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
 (2) การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างส านึก ทักษะ และหน้าที่ ของพลเมือง 
 (3) การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงข้างน้อย 
 (4) การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
 (5) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 ส าหรับสภาพปัญหาทางการเมืองของไทยที่ผ่านมา ซึ่งมีความขัดแย้งทางการเมืองและ  
เกิดความรุนแรงขึ้นหลายครั้ง ประชาชนเกิดความคิดเห็นที่แตกแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย และไม่เป็น
มิตรต่อกัน เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนน าไปสู่การท าให้ประเทศไทยเกิดความเสียหายใน
หลายทาง ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้ประชาชนในชาติมีความรู้รั กสามัคคีปรองดอง มีความ
สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี รู้จักยอมรับและเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองโดยสุจริต         
ที่แตกต่างกัน อยู่ภายใต้กฎกติกาของประชาธิปไตยร่วมกัน อีกทั้งต้องสร้างบรรยากาศทางการเมืองให้มี
ความสงบเรียบร้อยรู้รักสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยการด าเนินการให้เกิดการปฏิรูปประเทศ
ด้วยการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย       
ซึ่งเชื่อว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเหล่านี้จะมีส่วนท าให้การพัฒนาการเมืองของไทยเกิดเสถียรภาพ
มีความมั่นคง ยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมาย คือ 
 (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา     
ด้านจิตใจ 
 (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
 (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้เกิดบรรลุผล ทุกภาคส่วน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
 (2) ให้การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันมี
กระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนิน
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กิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 (3) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย  
ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
 (4) มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 (5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของไทย จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญคือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกต้อง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และปลูกฝัง สร้างความเข้าใจ สร้างนิสัย พฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย ให้การยอมรับในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับฟังเหตุผล
ซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ และ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ สิ่งเหล่านี้ จึงกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของไทยเกิดขึ้นได้จริง ผ่านการ
ผสมผสานรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งที่เป็นแบบตะวันตกและแนวคิดแบบ
ตะวันออกเข้าด้วยกัน รวมทั้งผสมผสานกับวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงามของไทยมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ไทย เกิดเสถียรภาพมีความมั่นคงและยั่งยืน เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  
บทบาท กกต. กับการปฏิรปูประเทศดา้นการเมือง 
 จากแนวทางการปฏิรูปทางด้านการเมือง ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
จึงได้สร้างมาตรการและกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เครือข่ายพลเมือง เพ่ือสร้างส านึกความรับผิดชอบให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ
ปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 
 ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับส านักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” หรือ 
“ศส.ปชต.” ขึ้น ทุกต าบล และบางต าบลมีจ านวนมากกว่า 1 แห่ง ขณะนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 7 ,517 แห่ง 
โดยมีกรรมการศส.ปชต. ที่มาจากบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีจิตส านึกสาธารณะ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  
กรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ต าบล (กพสม./กพสต.) ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
(กปน.) อาสาสมัคร กศน. เป็นต้น กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างเสียสละสมัครใจท างานเพ่ือส่วนรวมมุ่งหวังใ ห้
ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ต าบล มีความสุขโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ  
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 ศส.ปชต. มีบทบาทที่ส าคัญ ดังนี้  
 1. เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตย ส าหรับกรรมการ ศส .ปชต. ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบล ใช้เป็นที่ประชุมร่วมคิด ร่วมวางแผนท างาน และลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. ให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย มีวินัย และความรับผิดชอบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวต่อต้านการทุจริต     
คอร์รัปชั่นและการซื้อสิทธิขายเสียง ด้วยสื่อภาพพลิกพลเมืองกับรัฐธรรมนูญใหม่ และแผ่นพลิกพลเมือง
ดีวิถีประชาธิปไตย ตระเวนให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดีแก่ประชาชน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องวิถีชีวิตประจ าวัน     
โดยไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน งานประเพณี งานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม การ
ก าจัดยุงลาย กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลือกตั้งคุณภาพ เช่น 
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านประชาธิปไตยไม่ขายเสียง กปน. มืออาชีพ เป็นต้น 
 4. พัฒนาต่อยอดการสร้างและขยายเครือข่ายพลเมือง ศส.ปชต. เป็นฐานพลังของ ศส.ปชต. 
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในต าบล หมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น 
สังเกตการณ ์หรือตรวจสอบการเลือกตั้ง แจ้งเบาะแส ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 
 5. สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และที่ส าคัญ คือ การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
 โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนทางวิชาการ และประสานหน่วยงานของ
รัฐ เช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมของอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน เนื่องจาก ศส.ปชต. มิใช่ศูนย์ของหน่วยงานใด 
หากแต่เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทุกคนที่จะท ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในต าบล
ร่วมกันทุกคนนั่นเอง 
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ใบความรู้ที่ 2.3 
วัฒนธรรมการเมืองของพลเมือง 

 
 ความเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยหลักกฎหมายหรือหลักการทฤษฎี หากแต่     
ความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นจากการบ่มเพาะ ปลูกฝัง ค่านิยม อุดมการณ์ ของพลเมืองแต่ละคนที่
ยึดถือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังอาจกล่าวได้ว่า “ประชาธิปไตยมิได้อยู่ในสายเลือด คนเราไม่ได้เกิด
มาพร้อมกับความเป็นประชาธิปไตย หากแต่ความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ด้วยการสร้าง การสั่งสม 
ค่านิยม อุดมการณ์ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง 
 วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ ปทัสถาน และพฤติกรรม
เกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในระบบการเมือง  
โดยครอบคลุมทั้งอุดมการณ์ทางการเมือง และปทัสถานในทางปฏิบัติของบุคคลในระบอบการเมืองนั้น 
แนวคิดดังกล่าวครอบคลุมไปถึงประเด็นของแนวคิดทางการเมือง คือ อุดมการณ์ทางการ เมือง 
ความชอบธรรมในการปกครอง อ านาจอธิปไตย ความเป็นชาติ และการปกครองโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย 
 หลักประชาธิปไตย มิใช่เรื่องของโครงสร้างของระบบกฎหมายที่เมื่อประกาศใช้แล้วจะ
เจริญงอกงามในทุกคน ทุกพ้ืนที่ แต่ประชาธิปไตยเป็นระบบคิด ความตระหนักรู้ และจิตส านึก  
ซึ่งพลเมืองน าหลักประชาธิปไตยมาสู่แนวประพฤติปฏิบัติ หรือวิถีชีวิตที่ผ่านการสั่งสมมาเป็นเวลานาน 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรืออาจเรียกได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง 
 วัฒนธรรมทางการเมืองที่พึงประสงค์ คือ ความต้องการพลเมืองที่มีวิจารณญาณ และ       
มีความคิดอิสระ ยึดโยงผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือเข้าใจว่าผลประโยชน์ส่วนรวมคืออะไร  
ซึ่งคุณสมบัติและทักษะความสามารถเหล่านี้ จะเจริญงอกงามต้องอาศัยการอบรมบ่มเพาะจาก
กระบวนการทางการศึกษา วัฒนธรรม และสังคม เพ่ือสร้างพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยด้วยการ
ปลูกฝังบุคลิกนิสัย ค่านิยม อุดมการณ์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตย สร้างกระบวนการเรียนรู้
และกล่อมเกลาด้วยวัฒนธรรมการเมือง 
 สังคมใดมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พลเมืองในสังคมนั้นจะมีความตื่นตัว
ทางการเมือง มีจิตส านึกทางการเมืองสูง เห็นคุณค่าและความส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
มีความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างมั่นคง เกิดความรักและความ
สามัคคีในหมู่คณะ สังคม มีความเป็นระเบียบ มีสงบเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมในสังคม ประชาชน
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และมีน้ าใจต่อกันอย่างยั่งยืน ระบบการ เมืองจะมีความชอบธรรมทางการเมือง 
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มีเสถียรภาพ มีระบบการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม อันจะเป็นการสร้างนิสัยและพฤติกรรมให้
ประชาชนทั่วไปมีความรับผิดชอบในทางการเมืองร่วมกันตามอุดมการณ์และความเชื่อของตน โดยการ
รักษาผลประโยชน์เป็นส่วนรวม 
 และที่ผ่านมา สังคมไทยมองว่ารัฐธรรมนูญเป็นกลไกการปกครองของรัฐที่เข้มแข็ง จึงให้
ความส าคัญกับเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน แต่เมื่อเกิดความล้มเหลวทางการเมือง ก็จะโทษที่ตัวบท
กฎหมายในรัฐธรรมนูญ โดยลืมไปว่า พฤติกรรมของมนุษย์คือตัวปัญหา ควรจะต้องแก้ไขที่วัฒนธรรม
ทางความคิดและค่านิยม อุดมการณ์ เช่น การโกงแล้วรวยเป็นเรื่องน่าสรรเสริญ การส่งเสริมให้คนชอบ
อยู่ในระบบอุปถัมภ์ การเข้าเรียนโดยจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยะ การรับเหมาก่อสร้างต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ ฯลฯ 
แนวคิดเหล่านี้ได้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย และกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองของไทยที่ไม่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง สิ่งเหล่านี้ผสมผสานอยู่ในสังคมไทยจนบางครั้งก็แยก
ไม่ออก เพราะสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมเป็นวิถีชีวิตของประชาชน และสะท้อนแนวคิดให้เห็นความเหลื่อมล้ า
ของคนในสังคม 
 วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย แม้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะเกิดจาก
โครงสร้างทางอ านาจของสถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียม เช่น ผู้ใหญ่ เด็ก ชาย 
หญิง รัฐ ประชาชน คนรวย คนจน แต่ก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น เพ่ือให้พลเมืองมี
วัฒนธรรมทางการเมืองที่พึงประสงค์ในระบอบประชาธิปไตย 
การสร้างวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย 
 หลักการส าคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ  
การก าหนดกลไก มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมให้พลเมืองมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมือง ยึดมั่น 
ในหลักความชอบธรรม ความเป็นราชอาณาจักร หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หลักสิทธิและ
เสรีภาพ หลักภราดรภาพ หลักความเสมอภาค หลักความมีเหตุผลและฉันทามติ และหลักธรรมาภิบาล 
อย่างเหมาะสมกับสังคมไทยและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพลเมือง 
 การสร้างวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย จึงต้องจัดให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชาติด้วยการ
ยึดมั่นจิตส านึก 3 ประการ ดังนี้ 
 1. จิตส านึกความรักชาติ ยึดมั่นในความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียว  ต้องสามัคคีกัน         
มีความสมานฉันท์ของคนในชาติ ด้วยประเทศไทยเป็นรัฐเดียว เป็นราชอาณาจักรซึ่งมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขของประเทศ และอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พลเมืองจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ปกป้อง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ 
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 2. จิตส านึกความเป็นพลเมือง ยึดหลักประชาธิปไตย 6 ประการ และหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อสร้างพลเมืองให้มีด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ช่วยกันสร้างสังคมให้มีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 3. จิตส านึกสาธารณะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
  1) มีส่วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  2) มีร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง 
  3) มีส่วนร่วมในทางการเมืองและการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยเสริมสร้างให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การจัดท านโยบายสาธารณะ 
  4) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การตัดสินใจทางการเมือง และกิจกรรม
ร่วมกัน โดยรู้จักยอมรับในความคิดเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง 
  5) ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระ ปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
  ดังนั้น เพ่ือให้วัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่พึง
ประสงค์ สถาบันในสังคมต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกัน 
  (1) การเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและมีวัฒนธรรมที่ดีงาม สามารถ
ให้ความรัก ความอบอุ่น อบรมและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความ
เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและส่วนรวม มีความเคารพและกตัญญูต่อบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรและก าลังความสามารถ 
  (2) การเสริมสร้างให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาทุกแห่ง มุ่งเน้นการเรียน
การสอน เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ 
มีน้ าใจ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง รวมทั้งมีความเข้าใจในหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยอย่างสันติสุข 
  (3) การเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน
ทั่วไป มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ดีงาม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนมีจิตใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และปฏิบัติหน้าที่หรือการงานของตนด้วยความขยันหมั่นเพียร ศึกษา
เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ และการจัดท านโยบายสาธารณะ และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

ถ้าหากต้องการให้วัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเจริญขึ้น
ในสังคมไทย ทุกคนต้องร่วมกันส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับล่างหรือระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษา ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้
ประชาชน มีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อหลักประชาธิปไตย จนประชาชนรู้สึกห่วงแหนอ านาจ
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ประชาธิปไตย ซึ่งมีหลักการว่าการปกครอง ของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน เคารพในหลัก
สิทธิและเสรีภาพ กับยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล เคารพหลักความเสมอภาค เคารพหลักนิติธรรม เพ่ือให้วัฒนธรรมทางการเมือง  
มีพัฒนาการอย่างยั่งยืน 
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ใบความรู้ที่ 2.4 
พลเมืองคุณภาพ 

 
 การที่ประเทศใดมีพลเมืองที่เข้มแข็งจ านวนมาก ประเทศนั้นก็จะมีการพัฒนามากมีความ
เข้มแข็งมั่นคงมาก ประเทศใดมีพลเมืองที่เข้มแข็งน้อยก็จะมีการพัฒนาน้อยและมีความเข้มแข็งมั่นคง
น้อย ทุกประเทศจึงให้ความส าคัญกับการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ความหมายของค าว่า ประชาชน - พลเมือง 
  พลเมือง (พละ + เมือง หรือ ก าลังของบ้านเมือง) หมายถึง ประชาชนผู้มีจิตส านึก
สาธารณะ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีเสรีภาพ ควบคู่กับหน้าที่ เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน 
 จิตส านึกสาธารณะ  หมายถึง  ส านึกของประชาชนในการดูแล คุ้มครองประโยชน์และ
ความเป็นธรรมของสังคม และแสดงออกโดย 

- แสดงความคิดเห็น 
- วิเคราะห์ / วิจัย 
- ติดตาม / ตรวจสอบ 
- คัดค้าน / สนับสนุน 
- เสนอแนะ 

ต่อการ ก าหนด และ ปฏิบัติ นโยบายสาธารณะและการกระท ากิจการของรัฐบาล เพ่ือให้มั่นใจว่า                      
ประโยชน์เป็นของคนส่วนใหญ่ในสังคม มิใช่เพ่ือคนเพียงไม่กี่คน หรือคนบางกลุ่ม ดังน้ัน จึงต้องให้
การศึกษาประชาชนให้เป็นพลเมือง (Civic Education)   
 การให้การศึกษาประชาชนให้เป็นพลเมือง (Civic Education) หมายถึง การสร้าง    
การเรียนรู้ท าให้ประชาชนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -
ความแตกต่างของทุกคนในสังคม เข้าใจ และส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด ใช้ชีวิตอย่างมีวินัยในตนเอง ต้องมีความอดทน  มีเหตุ มีผล เป็นต้น   
 ในการให้การศึกษาประชาชนให้เป็นพลเมือง จะผลักภาระให้เป็นของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
ไม่ได้ ทุกสถาบันทางสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกัน เช่น  
  1. สถาบันครอบครัว  เป็นสถาบันแรกและใกล้ชิดกับเด็กในการพัฒนาทุกด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ภายใน (ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ) 
ของทุกคน เพราะเด็กจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัว 
  สังคมไทยเดิมเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอ านาจนิยม ปลูกฝังให้คนในสังคม ไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น นิยมชมชอบผู้ที่เชื่อฟังผู้มีสถานะสูงกว่า สงบเสงี่ยม ไม่โต้เถียง ไม่แสดง     
ความคิดเห็นถ้าไม่ถาม จึงท าให้เด็กไทยไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่เชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด 
เกรงจะไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจผู้ฟัง แม้จะมีเหตุผลก็ตาม ซึ่งขัดกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ต้องเคารพสิทธิ
ในการแสดงความเห็น การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
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 2. สถาบันการศึกษา  นอกจากการสอนให้อ่ านออก เขียนได้  คิดเลขเป็นแล้ว 
สถาบันการศึกษา ยังต้องสอนเด็กให้มีความส านึก ความเชื่อ ค่านิยม มีความอดทน มีวินัย  
หรือมีบุคลิกภาพอย่างไรเป็นส าคัญด้วย ถ้าโรงเรียนสอนให้เด็กเคารพเชื่อฟังครู ท าตามครูบอก ห้าม
โต้เถียง ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันการศึกษาก็จะเป็นแหล่งตอกย้ าพฤติกรรมที่แสดงวัฒนธรรม     
แบบอ านาจนิยมตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัว ฉะนั้นสถาบันการศึกษาจึงเป็นแหล่งที่จะ   
ขัดเกลาและปลูกฝังเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะมีหน้าที่ให้ความรู้ต่างๆ เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว 
 3. สภาพแวดล้อมทางสังคม โดยเฉพาะสื่อที่สะท้อนคุณลักษณะของพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของคนในสั งคมว่ าจะให้มีพฤติกรรมอย่าง ไร เช่น สะท้อนพฤติกรรมของผู้หญิ ง  
ในละครที่ไม่รับผิดชอบ ไม่ประกอบอาชีพ อิจฉาริษยา หรือหากสื่อตอกย้ าการไม่ต้องคิดวิเคราะห์ หรือ
น าเสนอข่าวสารข้อมูลด้านเดียว ผิดพลาด ก็เป็นพฤติกรรมที่เด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือ
สื่อเสนอข่าวผู้มีบทบาทเป็นผู้น าในสังคมซึ่งจะเป็นตัวแบบให้กับเด็กในบทบาทที่ไม่สอดคล้องกับการ
สร้างแนวคิดของพลเมือง เช่น ไม่อดทนที่จะฟังความเห็นที่แตกต่าง ยกย่องคนมีทรัพย์สมบัติ โดยไม่
ค านึงว่าจะได้มาจากการทุจริตหรือไม่ การมีพฤติกรรมที่ไม่มีคุณธรรม/จริยธรรม ท าลายสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากรธรรมชาติก็จะตอกย้ าความคิดและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองที่ดี 
 4. นโยบายของรัฐบาล นโยบายรัฐบาลมีส่วนส าคัญที่จะส่งผลสะท้อนต่อพฤติกรรมของคน
ในสังคม เพราะรัฐบาลเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการดูแลสังคม หากรัฐบาลตระหนักถึงพลังส าคัญ
ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองที่ดี มีนโยบายส่งเสริม ความเสมอภาค/การไม่เลือกปฏิบัติ/สิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมให้มีกระบวนการจัดการให้ความรู้ ส่งเสริมกระบวน
การให้การศึกษาทางการเมืองแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนส่งเสริม
กระบวนการการมีส่วนร่วมของเยาวชน จัดสรรบุคลากรและทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนให้
พอเพียง นโยบายรัฐบาลต้องสนับสนุนการสร้างเสริมจิตส านึก/การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้เยาวชน 
เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ใช้สันติวิธีในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ย่อมน าไปสู่ความเป็น
พลเมืองที่ดี 
 5. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ย่อมส่งผลสะท้อนโดยตรงต่อพฤติกรรมของคนในสังคม        
การก าหนดกติกา กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ย่อมเป็นไปเพ่ือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบ 
สันติ นอกจากนั้น กฎหมายยังมีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาค หรือการไม่ได้รับโอกาสที่        
เท่าเทียม ทั้งนี้ หากมีการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมาย ย่อมมีผลโดยตรง
ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมาย 
 คนทุกเพศ ทุกวัย ล้วนมีความส าคัญกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะเยาวชน  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวรุดไปในอนาคต ดังนั้น การสร้างโอกาสให้เยาวชน  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ใน
สิทธิ และหน้าที่ของตน และตระหนักถึงและความส าคัญของตนในฐานะพลังสร้างสรรค์สังคม เพื่อสร้าง
รากฐานประชาธิปไตยให้กับประเทศอย่างถาวร   
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 หลักการพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (เรียบเรียงจากเอกสาร
ของคณะกรรมการด้านการสื่อสารทางการเมืองของรัฐสภา โดยคณะอนุกรรมการการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย) ได้แก่ 
  1. การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  2. การเคารพสิทธิ เสรีภาพและกฎกติกาของสังคม 
  3. ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคมและประเทศชาติ 
     หลักการที่ 1 การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ได้แก่ การยอมรับในเกียรติภูมิของแต่
ละบุคคล แม้ว่าคนเราจะมีความแตกต่างกัน เช่น มีอายุต่างกัน ความรู้ต่างกัน เป็นคนรวย คนยากจน 
เป็นหญิง หรือชาย ผู้ใหญ่ คนแก่ ผู้พิการ หรือเด็ก แต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ “มีความเป็นคน
เหมือนกัน” มีศักยภาพ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ เปลี่ยนแปลงได้ ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนท าให้
มีสังคมอยู่รอดจนทุกวันนี้ แต่ละคนล้วนมีคุณูปการต่อสังคมตามก าลังและความสามารถของตน รักชีวิต 
รักเกียรติศักดิ์ของตน และต้องการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีความสุขตามวิถีของตน จึงต้องเคารพใน
คุณค่าของความเป็นคน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
 หลักการน้ีมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้  
 1.1 ส านึกรู้ในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ การไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือกระท าต่อ
กันเสมือนหนึ่งเขาไม่ใช่คน จึงต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติกัน 
 1.2 ตระหนักในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ ในสังคมยังมีกลุ่มคนต่างๆ ที่ด้อย
โอกาส เช่น คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ดังนั้น รัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงต้องมีมาตรการพิเศษที่จัดให้ส าหรับคนที่ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นได้รับโอกาส หรือ
เข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกับคนทั่วไป เช่น ในรายการข่าวโทรทัศน์มีล่ าม
ภาษามือส าหรับแปลข้อมูลข่าวสารให้ผู้พิการทางหู มีทางลาด หรือห้องน้ าส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่เป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมหรือเป็นคุณ สามารถท าได้และควรต้องท า ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน พุทธศักราช 2560 ก็ได้รองรับไว้ในมาตรา 27 วรรค 4  ว่า มาตรการพิเศษที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือ
ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพ่ือ
คุ้มครอง หรือเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสย่อมไม่ถือเป็น
การเลือกปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 27 วรรค 3 ที่ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องถิ่นก าเนิด/เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง เพราะจะท าให้บุคคลได้เปรียบเสียเปรียบกัน แต่ถ้าปล่อยให้ทุกคนแข่งขันกัน
ตามมีตามเกิด โดยไม่มีกติกา ไม่มีการจัดการ ก็จะท าให้คนที่ได้เปรียบอยู่แล้วได้เปรียบต่อไป หรือ
ได้เปรียบมากขึ้น ผู้ด้อยโอกาสก็จะเสียเปรียบมากขึ้น สังคมจึงเหลื่อมล้ า ท าให้เกิดระบบมือใครยาวสาว
ได้สาวเอา เป็นความเสมอภาคที่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่ไม่เป็นธรรม เพราะประชาชนไม่ได้เริ่มต้น หรือ
มีทุนเดิมเท่ากัน การจะให้ประชาชนที่มีจุดเริ่มต้นต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมโดยไมเ่หลือ่มล้ า 
ไม่เสียเปรียบกัน รัฐจึงมีหน้าที่ที่จะหามาตรการให้ผู้ด้อยโอกาสนั้นมีจุดเริ่มต้นเท่าเทียมผู้อื่น หรือ
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สามารถเข้าถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม “เป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม 
หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ” 
 1.3 เคารพในความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 
 1.4 ยึดหลักขันติธรรม โดยใช้ความอดทน อดกลั้น ไม่ใช้ความรุนแรง 

 หลักการที่ 2 การเคารพสิทธิ เสรีภาพและกฎกติกาของสังคม ได้แก่ การให้ความส าคัญ
ต่อสิทธิ เสรีภาพ กฎกติกาของสังคมที่ทุกคนมีส่วนก าหนดขึ้น 

 หลักการน้ีมีองค์ประกอบย่อย ดังน้ี 
 1. รู้จักสิทธิ และเสรีภาพของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยและเป็น

สมาชิกคนหนึ่งของสังคม 
 2. เคารพและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ของผู้อื่น และของชุมชน โดยไม่ให้ผู้ใด

ล่วงละเมิดอันขัดต่อกฎหมาย 
 3. เคารพกฎกติกาสังคม โดยกฎกติกานั้นต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรม และความชอบธรรม 

หากยังมีกฎกติกาใดไม่ยุติธรรมและไม่ชอบธรรม ก็ย่อมสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกตามครรลอง
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย มิใช่ใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 4. ยึดหลักนิติรัฐ คือ การปกครองโดยยึดหลักกฎหมาย และนิติธรรม (Rule of Law) คือ 
การที่กฎหมายออกมาต้องบังคับใช้อย่างเสมอภาคและมีความเป็นธรรม โดยมีหลักการพ้ืนฐานในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคล กลุ่มคนหรือรัฐ 

 หลักการที่ 3 ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่  
การตระหนักในบทบาทหน้าที่ และพันธกิจของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

 หลักการน้ีมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
 1. ท าหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคม 
 2. ร่วมก าหนดทิศทางของสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข 
  3. ใช้หลักการประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและแก้ปัญหาสังคม  

 4. ยอมรับหลักการเสียงข้างมาก และการเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย 
จิตส านึกสาธารณะ       

 นอกจากพลเมืองจะมีคุณลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ดังกล่าวแล้ว พลเมืองยังเป็น
ผู้เสียสละท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เป็นผู้มี “จิตอาสา” หรือ
บางครั้งก็เรียกว่า “มีจิตส านึกสาธารณะ” ซึ่งค าสองค านี้มีความเข้มข้นในเชิงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  
 จิตอาสา หมายถึง การสมัครใจเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น (แต่อาจยังไม่เพียงพอในการ
แก้ปัญหาของสังคมส่วนรวม) เช่น เด็กคนหนึ่งเห็นคนอื่นทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็เดินไปหยิบเศษขยะนั้นมาทิ้ง
ในถังขยะ มีคนทิ้งขยะไม่เป็นที่อีกเขาก็เก็บแทนอีกทุกครั้งไป คนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่นั้นก็ไม่ได้เรียนรู้หรือ
เกิดจิตส านึกอะไร ยังคงทิ้งขยะไม่เป็นที่ต่อไปเรื่อยๆ ปัญหาการทิ้งขยะ ไม่เป็นที่ก็จะแก้ไขไม่ได้สักที  
ส่วน จิตส านึกสาธารณะ นั้นหมายถึง ส านึกของประชาชนในการดูแลคุ้มครองประโยชน์และความเป็น
ธรรมของสังคม จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่และเด็กคนนั้นต้องเก็บขยะแทนคนอื่นทุก
ครั้ง เขาจึงได้ข้อคิดว่าหากต้องเก็บขยะแทนคนอื่นตลอดไป คงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะคนทิ้งยังไม่
เปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น เมื่อเขาเห็นคนอื่นทิ้งขยะไม่เป็นที่อีก จึงรวบรวมความกล้าเดินไปบอกว่าการทิ้ง
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ขยะไม่เป็นที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเทศกิจมาเห็นเข้าจะเดือดร้อนอาจถูกจับปรับ
ได้ จึงควรน าขยะไปทิ้งในถังขยะ การอธิบายด้วยท่าทีสุภาพ มีเหตุผล ท าให้ผู้ที่ทิ้งขยะเกิดความส านึกที่
จะต้องน าขยะไปทิ้งให้ถูกที่ และต่อมาเขาก็ทิ้งขยะลงในถังขยะทุกครั้ง ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง 2 กรณีมี
พฤติกรรมการแสดงความเป็นพลเมืองแตกต่างกัน ส่งผลต่อการแก้ปัญหา และการพัฒนาบ้านเมืองที่
แตกต่างกันด้วย 
 การมี “จิตส านึกสาธารณะ” ของพลเมือง หรือ “จิตส านึกพลเมือง” สามารถแสดงออก 
ได้หลายวิธี เช่น 
 1. การแสดงความคิดเห็น 
   พลเมือง ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในปัญหาของชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม ฯลฯ และกระตุ้นให้
ประชาชนในชุมชนตื่นตัวลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตนเอง และด้วยพลังของชุมชนเองก่อน โดยไม่รอความ
ช่วยเหลือจากภายนอกหรือจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว 
 2. การวิเคราะห์ วิจัย 
  การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในเรื่องต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณะ เมื่อได้ผลการ
ศึกษาวิจัยแล้วเห็นว่ามีผลกระทบและเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วน าข้อมูลมาเสนอเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ 
และตระหนัก ก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตส านึกสาธารณะด้วยเช่นกัน 
 3. การติดตาม ตรวจสอบ การท างานของภาครัฐและนักการเมืองทุกระดับ 
  ในฐานะที่พลเมืองเป็นผู้มีจิตส านึกสาธารณะ เป็นผู้น าทางความคิดและกระตือรือร้น
สนใจกิจกรรมของส่วนรวม รวมทั้งหวงแหนในสิทธิประโยชน์ของส่วนรวม จึงท าหน้าที่ติดตามและ
ตรวจสอบการท างานของรัฐและนักการเมืองทุกระดับ รวมทั้งเข้าร่วมการต่อสู้เรียกร้องความถูกต้องเป็น
ธรรมจากรัฐเพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 
 4. การคัดค้าน สนับสนุน เสนอแนะ 
  หากมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เช่น มีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง หรือมีการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มีการกระท าความผิดกฎหมาย พลเมืองต้องกล้าที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือแจ้ง
เจ้าหน้าที่ กกต.ทราบ หรือแจ้งความ ให้การเป็นพยาน เพื่อด าเนินการกับผู้กระท าความผิด หรือมีการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ มีความไม่เป็นธรรมใดๆ ก็คัดค้านหรือเสนอแนะ หรือเข้ามีส่วนร่วมด าเนินการ
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงแก้ไข ในขณะเดียวกันก็ต้องกล้าสนับสนุนนโยบาย หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม มิใช่นิ่งดูดายปล่อยให้ด าเนินการตามล าพังโดยไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ  
  จิตส านึกสาธารณะ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการเอาชนะใจตนเอง 
มีชีวิตเหนือความโลภ ความหลง และต้องฝึกฝน ประพฤติ ปฏิบัติเป็นประจ า จากเรื่องเล็กๆ ไปสู่เรื่อง
ใหญ่ จนเป็นนิสัยประจ าตัว ความเป็นพลเมืองผู้มี “จิตส านึกสาธารณะ” จึงไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิด ไม่ได้
อยู่ที่ฐานะ ชาติตระกูล หรือการศึกษา หากแต่อยู่ที่การฝึกฝนบ่มเพาะความประพฤติพฤติกรรมให้เป็น
ผู้สมัครใจ เสียสละท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 
พฤติกรรมของคนในสังคมประชาธิปไตย (วิถีชีวิตประชาธิปไตย) 
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 สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมของคนหมู่มาก มีความแตกต่างกันทั้งความต้องการ
แนวคิด ความเห็น ความรู้ ฐานะ ฯลฯ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะคนในสังคม
ประชาธิปไตยมีพฤติกรรม ดังนี้ 

 1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่รังเกียจ กีดกัน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องถิ่นก าเนิด/เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

 2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ กติกาของสังคม          
หากท าผิดก็ต้องยอมรับโทษตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การขับรถฝ่าไฟแดง หากยังมีกฎหมาย หรือกฎ 
กติกาใดไม่ยุติธรรมและไม่ชอบธรรม ก็ย่อมสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกตามครรลองหรือเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย มิใช่ใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 3. เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น และการใช้สิทธิ เสรีภาพนั้นต้องไม่ไปละเมิด
สิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม 

 4. มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 5. ใช้เหตุใช้ผล เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ใช้เหตุใช้ผลในการตัดสิน โดยไม่ใช้

อารมณ์หรือก าลังมาตัดสิน ไม่ใช้ความรุนแรง ยึดหลักเสียงข้างมากโดยต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย  
หากเสียงข้างน้อยมีเหตุผลดีกว่า เสียงข้างมากก็อาจจะคล้อยตามได้ โดยไม่ใช้เสียงข้างมากลากไป 

 6. มีการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ แม้จะมีองค์กรตรวจสอบต่างๆ เช่น กกต. ป.ป.ช. 
คตง. ฯลฯ แต่ประชาชนยังต้องติดตาม และให้ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้นตรวจสอบการท างานของ
นักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ ว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ เพ่ือให้สังคมเกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่ให้มีการทุจริต คอร์รัปชั่นเกิดขึ้น 

 7. มีส่วนร่วม ได้แก่ การไม่เพิกเฉย ดูดายปล่อยปละละเลยให้บ้านเมืองมีปัญหา ไม่ได้รับ
การพัฒนา หรือเมื่อมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในสังคม 
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ใบความรู้ที่ 2.5 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที่มาของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517  
โดยทรงเน้นการพัฒนาประเทศที่ต้องสร้างพื้นฐานจากความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่
ในเบื้องต้นก่อน ดังมีพระบรมราโชวาทที่ส าคัญตอนหนึ่งว่า 
 “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมีพอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด  
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” 
  ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชด ารัสเกี่ยวกับแนวความคิด
เศรษฐกิจพอเพียงอีกหลายโอกาส ดังจะเห็นได้จากพระราชด ารัสที่พระองค์ได้พระราชทานแก่ผู้ที่ไป   
เข้ า เฝ้าฯ เ พ่ือถวายชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่ อวันที่  4 ธันวาคม 2517  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 โดยล าดับ ดังมี
ข้อความส าคัญว่า 
  “...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่ง
ที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความ
สงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความ
พออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”   
  “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ าว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจ หรือความประพฤติที่ท าอะไรเพ่ือให้
เกิดผล โดยมีเหตุและผลคือเกิดผลนั้นมาจากเหตุ ถ้าท าเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดี ให้ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตาม
เหตุ การกระท าก็จะเป็นการกระท าที่ดี และผลของการกระท านั้น ก็จะเป็นการกระท าทีดี ดี แปลว่า  
มีประสิทธิผล ดี แปลว่า มีประโยชน์ ดี แปลว่า ท าให้มีความสุข...” 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่แสดงถึงแนวทางการด ารงชีวิตและ 
การปฏิบัติตนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดๆ ก็ตาม โดยจะต้องมาจากการสร้างพ้ืนฐาน 
ให้พอมี พอกินเป็นพ้ืนฐานก่อน กล่าวคือสามารถพ่ึงตนเอง หรืออุ้มชูตนเองได้ จากนั้นค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นตามล าดับได้  โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข ดังนี้ 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง มีความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ทั้งในการหา
รายได้ หรือการใช้จ่าย โดยในการหารายได้นั้น ต้องกระท างาน หรือประกอบอาชีพที่สุจริต  
ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ท างานด้วยความรู้ความสามารถและท าเต็มก าลังไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ให้ได้รับความเดือดร้อน ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะ
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ความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และ
ครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยู่อย่างล าบาก และฝืดเคืองจนเกินไป 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง มีการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียง หรือความพอประมาณใน
เรื่องนั้นๆ อย่างเป็นระบบ บนหลักของเหตุผล ไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ โดยสามารถมองเห็นถึงเหตุปัจจัย
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์จากการกระท าเรื่องนั้นๆ ได้อย่างรอบคอบ กระจ่างชัด 
 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้มีความพร้อม เพ่ือจะรับผลที่จะ
เกิดขึ้นทั้งด้านความส าเร็จ และความล้มเหลว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้ง  
ระยะสั้น ระยะยาวในชีวิต ด้วยความไม่ประมาท ในการด าเนินการในการหารายได้ หรือการใช้จ่าย  
ต้องมีการวางแผน และมีแผนส ารองไว้รองรับ หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรืออาจคาดไม่ถึง
เกิดขึ้น  
 การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นั้น นอกจากจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ห่วงแล้ว 
จ าเป็นต้องมีอีก 2 เงื่อนไข ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการต่างในชีวิตด้วย คือ 
 1. ความรู้  หมายถึง มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ และมีทักษะในการน าความรู้ในสาขา วิชาต่างๆ มาใช้ในการด ารงชีวิต  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย 
จารีตประเพณีอันดีงามของสังคม 
 2. คุณธรรม หมายถึง การที่มนุษย์ทุกคนตระหนักเห็นว่าสังคมที่มนุษย์มีคุณธรรม เช่น  
การพ่ึงตนเองความเมตตา ความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร  มีความอดทน ความเที่ยงธรรม  
ความเอื้อเฟื้อ การไม่เบียดเบียน การไม่เอาเปรียบผู้อื่น การปฏิบัติตนในทางสายกลาง ความไม่ประมาท 
ย่อมจะท าให้สังคมมนุษย์ มีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ร่มเย็น เป็นสุข 
ประเทศไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้
พระราชทานแนวพระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคม
ของประชาชนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้
 ด้วยประเทศไทยประชาชนมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก  แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเกษตรกรสามารถน ามาปรับใช้โดย มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือ
บริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลด  
การพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะความเสี่ยงจากการ 
ไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียง มิใช่หมายความถึงการ
กระเบียดกระเสียรจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่  
ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการ
สร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้ กล่าวโดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความ
มั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคง
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ 
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 เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ      
ไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ 
และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่าง
พอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ารปฏิบัติในวิถีชวีิต 
    สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกับโรคระบาด และผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง คาดว่าจะมีความรุนแรง  
ความผันผวน ความถี่ และมีขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบการผลิตและการบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกัน  
ก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจนของประชาชน การว่างงาน 
ขาดที่ท ากิน มีหนี้สิน ไม่มีเงินออม ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอ ขาดปัจจัยการผลิต การเข้าถึง  
แหล่งทุน ด้านสังคม มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม สุขภาพจิต อบายมุขขาดความสามัคคี   
ไม่มีส่วนร่วม ด้านสิ่งแวดล้อม มีมลพิษทางอากาศและน้ าเสีย ขยะ น้ าท่วม ภัยแล้ง ป่าไม้ถูกท าลาย  
ด้านการเมือง ทุจริตคอรัปชัน ความขัดแย้งทางความคิด ขาดจริยธรรมทางการเมือง ประชาชนไม่มี  
ส่วนร่วม เป็นต้น 
       ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การขับเคลื่อนงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดสืบสาน รักษา ต่อยอด 
และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมี 
ส่วนราชการการต่างๆ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติ ตัวอย่าง เช่น  
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมน าสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ
นโยบายและถ่ายทอดเป้าหมายจนถึงในระดับพื้นที่ โดยใช้พ้ืนที่หมู่บ้าน/ต าบลเป็นฐานการพัฒนา มุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับครัวเรือน เน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัว มีอาชีพ สร้างรายได้ให้สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากนั้น มุ่งพัฒนาความร่วมมือ
กันในระดับกลุ่มและชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป          
  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต  กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินการตั้งแต่ปี 2549   
โดยการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้พัฒนากรน าไปสร้างความเข้าใจแก่ผู้น าชุมชนผ่าน
กระบวนการสร้างและพัฒนา หมู่บ้านและชุมชน ในช่วงปี  2549 – 2551  ด าเนินการใน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 
  1) ด้านการลดรายจ่าย (ท าสวนครัว ปลอดอบายมุข) 
  2) ด้านการเพ่ิมรายได้(มีอาชีพสุจริต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม) 
  3) ด้านการประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต) 
  4) ด้านการเรียนรู้ (สืบทอดภูมิปัญญา มีการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  
  5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) 
  6) ด้านการเอื้ออารีต่อกัน (ช่วยเหลือคนจน รู้รักสามัคคี) 
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    ต่อมาในปี 2552 ได้ส่งเสริมให้มีการยกระดับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น 
“หมู่บ้านต้นแบบ” เพื่อขยายผลการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติหมู่บ้านอื่น 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
  1) ด้านจิตใจและสังคม (มีความสามัคคีและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน มีข้อปฏิบัติของ
หมู่บ้าน มีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริยธรรม คนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดอบายมุข มีความเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   2) ด้านเศรษฐกิจ (มีการท าบัญชีครัวเรือน มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ รวมกลุม่พัฒนา
อาชีพ มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย มีการด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน) 
  3) ด้านการเรียนรู้ (มีข้อมูลของชุมชน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน  
มีการค้นหาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่า มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน มีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา มีการปฏิบัติ
ตามหลักการของการพ่ึงตนเอง) 
  4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้
พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) และจัดระดับการพัฒนาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    1) ระดับ “พออยู่ พอกิน” 
    2) ระดับ “อยู่ดี กินดี” และ 
    3) ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานโล่รางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข” ตั้งแต่ปี 2549 โดยให้จังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีผล
การพัฒนาดีเด่น สามารถเป็นต้นแบบที่ดี จังหวัดละ 1 หมู่บ้านต่อปีเพ่ือรับโล่รางวัลพระราชทาน และ
เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2549  
ถึงปัจจุบัน โดยมีตัวอย่าง “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” และได้รับคัดเลือกเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข” ดังนี้ 

ตัวอยา่งผู้ที่น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

นายสุรยิะ ชูวงศ ์
  นายสุริยะ ชูวงศ์ ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2562 อยู่ที่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นระยะเวลา 35 ปี เน้นความพอเพียง ท าแต่พอประมาณ 
พ่ึงพาตนเอง ใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพท าการจดบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม 
และบันทึกข้อมูลการท าการเกษตรเพื่อวิเคราะห์วางแผนการผลิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเสียสละ 
และมีใจเป็นจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การท าการเกษตรแก่ผู้สนใจ มีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ในพ้ืนที่ 13 ไร่ ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการท านาและการปลูกผลไม้ปลอด
สารพิษ เช่น ชมพู่ ละมุด มะนาว มะละกอ มะยงชิด กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ าว้า ตาลโตนด 
เป็นต้น ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช 
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(GAP พืช) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ และเครื่องดักจับแมลงใช้ในไร่นา เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ผลผลิตได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือ ตราสัญลักษณ์ Q เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยทางอาหารและด้านคุณภาพ มีการวางแผนการผลิต วางแผนการตลาด และ
หาวิธีการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างความระมัดระวังด้านการประกอบอาชีพ และวางแผนการใช้จ่ าย
ในครอบครัวอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการเวลา ท างานเพ่ือส่วนรวมและชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการด าเนินชีวิต เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 
นายยวง เขียวนิล 
  นายยวง เขียวนิล ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2560 อยู่ที่บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ที่ 7 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี    
เคยท างานรับราชการและรับเหมาก่อสร้างแต่ไม่ประสบความส าเร็จจนเกิดความเครียดและหลงผิด
แก้ปัญหาด้วยการดื่มสุราจนติดสุราเรื้อรัง ในปี พ.ศ. 2537 นายยวง เขียวนิล ได้เข้ารับการรักษาจน
สามารถเลิกสุราได้แล้วจึงตัดสินใจใช้ชีวิตและลงมือท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการศึกษาค้นคว้าในเรื่องทฤษฎีใหม่และดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหลายแห่ง ใช้หลัก 3 ศาสตร์มาประกอบการวางแผนและด าเนิน
กิจกรรมการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ได้แก่ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ภูมิปัญญาและศาสตร์สากล  
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต มากว่า  20 ปี โดยวางแผนท าการเกษตรบน
ที่ดินของตนเอง ขยายพ้ืนที่ตามก าลังความพร้อมจนด าเนินกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานเต็ม
พ้ืนที่ 44 ไร่ สร้างภูมิคุ้มกันโดยจัดแบ่งพ้ืนที่ท าการเกษตรตามหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อท านา
ขุดบ่อกักเก็บน้ าและเลี้ยงปลาหลายชนิด ท าสวนผสมผสาน ปลูกผลไม้และพืชผักสวนครัวหลากหลายที่
ให้ผลผลิตสลับกันตลอดทั้งปี และสร้างที่อยู่อาศัยรวมถึงจุดเรียนรู้ มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือควบคมุ
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต จนสามารถปลดหนี้สินได้ มีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน พ่ึงพาตนเองได้ 
ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ลดความเสี่ยงเรื่องผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 
 “การด า ร งชี วิ ตแบบพอเ พียง  คื อ เ ร ามี ให้ พออยู่  พอกิ น  ไม่ เ บี ยด เบี ยนผู้ อื่ น  
และสามารถแบ่งปันให้คนรอบข้างได้ด้วย ความรู้ก็เช่นกัน เรามีองค์ความรู้ หรือรับจากคนอื่นมา  
เราก็ต้องสอนและถ่ายทอดให้แก่คนอื่น ๆ ได้ เช่นกัน” 
 “การพัฒนาชุมชนก็เช่นเดียวกัน สิ่งส าคัญประการแรก คือควรเน้นพัฒนาคนก่อนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้คนรู้จักพึ่งตนเองก่อน อะไรที่ท ากันเองได้ก่อนก็ท าไป ไม่ต้องรอหน่วยงานหรือใคร
มาท าให้ทุกเรื่อง 
 ประการที่สอง คือการสร้างทุนของชุมชนขึ้นมา ให้คนในชุมชนรู้จักการออม การลงหุ้นกัน 
ช่วยเหลือกันภายในชุมชน ไม่ต้องรอเงินจากภายนอก 
 ประการที่สาม คือ การปลูกฝังให้รักชุมชน ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และประการสุดท้าย
คือ การให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนผู้ที่จะเป็นอนาคตของชุมชนต่อไป” 

บ้านทุง่กระโปรง ม.12 ต.ปา่ขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 
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 เดิมบ้านทุ่งกระโปรงเคยเป็นป่ารก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เมื่อได้มีการ
บุกเบิกพ้ืนที่ของผู้คน บ้านทุ่งกระโปรงจนกลายเป็นพ้ืนที่เกษตร เกือบทุกครัวเรือนมีอาชีพท านา ท าไร่ 
ย้อนไปเมื่อ 18 ปีก่อน ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรม เป็นครอบครัวขยายใช้แรงงานในครอบครัวท างาน 
ท านาปลูกข้าว ต่อด้วยพืชไร่ เนื่องจากเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว จึงจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเป็น
จ านวนมาก เกษตรกรยิ่งท าก็ยิ่งมีหนี้สิน โดยเฉพาะในช่วงราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรปลูกพืชชนิด
เดียวกัน เหมือนๆ กัน หนี้สินเพ่ิมขึ้น ในช่วงเวลานั้นบ้านทุ่งกระโปรงมีผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงมาสู่วิถี
ชีวิตเลยก็ว่าได้ คือผู้ใหญ่ทวี มณฑา ได้น าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของในหลวง ร.9      
มาทดลองปฏิบัติ และแนะน าญาติพ่ีน้องให้ทดลองปรับวิถีการเกษตรเป็นแบบผสมผสาน เมื่อเห็นว่า
ได้ผล ผู้ใหญ่ทวีจึงเริ่มเผยแพร่แนวคิดให้กับลูกบ้านได้ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตร จากน้อย
ครอบครัวขยายเพ่ิมขึ้นๆ จุดเริ่มต้นจากการปรับวิถีการเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน
มาสู่การปรับวิถีชีวิตด้านอื่นๆ จากความเปลี่ยนแปลงในครองครัวขยายมาสู่ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
ปัจจุบันผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว ได้รับต้นแบบที่ดีจากผู้ใหญ่บ้านคนก่อน จึงได้พัฒนาองค์ความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งกระโปรงแล้วต่อยอดไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร ชุมชน 
ที่มีอยู่ในหมู่บ้านและถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นออกไปอย่างกว้างขวาง เป็นชุมชนต้นแบบเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้ชีวิตแบบพอมี พอกิน รู้จักประหยัด ไม่สร้างหนี้สินไม่ฟุ้งเฟ้อ จนท าให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และรู้จักแบ่งปันกันในชุมชน 
 บ้านทุ่งกระโปรง เริ่มต้นจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในปี พ.ศ.  2538 
เกิดจากการรวบรวมปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามธรรมชาติในชุมชน    
มีการรวบรวมชุด ความรู้ ข้อมูล จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่อง
ต่างๆ ให้ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังได้จัดท าเป็นหลักสูตรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง มีฐานการเรยีนรู้ ดังน้ี 
 1. ฐานการเรียนรู้เรื่องผักสมุนไพรพ้ืนบ้าน องค์ความรู้เรื่องการปลูกผักกูด ซึ่งเป็นผัก
สมุนไพรช่วยในการปรับธาตุและรักษาโรคกระเพาะ เป็นเมนูเพื่อสุขภาพ 
 2. ฐานการเรียนรู้เรื่องผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ การปลูกผักพ้ืนบ้านโดยค านึงถึงผู้บริโภค
เป็นหลัก ผักที่ปลูกได้แก่ ใบแต้ว เสม็ด ชะมวง มะกอก มันปู ต าลึง กะเพรา ข่า โหระพา และตะไคร้   
ซึ่งเป็นผักพื้นบ้าน ขยายพันธุ์ได้ง่ายเหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง  
 3. ฐานการเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เกิดขึ้นจากการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาท า
ปุ๋ยหมัก เพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัว และต่อยอดการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 4. ฐานการเรียนรู้เรื่องสวนไม้ผลปลอดสารพิษ บ้านทุ่งกระโปรงเป็นพื้นที่ที่มีสวนไม้ผลเป็น
จ านวนมาก เช่น กระท้อน ส้มโอ มะไฟ มะกรูด มะนาว และโดยเฉพาะ มะยงชิด และกระท้อนที่มี
รสชาติอร่อยเป็นที่นิยม หากปลอดสารพิษก็จะยิ่งส่งเสริมคุณภาพและราคาให้กับผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น 
คิดค้นวิธีการปลูกไม้ผลโดยไม่ใช้สารเคมีในการดูแลรักษา 
 5. ฐานการเรียนรู้เรื่องแปรรูปกระท้อนสามรส การแปรรูปกระท้อน ผลไม้ที่ปลูกกันเป็น
จ านวนมากในชุมชน มีการคิดค้นสูตรแปรรูปผลไม้ที่สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีและรสชาติ โดยวิธีทาง
ธรรมชาติ ไม่เน้นเทคโนโลยีทันสมัยแต่เน้นเทคโนโลยีชาวบ้านเป็นหลัก 
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 บ้านทุ่งกระโปรง มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนส ารวจรายรับรายจ่าย จนหลายครอบครัว
สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ จากนั้นได้มีการส ารวจกลุ่มต่างๆ ที่มีในหมู่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่เห็นว่ามีอยู่
กระจัดกระจาย เข้มแข็งบ้าง ไม่เข็มแข็ง ไม่ต่อเนื่องบ้าง จึงประชุมชาวบ้านรวมกลุ่ม องค์กรต่างๆ เข้าไว้
ด้วยกัน ให้เหลือเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้าน และกลุ่มผู้ปลูกผัก โดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรชุมชน ที่มีอยู่ในหมู่บ้านเริ่มต้นขึ้นจากการวางแผนใน
ชุมชนส ารวจค้นหาปัญหาและความต้องการเพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน หาแนวทางวิธีแก้ไข
ปัญหาร่วมกันจนเป็นที่มาของหลัก “บันได 6 ขั้น สู่ความส าเร็จในการพัฒนาหมูบ้านทุ่งกระโปรง”  
 “บันได 6 ขั้น สู่ความส าเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านทุ่งกระโปรง” 
 1. ท้องอิ่ม (ด าเนินชีวิตยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 2. นอนอุ่น (มีการจัดเวรยามรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน/ต ารวจชุมชน)  
 3. มีทุน (ส่งเสริมการออม จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต)  
 4. ไม่มีหนี้ (ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้พัฒนาสินค้าชุมชนและจัดตลาดนัดชุมชนเศรษฐกิจ 
พอเพียง) 
 5. มีกองทุนสุขภาพดี (มีกองทุนสวัสดิการชุมชน) 
 6. ไม่มีอบายมุข (มีหน่วยเฉพาะกิจของหมู่บ้านเฝ้าระวังการก่อเกิดอบายมุข) 

 ข้อมูลจากส านกังานพัฒนาชุมชนจงัหวัดนครนายก 
http://pakha-banna.go.th/public/news_upload/backend/files_61_5.pdf 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส 
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2526 มีพนักงาน จ านวน 
63 คน โดยมีสถานีบริการน้ ามัน ร้านกาแฟ ร้านข้าวแกง และจ าหน่ายสินค้าโอทอป ตั้งอยู่ที่ 244    
ถนนสุขุมวิท ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
จุดเริ่มต้นความส าเร็จ 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส เป็นธุรกิจสถานีบริการ น้ ามันบนพ้ืนที่จ านวน 12 
ไร่ เป็นธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัวที่เริ่มเปิดบริการ มาตั้งแต่ปี 2526 ด าเนินการก่อตั้งโดยคุณสมศักดิ์และ
คุณปราณี หิริโอตัปปะ โดยในช่วงแรกด าเนินธุรกิจบริการเติมน้ ามันเชื้อเพลิ งและเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่อง จนผ่านมา 10 ปี จึงได้ส่งต่อกิจการมาสู่รุ่นลูกโดยมีคุณกรทัศน์ คุณาวุฒิ บุตรเขย และ  
คุณมารยาท หิริโอตัปปะ บุตรสาว เป็นผู้ดูแลกิจการจนถึงปัจจุบัน 
 แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมศักดิ์
แกลง เซอร์วิส ด าเนินกิจการขายน้ ามัน เพียงอย่างเดียวมาจนถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 - 2544 
ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจ จากคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารจึงฉุกคิดว่า คงไม่สามารถขายแต่
น้ ามันเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปแล้วเพราะมีความเสี่ยงสูง เปรียบเสมือนกา รปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาสถานีบริการให้มีธุรกิจพร้อมบริการทั้งรถและคนโดยสารเปรียบเสมือนการปลูกพืช
หลายอย่างเพ่ือลดความเสี่ยงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อตัดสินใจได้ ดังนั้นจึงปรับกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของลูกค้า และศึกษาข้อมูลในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด
โดยเริ่มจากการเปิดร้านกาแฟสด ปรับปรุงห้องน้ าใหม่ เปิดร้านขายข้าวแกงและร้านขาย สินค้าโอทอป 
เพ่ือให้เกิดการบริการที่ครบวงจร อีกทั้งยังค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบ าบัดน้ าเสียจากการ

http://pakha-banna.go.th/public/news_upload/backend/files_61_5.pdf
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บริการต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ ามัน จนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และบ าบัดน้ าเสีย
ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
ความพอประมาณ  
  ด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานีบริการน้ ามันและขยายกิจการตามเหมาะสมและ
ศักยภาพที่มีแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น เริ่มกิจการร้านกาแฟบ้านตากาแฟ ในปี 2544 ต่อมาเปิดร้าน  
ข้าวแกงคุณยาย และร้านขายสินค้าโอทอปบ้านตาพานิช ใช้ทุนส่วนตัวในการลงทุนด าเนินกิจการเป็นหลัก 
ความมีเหตุผล 
  วางแผนการขยายการลงทุนกิจการร้านค้าเพ่ือด าเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจ
หลักคือ สถานีบริการน้ ามัน โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นการบริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ และมีการส่งเสริมสินค้าในท้องถิ่น โดยเป็นช่องทางการตลาดให้กับชุมชนในท้องถิ่น  
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  เน้นความซื่อสัตย์ในการให้บริการ กับลูกค้า และเน้นคุณภาพของสินค้า มีการ บริการ
จัดการร้านค้าในสถานีบริการน้ ามัน ความรู้ แสวงหาความรู้ด้านการบริการที่มี ประสิทธิภาพและ  
ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า และเรียนรู้ในการใช้ธรรมชาติ เป็นแนวทางในการบ าบัดของเสียที่เกิด 
จากกิจการ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จ้างคนในชุมชนเป็นพนักงาน มีสวัสดิการ และส่งเสริมให้
พนักงานเข้ารับการอบรม ในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน 
ผลส าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การบริหารภายในองค์กร มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับการ
บริการที่ดี มีความสุข ด้วยเคล็ดลับ “องค์กรต้องสร้างความสุขให้พนักงานก่อน” ด้วยหลัก “ความสุข 8 
ประการ หรือ Happy Workplace” ซึ่งหมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง     
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง (การจัดการองค์กรโดยเน้นการจัดการคนเป็นหลัก) 
  ความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย 
 • สุขภาพดี (Happy Body) คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 
 • น้ าใจงาม (Happy Heart) คือ มีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน 
 • ทางสงบ (Happy Soul) คือ มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม ในการด าเนินชีวิต
 • ผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการ ด าเนินชีวิต   
 • หาความรู้ (Happy Brain) คือ ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดเวลา 
 • ปลอดหนี้ (Happy Money) คือ มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ 
 • ครอบครัวดี (Happy Family) คือ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง 
 • สังคมดี (Happy Society) คือ มีความรักสามัคคี เอื้อเฟ้ือต่อชุมชน ที่ตนท างานและ 
ที่พักอาศัย 
    นอกจากการพัฒนาปรับปรุงกิจการจนประสบความส าเร็จแล้ว บริษัทยังตระหนัก  
ถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ เพราะการบริการห้องน้ า ร้านกาแฟ และร้านอาหาร 
จะก่อให้เกิดน้ าเสียทิ้งลงสู่ล าคลองตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงบริหารจัดการ โดยสร้างระบบบ่อบ าบัดน้ า
เสียตามแบบโครงการแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีถังดักไขมัน พร้อมกับผลิตน้ า
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จุลินทรีย์ด้วยเศษผักผลไม้จากร้านข้าวแกง ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ย่อยสลายน้ าเสียและคราบไขมัน และอีกส่วน
หนึ่งน ามาบรรจุขวดจ าหน่ายภายในร้านโอทอปบ้านตาพานิช ท าให้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จนน ามาสู่รางวัลความส าเร็จ คือ รางวัลปั๊มทองค า 
รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ประเภทส้วมสาธารณะในสถานี รางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลรับรองมาตรฐานสถานีบริการคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ  
เหรียญทอง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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วิชาที่ 3 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

และการตรวจสอบการเลือกตั้งของพลเมือง 
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วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ 
2. อธิบายหลักการส าคัญของการเลือกตั้งได้ 

  3. อธิบายระบบและวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
  4. อธิบายถึงข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้งที่ส าคัญได้ 
  5. อธิบายความส าคัญและบทบาทของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งและแนวทาง   

    ตรวจสอบการเลือกตั้งได้ 
   
ขอบเขตเน้ือหา 
  1. ความหมายและความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
  2. รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงและโดยอ้อม 
  3. หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
  4. ความหมายและความส าคัญของการเลือกตั้ง/หลักการเลือกตั้งสากล 
  5. ผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ 
  6. การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 
  7. รูปแบบ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรประกอบส่วนท้องถิ่น 
  8. การแสวงหาข่าวสารข้อมูลในการเลือกตั้ง 
  9. ข้อห้ามและแความผิดในการเลือกตั้งที่ส าคัญ 
  10. การให้ข้อมูลข่าวสารหรือชี้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งต่อ กกต. 
  11. การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  12. ความส าคัญและบทบาทของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง    
 
ระยะเวลา     90  นาที 

 

 

 

 

 

วิชาที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งของพลเมือง 
 



 

99 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

กระบวนการอบรม 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรโยง ม.3 อ านาจอธปิไตยของปวงชนเข้าสู่เรื่องการมีสว่นรว่มทางการเมอืงของ
พลเมืองและหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนญู (8 นาที) 

 

วิทยากรอธิบายความส าคัญของการเลือกตัง้ หลักการเลอืกตั้งสากล ซักถามและ
บรรยายลักษณะผู้แทนทางการเมอืงที่ท่านต้องการ (10 นาที) 

วิทยากรถามและบรรยายบทบาทของพลเมืองมีส่วนรว่มก่อน-ระหว่าง-หลังการเลือกตั้ง 
และสรปุความส าคัญ บทบาทของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง (7 นาท)ี 

 
 
 

 

 

วิทยากรแบง่กลุ่มผูเ้ข้าอบรม ด าเนนิกิจกรรม “รู้ทันการเลือกตั้ง” (16 นาที) 

วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทย ระบบและวิธกีารเลอืกตั้ง
ท้องถิน่ (22 นาที) 

 

วิทยากรบรรยาย “ข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้งทีส่ าคัญ” และการด าเนินการ
กรณีการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม (22 นาที) 

 
 

 

(10 นาที) 

 

วิทยากรถามข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้ง จ านวน 6 ค าถามและเฉลย (5 นาที) 
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สาระส าคัญ วิธีการฝกึอบรม/เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

1. การมีสว่นร่วม
ทางการเมืองของ
พลเมือง  
2. รูปแบบการมี
ส่วนรว่มทางการ
เมืองโดยตรงและ
โดยอ้อม  
3. หน้าทีข่อง
พลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ  
 
4. การเลอืกตัง้/
หลักการเลือกตั้ง
สากล  
5. ผู้แทนทาง
การเมอืงที่พึง
ประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. จัดกิจกรรมเพื่อ
ตรวจสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตัง้ 
 
 

ขั้นท่ี 1 (8 นาที)  
        วิทยากรโยงมาตรา 3 อ านาจอธิปไตยของ   
ปวงชนชาวไทย (ตามภาพนิ่งที่ 3.1) และอธิบายการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง (ตามภาพนิ่งที่ 3.2) 
รวมทั้งหน้าที่ของปวงชนชาวไทย (ตามภาพนิ่งที่ 3.3) 
 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี 2 (10 นาที)  
      1. วิทยากรเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมทางการเมือง    
โดยอ้อมผ่านกระบวนการการเลือกตั้งและอธิบาย
ความส าคัญของการเลือกตั้งและหลักการเลือกตั้ง
สากลตามภาพนิ่ง ที่ 3.4-3.5 (5 นาที)  
      2. วิทยากรชวนสนทนาว่าการเลือกตั้ง เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการใช้อ านาจอธิปไตยของ
ประชาชน โดยการเลือกตั้งตัวแทนไปใช้อ านาจแทน
เรา แต่ที่ผ่านมาหลายคนผิดหวังกับตัวแทนที่ ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้ตามที่เราไว้วางใจ หรือมีการทจุรติ
คอร์รัปชัน ดังนั้น การเลือกตัวแทนที่ดี หรือที่ พึง
ประสงค์จึงมีความส าคัญ จากนั้นถาม “ผู้แทนทาง
การเมืองที่ท่านต้องการ เป็นอย่างไร” (9-10 ค าตอบ) 
ได้ค าตอบแล้วเขียนในฟลิปชาร์ต (3 นาที)  
3. วิทยากรฉายภาพนิ่งที่ 3.6 อธิบายเพ่ิมเติมลักษณะ
ของผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ (2 นาที) 
 
ขั้นท่ี 3 (16 นาที) 
      1. วิทยากร ด าเนินกิจกรรม “รู้ทันการเลือกตั้ง” 
มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
         1.1 วิทยากรแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มๆ 
ละเท่าๆ กัน (ประมาณ 9 คน) โดยให้แต่ละกลุ่มนั่ง
ล้อมวงห่างกันพอประมาณหันหน้าเข้าหาเวที 

 
1. ภาพนิ่งที่ 3.1 อ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน 
2. ภาพนิ่งที่ 3.2 การมี
ส่วนรว่มทางการเมอืง
พลเมือง 
3. ภาพนิ่งที่ 3.3 หน้าที่
ปวงชนชาวไทย 
 
 
 
 
4. ภาพนิ่งที่ 3.4 
ความส าคัญของการ
เลือกตัง้ 
5. ภาพนิ่งที่ 3.5 
หลักการเลือกตั้ง 
6. กระดาษฟลิปชาร์ต
และปากกาเคม ี1 ดา้ม 
7. ภาพนิ่งที่ 3.6 ผูแ้ทน
ทางการเมืองที่พึง
ประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
8. ภาพนิ่งที่ 3.7 
กิจกรรม “รู้ทนัการ
เลือกตัง้” 
9. บัตรค าถามและเฉลย
ส าหรบัวิทยากร 
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7. การเลอืกตัง้
ระดบัท้องถิ่น 
8. รูปแบบ
โครงสร้างและ
อ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 
 

         1.2 เตรียมความพร้อมกลุ่ม จากนั้นวิทยากร
ชี้แจงกติกา ตามภาพนิ่งที่ 3.7 
              1) บัตรที่แต่ละกลุ่มได้รับเป็นบัตรค าตอบ 
มีจ านวน 13 บัตร ให้ร่วมกันศึกษาและแจกจ่ายให้
สมาชิกในกลุ่ม 
              2) วิทยากรจะถามค าถามเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่น จ านวน 8 ค าถาม 
              3) สมาชิกกลุ่มใดประสงค์จะตอบ ให้ยืน
ขึ้นพร้อมชูบัตรค าตอบ สมาชิกของกลุ่มใดยืนขึ้นก่อน
กลุ่มอื่นจะได้สิทธิตอบก่อน โดยการอ่านค าตอบใน
บัตรที่ถือไว้ กรณีมีสมาชิกกลุ่มใดยื่นก่อนที่วิทยากร
อ่านค าถามเสร็จ วิทยากรจะหยุดถาม และชี้ให้สมาชิก
กลุ่มนั้นตอบทันที 
        หากตอบถูกจะได้ 1 คะแนน ตอบผิดหัก 1 
คะแนน และจะให้สมาชิกกลุ่มอื่นที่ลุกขึ้นยืนเป็นล าดบั
ที่ 2 เป็นผู้ตอบ กลุ่มใดยืนเกิน 1 คน หรือชูบัตรเกิน 1 
บัตร หรือเปลี่ยนบัตร หรือลุกยืนโดยไม่ชูบัตรจะถือว่า
ผิดกติกา หัก 2 คะแนน 
      2. วิทยากรแจกบัตรค าตอบให้แต่ละกลุ่มๆ ละ 
12 บัตร แจกจ่ายสมาชิกในกลุ่มให้ถือไว้ 
      3. จากนั้นวิทยากรถามค าถาม เมื่อด าเนินการ
เสร็จข้อใดแล้ว ให้เฉลยค าตอบข้อนั้นร่วมกับผู้เข้า
อบรม พร้อมกับให้คะแนนกลุ่มไปด้วย 
      4. เมื่อด าเนินการเสร็จจนครบทั้ง 8 ค าถามแล้ว 
ให้วิทยากรสรุปผลรวมคะแนน 
 
ขั้นที่ 4 (22 นาที) 
      1. วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
ประเทศไทย ระบบและวิธีการเลือกตั้ งท้องถิ่น 
ตามล าดับ ดังนี้ (10 นาที) 
        1) ภาพนิ่งที่ 3.8 การเลือกตั้งของไทย 
        2) ภาพนิ่งที่  3.9 ความส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. บัตรค าตอบ จ านวน
เท่ากลุ่ม (1 ชดุมี 13 
บัตร) 
11. กระดาษฟลิปชาร์ตตี
ตารางส าหรับให้คะแนน 
12. ปากกาเคมีสดี า       
สีน้ าเงนิ สแีดง สีละ 1 
ด้าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ภาพนิ่งที่ 3.8 การ
เลือกตัง้ของไทย 
14. ภาพนิ่งที่ 3.9 
ความส าคัญขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
15. ภาพนิ่งที่ 3.10 
หน้าทีแ่ละอ านาจของ
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9. การแสวงหา
ข่าวสารข้อมูลใน
การเลือกตัง้ 
10. ข้อห้ามและ
ความผดิในการ
เลือกตัง้ที่ส าคญั 
11. การให้ขอ้มูล
ข่าวสารหรือชี้
เบาะแสการกระท า

        3) ภาพนิ่งที่ 3.10 หน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        4) ภาพนิ่งที่ 3.11 โครงสร้างการปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 
        5) ภาพนิ่ งที่  3.12 หน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  
      2. วิทยากรกล่าวน าว่ามีแนวโน้มว่าการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นอาจจะเกิดขึ้น ในเร็วๆ นี้ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง และการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งที่
เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งข้อ
ห้ามการกระท าผิดและบทลงโทษรุนแรงขึ้น ดังนั้น    
มีความจ าเป็นที่พลเมืองคุณภาพจะต้องรับทราบและ
น าไปถ่ายทอดแก่คนอื่นๆ อย่างถูกต้อง จากนั้น
บรรยายตามล าดับภาพนิ่ง ดังนี้ (12 นาที) 
         1) ภาพนิ่งที่  3.13 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
         2) ภาพนิ่งที่ 3.14 คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
         3) ภาพนิ่งที่ 3.15 เขตเลือกตั้ง อบต. 
         4) ภาพนิ่งที่ 3.16 เขตเลือกตั้ง ส.ท. และ      
ส.อบจ. 
         5) ภาพนิ่งที่ 3.17 ไม่ไปเลือกตั้ง จะถูกจ ากัด
สิทธิครั้งละ 2 ปี 
 
ขั้นท่ี 5 (27 นาที) 
      1. วิทยากรถามเกี่ยวกับข้อห้ามและความผิดใน
การเลือกตั้ง จ านวน 6 ค าถาม (ตามภาพนิ่งที่ 3.18-
3.29) และให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบว่า ข้อความที่ถาม
นั้นถูกหรือผิด จากนั้นวิทยากรเฉลย (5 นาที) 
      2. วิทยากรกล่าวน าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา 
มีปัญหาร้องเรียนการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตัง้ 
ท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ประชาชน
เสียโอกาสการได้ตัวแทนที่ดีไปบริหารและพัฒนา

องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 
16. ภาพนิ่งที่ 3.11
โครงสร้างการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แบ่งเป็น 2 
ฝ่าย 
17. ภาพนิ่งที่ 3.12 
หน้าทีข่องสมาชิกสภา
ท้องถิน่ และผู้บริหาร
ท้องถิน่ 
18. ภาพนิ่งที่ 3.13 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ 
19. ภาพนิ่งที่ 3.14 
คุณสมบตัิผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง 
20. ภาพนิ่งที่ 3.15 เขต
เลือกตัง้ ส.อบต. 
21. ภาพนิ่งที่ 3.16 เขต
เลือกตัง้ ส.ท. และ      
ส.อบจ. 
22. ภาพนิ่งที่ 3.17  
ไม่ไปเลือกตั้ง จะถูก
จ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ป ี   
 
 
23. ภาพนิ่งที่ 3.18-3.29  
ค าถามเกี่ยวกับข้อหา้ม
กระท าการฝา่ฝืน
กฎหมายเลือกตัง้   
24. ภาพนิ่งที่ 3.30-3.31 
การแสวงหาข่าวสารใน
การเลือกตั้ง 
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ผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ต่อ กกต. 
12. การด าเนนิการ 
กรณีการเลือกตั้ง
มิไดเ้ป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยง
ธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. การมีสว่นร่วม
ในกระบวนการ
เลือกตัง้ 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่น ดังนั้น พลเมืองคุณภาพจึงมีบทบาทส าคัญใน
การช่วยเหลือการตรวจสอบการเลือกตั้ง จึงควรรู้
เกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร การให้ข้อมูลเบาะแสแก่ 
กกต. ซึ่ง กกต. ได้ออกระเบียบสามารถจ่ายผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารและเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสได้รวมทั้งข้อ
ห้ามการกระท าผิดและบทลงโทษต่างๆ จากนั้น
บรรยายตามล าดับภาพนิ่ง ดังนี้ (22 นาที) 
         1) ภาพนิ่งที่ 3.30-3.31 การแสวงหาข่าวสาร
ในการเลือกตั้ง 
         2) ภาพนิ่งที่ 3.32 ข่าวปลอม ข่าวเท็จ ข่าวลวง 
         3) ภาพนิ่งที่ 3.33-3.39 ข้อห้ามและความผิด
ในการเลือกตั้งที่ส าคัญ 
         4) ภาพนิ่งที่ 3.40 เงินรางวัลในการชี้เบาะแส  
         5) ภาพนิ่ งที่  3.41 ช่องทางการให้ข้อมูล
ข่าวสารและชี้เบาะแส 
         6) ภาพนิ่งที่ 3.42 การด าเนินการกรณีการ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม          
      3. วิทยากรสรุปความส าคัญของพลเมืองที่มี
บทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้ผู้แทน
ทางการเมืองที่ทุกคนพึงประสงค์ และเข้ามาบริหาร
ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือความสุขของทุกคน   
 
ขั้นท่ี 6 (7 นาที) 
     1. วิทยากรถามบทบาทการมีส่วนร่วมของพลเมอืง 
ช่วงก่อน-ระหว่าง-หลังการเลือกตั้ง และบรรยายเสริม
แต่ละช่วง ตามภาพนิ่งที่  3.43-3.45 ตามล าดับ        
(5 นาที) 
     2. วิทยากรสรุปบทบาทความส าคัญและภารกิจ
ของพลเมืองคุณภาพ ตามภาพนิ่งที่ 3.46 (2 นาที) 
 

25. ภาพนิ่งที่ 3.32 ข่าว
ปลอม ข่าวเท็จ ข่าวลวง 
26. ภาพนิ่งที่ 3.33-3.39 
ข้อห้ามและความผดิใน
การเลือกตัง้ที่ส าคญั 
27. ภาพนิ่งที่ 3.40   
เงินรางวัลในการชี้
เบาะแส 
28. ภาพนิ่งที่ 3.41 ช่อง
ทางการให้ข้อมูลข่าวสาร
และชี้เบาะแส 
29. ภาพนิ่งที่ 3.42   
การด าเนนิการกรณีการ
เลือกตัง้มิได้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. ภาพนิ่งที่ 3.43-3.45 
การมีสว่นร่วมของ
พลเมือง 
31. ภาพนิ่งที่ 3.46 
ภารกิจของพลเมือง
คุณภาพ 
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สื่อและอุปกรณ์ 

1. ภาพน่ิง 
ภาพนิ่งที่ 3.1  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
ภาพนิ่งที่ 3.2   การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
ภาพนิ่งที่ 3.3  หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
ภาพนิ่งที่ 3.4  ความส าคัญของการเลือกตั้ง 
ภาพนิ่งที่ 3.5  หลักการเลือกตั้ง 
ภาพนิ่งที่ 3.6  ผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ 
ภาพนิ่งที่ 3.7   กติกา “รู้ทันการเลือกตั้ง” 
ภาพนิ่งที่ 3.8   การเลือกตั้งของไทย 
ภาพนิ่งที่ 3.9  ความส าคัญขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาพนิ่งที่ 3.10   หน้าที่และอ านาจขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาพนิ่งที่ 3.11   โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 
ภาพนิ่งที่ 3.12   หน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
ภาพนิ่งที่ 3.13   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ภาพนิ่งที่ 3.14   คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
ภาพนิ่งที่ 3.15   เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) 
ภาพนิ่งที่ 3.16   เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 
ภาพนิ่งที่ 3.17  ไม่ไปเลือกตั้ง จะถูกจ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี 
ภาพนิ่งที่ 3.18-3.29 ค าถามเกี่ยวกับข้อห้ามกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง   
ภาพนิ่งที่ 3.30-3.31  การแสวงหาข่าวสารในการเลือกตั้ง 
ภาพนิ่งที่ 3.32   ข่าวปลอม ข่าวเท็จ ข่าวลวง 
ภาพนิ่งที่ 3.33-3.39 ข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้งที่ส าคัญ   
ภาพนิ่งที่ 3.40   เงินรางวัลในการชี้เบาะแส 
ภาพนิ่งที่ 3.41  ช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารและชี้เบาะแส   
ภาพนิ่งที่ 3.42  การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ภาพนิ่งที่ 3.43-3.45 การมีส่วนร่วมของพลเมือง 
ภาพนิ่งที่ 3.46  ภารกิจของพลเมืองคุณภาพ 
 

2. ใบความรู ้
 ใบความรู้ที่ 3.1   การมีสว่นร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
 ใบความรู้ที่ 3.2   หลักการและกระบวนการเลอืกตั้ง 
 ใบความรู้ที่ 3.3   บทบาทพลเมอืงในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
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3. วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ 
 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
 3.2 กระดาษฟลิปชาร์ต 
 3.3 ปากกาเขียนฟลิปชารต์ 
 3.4 กระดานตดิฟลิปชารต์ 
 3.5 กระดาษกาวย่น 
 

4. การวัดและประเมินผล 
 4.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่มของผู้เข้าอบรม 
 4.2 แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจ เกณฑ์การวดัผลไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
 
 

ค าถาม ค าตอบ 
1. ผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลอืกตั้ง  
   ติดต่อกนัมาแลว้เปน็เวลาไม่น้อยกว่าเท่าใด 

1 ปี 
 

2. บุคคลใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส.ว.  
    และสมาชิกสภาท้องถิ่น (สถ.) หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ผถ.) 
 

เคยต้องค าพิพากษาอนัถงึทีสุ่ด        
ว่าทุจรติเลือกตัง้  
 

3. การเลือกตั้งท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลาในการลงคะแนน 
   ไว้อย่างไร 

08.00-17.00 น. 
 

4. หลักฐานการแสดงตนประเภทใด ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ  

    เลือกตั้งได้ 

บัตรข้าราชการที่หมดอาย ุ
 

5. องค์การบริหารส่วนต าบล มี 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิก อบต. 
   หมู่บ้านละกี่คน 

2 คน 
 

6. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มี 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกเขตละ  
    กี่คน 

6 คน 

7. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สถ. หรือ ผถ. ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า  
   25 ปี หรือ 35 ปีตามล าดับ นับถึงวันใด 

วันเลือกตัง้ 
 

8. ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งต้องมีอายุเท่าใด ไม่ต่ ากวา่ 18 ปีในวนัเลือกตัง้ 
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ใบความรู้ที่ 3.1 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมอืง 

 
 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยหัวใจอยู่ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงบัญญัติไว้ว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย...”  
 อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้น ประกอบด้วยอ านาจนิติ
บัญญัติ(การออกกฎหมาย) อ านาจบริหาร(การบริหารประเทศ) และอ านาจตุลาการ(การพิจารณา
พิพากษาคดี) โดยพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์พระประมุขของประเทศทรงเป็นผู้ใช้อ านาจทั้ง 3 อ านาจ
นี้ผ่านทางสถาบันต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ กล่าวคือ ทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา
(สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) อ านาจบริหารผ่านรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี และทรงใช้อ านาจตุลาการ
ผ่านทางศาล เมื่อ “อ านาจอธิปไตย” ซึ่งหมายถึงอ านาจการปกครองสูงสุดเป็นของประชาชน ประชาชน
จึงย่อมต้องรักและหวงแหนในอ านาจอธิปไตยของตนและใช้ประโยชน์จากอ านาจนั้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ ชีวิต ทรัพย์สินและผลประโยชน์ ของตน ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม 
  อย่างไรก็ตาม ยังมีคนไทยจ านวนไม่น้อยที่ชอบบ่นว่า..เบื่อการเมือง ไม่ชอบการเมือง 
หรือไม่ค่อยสนใจการเมือง ไม่ติดตามข่าวสารการเมือง ไม่อยากมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ 
แม้แต่การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็นอนหลับทับสิทธิ์ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ...เรามักคิดว่า 
การเมืองเป็นเรื่องสกปรกที่เต็มไปด้วยการขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง ช่วงชิงอ านาจและผลประโยชน์ของ
นักการเมือง ดังนั้น เมื่อเอ่ยถึง “การเมือง” ความรู้สึกแรกของคนทั่วไปก็คือ เราไม่ควรไปยุ่งกับ
การเมือง-อย่าไปยุ่งกับการเมืองนะ-เบื่อการเมือง-การเมืองเป็นเรื่องสกปรก-การเมืองเป็นเรื่องของ
นักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของเรา ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะเรามองการเมืองเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจจะน า      
ความวุ่นวายมาสู่ตัวเราได้นั่นเอง 
  เมื่อเป็นเช่นนี้ การจะให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า การเมืองคืออะไร? มีความส าคัญ
อย่างไร? สัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างไร? และเกิดความสนใจเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง จึงเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยาก 
 แต่ถ้าเราเริ่มตั้งค าถามว่า ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน เราท าอะไรบ้าง? และในแต่ละ
กิจกรรมที่ท ามีอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ค าตอบ
เกือบจะร้อยทั้งร้อยก็มักจะตอบว่า แทบไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น อาบน้ า ล้างหน้า    
การใช้น้ าก็เป็นการใช้ทรัพยากรน้ า ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โยงไปสู่ปัญหาว่าจะจัดสรรน้ า
อย่างไร ใครเป็นผู้ก าหนดราคาน้ า ถูกหรือแพงอย่างไร การแบ่งสรร การจัดการน้ า การก าหนดราคา    
ก็คือการเมืองนั่นเอง หรือจะพูดถึงการหายใจหากอากาศที่หายใจเข้าไปไม่บริสุทธิ์หรืออากาศไม่ดี ก็เป็น
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ย่อมหนีไม่พ้นการเมืองเช่นกัน 
 อีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังตระหนักรับรู้น้อย คือเรื่องการเสียภาษี โดยเห็นว่าเป็น
เรื่องของผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นช าระภาษีเงินได้ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนเพียง 7-8 ล้านคนเท่านั้น 
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และเมื่อยื่นแบบเสียภาษีแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่ต้องจ่ายเงินจริงๆ เพียงไม่กี่แสนคน ส่วนใหญ่เมื่อได้ค านวณ
หักค่าลดหย่อนต่างๆ แล้วไม่ต้องช าระเงินอีก รวมทั้งยังมีผู้ได้รับคืนเงินภาษีอีกเป็นจ านวนมากนับล้า
นคน เมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้คนบางคนโดยเฉพาะผู้มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นเสียภาษีอาจคิดไปว่า
เรื่องของการเสียภาษีนั้นไม่เกี่ยวข้องกับตน 
  แต่เราจะทราบหรือไม่ว่า แท้ที่จริงแล้ว...คนไทยทั้ง 67 ล้านคนต้องเสียภาษีกันทุกคน    
เสียทุกวัน ตั้งแต่เกิดจนตาย นั่นก็คือ ภาษีทางอ้อมทั้งหลายที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าแทบทุกชนิดที่เราซื้อ
หามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ าปลา น้ าตาล ค่าน้ า ค่าไฟฯลฯ เราได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ร้อยละ 7) และภาษีสรรพสามิต (ซึ่งเก็บในอัตราสูงมากจากสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่น บุหรี่ เหล้า เบียร์ 
น้ าอัดลม น้ ามัน มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เป็นต้น) นอกจากนี้รัฐบาลยังเก็บภาษีพวกเราอีกมากมาย เช่น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีรางวัลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร ภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นต้น การที่รัฐบาลเก็บภาษีก็เพื่อน ามาใช้เป็นงบประมาณในการบริหารและ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดหาสวัสดิการด้านต่างๆ ส าหรับประชาชนนั่นเอง 
  เราทราบกันหรือไม่ว่า..ในปีหนึ่งๆ รัฐบาลเก็บภาษีไปเป็นงบประมาณแผ่นดินปีละไม่ต่ ากว่า
สองล้านล้านบาทมานับสิบปีแล้ว  
  ปี 2556  เปน็เงนิ   2,400,000,000,000  บาท 
  ปี 2557  เปน็เงนิ   2,525,000,000,000  บาท 
  ปี 2558   เปน็เงิน  2,575,000,000,000  บาท 
 ปี 2559   เปน็เงิน  2,720,000,000,000  บาท 
  ปี 2560   เปน็เงิน  2,733,000,000,000  บาท 
  ปี 2561  เปน็เงนิ   2,900,000,000,000  บาท 
  ปี 2562  เปน็เงนิ   3,000,000,000,000  บาท 
  ส าหรบังบประมาณป ี2563 สูงถงึ  3,200,000,000,000 บาท (สามล้านสองแสนลา้นบาท) 
  มีใครรู้บ้างไหมว่าเงิน 3,200,000,000,000 บาท มีปริมาณมากมายมหาศาลขนาดไหน 
หากนึกภาพไม่ออก ถ้าน างบประมาณปี 2563 ที่เป็นธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาททั้งหมดไปใส่ใน
ห้องเรียนที่กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 3 เมตรครึ่ง จะต้องใช้ถึง 25 ห้องเรียนเลยทีเดียว และหาก
เทียบกับอายุของรัฐบาลที่มีวาระการด ารงต าแหน่งตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรคือประมาณ 4 ปี โดย
สมมุติว่างบประมาณคงที่ (ซึ่งความเป็นจริงมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปี) ปีละ 3,200,000,000,000 บาท X 4 ปี  = 
12,800,000,000,000 บาท นั่นเท่ากับว่าการไปเลือกตั้งหนึ่งครั้งเท่ากับการมอบอ านาจให้นักการเมือง
ไปดูแลเงินภาษีของพวกเรามากถึง 12,800,000,000,000 บาท หรือเท่ากับธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาท
เต็มตึกสิบชั้นทั้งหลัง (ชั้นละ10 ห้อง รวม 100 ห้อง) 
  ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว การเลือกตั้งยังหมายถึงการมอบ
อ านาจให้นักการเมืองไปดูแลที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า แร่ธาตุ ทรัพยากรต่ างๆ อีกมากมายมหาศาล 
ตลอดจนคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม หรือทรัพยากรอื่นใดที่อาจมีขึ้นได้ในอนาคต และยัง
รวมไปถึงการมอบอ านาจให้นักการเมืองไปใช้อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต สัมปทาน และการใช้อ านาจ
อ านวยความยุติธรรม คุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ของประชาชนอีกด้วย 
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 ในเมื่อการเมืองเกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของเราอย่างแนบแน่นในทุกๆเรื่อง 
ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน แม้กระทั่งเวลาหลับ และเกี่ยวพันตั้งแต่เกิดจนตายเช่นนี้ การเมืองกับชีวิตเรา 
จึงมีผลกระทบกับชีวิตของเราทุกคน โดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระดับบุคคล 
ชุมชน สังคมตลอดจนถึงระดับประเทศชาติ จนอาจกล่าวได้ว่า ชีวิต คือการเมือง หรือ การเมือง คือชีวิต 
นั่นเอง 
 เราทุกคนอยากให้การเมืองดีเพราะถ้าการเมืองดี จะท าให้ชีวิตของเราดีขึ้น ถ้าการเมืองแย่
ชีวิตของเราก็คงจะแย่แน่ๆ พวกเราจึงควรที่จะสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อสร้างสรรค์การเมือง 
ท าการเมืองให้ดี ให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคน   

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง หมายถึง การที่พลเมืองได้เข้าไปมีสิทธิมีส่วนร่วม
แสดงออกทางการเมืองและการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน           
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
   การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงนั้น ประชาชนสามารถท าได้ท้ังในลักษณะที่ด าเนินการ
ด้วยตนเอง และที่ต้องด าเนินการร่วมกับผู้อื่น ดังที่เรียกว่า “การเมืองภาคพลเมือง” หรือ “การเมือง
ภาคประชาชน” ได้แก่ การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่างๆ โดยรัฐธรรมนูญก็ได้มีบทบัญญัติรองรับและ
คุ้มครองไว้แล้ว  
  ส่วนการมีส่วนร่วมทางอ้อม หรือที่เรียกว่า “การเมืองระบบตัวแทน” นั้น ประชาชน
สามารถด าเนินการผ่านทางตัวแทนที่เลือกเข้าไปให้ท าหน้าที่แทนตน ซึ่งมีทั้งตัวแทนระดับชาติ ได้แก่ 
การเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือก(ตั้ง) ส.ว. และตัวแทนระดับท้องถิ่นได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เช่น อบต. เทศบาล อบจ.  
เมืองพัทยา และกทม. เป็นต้น นอกจากนั้น ในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยประชาชนยังสามารถเข้ามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งตัวแทนระดับต่างๆ ได้ ทั้งช่วงก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง 
และหลังจากการเลือกตั้ง ประชาชนก็ยังสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ 
  ต้องยอมรับว่า 88 ปีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย เรื่องของการเมืองภาค
ตัวแทนนั้นเราค่อนข้างรู้จักคุ้นเคยกันดีพอสมควร เพราะได้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง เฉพาะ 
การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปมีถึง 26 ครั้ง การเลือกตั้ง ส.ว. เป็นการทั่วไป 4 ครั้ง นอกจากนั้นยังมี
การเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภทอีกหลายครั้ง (ไม่นับมีการเลือกตั้งใหม่และการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง     
ที่ว่างในกรณีต่างๆ ทั้ง ส.ส. ส.ว.และท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นบ่อยนับครั้งไม่ถ้วน)  
  แต่ส าหรับ “การเมืองภาคพลเมือง” หรือ “การเมืองภาคประชาชน” ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนโดยตรงนั้น ประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักคุ้นเคยมากนักและเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองกันน้อย  ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประชาชนและชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้
หลายรูปแบบ เช่น การใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการก าหนด
นโยบายสาธารณะ การสร้างกติกาและกฎหมายระดับต่างๆ การตรวจสอบกระบวนการนิติบัญญัติ    
การติดตามตรวจสอบการท างานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ และการถอดถอนนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่น เป็นต้น 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง ได้แก่ 
   1. การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  
 รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไว้ในหมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย เช่น   สิทธิในชีวิตร่างกาย ประชาชนมีสิทธิในชีวิตและเนื้อตัวร่างกายของ
ตน ห้ามมิให้มีการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม รวมถึงการ
จับกุมคุมขัง ค้นตัวบุคคลหรือกระท าการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายจะต้องมีค าสั่งศาล 
หรือหมายศาล หรือมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น มีการกระท าความผิดซึ่งหน้า หรือพบว่าก าลัง
พยายามกระท าความผิด มีเครื่องมือ อาวุธ ที่อาจใช้ในการกระท าความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้
กระท าความผิดแล้วก าลังจะหลบหนี เป็นต้น 
   สิทธิชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจารีต หรือส่งเสริม ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม  การจัดการบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการหรืองดเว้น    
การด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนและชุมชน โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาและสามารถเข้า
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย 
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เช่น แผนงาน 
โครงการ งบประมาณ สัญญา ค าสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รายงานการประชุม ผลการสอบเข้าเรียน
หรือสอบเข้ารับราชการ ผลการสอบสวนผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผลการศึกษา ฯลฯ แต่ข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียของบุคคลอื่น
ที่เขาพึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
  นอกจากนั้นประชาชนยังมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ โดยได้รบัแจง้ผล
การพิจารณาให้ทราบโดยเร็ว รวมถึงมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือ    
การละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐอีกด้วย 
  สิทธิผู้บริโภค มีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรอิสระของผู้บริโภค เพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 
    สิทธิได้รับบริการสาธารณสุข และได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ 
โดยไม่เสียค่าจ่าย และส าหรับผู้ยากไร้นั้นมีสิทธิได้รับการรักษาฟรี 
  สิทธิของมารดา ท่ีจะได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือในช่วงระหว่าง ก่อน และหลังการ
คลอดบุตร สิทธิผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ รวมถึงสิทธิ    
คนยากจน ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ 
   สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยคุ้มครองสิทธิของประชาชนว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้ท าได้เท่าที่
จ าเป็น และต้องได้รับการพิจารณาให้ประกันตัว ห้ามเรียกหลักประกันจนเกินควร และหากจะไม่ให้
ประกันตัวต้องมีเหตุตามกฎหมาย เช่น มีเหตุที่จะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยาน รวมถึงห้ามมิให้มี
การบังคับบุคคลให้การอันเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอีกด้วย 
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   สิทธิในทรัพย์สิน เช่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ท าได้เฉพาะเพ่ือสาธารณูปโภค         
การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอื่น โดยต้องชดใช้    
ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันสมควร และในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องระบุวัตถุประสงค์
ในการเวนคืน และก าหนดระยะเวลาในการเข้าใช้ให้ชัดแจ้ง ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นต้องคืนเจ้าของเดิมหรือ
ทายาท 
  นอกจากเรื่องสิทธิต่างๆที่ประชาชนพึงได้รับ ประชาชนยังมีเสรีภาพในเรื่องต่างๆ เช่น 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาต้องไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   เสรีภาพในเคหสถาน ห้ามผู้ใดเข้าไปในเคหสถานโดยที่ผู้ครอบครองไม่ยินยอม ห้ามเข้า
ตรวจค้นเคหสถานหรือที่รโหฐาน (ที่ส่วนตัว) เว้นแต่จะมีหมายค้นจากศาล หรือมีเหตุอื่นตามกฎหมาย 
เช่น มีเสียงร้องให้ช่วยจากในที่รโหฐาน มีการกระท าความผิดซึ่งหน้า พบคนที่กระท าความผิดซึ่งหน้า  
ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุแน่นแฟ้นอันเชื่อได้ว่าหนีเข้าไปในที่รโหฐาน หรือมีความสงสัยตามสมควร
ว่าสิ่งของที่ได้จากการกระท าความผิดซุกซ่อนอยู่ในที่รโหฐาน เป็นต้น  
   เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ท้ังการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น 
   เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกัน โดยห้ามตรวจ กักหรือเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึง
กัน รวมถึงมีการกระท าเพื่อให้ล่วงรู้หรือได้ข้อมูลเหล่านั้นมา เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายศาลของศาล หรือ
เหตุอื่นตามกฎหมาย 
    เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ห้ามจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ยกเว้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกัน
หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเท่าที่
จ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอื่น 
  เสรีภาพในการรวมกลุ่ม เป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ  องค์กร ชุมชน ห้ามจ ากัดเสรีภาพ 
เว้นอาศัยอ านาจตามกฎหมายเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
  เสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ ห้ามจ ากัดเสรีภาพ เว้นอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 
  เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยการบริหารพรรคการเมืองต้องด าเนินการโดย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  นอกจากนั้น ยังได้รับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ด้วยว่า 
  - การใดที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆไม่ได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะกระท าได้และได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของ
รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 



 

119 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

  - สิทธิเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แม้ว่ายังไม่มีการตรา
กฎหมายมาใช้บังคับ ประชาชนและชุมชนสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 
      - ประชาชนผู้ถูกละเมิด สามารถยกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใช้สิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 
  - ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าผิดทาง
อาญาของบุคคลอื่น ย่อมได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐ และเพื่อเป็นหลักประกันว่าสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนดังกล่าว จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติได้จริง ในหลายมาตราจึงไม่มีมีค าว่า  “ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และแม้ว่าบางมาตราจ าเป็นต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่หากใน
เวลานั้นยังไม่มีการตรากฎหมายออกมาใช้บังคับ ประชาชนและชุมชนก็สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
  2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือก าหนดนโยบายสาธารณะ เช่น  
   - เข้าชื่อเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ ให้ด าเนินการอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือ
ชุมชนหรืองดเว้นการด าเนินการ 
  - ร่วมแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่รัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสีย
ส าคัญอื่นใด  
  - ร่วมออกเสียงประชามติในเรื่องส าคัญๆ ที่คณะรัฐมนตรีขอความเห็นจากประชาชนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
  - การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
  - การเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพ่ือเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมหรือแสดง
ความไม่เห็นด้วยกับนโยบายสาธารณะเรื่องต่างๆ เช่น นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน นโยบายเรื่องที่ดินท ากิน หรือเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น  
   3. การมีส่วนร่วมในการสร้างกติกา และกฎหมายระดับต่าง ๆ  
  แม้ว่านักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนและมี
อ านาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติโดยการออกกฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นส าหรับเป็นกฎกติกาบังคับใช้
ในสังคม แต่ประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยก็ยังมีสิทธิมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาและ
กฎหมายระดับต่างๆ ได้ เช่น 
  - ประชาชนสามารถเข้าร่วมเสนอความเห็นในการตรากฎหมายฉบับต่างๆได้  
  - ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายในหมวด 3 เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย และ
หมวด 5 เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐได้  
  - ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนตามที่กฎหมายก าหนดมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  
  - ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้  
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  การที่ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมร่างกฎหมายนี้ ในด้านหนึ่งเป็นการสะท้อนภาพให้เห็น
อ านาจของประชาชนที่สามารถเข้าไปท าหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ หรือการออกกฎหมายที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ตนประสบอยู่ได้โดยตรง อีกด้านหนึ่งนั้นเป็นการ
กระตุ้นเตือนตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งให้สนใจในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากขึ้น โดยต้อง
ท าหน้าที่ให้สมดังที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ มิใช่เพิกเฉยจนประชาชนทนรอคอยไม่ไหว ต้องเสนอ  
ร่างกฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเสียเอง 
  4. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนักการเมือง    
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเป็นผู้ที่ใช้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ หากปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม ประโยชน์สุขก็จะเกิดแก่ประชาชน แต่หากเจ้าหน้าที่ข องรัฐทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไม่มีความยุติธรรมก็ย่อมสร้างความเสียเดือดร้อนแก่ประชาชน 
   ดังนั้น ในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยจึงย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ เช่น 
   - การตรวจการเลือกตั้ง และร้องต่อ กกต. กรณีพบว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการ
เลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม หรือพรรคการเมืองมีการด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ 
   - การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และร้องต่อ ป.ป.ช.และ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
   - การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   - การตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐมีการใช้อ านาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง      
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม และร้องต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 
   - การตรวจสอบว่ามีการใช้อ านาจทางการปกครอง (ค าสั่งทางปกครอง สัญญาทางการ
ปกครอง) ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และร้องต่อศาลปกครอง 
   - ตรวจสอบการท างานของ อปท. สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยในการด าเนินงาน
ต่างๆนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูล ค าชี้แจง และ
เหตุผลก่อนด าเนินงาน และรายงานผลให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมนอกจากนั้น หากเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ ใดไม่สมควรด ารงต าแหน่ง
ต่อไปประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเข้าชื่อขอให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
ออกจากต าแหน่งได้ด้วย  
   - เข้าชื่อเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐให้ด าเนินการหรือให้งดเว้นการด าเนินการอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน  
    - ประชาชนและชุมชน มีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือละเว้น
การกระท าของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
     - ประชาชนและชุมชน มีสิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการตามหน้าที่เพ่ือให้
ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์ 
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หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
  ในเมื่อเรามีสิทธิและเสรีภาพมากมายดังที่กลา่วมาแลว้ หากใช้สิทธิโดยไม่ท าหน้าที่ หรือใช้
เสรีภาพอย่างปราศจากความรับผดิชอบ ก็อาจเปน็การกระทบสิทธแิละเสรีภาพของผู้อื่นหรือสร้างความ
เดือดร้อนวุน่วายในสังคมได ้ดังนั้น รฐัธรรมนูญจึงก าหนดหน้าที่ปวงชนชาวไทยหรือหน้าทีข่องพลเมือง
ไว้หลายประการ เชน่                                                                                                              

 -พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                                                

 -ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 -ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ         
รับราชการทหาร เสียภาษีอากร  

 -เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิด
ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม  

 -ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมของประเทศ   
  -ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ         
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  

  -ไมร่่วมมือหรือสนบัสนนุการทุจริตและประพฤตมิิชอบทุกรูปแบบ   
   พลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะท าตัวเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม
ทางการเมือง เป็นก าลังส าคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาบ้านเมืองแล้ว ยังควรต้องเผยแพร่ขยาย
ความรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไปสู่ประชาชนคนอื่นๆได้รับทราบเพ่ือได้
ประพฤติปฏิบัติตนและท าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศต่อไป 
การมีส่วนร่วมการเมืองโดยอ้อมผ่านทางตัวแทน (การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง) 
  นอกจากการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยตรง ทั้งเข้าร่วมด้วยตนเองตามล าพัง และ
ร่วมกับผู้อื่นแสดงพลังการมีส่วนร่วมแล้ว พลเมืองยังสามารถใช้สิทธิเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดย
อ้อมผ่านทางตัวแทนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยตัวแทนระดับชาติ คือ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และตัวแทนระดับท้องถิ่น คื อ   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ไปท าหน้าที่ตามที่ประชาชนมอบหมาย ทั้งนี้ แนวทางการเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้งนั้นสามารถท าได้ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะได้กล่าวในล าดับ
ต่อไป 
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ใบความรู้ที่ 3.2 
หลักการและกระบวนการเลือกตั้ง 

 
 การเลือกตั้งหมายถึงกิจกรรมและกระบวนการได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชน ที่ประชาชน   
ผู้เลือกตั้ง เลือกตัวแทนของตนจากบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้ได้รับเลือกไปด ารงต าแหน่ง และ
ท าหน้าที่แทนประชาชน 
 เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ของประเทศประชาธิปไตยต่างๆ ทั่วโลก   
ในปัจจุบันเป็นประชาธิปไตยโดยอ้อมหรือประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนของประชาชน การเลือกตั้งจึงถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากที่จะขาดไม่ได้ของประชาธิปไตยในทางปฏิบัติ เพราะการเลือกตั้งเป็น
เครื่องมือที่แสดงให้เห็นว่า อ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจนั้น    
ผ่านทางผู้แทนของตนในการปกครองและบริหารประเทศ การเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นในเบื้องต้นว่า
ประเทศนั้นปกครอง “โดยประชาชน” 
ความส าคัญของการเลือกตั้ง 
  เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนนั้น        
ย่อมแสดงออกผ่านการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยประชาชนจะ
พิจารณาจากนโยบายของผู้แทนแต่ละคนหรือของพรรคการเมืองแต่ละพรรค เพ่ือเป็นการตัดสินใจใน
ขั้นตอนสุดท้าย เพราะการที่ประชาชนจะเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมในการปกครองประเทศเพ่ือให้การปกครองนั้นๆ ยังคงหลักอ านาจสูงสุด ในการปกครองยังคงเป็น
ของประชาชน ประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพในการสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองโดยเสรี และไม่ถูกจ ากัด
โดยอ านาจรัฐ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของอ านาจ โดยรัฐต้องพยายาม
ปกครองตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เจตนารมณ์ของประชาชนจึงถูก
แสดงออกโดยอ้อมผ่านทางผู้แทนของตน หลักการปกครองในระบบผู้แทนและหลักการมีพรรคการเมือง
จึงเป็นหลักการที่ส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นหลักการที่สะท้อนความต้องการของประชาชนในทางการเมือง
ได้ตรงจุดที่สุด ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนในการได้ผู้แทนจึงมีความส าคัญ เพราะจะส่งผลให้ได้
ผู้แทนที่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุด ระบบการเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่
จะน าไปสู่การได้ผู้แทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 
วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย คือ การจัดการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชน เมื่อในปัจจุบันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรงไม่สามารถกระท าได้จึงต้องมีการเลือกตั้ง เพื่อเลือกผู้ที่ท าหน้าที่แทนตน 
  2. วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการหล่อหลอมเจตจ านงและความคิดเห็นทางการเมืองของ
ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนมีเจตจ านงมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันไป การเลือกตั้งจะ
ช่วยหล่อหลอมให้ความหลากหลายทางสังคมสร้างเป็น “เจตจ านงร่วมทางการเมือง” การเลือกตั้ง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนร่วมออกเสียงใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้ อย
เท่าใดและยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ 
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  3. วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครอง การเลือกตั้งจะสามารถสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่รัฐหรือผู้ปกครองได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขพ้ืนฐานในการเลือกตั้ง กล่าวคือ 
ประชาชนต้องมีโอกาสได้ “เลือกสรร” ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งแข่งขันกันอย่างเสรีโดยแท้จริง 
  4. วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการใช้อ านาจรัฐ การเลือกตั้งเป็นวิธีการของประชาชนในการ
ควบคุมอ านาจรัฐ เมื่อประชาชนมีโอกาสไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในระยะเวลาอันสมควรที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า เช่น ภายใน 4 ปีหรือ 5 ปี ประชาชนจะได้โอกาสในการลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้แทน 
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่บริหารประเทศ ถึงแม้ว่าคะแนนเสียงของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพียง
คะแนนเดียวอาจไม่มีผลต่อการควบคุมการใช้อ านาจรัฐโดยตรง แต่คะแนนเสียงของผู้ไปใช้สิทธิรวมกัน
ย่อมเป็นปัจจัยชี้ขาดในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ 
หลักการเลือกตั้งสากล 
  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)ประกาศใช้ในปี 1966 (พ.ศ. 2509) ประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2540 
  กติกาข้อ 2 
  1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพและประกันสิทธิทั้งหลาย ที่รับรองไว้ในกติกานี้ โดยปราศจากการ
แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ทรัพย์สิน ก าเนิดหรือสถานะอื่นๆ 
  2. ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติ รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้ รับที่จะด าเนินการ
ตามขั้นตอนตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตน เพ่ือให้มีมาตรการทางนิติบัญญัติในการท าให้สิทธิ
ทั้งหลาย   ที่รับรองไว้ในกติกานี้มีผล 
  3. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รับที่จะประกันสิทธิและเสรีภาพที่กติกานี้รับรอง หากมีการละเมิด  
ผู้ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยา 
  กติกาข้อ 25 
  พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาสโดยปราศจากความแตกต่าง และโดยปราศจาก
ข้อจ ากัด อันไม่สมควรในเรื่อง 
  1. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจ โดยตรงหรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับเลือกมา
อย่างเสรี 
  2. การออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระ ซึ่งเป็นการออกเสียง
โดยทั่วไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยอิสระของผู้เลือก 
  3. การเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตามหลักการทั่วไป แห่งความเสมอภาค 
  ซึ่งจากหลักการดังกล่าวตามกติกาข้อ 25 น าไปสู่การยึดถือเป็นหลักการเลือกตั้ง จ านวน    
6 ประการ ประกอบด้วย   
  1. หลักการออกเสียงโดยทั่วไป กล่าวคือ ในการเลือกตั้งต้องไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ใดๆ 
ที่มีผลเป็นการตัดบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปจากการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยเหตผุลทางการเมอืง            
ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม ดังนั้น ราษฎรทุกคนย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเข้าร่วมในการ
เลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ระบบกฎหมายอาจก าหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ในทางเนื้อหาเกี่ยวกับใช้
สิทธิเลือกตั้งได้ หากไม่ขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไปและหลักนิติรัฐ เช่น การก าหนดให้เฉพาะ
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พลเมืองของรัฐเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง การก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือการก าหนดว่าผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจะเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  2. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค หมายถึงการเลือกตั้งที่ไม่น าเรื่องชนชั้น ฐานะทาง
สังคม ลักษณะรูปร่าง เชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิว มาเป็นเครื่องก าหนดคุณสมบัติและก าหนดค่าของการ
ลงคะแนนและนับคะแนนเสียงโดย 
   ก. การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องใช้เกณฑ์ที่เสมอภาคกัน 
   ข. การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องใช้หลักเกณฑ์ที่เสมอภาคกัน 

  ค.ราษฎรทุกเพศที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ย่อมมีสิทธิเป็นผู้เลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แล้วแต่กรณี 
   จ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากัน 
   ง. ผู้เลือกตั้งแต่ละคนย่อมสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยสะดวกพอสมควร 
   ฉ. บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งประเภทเดียวกัน ในคราว
เดียวกันต้องมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเมื่อคะแนนถูกลงไปแล้วจะต้องนับคะแนนของผู้เลือกตั้งแต่ละ
คนเท่ากัน หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า น้ าหนักคะแนนของผู้เลือกตั้งแต่ละคนในการเลือกตั้งชนิดเดียวกัน
และครั้งเดียวกันจะต้องนับเท่ากัน กล่าวคือ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องมีค่าคะแนนเสียงเท่ากัน เช่น 
การเลือกตั้งในระบบเสียงข้างมาก คะแนนเสียงแต่ละคะแนนจะต้องมี “ค่าในการนับ” เท่ากัน ในขณะที่
ในการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน คะแนนเสียงแต่ละคะแนนต้องมี “ค่าในน้ าหนักของคะแนนหรือในผล
คะแนน” เท่ากัน 
   การเลือกตั้งโดยเสมอภาคก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนได้เลือกตั้งโดยวิธีเช่นเดียวกัน 
และด้วยเหตุนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมสามารถตระเตรียมการใช้สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเลือกตั้งเหมือนกัน รัฐจะจ ากัด ตัดทอนสิทธิต่างๆ ที่กล่าวมามิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลอัน
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
  3. หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ หมายถึง การมีการเลือกตั้งโดยเสรี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน  
มีอิสระในการตัดสินใจ ออกเสียงเลือกผู้แทนของตนโดยปราศจากการใช้ก าลัง บังคับ ขู่เข็ญ หรือใช้
อิทธิพลในทางมิชอบใดๆ หรือความกดดันทางจิตใจต่อการตัดสินใจ ที่จะท าให้ผู้เลือกตั้งเลือกโดยฝืน
ความตั้งใจ อันเป็นความประสงค์ของตนเอง (ไม่ฝืนเจตนารมณ์ของตนเอง) กล่าวคือ ผู้เลือกตั้งสามารถ
ออกเสียงเลือกตั้งอย่างที่ตนต้องการได้อย่างแท้จริง 
   หลักการเลือกตั้งโดยอิสระนี้มีความส าคัญตรงที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแต่ละคนสามารถใช้วิจารณญาณของตนที่จะเลือกคนหรือคณะบุคคล หรือพรรคการเมืองที่ตน
เห็นว่าจะท าหน้าที่แทนตนได้ดีที่สุด 
   แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยอิสระนี้มีอยู่สองแนว แนวที่หนึ่งเห็นว่าต้องมีอิสระ
เต็มที่ที่จะใช้สิทธิเลือกหรือไม่เลือก อีกแนวหนึ่งเห็นว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใคร แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนจะใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไรนั้น ย่อมเป็นเอกสิทธิโดย
อิสระของผู้นั้น 
   แนวคิดว่าด้วยการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ตามแนวที่สองนี้ เรียกว่าเป็นการเลือกตั้งแบบ
บังคับให้ใช้สิทธิ ใครไม่ใช้สิทธิโดยไม่มีเหตุผลพอสมควรแล้ว อาจถูกลงโทษสถานเบา เช่น ปรับหรือเสีย
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สิทธิบางประการ ประเทศที่ใช้แนวทางที่สองในการเลือกตั้งของตน ได้แก่ ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อิตาลี
และเบลเยี่ยม เป็นต้น 
  4. หลักการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ หมายความว่า การลงคะแนนเสียงของผู้เลือกตั้ง 
แต่ละคนต้องเป็นความลับที่มีแต่ผู้ลงคะแนนเสียงเท่านั้นที่รู้ว่าตนลงอย่างไร โดยบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็น
ใครทั้งสิ้นจะไม่มีสิทธิรู้เลย ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกัน หลักการเลือกตั้งโดยอิสระของผู้เลือกตั้ง เมื่อไม่มี
ใครอื่นนอกจากเจ้าตัวผู้เลือกตั้งรู้ว่าผู้เลือกตั้งลงคะแนนอย่างไร ผู้อื่นจะใช้อิทธิพลในทางมิชอบบังคับ 
ข่มขู่หรือกระท าด้วยประการใดๆ ลงคะแนนเสียงตามที่ “ผู้อื่น” นั้นต้องการไม่ได้ ผู้เลือกจึงอิสระในการ
ใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างเต็มที่ที่จะเลือกใคร โดยไม่หวั่นเกรงใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะไม่มีใครรู้ได้เลยว่า
ตัวเองเลือกอย่างไร 
   ด้วยเหตุนี้ในการจัดการเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งจะต้องจัดคูหาเลือกตั้ง        
ในลักษณะที่ไม่มีผู้ใดนอกจากผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้นที่รู้ว่าตน ออกเสียงลงคะแนนอย่างไร 
หลักการนี้ มีขึ้นด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เพ่ือคุ้มครองผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่ให้ต้อง
กังวลกับผลใดๆ ที่จะตามมาจากการออกเสียงลงคะแนนของตนเพราะจะไม่มีบุคคลใดทราบเลยว่าตน
ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัคร พรรคการเมืองใด ประการที่สอง เพ่ือคุ้ มครองความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตลอดจนคุ้มครองประโยชน์ของผู้ออกเสียงลงคะแนนผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ แม้ผู้ออกเสียงลงคะแนน
จะสมัครใจแสดงบัตรเลือกตั้งของตนให้ผู้อื่นทราบว่าตนออกเสียงลงคะแนนอย่างไร ระบบกฎหมาย     
มสิามารถอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นกระท าการในลักษณะดังกล่าวได้ 
  5. หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง หมายถึง การเลือกตั้งที่ผู้เลือกตั้งมีทางเลือกและไม่มีการ
โกงหรือทุจริตด้วยประการใดๆ 
   การเลือกที่ผู้เลือกตั้งมีทางเลือก หมายถึง การเลือกตั้งในแต่ละครั้งนั้น ต้องเปิดโอกาส
ให้มีผู้สมัครหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครที่เป็นตัวบุคคลหรือผู้สมัครที่เป็นพรรคการเมือง ให้มีความ
หลากหลายทั้งในลักษณะที่ว่ามีผู้สมัครมากกว่าต าแหน่งที่ต้องการและหลากหลายทั้งความคิดเห็นใน
ด้านต่างๆ เพ่ือที่จะให้ผู้เลือกตั้งได้พิจารณาเลือกคนหรือพรรคที่ตนคิดว่าดีที่สุดหรือเลวน้อยที่สุดเพ่ือ
เปรียบเทียบแล้วให้เข้าไปท าหน้าที่แทนตนให้ดีที่สุด 
   การเลือกตั้งใดๆ ที่ก าหนดให้มีผู้สมัครแค่คนเดียวหรือแค่พรรคเดียว แล้วให้ผู้เลือกตั้ง
ลงคะแนนว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ (เอาหรือไม่เอา) ผู้สมัครนั้นๆ ถือว่าไม่ใช่การเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตยตามหลักการข้อนี้ เช่นเดียวกับการเลือกตั้งที่จ ากัดผู้สมัครให้เป็นเฉพาะผู้ที่มีความคิดเห็น
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ความคิดเห็นเดียว (โดยห้ามความคิดเห็นที่หลากหลาย) ก็ถือว่าไม่สอดคล้องกับ
หลักการนี้เช่นเดียวกัน  
   การเลือกตั้งอย่างไม่มีการคดโกงหรือการทุจริต หมายความว่า การเลือกตั้งจะต้อง
เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชนผู้เลือกตั้งโดยแท้ หากมีการคดโกงหรือทุจริต
ด้วยประการใดๆ ย่อมถือว่าเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้ง 
   การคดโกงหรือการทุจริตอาจมีได้ต่างๆ นานา เช่น การแบ่งเขตเลือกตั้งที่ท าให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ การปลอมบัตรเลือกตั้งหรือการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพิ่มโดยผิดกฎหมาย 
การแอบอ้างชื่อผู้อื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การหมุนเวียนลงคะแนนซ้ าแล้วซ้ าอีก การย้ายผู้มีสิทธิเลือกตัง้เขา้
ไปในเขตเลือกตั้ง เพ่ือให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียงหรือการให้
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สินบนผู้เลือกตั้งด้วยอามิสสินจ้าง เพ่ือจูงใจให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง การบังคับขู่เข็ญ
หรือสร้างความหวาดกลัวเพ่ือให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง การจงใจนับคะแนนผิดเพ่ือคด
โกงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ การท าลายหรือท าให้บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเสียหายหรือสูญหาย 
รวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในการจัดการเลือกตั้ง ไม่อ านวยความสะดวกเท่าที่จ าเป็นในการใช้สิทธิ 
ฯลฯ เหล่านี้ถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง 
    6. หลักการเลือกตั้งเป็นระยะเวลา หมายถึง การเลือกตั้งที่มีกฎหมายก าหนดอย่าง
ชัดเจนว่า ผู้ได้รับเลือกให้เข้าไปด ารงต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งนั้นจะสามารถด ารงต าแหน่งดังกล่าวในแต่
ละคราวได้ไม่เกินเวลาเท่าได ถึงจะมีการเลือกตั้งเข้าสู่ต าแหน่งนั้นกันใหม่อีก การก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ าเป็นของแต่ละแห่งไปโดยไม่ให้เวลายาวเกินไปหรือสั้นเกินไป 
เพราะถ้ายาวนานเกินไป อาจท าให้ผู้ด ารงต าแหน่ง หลงต าแหน่ง หลงอ านาจของต าแหน่งนั้น ท าให้มี
พฤติกรรมเป็นเผด็จการได้ แต่หากสั้นเกินไปก็จะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งให้ส าเร็จ
ได้ และเมื่อครบวาระตามเงื่อนไขของการด ารงต าแหน่ง ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งก็สามารถเข้าแข่งขันใน
การเลือกตั้งใหม่ได้ และถ้าหากผู้นั้น หรือพรรคการเมืองนั้นยังเป็นที่นิยมเลื่อมใสของประชาชนเสียงข้าง
มากแล้ว ผู้นั้นย่อมได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งนั้นอีกได้ต่อไปเรื่อยๆ ในวาระต่อๆ ไป ตราบใดที่ยัง
เป็นที่ยอมรับของประชาชนเสียงข้างมาก    
ความหมายและความส าคัญของระบบเลือกตั้ง 
  ระบบการเลือกตั้ง คือ การแปลงคะแนนเสียงที่ได้จากการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนให้
กลายเป็นที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีตัวแปรส าคัญ คือ สูตรการเลือกตั้งที่ใช้โครงสร้างของบัตร
เลือกตั้ง และขนาดของเขตเลือกตั้ง ซึ่งไม่ได้หมายถึงจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่
หมายถึงจ านวนผู้แทนที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภาจากเขตเลือกตั้ งนั้น และเพ่ือให้วัตถุประสงค์
ของการเลือกตั้งสามารถบรรลุได้ ก็แค่โดยที่รัฐก าหนดระบบการเลือกตั้ง และกระบวนการในการ
เลือกตั้งให้เหมาะสม การเลือกระบบการเลือกตั้งสามารถก าหนดได้ว่าใครจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
และพรรคการเมืองจะขึ้นสู่อ านาจ 
  ระบบการเสนอชื่อ 
  ในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งๆ ผู้แทนจะได้รับการเสนอชื่อหลายวิธี เช่น ระบบแบ่งเขตเป็น
ระบบการเสนอชื่อโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งให้แต่ละเขตมีผู้แทนได้เพียงคนเดียว ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต้องให้มีจ านวนประชากรตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งก าหนด และค านึงถึงความเป็นธรรม
ทางภูมิศาสตร์ด้วย หรือ ระบบรวมเขต หมายถึง การก าหนดเขตการปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ให้แต่
ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้แทนได้ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งก าหนดให้มีได้ในเขตนั้นๆ ใน
อดีตประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ได้ก าหนดให้เขตจังหวัดเป็นเขต
เลือกตั้ง จึงเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบรวมเขต หรือ ระบบบัญชีรายชื่อ คือ ระบบการเสนอชื่อโดยแต่
ละพรรคหรือกลุ่มเสนอรายชื่อของผู้สมัครส าหรับเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์ หรือ ไม่แบ่งเขต
เลือกตั้งหรือมีเขตเลือกตั้งเดียว กล่าวคือ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนทั่วราชอาณาจักรมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่าเทียวกัน คนละ 1 เสียง และเขตเลือกตั้งเพียงเขตเดียวทั้งประเทศโดยจะน า
วิธีคิดคะแนนแบบสัดส่วน หรือระบบบัญชีพรรคมาใช้ 
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  ระบบการคิดคะแนน 
  1. ระบบเสียงข้างมากเป็นระบบการเลือกตั้งที่ตัดสินให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนน
เสียงมากที่สุดในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นผู้ชนะเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้ง กล่าวคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ชนะ
การเลือกตั้ง คือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก เป็นการตัดสินการเป็นผู้แทนจากการได้รับความสนับสนุน
จากผู้ออกเสียงเลือกตั้งส่วนมาก จึงอาจมิใช่เสียงส่วนใหญ่ และไม่ค านึงว่าผู้ชนะการเลือกตั้งจะได้
คะแนนเกินครึ่งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ หรือที่เรียกว่า ระบบเสียงข้างมากธรรมดา 
   ระบบเสียงข้างมากธรรมดา แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ 
   1. ระบบผู้ได้คะแนนสูงสุดชนะเลือกตั้งระบบนี้เป็นการเลือกตั้งแบบง่าย กล่าวคือ 
ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และสะดวกต่อฝ่ายจัดการเลือกตั้ง เพราะในเขตเลือกตั้งจะมี
ผู้แทนได้คนเดียว ผู้ชนะเลือกตั้งคือผู้ได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้น ระบบนี้ไม่มีการก าหนดว่าจะตอ้ง
ได้คะแนนเสียงเกินร้อยละ 50 ของผู้ออกเสียงทั้งหมด ประเทศที่ใช้ระบบนี้ ได้แก่ อังกฤษ และประเทศ
อื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษ คือ แคนาดา อินเดีย สหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ มาเลเซีย และไทย 
   2. ระบบเสียงข้างมากธรรมดา มีตัวแทนมากกว่าหนึ่งคน คือ ระบบเสียงข้างมากนี้ใช้ใน
การเลือกตั้งแบบเขตเดียวหลายเบอร์ จึงเป็นเพียงการใช้การลงคะแนนแบบเสียงข้างมาก วิธีการคือผู้
เลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งในเขตนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจเลือก
ผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งทั้งหมด หรืออาจลงคะแนนเสียงผู้สมัครเพียงรายใดราย
หนึ่งในแต่ละพรรคการเมืองก็ได้ ผู้ได้รับเลือกตั้งคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงล าดับตามจ านวนผู้แทนที่พึง
มีในเขตเลือกตั้งนั้น ประเทศที่ใช้ระบบนี้ เช่น เลบานอน มัลดีฟส์ ซีเรีย ฟิลิปปินส์ และไทย (นับตั้งแต่
อดีตเรื่อยมาก่อนถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540) 
   ระบบเสียงข้างมากเด็ดขาด เป็นระบบเสียงข้างมากที่ผู้ได้รับเลือกตั้งต้องมีคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ผู้ชนะการเลือกตั้งจึงเป็นผู้แทนหรือได้รับการสนับสนุน
จากผู้ออกเสียงลงคะแนนส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
   1. ระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดในการเลือกตั้งรอบเดียว 
   2. ระบบการเลือกตั้งเสียงข้างมากสองรอบ เป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด คือ ต้องเกินกว่าครึ่งหนึ่ง (มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะส าคัญ
ของระบบการเลือกตั้งสองรอบเป็นไปตามชื่อ คือไม่ใช่การเลือกตั้งรอบเดียวแต่มีสองรอบ วิธีการคือ 
หากในการเลือกตั้งรอบแรกไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด จะต้องมีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งอีกรอบหนึ่ง 
  2. ระบบสัดส่วนเป็นระบบการเลือกตั้งที่ใช้กันอยู่ในยุโรปตะวันตกที่แบ่งเขตเลือกตั้งแบบ
รวมเขต ระบบการเลือกตั้งนี้มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงที่นั่งกับคะแนนเสียงจากการลงคะแนน
เลือกตั้งของประชาชนกับที่นั่งในสภาค านวณไห้เป็นสัดส่วนกัน ระบบนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง แม้วิธีการเลือกตั้งค่อนข้างยุ่งยาก เหมาะสมกับการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบรวมเขต      
มีระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรค พรรคการเมืองต้องท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียง
ตามล าดับเสนอแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกพรรค
การเมืองนั้น เมื่อมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว จะมีการค านวณจ านวนที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะได้รับ ทั้งนี้ตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียง
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ลงคะแนนให้แก่พรรคการเมืองนั้นๆ โดยกระบวนการนี้สภาผู้แทนราษฎรจึงเปรียบเสมือน “กระจก” 
สะท้อนภาพของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม ในการจัดการเลือกตั้งระบบสัดส่วนนี้ รัฐอาจก าหนดให้
พรรคการเมืองท าบัญชีรายชื่อเพียงบัญชีเดียว ทั้งนี้โดยให้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง หรือก าหนดให้มีเขต
เลือกตั้งหลายเขต และให้พรรคการเมืองท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามจ านวนเขตเลือกตั้งที่
ก าหนดก็ได้ การเลือกตั้งในระบบสัดส่วนนี้ อาจมีผลน าไปสู่พรรคการเมืองหลายพรรคในสภา และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือเสถียรภาพของรัฐบาลได้ แม้กระนั้นก็ตามก็มีผู้เห็นว่า
การเลือกตั้งในระบบสัดส่วนนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้จริง ทั้งนี้เพราะ
นอกจากคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงให้แก่พรรคการเมืองได้รับการน ามา
ค านวณแล้ว สภาผู้แทนราษฎรยังสะท้อนภาพความคิดทางการเมืองของประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่างตรงต่อความจริงที่สุดอีกด้วย 
  3. ระบบผสม เป็นระบบที่พยายามน าเอาส่วนดีของระบบเสียงข้างมากและระบบสัดส่วน
มาผสมผสานกัน ระบบผสมมี 2 รูปแบบ คือ 
   1. ระบบสัดส่วนผสม ระบบนี้ผลลัพธ์ของการเลือกตั้งสองแบบมีการเชื่อมโยงกัน โดย
การจัดสรรที่นั่งในส่วนของระบบสัดส่วนขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของระบบเสียงข้างมาก 
   2. ระบบคู่ขนาน ระบบคู่ขนานเป็นระบบผสมระบบหนึ่ง โดยในการเลือกผู้แทนของ
ประชาชนมีสองระบบ หนึ่งคือ ระบบสัดส่วน และอีกระบบหนึ่งมักจะเป็นระบบเสียงข้างมาก แต่ในการ
จัดสรรที่นั่งจากบัญชีรายชื่อ จะไม่น าผลจากระบบเสียงข้างมากมาคิดค านวณที่นั่งจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้แทนทางการเมืองของประชาชนท่ีพ่ึงประสงค ์
 ในประเทศไทยนั้น ปัญหาผู้แทนทางการเมืองของประชาชนเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งใน
การพัฒนาทางการเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามที่คณะราษฎร์ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2475 ได้เริ่มประกาศเอาไว้และคณะผู้แทนราษฎรของไทยชุดแล้วชุดเล่า ได้ประกาศย้ ามา
ตลอดจนกระทั้งปัจจุบัน แต่ความเป็นประชาธิปไตยที่พัฒนาอย่างสูงแล้ว ก็ยังไม่บังเกิดในแผ่นดินนี้ 
ปัจจัยอันหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันโดยทั่วไป ทั้งโดยค าพูดและตัวหนังสือ ก็คือ เรายังไม่มีผู้แทนที่พึง
ประสงค์ ยังไม่มีผู้แทนที่มีอุดมการณ์ ที่สามารถพอ ที่ซื่อสัตย์พอ ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมส าคัญกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเพียงพอ ที่จะเป็นตัวอย่างของประชาชนพลเมือง
ทั้งหลาย หลายคนกล่าวว่าบางครั้งเราได้ผู้แทนที่ฉลาดมากแต่โกงชาติ บางครั้งได้ผู้แทนที่ซื่อสัตย์แต่
ฉลาดน้อย บางคราวได้ผู้แทนที่ซื่อสัตย์และฉลาดแต่อ่อนแอหรืออื่นๆ ไม่ค่อยมีคราวใดที่เราจะได้ผู้
แทนที่จะท าให้คนส่วนใหญ่ เห็นว่า พึงประสงค์ และพากันสนับสนุน แม้ว่าทุกคนจะเห็นว่าเราควรมี
ผู้แทนที่เป็นคนดี แต่เราก็ยังไม่อาจก าหนดลักษณะของคนดีในการเป็นผู้แทนอันพึงประสงค์ได้ ในเนือ้หา
ของส่วนนี้ จึงมุ่งเสนอความคิดเห็นถึงลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ส าหรับประเทศไทย 
ลักษณะเช่นนี้จะเรียกว่าเป็นลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ในอุดมคติก็ว่าได้ ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นมาตรฐานในการวัด ถ้าหากเราต้องการผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็น
เกณฑ์การก าหนดมาตรฐาน และจะได้มีการเปรียบเทียบในการพิจารณาของประชาชนต่อไป 
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 1. ผู้แทนทางการเมืองที่มคีวามรู ้ความสามารถ 
  ผู้แทนที่พึงประสงค์ของประชาชนต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูง นอกจากจะมีคุณวุฒิที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ จะต้องเป็นผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถ ฉลาดรอบรู้ ที่ส าคัญ
จะต้องเป็นนักบริหารที่มีความสามารถ สามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเลิศ ใน 3 ด้าน คือ บริหารงาน 
บริหารคน บริหารเศรษฐกิจ คือ บริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจะต้องเป็นคนที่
ชอบเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ปฏิเสธสิ่งใหม่ๆ ไม่มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยมโดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่
เปิดใจพัฒนาให้ก้าวทันโลกตลอด 
 2. ผู้แทนทางการเมืองที่ท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสยีสละ 
  ผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ จะต้องท าทุกอย่างโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก ไม่เห็นแก่ส่วนตัว พวกพ้อง ไม่ท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว และต้องไม่ประนีประนอมกระท า
ตามพลังกลุ่มหากเป็นสิ่งไม่ถูกต้องหรือเป็นผลร้ายต่อประเทศชาติ ผู้แทนเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการ
เลือกตั้งต้องไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง เพราะผู้แทนที่ลงทุน เงินในการซื้อเสียงนั้น เมื่อได้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองแล้วย่อมต้องหาโอกาสถอนทุน โดยการหาประโยชน์ส่วนตัวขณะด ารงต าแหน่ง เป็นเหตุให้
ผู้แทนเหล่านี้ไม่สามารถเสียสละหรืออุดมการณ์เพื่อประชาชนเป็นหลักได้ 
 3. ผูแ้ทนทางการเมืองที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
  ผู้แทนทางการเมืองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จะเป็นที่น่าเชื่อถือของคนที่ติดตาม และคนที่
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย ประชาชนอยากฟังความคิดเห็นและมุมมองของเขา เพ่ือจะได้ทิศทางที่เป็นประโยชน์ 
ผู้แทนการเมืองยุคใหม่จึงจ าเป็นต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม ไม่มองอะไรแคบๆ ไม่
เป็นคนคิดสั้น คิดตื้นๆ ไม่ละเอียดรอบคอบและต้องเป็นผู้ที่มีเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นคนมีเหตุผล จะต้องเป็นคนที่ทันสมัย มีลักษณะทางความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะของความ
เป็นไทย สามารถติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 4. ผู้แทนทางการเมืองที่มกีารด าเนนิชีวติทีด่ี 
  ผู้แทนทางการเมืองต้องมีลักษณะพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต แบบเสมอต้นเสมอปลาย
ก่อนเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นอย่างไร เมื่อได้รับต าแหน่งแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้น ไม่ได้เป็นการเ สแสร้ง 
คุณลักษณะชีวิตที่ควรมี ได้แก่ ต้องมีความเมตตา มีความกรุณาต่อประชาชนที่ทุกข์ร้อน คนด้อยโอกาส
ในสังคมและชนกลุ่มน้อยในประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันด้วยความเสมอภาค และชอบธรรมอยู่เสมอ ไม่มีนิสัยเป็นนักเลงหัวไม้ ไม่ใช้อ านาจหรืออิทธิพล
ข่มขู่ บังคับผู้ที่ด้อยกว่า นอกจากนั้นจะต้องมีความสุภาพ อ่อนน้อม ไม่ถือตัว ความขยันขันแข็ง เป็นคน
กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ กล้ายอมรับผิด ไม่โยนความผิดให้ผู้อื่นต้องเป็นผู้แสดงความรับผิดชอบเสมอ 
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 5. ผู้แทนทางการเมืองที่มีประวัติดี 
  ผูแ้ทนทางการเมืองที่พึงประสงค์จะต้องมีประวัติดี มีการด าเนินชีวิตตั้งแต่อดีตที่โปรงใส 
ทั้งในชีวิตหน้าที่การท างาน และชีวิตส่วนตัว จะต้องเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อสาธารณชนและต้องมีชีวิต
ครอบครัวเป็นแบบอย่าง ชีวิตครอบครัวจะเป็นภาพสะท้อนว่าหากผู้แทนของประชาชนไม่สามา รถ
บริหารครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมได้ เพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองเขาจะสามารถ
บริหารประเทศให้ดีได้อย่างไร ผู้แทนทางการเมืองจะต้องประกอบสัมมาอาชีพมาตลอด ไม่มีประวัติการ
ทุจริต ไม่มีประวัติในการด าเนินธุรกิจที่สังคมไม่ยอมรับ ไม่มีประวัติการเป็นนักเลงเจ้าพ่อ ไม่มีกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการพนัน ยาเสพติด หรือธุรกิจที่สร้างปัญหาสังคมมาก่อน เพราะผู้แทนทางการเมืองไม่
เพียงแต่ต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่เท่านั้น แต่ต้องได้รับการยอมรับจากนานาประเทศด้วย 
 6. ผู้แทนทางการเมืองที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ต้องเป็นผู้ที่มีวาจาดี มีค าพูดที่สุภาพ มีเหตุผล รักษา
ค าพูด ไม่โกหก ไม่กลับกลอก ไม่ปลิ้นปล้อน ต้องไม่เป็นคนที่ชอบด่า ต่อว่าผู้อื่น ต้องไม่พูดให้ร้ายโจมตี 
และที่ส าคัญผู้บริหารประเทศต้องสามารถพูดจาสื่อสารได้ดีกับบุคคลในทุกๆ ระดับของสังคม ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังต้องประกอบไปด้วย กริยาที่ดีงาม คือต้องเป็นผู้ที่
สง่างาม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้ากับคนทุกประเภท 
ทุกระดับได้ และเป็นตัวแทนของประเทศได้เป็นอย่างดีในการก้าวสู่เวทีโลก 
 7. ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมประจ าใจ จะต้องมีความ
ยุติธรรม ไม่เป็นคนล าเอียง เป็นผู้มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อประเทศและประชาชนเป็น
ผู้รักษาค าพูดและเป็นผู้ที่มีสติในการพินิจ พิเคราะห์ เรื่องราวต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ใช้อารมณ์
ในการตัดสินใจ ต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีหลักการในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการบริหารประเทศ 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าทางการเมือง นับเป็นคุณสมบัติที่เด่นและเป็นคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติมากที่สุด หากผู้น าทางการเมืองขาดคุณธรรมและจริยธรรม แม้จะมีความสามารถ            
มีการศึกษาสูง ก็ไม่สามารถน าประเทศไปสู่ความเจริญได้ 
 8. ผู้แทนทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ 
  ผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ ยังคงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหน้าที่ของการเป็นผู้แทนนั้น จะต้องน าทิศทางคนจ านวนมากสู่เป้าหมายเดียวกัน 
จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้แทนจะต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ ผู้แทนจะต้องกล้าตัดสินใจ 
และยืนหยัดต่อการตัดสินใจ ถ้าการตัดสินใจนั้นถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยส่วนรวมและ
ประเทศชาติ 
 9. ผู้แทนทางการเมืองต้องมีความสารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  ผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ แม้จะมีความรู้ความสามารถที่มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานสูง แต่การท างานเพียงคนเดียวก็จะท าได้จ ากัด เพราะว่ามีเวลาจ า กัด 
โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันทุกอย่างขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีคนร่วมท างาน ผู้แทนทาง
การเมืองไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ โดยส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถสอนและพัฒนา
คนได้ สร้างทีมงานที่ดีได้ และสอนให้ทีมงานสร้างทีมงานที่ดีต่อไปด้วย 
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 10. ผู้แทนทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
   ผู้แทนทางการเมืองที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทาง
ประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
ผู้แทนทางการเมืองที่มีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตย จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ จะช่วยให้
ประเทศไทยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ตามกระแสโลกประชาธิปไตย อันจะส่งผลดีต่อประเทศทั้งใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและในด้านการค้าและการลงทุน 
การเลอืกตั้งของประเทศไทย  
 การเลือกตั้งของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ที่ได้วางหลักหรือวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการปกครองประเทศ 
อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นๆ ด้วยการให้
ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร 
 การเลือกตั้งของประเทศไทย สามารถแยกออกมาได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติ
ประกอบด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ส่วน
ระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ อันได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล(ทน./ทม./ทต.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และการปกครองรูปแบบ
พิเศษ อีก 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งมีสาระส าคัญ พอสรุปได้สังเขป ดังนี้ 
การเลอืกตั้งระดับชาต ิ
การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
 หน้าทีแ่ละอ านาจของ ส.ส. 
 1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชน 
 2. เป็นผูเ้ลือกผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นนายกรฐัมนตรีจากการเสนอของพรรคการเมอืง 
 3. ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดนิของคณะรัฐมนตรี 
 4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 5. น าปญัหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอตอ่รัฐบาล 
วิธีการได้มาซึ่งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ออกแบบให้การเลือกตั้ง ส.ส. 
ระบบใหม่ มี ส.ส. 500 คน คือ ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 เขต เขตละ 1 คน รวม 350 คน และ ส.ส. แบบ
บัญชีรายชื่อ 150 คน เพราะแต่เดิมนั้น ส.ส.เขต ใช้ระบบใครได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
ดังนั้น คะแนนเสียงที่ได้ลงให้แก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง รวมทั้งคะแนนเสียงที่ไม่เลือกใคร (Vote no) 
จึงไม่มีความหมายทั้งๆ ที่หลายกรณี คะแนนของผู้ได้รับเลือกตั้งมีน้อยไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มาใช้
สิทธิ และบางครั้งก็น้อยกว่าคะแนนเสียงของผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้งทุกรายรวมกันอีกด้วย 
 ดังนั้น การเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่นี้ จึงได้ก าหนดให้น าคะแนนเสียงทุกคะแนนที่ประชาชน
ไปลงให้แก่ผู้สมัคร ส.ส. เขตทุกราย (ไม่ว่าจะสอบได้หรือสอบตก) ไปใช้ในการค านวณจ านวน ส.ส. 
ทั้งหมดที่แต่ละพรรคพึงมี หากพรรคใดได้ ส.ส.เขตเกินกว่าจ านวน ส.ส. ทั้งหมดที่พรรคพึงมี ก็ให้ถือว่า
ได้เพียง ส.ส.เขตเท่านั้น ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก แต่ถ้าได้ ส.ส.เขตน้อยกว่าจ านวน ส.ส. ที่พึงมีก็จะ
ได้รับ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มจนครบจ านวน ส.ส. ที่พึงมี ทั้งยังก าหนดด้วยว่า ผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งนั้น
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แม้ว่าจะได้คะแนนสูงสุดเป็นล าดับหนึ่งในเขต แต่จะได้รับเลือกก็ต่อเมื่อได้คะแนนมากกว่าจ านวน
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และหากในเขตเลือกตั้งใดไม่มีผู้สมัครรายใดได้คะแนนมากกว่าจ านวน
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่และรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครเดิมไม่มี
สิทธิลงสมัครอีก 
 การใช้บัตรใบเดียวในการเลือกตั้งท าให้คะแนนเสียงทุกคะแนนของประชาชนมีความหมาย
ไม่ว่าจะลงคะแนนให้ใคร ก็จะไม่สูญเปล่า เพราะจะถูกน าไปนับรวมเป็นคะแนนของพรรคที่ประชาชน
ลงคะแนนให้ทั้งประเทศ แล้วน าไปค านวณหาจ านวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะพึงมีเพ่ือจัดสรร ส.ส.บัญชี
รายชื่อให้พรรคนั้น 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่ 
 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 2. อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
 3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
นับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่กรณียุบสภาให้ลดระยะเวลาจาก 90 วัน เหลือ 30 วัน 
 และต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ด้วย 
 ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ง หรือ 
 ข. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัคร หรือ 
 ค. เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา หรือ 
 ง. เคยรับราชการหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดที่สมัคร แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ป ี
 และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่รัฐธรรมนูญก าหนด เช่น ติดยาเสพติด เป็นหรือเคยเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริต ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แก่ 
 - เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนใดๆ 
 - อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 - เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การยุติธรรม องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต การกู้เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ยาเสพติด 
การพนันฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน 
 - เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 ข้อนี้ถ้าใครเคยต้องค าพิพากษาในคดีดังกล่าวมาแล้ว ก็เท่ากับว่าจะถูกตัดสิทธิการสมัครรับ
เลือกตั้งไปตลอดชีวิต 
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กระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี 
 ก่อนปิดการสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่จะให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้เสนอรายชื่อต่อ กกต.  ได้ไม่เกิน     
3 รายชื่อ และ กกต. จะต้องประกาศรายชื่อดังกล่าวให้ประชาชนทราบ 
 ทั้งนี้ ตามบทเฉพาะกาลในระยะ 5 ปีแรก ให้รัฐสภา(ทั้งสองสภา) เลือกนายกรัฐมนตรีใน
บัญชีของพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร (25 คน) ผู้ที่ผ่านความเห็นชอบต้องได้คะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง และหากมีกรณีที่ไม่อาจ
แต่งตั้งนายกฯ จากบัญชีรายชื่อของพรรคได้ สมาชิกของทั้งสองสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเสนอต่อ
ประธานรัฐสภาพขอให้รัฐสภายกเว้นรายชื่อในบัญชีรายชื่อที่พรรคแจ้งไว้ได้ (มีนายกฯ คนนอก) โดย
รัฐสภาต้องมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขอสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา (ส.ว.) 
  หน้าทีแ่ละอ านาจของ ส.ว. 
  1. พิจารณายับยั้งร่างกฎหมายที่ขัดต่อประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชน 
  2. ร่วมกับสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้ความเหน็ชอบการแตง่ตั้งนายกรัฐมนตรี 
  3. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี หรือให้คณะรัฐมนตรีชี้แจง
ข้อเท็จจริงโดยไม่มีการลงมติ 
  4. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
  5. น าปญัหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอตอ่รัฐบาล 
วิธีการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา (ส.ว.) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิก 
จ านวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ 
ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม  จ านวน 20 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 
  (1) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 
  (2) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  (3) กลุ่มการศึกษา 
  (4) กลุ่มการสาธารณสุข 
  (5) กลุ่มอาชีพท านา ปลูกพืชล้มลุก 
  (6) กลุ่มอาชีพท าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 
  (7) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้
แรงงาน 
  (8) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
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  (9) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  (10) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9) 
  (11) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 
  (12) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
  (13) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 
  (14) กลุ่มสตรี 
  (15) กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 
  (16) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 
  (17) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 
  (18) กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 
  (19) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  (20) กลุ่มอื่นๆ (ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอื่นๆ) 
  โดยแต่ละกลุ่มจะต้องสมัครด้วยตนเองวิธีการเดียว (สมัครโดยอิสระ) และท าการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาเป็น 3 ระดับ (ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ) ในแต่ละระดับ ให้ท าการ
เลือก 2 รอบ คือ เลือกกันเองในกลุ่ม และเลือกกลุ่มอื่นในสายเดียว 
คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒสภา 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (2) มีอายุสี่สิบปีนับถึงวันสมัคร 
  (3) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (4) ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ก. เป็นบุคคลที่เกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
   ข. มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
   ค. ท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับ
ถึงวันสมัครรับเลือก 
   ง. เคยท างานหรือเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณี 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
   จ. เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสองปีการศึกษา 

  และผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด เช่น ติดยาเสพติดให้โทษ 
อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูก
คุมขังอยู่โดยหมายของศาล เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   
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เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด เป็นข้าราชการ เป็นหรือเคยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับ
ถึงวันสมัครรับเลือก เป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เป็น
หรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิภาในคราวเดียวกันหรือผู้ด าร งต าแหน่งใดในศาล
รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ เป็นต้น   
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกวา่ตนมคีวาม
เกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อ
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะเป็นการสร้างพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยซึ่งจะ
ท าให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพราะการปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตย และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  
 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชน แล้วรับฟังเสียงของประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิด
ส านึกในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น มีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจ เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีปัญหาและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด 
และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่นๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศ
โดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นให้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีอิสระในการบริหาร การจัดท า
บริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง ภายใต้การก ากับดูแล
ของรัฐและบทบัญญัติของกฎหมาย 
ปัจจุบันรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังน้ี 
 1. การปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบทั่วไป มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก ่
 1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  มี โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่
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ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจังหวัดละ 1 แห่ง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งทับซ้อนกับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่อยู่
ในเขตจังหวัด เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.2 เทศบาล มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย สภาเทศบาล ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และนายกเทศมนตรี ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตชุมชนเมือง แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลนคร (ทน.) เทศบาลเมือง (ทม.) และ เทศบาลต าบล (ทต.) ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับจ านวนและความหนาแน่นของประชากร ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ของท้องถิ่น 
 1.3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต. )  มี โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตั้งขึ้นเพ่ือดูแลทุกข์สุขและ
ให้บริการประชาชนในหมู่บ้านและต าบลแทนรัฐหรือส่วนกลาง ที่ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะหรือ
ดูแลประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง 

 2. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  มี 2 รูปแบบ  ได้แก่ 
  2.1 กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่
ฝ่ายนิติบัญญัติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นเมืองหลวงของประเทศที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน         
ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แบ่งการปกครองออกเป็นเขตต่างๆ จ านวน 
50 เขต มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุด มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้า
ข้าราชการประจ าของกรุงเทพมหานคร 
  2.2 เมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาเมืองพัทยา ท าหน้าที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติ และนายกเมืองพัทยา ท าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนและความหนาแน่นของประชากร รวมทั้งการ
ขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยว ที่ส าคัญคือหาดพัทยาและเกาะล้าน และมี
ผลประโยชน์ที่กระทบต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่ น 
รวมทั้งผลประโยชน์ของประเทศอย่างชัดเจน จึงได้มีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้นในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อให้
การบริหารการจัดท ากิจการสาธารณะ มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การก ากับดูแลของรัฐเท่าที่จ าเป็นตามกฎหมาย องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มี
อ านาจหน้าที่ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าทีต่อ้ง
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ท าและหน้าที่ที่อาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ตามความสามารถในการปกครองตนเองในดา้น
รายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากรและพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ความเหมาะสม และความ
แตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ เช่น 
 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (2) จัดให้มนี้ าเพื่อการอปุโภค บรโิภค และการเกษตร 
            (3) จัดให้มแีละบ ารงุรักษาทางน้ าและทางบก 
 (4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางน้ า และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 (5) คุ้มครอง ดแูล และบ ารงุรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (6) บ ารงุและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (7) ส่งเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผูพิ้การ  
 (8) การศึกษาอบรมและสขุอนามัยของประชาชน 
 (9) บ ารงุศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวฒันธรรมอันดีของท้องถิน่ 
 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หรือรูปแบบพิเศษอาจจัดท ากิจการใดๆ 
ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น กฎหมายก็ก าหนดให้สามารถจัดท ากิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรืออาจร่วมกันด าเนินการหรือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่ เป็นมหานครที่มีความเจริญเติบโตสูง มีสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจสลับซับซ้อน และความหนาแน่นของประชากร ก็มีหน้าที่ที่ต้องด าเนินการมากมายหลาย
ประการ เช่น การทะเบียน ตามที่กฎหมายก าหนด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
การวิศวกรรมจราจร การขนส่ง การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ       
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น 
 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีที่มาและเรียกชื่อแตกต่างกันตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ คือ สภา อบจ. นายก อบจ./สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี/สภา อบต. นายก อบต./สภา กทม. 
ผู้ว่าราชการ กทม./สภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา 
 สภาท้องถิ่น ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย) เช่น การใช้น้ าประปาหมู่บ้าน การก าจัด
ขยะมูลฝอย ฯลฯ 
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 2. ตรวจสอบและควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร เช่น ตรวจสอบการรับและ 
ใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้   
ในแผนพัฒนาท้องถิ่ นและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปีหรือไม่  การตั้ งกระทู้ ถาม  
หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น 
 3. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 
 4. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  ให้มาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น หรือใน
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นใด ก็จะต้องมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. บริหารกิจการของท้องถิ่นให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมเสนอสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น 

 

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
 เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง 
 เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง กรณีราษฎรเกิน 1.5 แสนคน    
ให้แบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ิมอีก 1 เขตเลือกตั้ง 
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง จ านวน
สมาชิกสภา อบจ. ที่พึงมีให้ใช้เกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วย อบจ.ก าหนด ดังนี้ 
  1) ราษฎรไม่เกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 24 คน 
  2) ราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 30 คน 
  3) ราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 36 คน 
  4) ราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 42 คน 
  5) ราษฎรเกิน 2,000,000 คนขึ้นไป มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 48 คน 
 - สมาชิกสภาเทศบาลต าบล (ส.ทต.) ให้แบ่งเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิก      
เขตเลือกตั้งละ 6 คน 
 - สมาชิกสภาเทศบาลเมือง (ส.ทม.) ให้แบ่งเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิก       
เขตเลือกตั้งละ 6 คน 
 - สมาชิกสภาเทศบาลนคร (ส.ทน.) ให้แบ่งเทศบาลนครเป็นสี่เขตเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิก      
เขตเลือกตั้งละ 6 คน 
 - สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเมืองพัทยาเป็นสีเ่ขตเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิก เขตเลือกตั้งละ 
6 คน 
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 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.)  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  ตาม
หลักเกณฑ์ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1) กรณี อบต.ใด มี 1 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. 6 คน 
  2) กรณี อบต.ใด มี 2 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
  3) กรณี อบต.ใด มี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
  4) กรณี อบต.ใด มี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่    
เขตเลือกตั้งใดมีจ านวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกสภา อบต. 
เพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 
  5) กรณี อบต.ใด มี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่   
เขตเลือกตั้งใดมีจ านวนราษฎรมากที่สุดให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกสภา อบต. เพ่ิมขึ้นอีก 1 คน กรณี
หมู่บ้านใดมีจ านวนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง
เดียวกัน 
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลอืกตั้งเป็นสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. สัญชาติไทยโดยการเกดิเท่านั้น 
 2. อาย ุ
  2.1 สมาชิกสภาอายไุมต่่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตัง้ 
  2.2 ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี นบัถึงวันเลือกตัง้ 
 3. มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก าหนด ได้แก่ เรื่องวุฒิ
การศึกษาของผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
  - ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา 
ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  - ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา อบจ. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา 
  - ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
  - ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายยก อบต. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา  
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ลักษณะต้องห้ามของผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น 
 1. ติดยาเสพตดิให้โทษ 
 2. เป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืเคยเปน็บุคคลล้มละลาย ทุจริต 
 3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชนใดๆ 
 4. เป็นผูม้ีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลอืกตัง้ดงันี้ 
  4.1 เป็น ภิกษ ุสมเณร นักพรต หรือนักบวช  
  4.2 อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตัง้ 
  4.3 เป็นผูว้ิกลจรติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
     5. อยู่ในระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง (ใบด า) 
 6. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และถูกคุมขังโดยหมายของศาล 
     7. เคยถูกจ าคุกและพ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นความผิดประมาท
หรือลหุโทษ 
 8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือถือว่ากระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
     9. เคยถูกศาลมีค าพิพากษา หรือค าสั่งอันถึงที่สุดให้ยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้จ าคุกตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 
    10. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าผิด ดังนี้ 
  10.1 ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในราชการ หรือต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือ
กฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 
  10.2 ความผดิเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย 
  10.4 กฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลติ น าเขา้ ส่งออก ผู้คา้ 
  10.5 กฎหมายว่าดว้ยการพนันในฐานเป็นเจ้ามือ เจ้าส านัก 
  10.6 กฎหมายว่าดว้ยการคา้มนุษย์ 
  10.7 กฎหมายว่าดว้ยการฟอกเงนิ 
     11. เคยต้องค าพิพากษา อนัถึงที่สดุ ว่าทุจริตการเลอืกตั้ง 
 12. เปน็ขา้ราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ า 
 13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
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 15. เปน็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 
 16. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
 17. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง มีค าพิพากษาว่าร่ ารวยผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 18. ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยพ้นโทษ 
ยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
 19. เคยถูกถอดถอนจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย มายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
 20. อยู่ระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และพ้นมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
 22. เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 23. เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย 
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท าให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่ นนั้น  หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่ นโดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่ า 
เป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 
 24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะจงใจ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายอย่าง
ร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
 25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทอดทิ้ง หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีต าแหน่ง 
หรือแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 26. ไม่มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก าหนด 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้มีสัญชาติไทย หรือถ้า
ได้สัญชาติไทยมาโดยการแปลงสัญชาติก็ต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง และ
ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง กรณีการ
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน
เลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
 1. ตรวจสอบรายชื่อ และล าดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 
 2. ยื่นบัตรประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 
โดยมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจ าตัว
ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 3. รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ 
 4. ท าเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาท x เลือกผู้สมัครเพียง
หมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกใครให้ท าเครื่องหมายกากบาท x ในช่องไม่เลือกผู้ใด 
 5. หย่อนบัตรด้วยตนเอง เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และหย่อน
บัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 
การปกครองท้องที่ 
 อนึ่ง ส าหรับการปกครองท้องที่ ซึ่งก็คือการปกครองในระดับต าบล หมู่บ้าน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกหลักในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการบริหารงานในส่วนภูมิภาคไว้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ดูแลปัญหาทางด้านสังคมต่างๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและของรัฐบาลที่ลง
ไปสู่ประชาชนในต าบล หมู่บ้าน รวมทั้งท าหน้าที่ในฐานะคนกลาง ตัวเชื่อม ประสานงานกับประชาชน
แทนหน่วยงานภาครัฐ และสะท้อนความต้องการของประชาชนไปสู่ภาครัฐ ดังนั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงมี
ความส าคัญในฐานะนักปกครองท้องที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักปกครองท้องถิ่น 
 การเลือกก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมัยก่อนชาวบ้านจะใช้ยกมือโหวตว่าจะให้ใครด ารงต าแหน่ง 
ต่อมาเมื่อความเจริญเริ่มเข้าสู่ชนบทมากขึ้น การคมนาคมสะดวกขึ้น จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการเลือก
ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านจากการยกมือโหวต มาเป็นกาบัตรเลือก แล้วหย่อนลงหีบเหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส., 
ส.ว. และการเลือกตั้งท้องถิ่น ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 2475 (แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551) ได้ก าหนดวิธีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้ราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้เลือก โดยผู้ที่
จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อาทิ มีสัญชาติไทยโดย
การเกิดมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือก มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ าและมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
จนถึงวันเลือก รวมทั้งจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
ก าหนดไว้ เช่น ไม่เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ กฎหมายป่า
สงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานความเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเสียสิทธิในกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น แต่ใน
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ส่วนการเลือกก านันนั้น ให้มาจากผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้น ได้คัดเลือกกันเอง ให้ผู้ใหญ่บ้านคนใด
คนหนึ่งที่มีความเหมาะสมขึ้นเป็นก านัน ซึ่งปัจจุบันทั้งก านันและผู้ใหญ่บ้าน สามารถด ารงต าแหน่งได้จน
ครบอายุ 60 ปี โดยกรมการปกครองจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกๆ 
4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 
 นอกจากประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยตรงแล้ว ทั้งการเข้าร่วม
ด้วยตนเองตามล าพัง และการร่วมกับผู้อื่นในการแสดงพลังการมีส่วนร่วมแล้ว ประชาชนยังสามารถ  
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยอ้อมผ่านตัวแทน โดยการเลือกตั้งตัวแทนทั้งระดับชาติ คือ         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และตัวแทนระดับ
ท้องถิ่น คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมือง
พัทยา และกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ไปท าหน้าที่ตามที่ประชาชนมอบหมาย 
 ในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ควรไปท าหน้าที่
เลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เพ่ือเลือกให้ได้ตัวแทนที่ดีและมีคุณภาพเหมาะสมไปท าหน้าที่เพ่ือ
ส่วนรวม หากนอนหลับทับสิทธิไม่ไปเลือกตั้งก็จะขาดโอกาสในการเลือกตั้งตัวแทนที่ดีเข้าไปท าหน้าที่
แทนตน หรือได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เลือกตัวแทนอย่างขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบครอบว่า
ควรจะเลือกใคร คนแบบไหน พรรคการเมืองใด เข้าไปท าหน้าที่อะไรจึงจะเหมาะสม หรือยอมรับเงิน
แล้วไปเลือกผู้สมัครที่ซื้อเสียง หรือการเลือกตามกระแสนิยมโดยไม่ได้พิจารณาถึงนโยบาย ประวัติภูมิ
หลัง จุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมืองก็จะได้ตัวแทนที่ไม่ดี ไม่มีคุณภาพเข้าไปสร้างความเสียหาย
เดือดร้อนให้แก่บ้านเมืองและตัวเราได้ นอกจากนั้น เมื่อได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็ต้องติดตามตรวจสอบ
การท าหน้าที่ของตัวแทนด้วยว่า ได้ท าหน้าที่สมดังที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้หรือไม่ ได้ท าตามที่ 
“รับปาก” หรือท าตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้หรือไม่ พฤติกรรมหรือการท างานในสภาเป็นอย่างไร 
กระท าผิดจรรยาบรรณหรือประมวลจริยธรรมหรือไม่ เป็นต้น 
                ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมการเมืองระบบตัวแทนหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งนั้น 
ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง เช่น  
 ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ศึกษาและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายของผู้สมัครและพรรคการเมือง การศึกษาและสังเกตการณ์การหาเสียงของผู้สมัครและ
พรรคการเมือง การสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการทุจริตท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง กระตุ้นเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ  
 ช่วงระหว่างการเลือกตั้ง นอกจากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทัน โดยใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการเป็นตัวแทน ซื่อสัตย์สุจริต 
และหาเสียงโดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมโดยการสังเกตการท าหน้าที่ของ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นอาสาสมัครองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง ทั้งในระหว่างการ
ลงคะแนนและการนับคะแนน สังเกตการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สังเกตพฤติกรรมของผูส้นบัสนนุ
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(หัวคะแนน) ผู้สมัครและพรรคการเมือง(หัวคะแนน) ทั้งนี้ในการสังเกตการณ์ดังกล่าวต้องระมัดระวัง
ไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ก้าวก่ายหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ช่วงหลังการเลือกตั้ง เมื่อเลือกได้ตัวแทนแล้วประชาชนต้องติดตามตรวจสอบการท างาน
ของตัวแทนว่าได้ท าหน้าที่อย่างเหมาะสมกับความเป็นตัวแทนของประชาชนหรือไม่ เช่นการเข้าประชุม
ประจ าสม่ าเสมอ การอภิปรายและการลงมติในสภา การท าหน้าที่กรรมาธิการ การรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพ่ือเสนอฝ่ายบริหารแก้ไข การท าหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายค้านในสภา โดย
การศึกษาหาข้อมูลจากสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนบ้าน 
การถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา นอกจากนั้นประชาชนสามารถสนับสนุนเสนอแนะการท างานของ
ตัวแทน รวมทั้งหากพบว่าตัวแทนท างานขาดประสิทธิภาพ ทุจริ ตคอร์รัปชั่น หรือไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไปก็สามารถคัดค้าน ต่อต้านตามสิทธิ เสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ
ได้ รวมถึงยื่นเรื่องต่อประธานสภาเพื่อร้องเรียนกล่าวหาได้ 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อมมิได้มีความหมายเฉพาะการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือมีส่วนร่วมผ่านทางตัวแทนเท่านั้น อีกทั้งในความเป็นจริงยังมีคนจ านวนมากที่ไม่มี
สิทธิเลือกตั้ง (อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามต่างๆ) หรือบางคนมีสิทธิแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ 
แต่เมื่อกระบวนการเลือกตั้งหรือการใช้อ านาจอธิปไตยของประชาชนได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ถือว่าคนไทยทกุคน
มีฐานะเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยย่อมต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งหรือผลจากการ
กระท าของตัวแทนของตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

145 คู่มือวทิยากร “หลักสตูรพลเมืองคณุภาพ” พ.ศ.2563 
ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ใบความรู้ที ่3.3 
บทบาทของพลเมืองในการตรวจสอบการเลอืกตั้ง 

 
 ในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น มักจะ
ปรากฏว่า มีข่าวการกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อห้าม ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่เป็นประจ า          
ซึ่งน าไปสู่การร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้ง การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง แม้กระทั่งเกิดการต่อต้าน
การเลือกตั้งก็เคยมี ดังนั้น พลเมืองผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยจึงควรต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยการร่วมติดตามสอดส่องและตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ    
เที่ยงธรรม ปราศจากการกระท าผิดกฎหมายหรือการเอารัดเอาเปรียบในการเลือกตั้ง ซึ่งการติดตาม
สอดส่องและตรวจสอบการเลือกตั้งนั้นพลเมืองควรมีความรู้เบื้องต้น หรือเรียกว่ารู้เท่าทันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง เพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ภายใต้
หลักการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจในข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้ง   
การหาข่าว การให้ข้อมูลชี้เบาะแสต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
1. การแสวงหาข่าวสารข้อมูลในการเลือกตั้ง 
  1.1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการข่าว 

 1) ข่าว หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค ากล่าว ค าเล่าลือ 
หรือค าบอกเล่าที่เป็นประโยชน์ท าให้เราทราบเรื่องราวนั้นๆ 
 2) ข่าวสาร หมายถึง การบรรยายเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการตรวจการณ์ 
การสื่อสาร การรายงาน ค าเล่าลือ ความคิดเห็น เอกสาร วั ตถุ ภาพถ่าย แผนผัง แผนที่ และจาก
แหล่งข่าวอื่นๆ 
 3) ข่าวกรอง หมายถึง ผลอันเกิดจากการรวบรวม การประเมินค่า การวิเคราะห์ การสนธิ 
และการตีความข่าวสารทั้งมวลที่ได้รับมา 
 ข้อแตกต่างระหว่าง ข่าว ข่าวสาร และข่าวกรอง จากค านิยามศัพท์ ข่าว เป็นเพียง
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เมื่อมีการส่งต่อให้บุคคลอื่นทราบก็เรียกว่า ข่าวสาร แต่เมื่อได้น ามา
เข้ากรรมวิธี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าเพื่อความถกูตอ้งแม่นย ามากขึน้ จะเป็น ข่าวกรอง  

     1.2 วิธีการแสวงหาข่าวสาร  
 1) การสืบค้น คือการค้นคว้าหาข้อมูลตัวบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น     
โดยสืบค้นจากแหล่งต่างๆ เท่าที่จะหาได้ เช่น ข้อมูลของทางราชการ บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใบสมัครรับ
เลือกตั้ง อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 2) การสังเกต ต้องรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องติดตามข่ าวสารเหตุการณ์
ตลอดเวลา เมื่อได้รับทราบหรือพบเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต้องจดบันทึกไว้ และแสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติม 
 3) การถามซักถามหรือสัมภาษณ์ เป็นการถามเพ่ือทราบรายละเอียด ต้องพูดจาได้
ชัดเจน แจ่มแจ้ง มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถตั้งค าถามได้เหมาะสม ทั้งนี้ จะเป็นการ
ถามโดยตรง หรือลวงถาม หรือชักชวนพูดคุยก็ได้ ตามแต่สถานการณ์ 
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 4) การสะกดรอยตาม เป็นการติดตามเป้าหมายไปเพ่ือทราบว่าไปท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร ทั้งนี้ การสะกดรอยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะหากเป้าหมายรู้ตัวอาจไม่ได้ข่าวสาร
หรืออาจเกิดอันตรายได้ 
 5) การใช้เครื่องมือช่วยเหลือในการหาข่าว เช่น เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายภาพ กล้อง
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO)  โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น     
 1.3 การปฏิบัติตัวในการแสวงหาข่าวสาร  
 1) ท าตัวให้กลมกลืนกับพื้นที่ ไม่ท าตัวเป็นที่สังเกต ตั้งแต่การแต่งตัว การพูดคุย     
การกิน การอยู่ พฤติกรรมอื่นๆ ให้กลมกลืน 
 2) มีความพร้อม ตื่นตัวอยู่เสมอ ช่างสังเกต และจดจ า เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้หา
ข่าวต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมเสมอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม 
 3) ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ตกข่าว 
 4) รู้จักจุดอ่อนของตนเอง เมื่อรู้แล้วให้หาทางป้องกันแก้ไขเสีย เช่น ชอบดื่ม ชอบคุย 
พูดมาก อาจท าให้ความลับรั่วไหลหรือเป็นอันตรายได้ 
 5) การอ าพราง เป็นการกระท าเพ่ือปิดบังไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามหรือบุคคลเป้าหมายรู้ว่า
เราก าลังรวบรวมข่าวสารอยู่ โดยอาจท าให้เข้าใจเป็นอย่างอื่น เช่นการอ าพรางตัวเองเป็นคนผ่านทาง      
ไปเยี่ยมญาติ เพ่ือน คนรู้จัก เป็นต้น 
 6) สิ่งส าคัญที่สุดคือต้องรู้จักวิธีการรักษาความปลอดภัยของตัวเองและข้อมูลข่าวสาร
ได้มา 
 1.4 การแสวงหาข่าวสารในการเลือกตั้ง 
      1.4.1 ก่อนวันเลือกตั้ง 
      ตั้งแต่ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือประกาศให้มีการเลือกตั้ง ควรสอดส่องและ
สังเกตเหตุการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น  
      - การเปิดตัวผู้จะสมัครรับเลือกตั้ง  ในพ้ืนที่มีบุคคลใดบ้างที่ได้ประกาศตัว เปิดตัว 
หรือแนะน าตัวว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร  
      - การจัดตั ้งหรือทาบทามบุคคลให้เป็นหัวคะแนน   ในพื้นที ่มีการจัดตั ้งหรือ
ทาบทามบุคคลใดเป็นหัวคะแนนหรือผู้สนับสนุนของผู้สมัครหรือไม่ เป็นใครบ้าง    
      - การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่มีใครบ้าง ประวัติความเป็นมา
ของแต่ละคนอย่างไร      
      - การหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครใช้วิธีการใดในการหาเสียงเลือกตั้งบ้าง  มีใครช่วยหา
เสียง มีใครเป็นหัวคะแนน  
      - พฤติกรรมของผู้สมัคร หัวคะแนน หรือผู้สนับสนุน มีการกระท าใดที่น่าจะเข้าข่าย
เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
  1.4.2 วันเลือกตั้ง 
  ในวันลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งควรมีการไปสังเกตการณ์บริเวณ
ใกล้เคียงสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง (โดยไม่เป็นการไปก้าวก่ายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) 
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             - การลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น จ านวนผู้มาลงคะแนน ความสงบเรียบร้อย
ของการลงคะแนน ขั้นตอนการลงคะแนนถูกต้องหรือไม่ มีคนสวมสิทธิมาลงคะแนนแทนกันหรือไม่  
  - ความเคลื่อนไหวของผู้สมัคร หัวคะแนนหรือผู้สนับสนุน เช่น มีผู้สมัคร หัวคะแนนหรือ
ผู้สนับสนุน มาเคลื่อนไหวในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ มาท าอะไร พฤติการณ์
เป็นอย่างไร มีการหาเสียงหรือแจกเงินหน้าที่เลือกตั้งหรือไม่  
  - การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เช่น ได้ด าเนินการลงคะแนน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือไม่ มีการกระท าที่เป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
อย่างใดหรือไม่     
  - หลังจากการปิดการลงคะแนนแล้วควรติดตามสังเกตการณ์การนับคะแนนว่าการนับ
คะแนนเป็นไปโดยถกูต้องหรือไม่ การประกาศผลการนับคะแนนถูกต้องตรงกับผลการนับคะแนนหรือไม่   
  1.4.3 การบันทึกเหตุการณ์ 
   หากพบการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ควรจัดท าบันทึกสาระส าคัญของ
เหตุการณ์ (เท่าที่ท าได้) ซึ่งโดยหลักการแล้วควรจะต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
   1) ใคร (WHO) ใครบ้างอยู่ในเหตุการณ์ 
   2) ท าอะไร (WHAT) บุคคลเหล่านั้นมีใครท าอะไรบ้าง 
   3) ที่ไหน (WHERE) เหตุเกิดขึ้นที่ใดอธิบายพื้นที่ให้ชัดเจน 
  4) เมื่อใด (WHEN) เหตุการณ์เกิดขึ้น ณ เวลาใดบ้าง 
   5) อย่างไร (HOW) เกิดขึ้นอย่างไร 
   6) ท าไม (WHY) ท าไมถึงเกิดเรื่องดังกล่าว (เพราะอะไรมูลเหตุจูงใจ) 
  อย่างไรก็ตามในบางครั้งการบันทึกเหตุการณ์อาจไม่มีความจ าเป็นจะต้องครบทั้ง      
6 ประเด็น ตามข้างต้นก็ได้ ทั ้งนี ้การบันทึกเหตุการณ์ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที ่เกิดขึ ้นจริง              
ไม่สอดแทรกความเห็นส่วนตัวเข้าไปจนท าให้ข้อเท็จจริงผิดเพ้ียนไป  
 1.5 ข่าวปลอม/ข่าวเท็จ/ข่าวลวง (FAKE NEWS)  
 ข่าวปลอม/ข่าวเท็จ/ข่าวลวง คือข่าวที่มีเนื ้อหาที ่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว     
โน้มน้าวชักจูง โฆษณาชวนเชื่อ เนื้อหามุ่งโจมตีฝ่ายตรงข้าม เป็น เรื่องราวที่ถูกคัดและสร้างขึ้นเพ่ือให้
เข้าใจผิด สร้างอคติ ทั้งทางลบและบวก สร้างความแตกแยกชิงชัง ความเข้าใจผิดต่างๆ ข้อมูลมีทั้งจริง
บ้างและไม่จริงบ้างปะปนกันไป ยากจะตรวจสอบหรือค้นหาต้นตอ อาจมีคนตั้งใจท าเนื้อหาข้อมูลเท็จ
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง และบางคนรับข่าวมาแล้วแชร์เนื้อหาผิดๆ นั้นออกไปโดยไม่ได้
ตั้งใจ ซึ่งในการเลือกตั้งก็ปรากฏว่ามีข่าวปลอม/ข่าวเท็จ/ข่าวลวง เป็นจ านวนมากเช่นกัน ดังนั ้น 
พลเมืองจึงควรมีความรู้เบื้องต้นในการสังเกตหรือตรวจสอบว่าข้อมูลใดเป็นข่าวปลอม/ข่าวเท็จ/ข่าวลวง 
 1.5.1 การตรวจสอบข่าวปลอม/ข่าวเท็จ/ข่าวลวง ทั่วไป 

      1) พิจารณาความสมเหตุสมผล ใช้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ส่วนตัว
พิจารณาเนื้อหาของข่าวนั้นๆ ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าหากว่า
เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากเกินไป หรือมีโอกาสเป็นจริงได้ยากก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นข่าวปลอม/ข่าวเท็จ/
ข่าวลวง นอกเสียจากว่าจะมาจากแหล่งข่าวหรือส านักข่าวที่เชื่อถือได้จริงๆ 
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 2) ควรตรวจสอบดูว่าข่าวดังกล่าวนั้นมีต้นตอมาจากแหล่งไหน แหล่งที่มาของ
ข่าวว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งเปรียบเทียบกับแหล่งข่าวอื่นๆ (เท่าที่หาได้) เพ่ือดูว่า
เนื้อหาถูกต้องตรงกันหรือไม่ มีการบิดเบือนหรือไม่ หรือมีแหล่งข่าวอื่นยืนยันในเรื่องเดียวกันอีกหรือไม่ 
ซึ่งหากเป็นข่าวที่เล่าลือมาโดยไม่มีที่มาที่ไป ไม่ทราบว่าต้นข่าวมาจากไหน ไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออื่น
ยืนยันเรื่องดังกล่าวก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นข่าวปลอม/ข่าวเท็จ/ข่าวลวง 

 3) พิจารณาความเป็นกลางในการเสนอหรือเผยแพร่เนื้อหาข่าว ในบางข่าวนั้น
ความเป็นกลางของผู้น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวนั้นก็มีผลต่อข่าวเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นข่าวปลอม/
ข่าวเท็จ/ข่าวลวงทั้งหมด แต่การน าเสนอหรือเผยแพร่มีอคติหรือความล าเอียงก็อาจท าให้เนื้อหาของขา่ว
มีการเสริมแต่งจนเกิดความบิดเบือนและไม่ตรงกับความเป็นจริงได้เหมือนกัน 

 4) มีการแก้ข่าวโดยน าพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือออกมาพิสูจน์หักล้างข่าว
ดังกล่าว 
  1.5.2 การตรวจสอบข่าวปลอม/ข่าวเท็จ/ข่าวลวง ในสื่อสังคมออนไลน์  

        1. ประการแรกก่อนเลยให้ดูว่าข่าวดังกล่าวเป็นลิงค์จากเว็บไซต์ใด เป็นเว็บไซต์
หรือส านักข่าวที่มีชื่อเสียงหรือไม่ ถ้าหากเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าไม่ใช่ข่าวปลอม 
นอกเสียจากว่าจะเป็นการลงข้อมูลผิดพลาด แต่ก็ต้องระวังเว็บไซต์ที่ตั้งใจใช้ชื่อลอกเลียนแบบให้คล้ายกบั
ส านักข่าวชื่อดังด้วย ท าให้อาจเข้าใจผิดว่าเป็นชื่อเดียวกันได้ หรือถ้าหากไม่ใช่เว็บไซต์มีชื่อเสียงก็อาจดูที่
ชื่อผู้เขียนแทนว่ามีข้อมูลส าหรับติดต่อผู้เขียนหรือไม่ ผู้เขียนเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือหรือไม่ 

 2. ตรวจสอบว่ามีเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอื่นที่เผยแพร่ข่าวเดียวกันหรือไม่ หากมี
เพียงแหล่งข่าวเดียว ก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ 

 3. สังเกตรูปภาพ โดยการน ารูปภาพนั้นไปค้นหาจากเว็บไซต์ส าหรับค้นหา
รูปภาพ เช่น TinEye , Google Reverse , Image Search เพ่ือรู้ที่มาของรูปภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือ
ความเกี่ยวข้องกับข่าวที่อ่าน 

 4. ตรวจสอบโดยการน าชื่อข่าว หรือเนื้อความในข่าวมาค้นหา ซึ่งจากผลลัพธ์
การค้นหาผู้ใช้อาจพบเว็บไซต์แจ้งเตือนว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม หรือดูวันที่เผยแพร่ข่าว อาจพบว่า
ข่าวดังกล่าวเป็น ข่าวจริง แต่ถูกเผยแพร่ในอดีต 

 5. อาจพิจารณาขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเพ่ือประกอบการพิจารณา  
โดยการสอบถามบนเว็บบอร์ด หรือติดต่อส านักข่าวที่น่าเชื่อถือให้ช่วยตรวจสอบ หรือสอบถามตรวจสอบ
จากหน่วยงานต่อต้านข่าวปลอม 

 ผู้ใดที่ผลิตข่าวที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอันเป็นเท็จ บิดเบือน และเผยแพร่บนสื่อ
สังคมออนไลน์ อาจเข้าข่ายมีความผิดฐานหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัครใด ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และเข้าข่ายมีความผิด
ตาม พ.ร.บ. การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 การน าข้อความเท็จเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหาย สร้างความตื่นตระหนก กระทบต่อสังคม ส่วนผู้ส่งต่อข้อมูลเท็จ
นั้นก็มีความผิดเช่นเดียวกัน  อีกทั้งหากข้อมูลนั้นท าให้บุคคล องค์กร หน่วยงาน เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูก
ดูหมิ่นเกลียดชังก็ยังอาจจะได้รับโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา     
มาตรา 326    
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2. การให้ขอ้มูลขา่วสารหรอืชี้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมายเลอืกตั้งตอ่ กกต. 
  2.1 ความส าคัญ  
 การให้ข้อมูลข่าวสารหรือชี้เบาะแส เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานควบคุม ก ากับดูแล        
ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เช่น  

- การให้ข้อมูลข่าวสารหรือชี้เบาะแสในเหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้งใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวน หรือการไต่สวน 

- การให้ข้อมูลข่าวสารหรือชี้เบาะแสกรณีเกิดเหตุการณ์ที่เร่งด่วนหรือทราบข้อมูลการ
เกิดเหตุการณ์ล่วงหน้า ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

- ข้อมูลข่าวสารหรือการชี้เบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร
หรือชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2563   
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลข่าวสารและเงินรางวัลผู้ชี้เบาะแส 

 ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายและเงินรางวัล ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล แก่ผู้ชี้
เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562  
  2.2.1 ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 

 เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน หรือไต่
สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือควบคุม ก ากับ ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องมีคุณค่า น่าเชื่อถือ ต้องใช้ความ
พยายามในการแสวงหา ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถหาได้ง่ายหรือปรากฏเป็นการทั่วไป โดยจ่ายใน
อัตราข่าวสารละไม่เกิน 5,000 บาท (ทั้งนี้วิธีการและอัตราการจ่ายค่าข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้) 

  2.2.2  เงินรางวัลในการชี้เบาะแส 
 1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

ใบเหลือง       กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง 100,000 – 200,000 บาท  
   กรณีศาลสั่ง  100,000 – 400,000 บาท 
ใบส้ม  100,000 – 300,000 บาท 
ใบด า/ใบแดง  100,000 – 1,000,000 บาท 
2) การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) 
ใบเหลือง       กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง 100,000 – 200,000 บาท  
   กรณีศาลสั่ง  100,000 – 400,000 บาท 
ใบส้ม  100,000 – 300,000 บาท 
ใบด า/ใบแดง  100,000 – 1,000,000 บาท 
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3) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลต าบล) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

ใบเหลือง       กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง 50,000 – 100,000 บาท  
   กรณีศาลสั่ง  50,000 – 200,000 บาท 
ใบส้ม  50,000 – 200,000 บาท 
ใบด า/ใบแดง  50,000 – 500,000 บาท 
4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ใบเหลือง       กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง 25,000 – 50,000 บาท  
   กรณีศาลสั่ง  25,000 – 100,000 บาท 
ใบส้ม  25,000 – 100,000 บาท 
ใบด า/ใบแดง  25,000 – 250,000 บาท 

  2.3 ช่องทางการให้ข้อมูลหรือชี้เบาะแส 
   กรณีทั่วไป 
   1. แจ้งด้วยตนเองหรือโทรศัพท์ไปที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

ส านักงานคณะกรรมกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
   2. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
   3. แอปพลิเคชั่นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าขึ้น เช่น ตาสับปะรด 
   กรณีรับรางวัล 
   แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานสืบสวนหรือไต่สวนหรือผู้ที่ กกต. มอบหมาย ณ ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
  หากพลเมืองช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง ก็จะท าให้ปัญหาการ
กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งลดน้อยลงหรือหมดไป การเลือกตั้งของประเทศไทยก็จะ
พัฒนาไปสู่การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมสมดังเจตนารมณ์ของประชาชนคนไทยทุกคน         

3. การด าเนินการกรณกีารเลือกตั้งมไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 
ในการเลือกตั้งได้มีมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดหรือทุจริตในการเลือกตั้งไว้อย่างเข้มข้น โดย

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
 3.1 ช่วงก่อนประกาศผล  
      1) การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง)  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า     

การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าผู้สมัครเป็นผู้กระท าการหรือรู้เห็นกับบุคคลอืน่
ในการกระท าดังกล่าว กกต. มีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ (โดยผู้สมัครที่ถูกกล่าวหาหรือได้   
ประโยชน์จากการกระท าผิดนั้นยังเป็นผู้สมัครอยู่) 

 2) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว (ใบส้ม)  ในกรณีที่มีหลักฐาน   
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยผู้สมัครเป็นผู้กระท าการหรือรู้เห็นกับบุคคลอื่น
ในการกระท าดังกล่าว กกต. มีอ านาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครได้ชั่วคราวเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี (โดยผู้สมัครที่ถูกใบส้มสามารถลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถลงสมัครได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน  
1 ปี) 
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 3) การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบด า) หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  (ใบแดง)     
ในกรณี กกต. ให้ใบส้มแก่ผู้สมัครแล้ว ให้ กกต.ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา(การเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว.)  หรือศาล
อุทธรณ์(การเลือกตั้งท้องถิ่น) เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการกระท าผิดตามที่ 
กกต. ยื่นค าร้องให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (โดยผู้สมัครที่ถูกใบด าสามารถลงคะแนนได้แต่
ไม่สามารถลงสมัครได้) หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (โดยผู้สมัครที่ถูกใบแดงไม่สามารถลงคะแนนและไม่
สามารถลงสมัครได้) เป็นเวลา 10 ป ี

 3.2 ช่วงหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
       หลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หาก กกต.ท าการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า   

การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา (กรณีการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว.) หรือศาล
อุทธรณ์ (กรณีการเลือกตั้งท้องถิ่น) เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย โดยศาลจะยึดส านวนการสืบสวนหรือการไต่สวน
ของ กกต. เป็นหลักในการพิจารณา  

1) การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ
เลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าผู้สมัครเป็นผู้กระท าการหรือรู้เห็นกับบุคคลอื่นใน
การกระท าดังกล่าว ศาลมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ (โดยผู้สมัครที่ถูกกล่าวหาหรือได้ประโยชน์
จากการกระท าผิดนั้นสามารถสมัครใหม่ได้) 

2) การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบด า) หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  (ใบแดง)      
ในกรณีศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ใดกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับ
การกระท าของบุคคลอื่นศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (โดยผู้สมัครที่ถูกใบด าสามารถ
ลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถลงสมัครได้) หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  (โดยผู้สมัครที่ถูกใบแดงไม่สามารถ
ลงคะแนนและไม่สามารถลงสมัครได้) เป็นเวลา10 ปี      
4. ข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้งที่ส าคัญ 

หลักกฎหมาย ห้าม จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้
ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร  

โทษ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 20 ปี 

ตัวอย่าง ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครไปถอนเงินธนาคารใบละ 500 บาท มาจ านวน 1,000 
ใบ แนบกับใบหาเสียง เตรียมที่จะน าไปแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ขณะเดินทางจะ
ไปแจกจ่ายเงินดังกล่าว ต ารวจได้ขอตรวจค้นและยึดเงินไว้ เช่นนี้ การกระท าของ
ผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว 

หลักกฎหมาย ห้าม ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง 
หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถาน
สงเคราะห์ หรือ สถาบันอื่นใด เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร   

โทษ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 20 ปี 
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ตัวอย่าง ในงานบุญประเพณีต่างๆของชุมชน ผู้สมัครไปหาเสียงและน าเครื่องดื่มหรือ 
สิ่งของไปช่วยเหลือสนับสนุนงานดังกล่าว เช่นนี้การกระท าของผู้สมัครก็ถือว่าเป็น
ความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว 

หลักกฎหมาย ห้าม ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ เพ่ือจูงใจให้
ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร   

โทษ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 20 ปี 

ตัวอย่าง ผู้สมัครจัดเวทีปราศรัยหาเสียง โดยมีการจ้างวงดนตรี หมอล า ล าตัด ลิเก ไปเล่นในเวที
ปราศรัยเพ่ือดึงดูดประชาชนมาฟังการปราศรัยหาเสียงของตนเอง เช่นนี้การกระท าของ
ผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว 

หลักกฎหมาย ห้าม เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร  
โทษ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ า     

ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 20 ปี 
ตัวอย่าง ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครได้จัดงานวันเกิด มีการเชิญชาวบ้านผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งมาร่วมงานและมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่นฟรีตลอดงาน มีการแนะน าตัวผู้สมัคร
ในงานดังกล่าว เช่นนี้การกระท าของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว 

หลักกฎหมาย  ห้าม หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจ
ผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร  

โทษ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 20 ปี 

ตัวอย่าง ผู้สมัครปล่อยข่าวโจมตีผู้สมัครคู่แข่งของตนว่า “เป็นคนไม่ดี มีภรรยาหลายคน เป็นคนขี้
โกง อย่าไปเลือก” ทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง  เช่นนี้การกระท าของผู้สมัครก็ถือ
ว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว 

หลักกฎหมาย  ห้าม มิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง   

โทษ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตัวอย่าง ผู้สมัครให้ทีมงานน าป้ายหาเสียงไปติดตั้งทดแทนป้ายเดิมที่ช ารุด ในช่วงเวลา 19.00 

นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน เช่นนี้การกระท าของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิด
กฎหมายเลือกตั้งแล้ว 

หลักกฎหมาย การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้ เฉพาะใน
สถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนด        

โทษ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ตัวอย่าง ผู้สมัครจะจัดท าประกาศหรือป้ายหาเสียงเกินขนาด หรือปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย       
หาเสียงเกินจ านวนที่ กกต.หรือผู้ที่ กกต. มอบหมายก าหนดไม่ได้ แม้ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงดังกล่าวจะไม่เกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่
ก าหนดก็ตาม 

หลักกฎหมาย  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจากกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ช ารุดหรือเสียหาย  

โทษ   ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
ตัวอย่าง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้งแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนใหม่ จึงฉีกบัตรเลือกตั้งทิ้ง

แล้วไปขอบัตรใหม่จากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรณีนี้ไม่สามารถท าได้ 

หลักกฎหมาย  ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน     
ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมา
ลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  

โทษ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตัวอย่าง   ก่อนปิดลงคะแนนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้บอกรายชื่อของผู้ที่ยังไม่มา

ลงคะแนน ให้หัวคะแนนของผู้สมัครคนหนึ่งทราบเพ่ือให้ช่วยไปตามตัวมาลงคะแนน 
กรณีนี้ไม่สามารถท าได้ 

หลักกฎหมาย ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 
18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันเลือกตั้ง  

โทษ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตัวอย่าง จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในเขตเลือกตั้ง ในช่วงตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวัน

ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จะจัดเลี้ยงสุราในงานดังกล่าวไม่ได้ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับ       
การเลือกตั้งก็ตาม 

หลักกฎหมาย ห้าม มิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น
ใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือ
งดเว้น  ไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด   

โทษ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต ่20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ า    
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 

ตัวอย่าง หัวคะแนนมาแจกเงินหรือมาแจกสิ่งของเพื่อให้เลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจะรับไว้ด้วยความเต็มใจหรือรับไว้ด้วยความเกรงใจก็เป็นความผิด  







ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 1  ส านักพฒันาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขท่ี 120 หมู่ 3 ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 10210 
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