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คําหลัก คําอธิบาย 
ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข
(Constitutional 
Monarchy) 

- ประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หมายถึง ประเทศท่ีใชระบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยท่ีพระมหากษัตริย 
มีพระราชอํานาจในฐานะท่ีทรงเปนประมุขเทานั้น สวนอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารนั้น
เปนของประชาชนท่ีเลือกและมอบอํานาจใหตัวแทนใชอํานาจแทน แตตองใชอํานาจ 
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เนื่องจากประชาชนเห็นความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย เพราะการบัญญัติกฎหมาย การออกคําสั่ง การบริหารราชการในนามของ
ประชาชนดวยกันเอง อาจไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร หรืออาจขาดเอกภาพในการปกครอง
ประเทศได 

หลักอํานาจอธิปไตย
ของปวงชน 
(Popular 
Sovereignty) 
 

- ประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเปนใหญ การถือเสียงขางมาก 
เปนใหญ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) เพราะประชาธิปไตยตั้งอยูบนหลัก
ปรัชญามนุษยนิยมท่ีเชื่อวามนุษยมีคุณคา มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ สามารถท่ีจะปกครองกันเองได 
ไมควรท่ีจะใหอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศไปอยูกับใครคนเดียว หรือกลุมคนสวนนอย 
กลุมเดียว หากแตควรท่ีจะใหประชาชนทุกคนมีสวนในการกําหนดความเปนไปของสังคม 
และประเทศชาติรวมกัน คงเปนไปไมไดท่ีจะใหทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันหมดทุกคน   
หากกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นอยางหนึ่ง แตอีกกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นอีกอยางหนึ่ง บางครั้ง 
การกําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติจําเปนตองเลือกท่ีจะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น ดังนั้นสังคมและประเทศท่ีเปนประชาธิปไตยจึงตองใหสมาชิกทุกคนในสังคมลงมติ 
เพ่ือใหทราบความคิดเห็นของคนสวนใหญ และนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดความเปนไป 
ของสังคมและประเทศชาติ   

คารวธรรม 
  - เห็นคุณคา 
และเคารพศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย 
และสิทธิมนุษยชน 

 
- เดิมมนุษยกีดกัน รังเกียจเดียดฉันท เอารัดเอาเปรียบ ขมเหงรังแก ทํารายประหัตประหารกัน 
เม่ือมนุษยมีอารยะข้ึนจึงไดเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตอกันโดยคํานึงถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน หรือท่ีไทยเราเรียกวา “เห็นคนเปนคน” นั่นเอง  ในอดีต
สังคมตะวันตกมีการทํารายกันอยางปาเถ่ือนมาก จึงตระหนักในเรื่องนี้สูง การเห็นคุณคาและ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนหมายถึงการยอมรับวามนุษยทุกคน ทุกเชื้อชาติ
ลวนมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และมีสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เชน ความเสมอภาคของบุคคล สิทธิในรางกายและ
ชีวิต สิทธิในการศึกษา สิทธิทางสาธารณสุข สิทธิในการยุติธรรม สิทธิในทางศาสนา  
สิทธิทางการเมือง สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ 
ไดรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right – 
UDHR) เม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ 
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คําหลัก คําอธิบาย 
  - ใชสิทธิ 
โดยไมละท้ิงหนาท่ี   

- สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ 
ในท่ีดินแปลงนี้ หรืออํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตอง
ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔) 
- ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีหลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีวามนุษยมีศักดิ์ศรี มีคุณคา จึงใหประชาชน 
มีสิทธิและเสรีภาพมาก ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในฐานะ
เจาของอํานาจสูงสุด แทนท่ีจะมีสวนรวมไดเพียงในฐานะผูใตปกครองเทาท่ีผูปกครองจะอนุญาต
ใหเทานั้น 
- หลายครั้งคนสวนใหญมักคิดถึงสิทธิท่ีจะได สิทธิท่ีจะมีเพียงดานเดียว แตสิทธิในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีสิทธิท่ีจะใหสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีมีประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
ดวย ซ่ึงก็คือหนาท่ี สิทธิและหนาท่ีเปนสิ่งท่ีตองอยูคูกันอยางสมดุลเสมอ บุคคลยอมไมอาจ 
มีสิทธิไดหากไมทําหนาท่ี 

  - ใชเสรีภาพ 
อยางรับผิดชอบ    

- เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการใดๆ ไดตามท่ีตนปรารถนาโดยไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิท่ีจะทําจะพูดได 
โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- ในระบอบเผด็จการประชาชนมักจะถูกจํากัดเสรีภาพ พอเปลี่ยนมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
คนท่ัวไปมักเขาใจวาบุคคลยอมมีเสรีภาพไดอยางเต็มท่ีจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ การใชเสรีภาพ
ของบุคคลนั้นอาจไปกระทบ หรือละเมิดตอเสรีภาพของบุคคลอ่ืนได  หรืออาจกลาวไดวา 
การใชเสรีภาพตองมีความรับผิดชอบกํากับอยูดวยเสมอ อันหมายถึงความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอ่ืน  
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงตองเขาใจถึงหลักการท่ีวา “ใชสิทธิแตไมละท้ิงหนาท่ี” 
และ “ใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ” แตมิไดหมายความวาเสรีภาพของคนอ่ืนทําใหเราตองมี
เสรีภาพนอยลงแตอยางใด เพราะมนุษยท่ีมีอยูคนเดียวและมีเสรีภาพท่ีจะทําอะไรก็ไดตามใจ
ชอบท้ังหมดไมมีอยูจริง  มีแตมนุษยท่ีอยูรวมกับคนอ่ืน  เพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีตองพ่ึงพา
อาศัยกัน  มนุษยจึงตองอยูรวมกันเปนสังคม ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยพึงยินดีท่ีจะใช
เสรีภาพของตนเพ่ือใหคนอ่ืนไดใชเสรีภาพเทาเทียมกับตน 
- สภาพท่ีบุคคลมีเสรีภาพท่ีจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบโดยไมจํากัดนั้นเปนลักษณะของอนาธิปไตย 
ซ่ึงมาจากคําวา “อน” ท่ีแปลวาไมมี และคําวา “อธิปไตย” ท่ีแปลวาอํานาจสูงสุด  “อนาธิปไตย” 
จึงหมายถึงสภาวะท่ีไมมีอํานาจสูงสุด ทุกคนใหญหมด ใครจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ นาจะเปน
ภาวะท่ีจลาจล สับสน วุนวายเปนอยางยิ่ง  ดังนั้นจะเห็นไดวา การเขาใจวาประชาชนควรมี
เสรีภาพท่ีจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบนั้นคืออนาธิปไตย ไมใชประชาธิปไตย 

  - ซ่ือสัตยสุจริต
และมีความโปรงใส    

- ซ่ือสัตย หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง 
สุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ความโปรงใส (Transparency) ในท่ีนี้หมายถึงการเปดเผยความจริง ความพรอมท่ีจะถูก
ตรวจสอบไดท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการทุจริตไดยาก คนในระบอบประชาธิปไตยตองซ่ือสัตยสุจริต 
และมีความโปรงใสดวย มิใชเพียงเรียกรองใหผูอ่ืนซ่ือสัตยสุจริตและมีความโปรงใสเทานั้น 
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คําหลัก คําอธิบาย 
  - ยึดหลัก 
ความเสมอภาค 
และความยุติธรรม 

- เสมอภาค หมายถึง มีสวนเทากัน เทาเทียมกัน 
- ยุติธรรม หมายถึง ความเท่ียงธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล เท่ียงธรรม  
ไมเอนเอียงเขาขางใด ชอบดวยเหตุผล (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยยอมมีความเสมอภาคในความเปนมนุษย เชน สิทธิ 
ทางการเมืองการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในฐานะมนุษยหรือท่ีเรียกวาสิทธิมนุษยชน  
ความเสมอภาคในฐานะท่ีเปนมนุษย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เปนตน  
- การมีความเสมอภาคนั้น มิไดหมายความวาประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองมี 
ความเสมอภาคเสมอภาคกันทุกเรื่องท้ังหมด ความเสมอภาคนี้หมายถึงความเสมอภาคกัน 
ในฐานะมนุษย แตประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอาจมีบทบาท หนาท่ีท่ีแตกตางกันได  
เชน ครูยอมมีความเสมอภาคกับนักเรียนในฐานะท่ีเปนมนุษย และในฐานะท่ีเปนพลเมือง  
แตการท่ีครูเปนผูทําหนาท่ีสอน มอบหมายภารกิจการเรียน วัดและประเมินผลผูเรียน และ
นักเรียนเปนผูเรียน รับมอบภารกิจการเรียน รับการวัดและประเมินผลจากครูนั้น  มิได
หมายความวาครูกับนักเรียนไมเสมอภาคกัน 

สามัคคีธรรม 
  - ยึดหลัก 
ภราดรภาพ 
ปรองดอง สมานฉันท   

- ภราดรภาพ หมายถึง ความเปนฉันพ่ีนองกัน  
- ปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน ตกลงกันดวย 
ความไกลเกลี่ย ตกลงกันดวยไมตรีจิต 
- สมานฉันท หมายถึง ความพอใจรวมกัน ความเห็นพองกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนั้นตองเปนความเสมอภาคท่ียึดหลักความยึดเหนี่ยว
กันในสังคม (Social Coherence) ไมใชความเสมอภาคแบบตัวใครตัวมัน (Individualistic)  
หรือความเสมอภาคแบบไมยอมเสียเปรียบกัน ถาคนหนึ่งได ๕ สวน คนอ่ืน ๆ ก็ตองได ๕ สวน
เทากัน นอยกวานี้เปนไมยอมกัน ตองแยงชิงกัน ขัดแยง ทะเลาะเบาะแวงกัน แตเสมอภาค 
ในระบอบประชาธิปไตยนี้หมายถึงสุขทุกขเสมอกัน หากใครในสังคมมีความสุข คนอ่ืน ๆ 
ก็พรอมท่ีจะสุขดวย และหากใครในสังคมมีความทุกข คนอ่ืน ๆ ก็พรอมท่ีจะทุกขดวย  
พรอมท่ีจะชวยกันท้ังยามสุขและทุกข ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมกีดก้ันกัน  มิใชคอยแตจะอิจฉา
ริษยา ไมใหใครไดเปรียบใครอยูตลอดเวลา ท้ังหมดนี้ก็คือหลักภราดรภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยนั่นเอง  ซ่ึงก็คือความเปนพ่ีนองกัน ไมแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน  
มีความสมัครสมานรักใครกลมเกลียวกัน (Solidarity) 
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองยึดหลักการประสานกลมกลืน (Harmony) คือ 
การกาวไปดวยกัน ทํางาน และพัฒนาไปพรอมกัน ดวยสํานึกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ของสังคม ไมใชจําใจตองประนีประนอม ยอมลดราวาศอกใหกัน อันอาจเปนความจําเปน 
ตองอยูรวมกันท่ีไมยั่งยืน 
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* แตกตาง 
แตไมแตกแยก 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไมจําเปนตองมีความคิดเห็น มีความปรารถนาตองการ
เหมือนกันทุกเรื่อง  ตรงกันขาม ระบอบประชาธิปไตยตองการคนท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
หลากหลาย  เพราะอาจจะทําใหไดทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของสังคมก็ได และถาไมมีความคิดเห็น 
ท่ีแตกตางหลากหลาย  สังคมโลกก็อาจจะไมพัฒนาเลย เชน อาจจะยังเชื่อวาโลกแบนและเปน
ศูนยกลางของจักรวาลอยูก็ได ประชาธิปไตยจึงไมหลบหนีความขัดแยง หากแตประชาชน 
ในระบอบประชาธิปไตยจะตองชวยกันทําใหความขัดแยงนั้นนําไปสูการสรางสรรค  
- ตามหลักประชาธิปไตยสากล หามไมใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ 
แหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

  - ใชหลักสันติวิธี    - สันติวิธี หมายถึง วิธีท่ีจะกอใหเกิดความสงบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตยก็เพ่ือใหประชาชนไมตองทะเลาะ ทําราย 
ประหัตประหารกันดวยความรุนแรงอันอาจนํามาซ่ึงความไมสงบสุข แตกแยกกันท่ัวไป ดังนั้น
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองเรียนรูท่ีจะใชหลักสันติวิธีดวย 

  - ยึดหลักเสียง 
ขางมากและเคารพ
สิทธิของเสียงขางนอย 
(Majority Rule and 
Minority Rights) 

- ฝายท่ีเปนเสยีงขางมาก ไมควรใชเสยีงขางมากละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของฝายเสยีง 
ขางนอย ดังท่ีเรียกวา “ปกครองโดยเสียงขางมากและเคารพสทิธิของเสียงขางนอย (Majority Rule 
and Minority Rights)” เชน ฝายเสียงขางมากไมพึงใชมติเพ่ือจัดสรรงบประมาณใหแกพ้ืนท่ีของ 
พวกตนโดยไมคํานึงถึงความเดอืดรอนและความจําเปนของคนสวนนอย  

  - เห็นความสําคัญ 
ในประโยชนของ
สวนรวม   

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองรูจักแยกแยะประโยชนของสวนตัวกับประโยชนของ
สวนรวม ตามปกติคนสวนใหญมักเห็นประโยชนของสวนตนเปนสําคัญ แตในการอยูรวมกัน 
ในสังคมทุกคนตองเห็นความสําคัญในประโยชนของสวนรวม เชน แมวาผูสมัครรับเลือกตั้ง 
จะหยิบยื่นประโยชนใหแกเราเปนการสวนตัว แตในการใชสิทธิเลือกตั้งเราตองยึดหลักประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ 

  - มีจิตสํานึก 
รวมหมู (Team 
Spirit) และทํางาน 
เปนหมูคณะ (Team 
Working) 

- ประชาธิปไตยตั้งอยูบนพ้ืนฐานการอยูรวมกันในสังคม คนในระบอบประชาธิปไตยจึงตองมี
สํานึกความเปนกลุม เปนสังคมเดียวกันเสมอ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และพรอมท่ีจะรับ
ผลท่ีอาจเกิดข้ึนไดรวมกัน (Accountability) 

  - มีจิตสาธารณะ
(Public-Mindedness) 
และการมีจิตอาสา
(Volunteerism)  
การมีสวนชวยในการ
พัฒนาครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
อยางย่ังยืน 

- ประชาธิปไตยเปนเรื่องของทุกคนในสังคมและสังคมจะอยูรวมกันอยางผาสุกไดนั้น ทุกคน
นอกจากจะมีชีวิตสวนตัวของแตละคนแลว ทุกคนยังตองเสียสละ พรอมท่ีจะเสนอตัวชวยกัน
รับผิดชอบในกิจการท่ีเปนสาธารณะ ท้ังในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ประชาคมโลก 
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ปญญาธรรม 
  - ยึดหลักเหตุผล 
ความจริง และ
ความถูกตอง   

 
- การใชเสียงขางมากนั้นอาจบอกไดแตความชอบ ความพึงพอใจ ความตองการ แตไมสามารถ
ตัดสินความจริง ความถูกตองไดท้ังหมด  ดังนั้น ประชาธิปไตยท่ีดีจําเปนตองตั้งอยูบนหลัก 
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หรือหลักธรรมาธิปไตย ดวยเหตุนี้เสียงขางมากในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงจําเปนตองรับฟงเสียงขางนอยดวยเหตุผล หากเสียงขางนอยมีเหตุผลท่ีดีกวา 
ฝายเสียงขางมากก็ควรท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของเสียงขางนอย และความจริง ความถูกตอง 
การท่ีจะเปนสังคมประชาธิปไตยท่ียึดหลักเหตุผล ความจริง ความถูกตองได คนในสังคม 
มีสติปญญา มีความรู และมีคุณธรรม ดวยการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  - รูทันขอมูล
ขาวสาร
(Information 
Literacy) และ 
รูทันส่ือ (Media 
Literacy) 

- ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสื่อและขอมูลขาวสารมีความสําคัญมากข้ึน คนในระบอบ
ประชาธิปไตยจําเปนตองเห็นความสําคัญ ติดตาม และสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณในขอมูล
ขาวสารเพ่ือใหรูเทาทัน รวมถึงตองรูและเขาใจวิธีการและกระบวนการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศดีพอสมควร เนื่องจากผูผลิตสื่อสามารถใชสื่อและขอมูลขาวสารโนมนาวใหประชาชน
ทุกคนเชื่อ คลอยตาม และทําสิ่งท่ีผูผลิตสื่อตองการ ยิ่งไปกวานั้น ในปจจุบันประชาชน 
ยังสามารถเปนผูผลิตสื่อและเผยแพรขอมูลขาวสารเอง เชน การนําเสนอ หรือแบงปน (Share) 
สาระผานสื่อสังคมสมัยใหมและสื่อออนไลนตาง ๆ การกระทําดังกลาวจะตองกระทํา 
ดวยความมีสติ พิจารณาไตรตรองถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน 

  - ติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 
ทางการเมือง    

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองรูทันขาวสาร โดยเฉพาะขาวสารทางการเมือง 
อยางนอยตองมีขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเมือง เพ่ือใหทราบวา 
มีผลกระทบตอประชาชนอยางไร ประชาชนควรสนับสนุน หรือคัดคาน ควรเตรียมตัวอยางไร 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนตองใชในการตัดสินใจในทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

  - มีความกลาหาญ
ทางจริยธรรม 
(Moral Courage) 
กลาท่ีจะยืนหยัด 
ในส่ิงท่ีถูกตอง 
(Moral 
Assertiveness) 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนอกจากจะตองซ่ือสัตยสุจริตและมีความโปรงใสแลว 
จะตองกลาท่ีจะยืนหยัดในความจริง ความถูกตอง ไมปลอยใหความเท็จ ความไมถูกตองดํารงอยู 
กลาท่ีจะพูด แสดงออก และคัดคาน  ท้ังนี้ ครูตองฝกใหผูเรียนมีความกลาหาญทางจริยธรรม
และกลาท่ีจะยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองอยางมีวิจารณญาณโดยคํานึงถึงความปลอดภัยดวย เพ่ือท่ีจะ
ยืนหยัดในความจริงและความถูกตองใหยั่งยืนมากท่ีสุด 

  - มีทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ  

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ท้ังคิดวิเคราะห 
สังเคราะห เปรียบเทียบ ประเมินคา สืบสาวหาสาเหตุ แกปญหา สรางสรรค รวมถึงทักษะการใช
เหตุผล การตั้งคําถาม การวิจัย การคนควา การรวบรวมขอมูล การโตแยง  อันจําเปนตองใช 
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม เชน การพูดคุยแลกเปลี่ยน เสวนา อภิปราย โตวาที การออกเสียง
ประชามติ การเลือกตั้ง และการมีสวนรวมทางการเมืองอ่ืน ๆ  

  - ทักษะการส่ือสาร
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีทักษะการสื่อสารในระบอบประชาธิปไตย ไดแก  
การฟง การอาน การคนควา การจับใจความ การสรุปความ การยอความ การขยายความ  
การตีความ การแปลความ การพูด การเขียน การโตวาที การอภิปราย การวิจารณ  
การกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน    
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  - พัฒนาความรู 
ความคิด จิตใจ 
พฤติกรรมและ 
การทํางาน 
ของตนเองอยูเสมอ  

- ในระบอบประชาธิปไตยถือวาประชาชนเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ คุณภาพ
ของประชาธิปไตยจึงอยูท่ีคุณภาพของประชาชน ดังนั้น ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
ตองพัฒนาความรู ความคิด เจตคติ พฤติกรรมและการทํางานของตนเองอยูเสมอ จึงจะสามารถ 
ทําใหประชาธิปไตยสําเร็จผลดวยดีได 

  - มีสวนรวม
ทางการเมือง 
อยางสรางสรรค    

- ในระบอบเผด็จการประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางจํากัดเพียงในฐานะผูใตปกครอง  
แตประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีสวนรวมทางการเมืองอยางสรางสรรคในฐานะ
เจาของประเทศไดหลากหลายวิธี แตท้ังนี้ตองพัฒนาประชาชนใหมีสวนรวมทางการเมือง 
อยางมีคุณภาพ 

  - มีความรูพ้ืนฐาน
ทางการเมือง
(Political 
Literacy) 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองมีความรูพ้ืนฐานทางการเมือง ไดแก ความหมาย 
และความสําคัญของการเมืองการปกครอง ระบอบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ  
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครอง
ของไทยในปจจุบัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  
การบริหารราชการแผนดินของไทยในปจจุบัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน สภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหาการเมืองการปกครองของไทย  
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย 

 


