พื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สิ่งหนึ่งที่จะทาให้สังคมไทยมีความสงบสุขและเกิดสันติสุขได้ คือ คนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย มีหลักประประชาธิปไตยในการดารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
และดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งการสร้างความเป็นพลเมืองไม่ใช่ การทาให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิ
และหน้ า ที่ ที่ต นเองมี แต่สิ่ งที่ จ ะต้ องทาให้ ป ระชาชนได้เ รี ยนรู้แ ละเข้า ใจอย่ า งถู กต้ องสิ่ งแรกคื อ
“พื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีหลัก 3 ประการ คือ
1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากันมิอาจล่วงละเมิดได้ การมีอิสรภาพ
และความเสมอภาค การยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล โดยไม่คานึงถึงสถานภาพทางสังคม
ยอมรับความแตกต่างของทุกคน
2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความสาคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ การ
มีกฎกติกาที่วางอยู่บนความยุติ ธรรมและชอบธรรม มีหลักนิติรัฐในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูก
ละเมิด
3. รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดยตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่มีคุณลักษณะสาคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
ต่อสังคม การดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้สติปญญญาในการแก้ไขปญญหาด้วย
เหตุและผล ดังนั้น หากประชาชนได้เข้าใจในหลักพื้นฐานความเป็นพลเมือง ทั้ง 3 หลักการที่กล่าว
ข้างต้นอย่างถูกต้องแล้ว และสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็จะทาให้สังคมไทยพัฒนาเป็นสังคม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

หลักพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองประเทศ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องสร้ าง
“ความเป็นพลเมือง” ให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ ดังนั้น ความเป็น “พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย” จึ งมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองต่อสั งคม อีกทั้งดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ซึ่งการสร้างพลเมืองให้มีความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีหลักพื้นฐานอยู่ 3 ประการ ดังนี้
 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม
 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

ทั้งนี้ หลักพื้นฐานดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของการเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้นถึงการดาเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย โดยในแต่ละหลักการมีรายละเอียด
ดังนี้

หลักการที่ 1 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ได้แก่ การยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล โดยไม่คานึงถึงสถานภาพทางสังคม หลัก การ
นี้มีองค์ประกอบย่อย ดังนี้
 สานึกรู้ในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 ตระหนักในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์
 เคารพในความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
 ยึดหลักอดทน อดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คืออะไร
มนุ ษ ย์ น อกเหนื อจากต้ องมี ปญจจั ยสี่ เ พื่ อการดารงชีวิ ตแล้ ว มนุ ษย์ยั งถูก ผลั ก ดันด้ ว ยความ
ปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความเคารพตนเอง (self esteem) และใน
ส่วนนี้ได้นาไปสู่ความรู้สึกของความต้องการมีศักดิ์ศรีนั่นคือ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะ อันสืบเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์และ
เป็นคุณค่าที่ผูกพันอยู่เฉพาะกับความเป็นมนุษย์เท่านั้น โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นใดทั้งสิ้น เช่น เชื้อ
ชาติ ศาสนา ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นจะได้รับความเคารพเสมอไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานะทาง
สังคมอย่างไร และยังคงมีติดตัวบุคคลตลอดไป ทั้งในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่หรือได้สิ้นชีวิตไปแล้ว ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์มีฐานะเหนือกว่าสิทธิเสรีภาพทั่วไป และเป็นคุณค่าที่มิอาจจะล่วงละเมิดได้
การเคารพศัก ดิ์ศรี ความเป็น มนุษย์เ ป็นการยอมรับ ในเกีย รติภูมิข องแต่ล ะบุคคล โดยไม่
คานึงถึงสถานภาพทางสังคม สังคมปญจจุบันมักจะละเลยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะมีการให้คุณค่า
ของคนแตกต่างกัน สังคมทั่วไปให้คุณค่าของความเป็นคนที่สถานภาพทางสังคมของผู้นั้น เช่น เป็น
กานัน นายทหาร นกยกรัฐมนตรี ผู้พิพากษา เป็นต้น สถานภาพทางสังคมของคนแต่ล ะคน ไม่ใช่
ตัวชี้วัดว่ามนุษย์หรือคนนั้นมีศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือไม่ แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ การให้คุณค่า
ความเป็นคนตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดมาพิการ เป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย และเกิดมาเป็นคน
ปญญญาอ่อน หรือยากจน คนทุกคนที่เกิดมาถือว่ามีคุณค่าเท่ากัน ต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคกัน
เพราะการปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมอย่างเสมอภาคกันเป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และหากมีผู้กระทาความผิดก็ต้องว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย ผู้ใดที่ ละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น ผู้นั้นกระทาผิดกฎหมายอย่างรุนแรง กระทาผิดต่อหลักศาสนา และกระทาผิดต่อ
ศีล ธรรม การธ ารงไว้ซึ่ งศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์จะต้ องกระท าโดยรั ฐ ในเบื้อ งต้น ได้ แก่ การ

พยายามขจัดตัวแปรที่จะนาไปสู่ความเหลื่อมล้าในสังคม สิ่งที่รัฐต้องทาให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือต้องทาให้
มนุษย์ที่อยู่ในสังคมอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐดารงชีวิตอย่างมีความสุข
กล่าวได้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง ความมีอิสรภาพในการที่จะกาหนดชะตาชีวิต
ของตนเองทั้งสิทธิในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในความเสมอภาคในด้านต่าง ๆ การได้รับการยอมรับ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยปราศจากเงื่อนไข อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา วัย และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน อันจะนามาซึ่งการถูกลิดรอนสิทธิและความเสมอภาคทางสังคม รวมไปถึงการถูกเลือกปฏิบัติจาก
คนในสังคมนั้น ๆ โดยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่กาเนิด ไม่มีใคร
สามารถพรากสิทธิดงกล่าวจากปญจเจกบุคคล (ความเป็นตัวตน) ได้มนุษย์ ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเอง
ซึ่งควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์หมายถึงอะไร
ความเสมอภาค เริ่มจากแนวคิดที่ว่าคนเรามีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันตั้งแต่เกิด มี
ศักยภาพ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ เปลี่ยนแปลงได้ มนุษย์ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนทาให้สังคม
อยู่รอดจนทุกวันนี้ แต่ละคนล้วนมีคุรูปการ (การอุดหนุนทาความดี) ต่อมวลมนุษย์ตามกาลัง และ
ความสามารถซึ่งแต่ละคน รักชีวิต รักเกียรติศักดิ์ของตน และต้องการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มี
ความสุข สังคมต้องสร้างคุณค่าใหม่ที่เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะแตกต่างหรือ
เหมือนกันประการใด
ความเสมอภาค เป็นคาที่มักได้ยินพร้อมกับคาว่า สิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กลุ่มคาดังกล่าวมีนัยสาคัญต่อการพิทักษ์ประโยชน์ สร้างความสงบ และการอยู่อย่างสันติสาหรับ
มนุษย์ทุกคนพึงได้รับนับแต่การปฏิสนธิไปจนถึงสิ้นชีวิต ความเสมอภาคเป็นหลักสาคัญในการเชื่อม
ประสานสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ
ความเสมอภาค (Equality) คืออะไร ความหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน หมายถึง ความ
เท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนในการได้รับสิทธิพื้นฐานตามหลั กสิทธิมนุษยชน โดยผ่านการปฏิบัติต่อกัน
ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ ด้วยความเคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ความหมายตามหลักกฎหมาย หมายถึง หลักการพื้นฐานของความยุติธรรม ที่กาหนดให้มี
การปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ความหมายตามระบบประชาธิปไตย หมายถึง การที่ประชาชนทุกคนในประเทศมีความ
เสมอภาค หรือความเท่าเทียมกันในเรื่องสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐาน ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่จาเป็นขั้นพื้นฐาน
ต่อการอยู่รอด และพัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชนคือ ปญจจัยสี่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ร่างกาย การนับถือศาสนา การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการ
สังคม การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทยที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ย่อมต้องสอดคล้อง
กับ “วัฒนธรรมของสังคมไทย” หากไม่สอดคล้องกันแล้ว ความเป็นพลเมืองก็ไม่มีความหมาย หรือไม่
เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ดังนั้น การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย จึง
ต้องกระทาควบคู่กันไปกับการสร้าง “วัฒนธรรมของสังคมไทย” ที่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของไทยด้วย
การสร้างวัฒนธรรมให้กับพลเมืองที่สาคัญคือ การสร้าง “วัฒนธรรมทางจิตใจ” เป็นการสร้าง
พลเมืองให้มีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรม สานึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคมและเพื่อนมนุ ษย์และมี
ความรู้มากพอที่จะประเมินว่าการกระทาหนึ่ง ๆ ของตนจะมีผละกระทบต่อส่วนรวมอย่างไร เพื่อจะ
เลื อ กดี ที่ สุ ด ว่ า ตนควรจะท าอะไร และท าอย่ า งไร เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ สั ง คมหรื อ ส่ ว นรวม
ขณะเดียวกันก็มีความกล้าหาญทางจริยธรรมคือ กล้าพูด กล้าเขียน หรือกล้ากระทาในสิ่งที่ตนเชื่อว่า
ถูกต้องดีงามแม้ว่าตนเองจะต้องได้รับผลร้ายจากการพูด การเขียน การกระทาในสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้อง
ดีงามก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องใจกว้าง รับฟญงความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยพร้อมที่จะพิจารณาความเห็น
ที่แตกต่าง โดยพร้อมที่จะพิจารณาความเห็นที่แตกต่างด้วยใจที่เป็นธรรมใจกว้างมากพอที่จะเปลี่ยน
ความคิดเมื่อได้รับรู้เหตุผ ลและข้อเท็จจริงที่ดีกว่า และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในความสาเร็จ
ต่าง ๆ วัฒ นธรรมทางจิ ตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “พลเมืองไทย” เป็นผู้ ที่ “เห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์” บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจคือ มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์ในบริบททางสังคมหรือใน
เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ไม่ใช้มาตรฐานของตนเองในการตัดสินคนอื่นอย่างง่าย ๆ ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลาย และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่อยู่ในบริบทหรือเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่
แตกต่ า ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของทั ศ นคติ ท างการเมื อ ง หรื อ ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเกิดจากสถานการณ์ที่กดดัน เป็นต้น
การสร้างวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างให้พลเมืองมี “วัฒนธรรมทาง
ความรู้” เป็นการเสริมสร้างให้มีความรู้ ให้รู้จักใช้วิจารณญาณ หรือทัศนะวิพากษ์ ความคิดเห็น และ
นโยบายของทุกฝุาย สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างฉลาดสร้างสรรค์ ก็จะทาให้สังคมไทยเป็น
สังคมที่ใช้ความรู้ และใช้สติปญญญาในการแก้ปญญหา แทนการใช้อานาจเป็นหลักเป็นการเปลี่ยน “วิถี
ไทย” จาก “อานาจนิยม” เป็น “ความรู้นิยม” หรือ “ปญญญานิยม”
ในปญจจุบันการนิยาม คาว่า “ความจริง ความดี ความงาม” ในสังคมไทยได้แปรเปลี่ยนไป
เพราะบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทา
ให้เกิดการ “คิดต่าง” คือ คิดต่างบนฐานความเชื่ออีกแบบหนึ่ง โดยไม่พยายามที่จะทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและรอบด้าน นั่นหมายถึง เป็นการ “คิดในกรอบ” หรือ “มองมิติ
เดียว” ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้พลเมืองไทยสามารถที่จะเข้าใจ และมีทัศนะวิพากษ์
ต่อความคิด และต่อความเคลื่อนไหวในเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมเดิมของไทยเรายังมีทัศนะต่อ
ความรู้ คือ การท่องจา ประเด็นความรู้ที่กล่าวถึง คือ การเปลี่ยนจารีตทางความรู้หรือวัฒนธรรมเดิม

ของไทย เป็นวัฒนธรรมทางความรู้ของพลเมืองในระบบประชาธิปไตย จะต้องทาให้การเรียนการสอน
ไม่เน้นการท่องจาเนื้อหาวิชา แต่จะต้องใช้เนื้อหาวิชาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิธีคิดวิธีการสร้าง
ความรู้ ตลอดจนวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ตระหนักว่าคนสามารถมองเห็น “ความจริง” ต่างกัน หรือ
มี “ความจริง” จากหลายมุมมอง ซึ่งแต่ละคนต้องสามารถมองจากมุมมองของคนอื่น ๆ หรือสามารถ
มองจากมุมมองของคนที่มีฐานคิดต่างกัน ไม่คิดว่าเรื่องหนึ่ง ๆ จะต้องมีคาตอบถูกหรือผิดที่ตายตัว แต่
พร้อมจะเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองของตนเมื่อพบคาอธิบายใหม่ที่ดีกว่า
ความอดทน อดกลั้นในความแตกต่าง
ความอดทน มาจากค าว่ า ขั น ติ หมายถึ ง การรั กษาปกติภ าวะของตนไว้ไ ด้ ไม่ว่ า จะถู ก
กระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือน
แผ่นดิน ซึ่งไม่หวั่นไหวว่าจะมีคนเทอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นของเสีย ของหอม ของสกปรกหรือของดีงาม
ก็ตาม งานทุกชิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ที่สาเร็จขึ้นมาได้นอกจากจะอาศัยปญญญาเป็น
ตัวนาแล้ว ล้วนต้องอาศัยคุณธรรมประการหนึ่งเป็นพื้นฐานจึงสาเร็จได้ คุณธรรมนั้นก็คือ “ขันติ”
อดกลั้นในความแตกต่าง หมายถึง การยอมรับความแตกต่างของกันและกันว่าเป็นสิ่งที่ปกติ
ของมนุษย์ ทั้งความแตกต่างในเรื่องกายภาพและในเรื่องพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็น และตราบใดที่ความแตกต่างนั้นไม่ทาความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ใด การไม่กล่าวหาใคร
ง่าย ๆ โดยไม่คิดใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อน ซึ่งการอดกลั้นในความแตกต่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
คนเรามีความเคารพซึ่งกันและกัน อันนามาซึ่งการเห็นพ้องต้องกันที่จะไม่เห็นด้วยกันได้ และสามารถ
สร้างเอกภาพในความแตกต่างของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ และแน่นอนว่าความอดทน อดกลั้น ของ
แต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ขีดจากัดของคนก็ต่างกัน การที่จะตัดสินว่าคนนั้น คนนี้ ไม่มีความอดทน
อดกลั้น จะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านด้วยกัน
จากที่กล่าวข้างต้น ในหลักพื้นฐานความเป็นพลเมือง ของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จึงเป็นการเคารพในความเป็นคน ในความเป็นมนุษ ย์โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่ดูถูก ดูแคลนกัน ไม่ถือ
ยศ ถือศักดิ์ ถือชาติตระกูล ถือชนชั้น และเคารพในความสามารถของกันและกัน เปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถ แสดงความคิดเห็น ให้การยกย่องชมเชย ยอมรับในความแตกต่างและพร้อมที่จะอดทน
อดกลั้น และถ้าคนเราเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นเท่าใด ก็จะเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา อันจะทาให้เกิด
ความรักความปรารถนาดีต่อกัน เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันในสังคม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และร่วมกัน
แก้ไขปญญหาต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้

หลักการที่ 2 การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม
ได้แก่ การให้ ความส าคัญต่อสิทธิ เสรีภ าพ กฎกติกา ของสั งคมที่ทุกคนมีส่ว นกาหนดขึ้น
หลักการนี้มีองค์ประกอบย่อยดังนี้
 รู้ จั กสิ ทธิ และเสรีภ าพของตนเอง โดยรู้ ว่า ตนเองเป็น เจ้ าของอธิ ปไตยและเป็ น
สมาชิกคนหนึ่งของสังคม
 เคารพและปกปูองสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ของผู้อื่น และของชุมชน โดยไม่ให้ผู้
ในล่วงละเมิดอันขัดต่อกฎหมาย
 เคารพกฎกติกาสังคม โดยกฎกติกานั้นต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและความชอบ
ธรรม หากยังมีกฎกติกาใดไม่ยุติธรรมและไม่ชอบธรรม ก็ย่อมสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกตาม
ครรลองหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมาย มิใช่ใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 ยึดหลักนิติรัฐ (Rule of Law) โดยมีหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ของพลเมือง มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคล กลุ่มคน หรือรัฐ
สิทธิ เสรีภาพ คืออะไร
สิทธิ (Rights) หมายถึง สิทธิเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนตามธรรมชาติที่ได้เ กิดมาเป็นมนุษย์
ซึ่งไม่มีใครล่วงละเมิดได้ทุกคนที่เกิดมามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด และต้องมีชีวิตอยู่อย่างสมเกียรติและมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความมีอยู่ของสิทธิตามธรรมชาตินี้ แม้เมื่อยังไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิก็ยังมี
อยู่
เสรีภาพ (Freedom) หมายถึง การที่มนุษย์สามารถทาอะไรก็ได้ภายใต้ของเขตของศีลธรรม
อันดีงาม โดยไม่เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงล้าสิทธิของบุคคลอื่น หรือสิทธิของส่วนรวม เราจึงเห็นว่า
มี ก ารใช้ ค า 2 ค านี้ พ ร้ อ มกั น คื อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ในปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) มักจะใช้คาว่าสิทธิเสรีภาพที่จะแสดง
ความคิดเห็นและแสดงออก หรือสิทธิและเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครับ เป็นต้น
สิทธิ เสรีภาพในความเป็นพลเมือง เป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการที่สามารถเรียกร้องความ
ต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐในฐานะที่เป็นราษฎรของรัฐได้ ซึ่งรัฐมีหน้าที่ให้การสนองตอบในรูปของ
บริการสาธารณะ ถือเป็นสิทธิที่จะร้องของได้ จะรับเอาได้หรือเป็นสิทธิที่ติดตัวมา โดยเกิดขึ้นมาจาก
ความเป็นพลเมืองหรือราษฎรของรัฐ โดยที่รัฐไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือ
ด้วยการเพิกเฉยไม่กระทาการตอบสนองตามข้อเรียกร้องของประชาชน ซึ่งสิทธิและเสรีภาพที่รัฐมี
หน้าที่ในการให้ความคุ้งครองได้ เช่น
- สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
- สิทธิของผู้บริโภค
- เสรีภาพในการชุมนุม

-

เสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะ
สิทธิการรับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ
เสรีภาพการจัดตั้งพรรคการเมือง
สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณสุข และสวัสดีการจากรัฐ
สิทธิในการฟูองหน่วยราชการ
สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐ
สิทธิในการคัดค้านการเลือกตั้ง
สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น
สิทธิในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นมีขอบเขตจากัดตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ตามหมวด 3 และเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามหมวด 5 เท่านั้น
จากที่กล่าวข้างต้นสิทธิเป็นสิ่งที่จะร้องขอได้ หรือจะรับเอาได้ หรือเป็นสิทธิที่ติดตัวมาโดยเกิด
ขึ้นมาจากความเป็นพลเมืองของรัฐ ซึ่งการได้รับความยุติธรรมจากการใช้สิทธิสาคัญกว่าการได้รับ
ประโยชน์จากสิทธิที่เท่ากัน เช่น พลเมืองที่เป็นเด็กได้รับสิทธิการศึกษาภาคบัง คับฟรี แต่พลเมืองที่
เป็นผู้ใหญ่ได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้ง ขณะที่พลเมืองที่ด้อยโอกาสจะ
ได้รับสิทธิการสงเคราะห์จากรัฐ ทั้งที่คนปกติทั่วไปไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว
ดังนั้น สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมือง จึงเป็นสิทธิของพลเมืองที่ไม่จาเป็ นว่าทุกคนจะต้อง
ได้รับประโยชน์เท่ากันหากแต่เป็ นสิทธิอะไรของใครก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบในการ
สนองตอบต่อการใช้สิทธินั้น กล่าวคือ พลเมืองที่เป็นเด็กย่อมสามารถเรียกร้องการศึกษาฟรีในภาค
บังคับจากรัฐได้ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ก็ย่อมสามารถเรียกร้องการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ ดังนั้น สิทธิ
เสรีภาพของพลเมืองจึงเป็นสิทธิที่สงวนไว้ให้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดหาให้ประชาชน
ประชาธิปไตยคือการปกครองระบอบโดย “กติกา” ที่มาจากประชาชน
ระบอบประชาธิป ไตย ต้องใช้ “กติกา” การปกครองโดย “กติกา” คือการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) หรือที่เรียกว่า “นิติรัฐ” ซึ่งหมายถึง รัฐที่มีการปกครองด้วยกฎหมาย
และหลักแห่งกฎหมายที่เป็นธรรม หรือรัฐที่ปกครองโดยกติกา มิใช่ปกครองโดยอาเภอใจ หรือใช้กาลัง
โดยทุ ก คนจะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย และจะมี อ านาจกระท าการใดที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ประชาชนได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อานาจไว้เท่านั้น และเนื่องจากประชาธิปไตยคือ การปกครองโดย
ประชาชน กฎหมายที่ใช้ในการปกครอง จึงต้องมาจากประชาชน กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยจึง
มิใช่คาสั่งของผู้มีอานาจ หากเป็นการตกลงกันของประชาชน ว่าจะอยู่ร่วมกันโดยมีกติกาอย่างไร และ
โดยเหตุที่มีประชาชนจานวนมากจนไม่สามารถจะไปออกกฎหมายด้วยตนเองโดยตรงได้ การออก

กฎหมายจึงทาโดยผ่านผู้แทน และนี่คืออานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่ “ราษฎร” ได้เลือกเข้า
ไปทาหน้าที่ออกกฎหมายแทนตนเอง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการแบ่งอ านาจออกเป็น อานาจนิติบั ญญั ติ (ตรา
กฎหมาย) อานาจบริ ห าร (ใช้ก ฎหมาย) และอานาจตุล าการ (ตีความกฎหมาย) เพื่อให้ เ กิดการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ (checks & balances) ไม่ให้ผู้มีอานาจใช้อานาจได้ตามอาเภอใจ หาก
ต้องใช้ภายใต้กฎหมายหรือกติกาที่มาจากประชาชน ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
จะต้องนาหลักการทั้งหลายเหล่านี้มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญจึงเป็น “กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ”
หลักการที่ 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
เป็ น การตระหนั ก ถึ ง บทบาท หน้ า ที่ แ ละพั น ธกิ จ ของความเป็ น พลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย มีองค์ประกอบย่อยดังนี้
 ทาหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคม เช่น การเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร
เป็นต้น
 กาหนดทิศทางของสังคมร่วมกัน เพื่อนาไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข เช่น การ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ เป็นต้น
 ใช้ห ลั กการประชาธิ ปไตยในการแก้ปญญหาของสั งคม เช่น การมีส่ ว นร่ว มในการ
แก้ปญญหาด้วยเหตุและผลในเวทีสาธารณะ เป็นต้น
 ยอมรับหลักเสียงข้างมากและเคารพสิทธิเสียงข้างน้อย เช่น การเคารพมติที่ประชุม
เป็นต้น
หน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนั้น นอกจากจะมีสิทธิเสรีภาพแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้อีก
ประการหนึ่งคือ หน้าที่และความรับผิดชอบ ในสังคมประชาธิปไตยนอกจากได้กาหนดในเรื่องของ
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพไว้ แ ล้ ว ยั ง ได้ ก าหนดหน้ า ที่ ข องประชาชนไว้ อี ก ด้ ว ย การที่ ต้ อ งก าหนดหน้ า ที่ ข อง
ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐไว้เช่นนี้ก็เพื่ อให้ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้เกิดความ
ตระหนั กว่า ภายใต้การปกครองนี้ ประชาชนจะต้องเสี ยสละความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและความเจริญก้าวหน้าของการปกครองระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดหน้าที่สาคัญ ๆ อัน จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของ
ชนชาวไทยไว้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น กาหนดให้บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังมีหน้าที่ที่สาคัญ
อื่น ๆ อาทิ

1. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. บุคคลมีหน้าที่ปูองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับ
การศึกษาอบรม พิ ทักษ์ป กปู อง และสื บสานศิล ปวัฒ นธรรมของชาติ ภูมิปญญ ญาท้องถิ่น อนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะมีความเจริญก้าวหน้า ไปมากน้อยเพียงใดหรือไม่นั้น
ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความรับผิดชอบของประชาชน ถ้าพื้นฐานความรับผิดชอบของประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ ดี แ ล้ ว การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยก็ มั ก จะขาดเสถี ย รภาพตามไปด้ ว ย ในเรื่ อ งความ
รับผิดชอบนั้นสามารถจาแนกได้ออกเป็น 2 ส่วนคือ ความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
หมายถึง การรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องดารงตนให้อยู่ใน
ฐานะที่ช่วยเหลือตัวเองได้ รู้จักว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ยอมรับผลการกระทาของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและ
ผลเสีย เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความรั บผิดชอบในตนเองย่อมจะไตร่ตรองดูให้รอบคอบก่อนว่าสิ่งที่จะ
ก่อให้เกิดผลดีเท่านั้น
ความรับผิดชอบต่อตนเอง มีระดับแตกต่างกันไป เช่น เด็ก เยาวชนต้องรับผิดชอบในเรื่อง
การศึกษาหาความรู้ การช่วยเหลือครอบครัวเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้ รวมถึงความรับผิดชอบในการเอาใจ
ใส่ดูแลพ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย หรือเครือญาติตามแบบวัฒนธรรมไทย ในวัยหนุ่มสาวยิ่งต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองมากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น การขวนขวายหางานทา การคิดพัฒนาวิชาชีพให้เกิดความ
เจริ ญก้าวหน้ า วัย สู งอายุ ต้ องมีความรับผิ ดชอบในการนาประสบการณ์ชีวิ ตที่ตนเองผ่ านพบมา
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา หรือแม้แต่การอบรมสั่งสอนให้ลูกหลาน เครือญาติประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมต่อสวัสดิภาพของสังคมที่
ตนเองดารงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่สังคมขนาดเล็ก ๆ จนถึงสังคม
ขนาดใหญ่ การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อย บุคคลทุกคนจึง
ต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม ดังต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบี ยบของสังคม การรักษา
ทรัพย์สินของสังคม การช่วยเหลือผู้อื่น และการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น

2. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ได้แก่ การเคารพเชื่อฟญงผู้ปกครอง การช่วยเหลืองานบ้าน
และการรักษาชื่อเสียงของครอบครัว
3. ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ได้แก่ ความตั้งใจเรียน การเชื่อฟญงครู – อาจารย์ การปฏิบัติ
ตากฎของโรงเรียนและการรักษาสมบัติของโรงเรียน
4. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เพื่ อ น ได้ แ ก่ การช่ ว ยตั ก เตื อ นแนะน าเมื่ อ เพื่ อ นกระท าผิ ด การ
ช่วยเหลือเพื่อนอย่างเหมาะสม การให้อภัยเมื่อเพื่อนทาผิด การไม่ทะเลาะและเอาเปรียบเพื่อน และ
การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ ถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองแล้ว
การพัฒนาประชาธิปไตยก็จะไม่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ประเทศใดก็ตามที่ต้องการให้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วประเทศนั้นจะต้องเร่งจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึง ซึ่งประชาธิปไตยจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้นั้น ประชาชนจะต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ด้วย คือ การ
พัฒนาตนเอง การมีวินัย ในตนเอง การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่ วนรวม และการใช้สติปญญญาและ
เหตุผล
การพัฒนาตนเอง ประชาธิปไตยจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้มากน้อยเพียงใดนั้น ปญจจัยสาคัญอยู่
ที่การพัฒนาตนเองของประชาชนเป็นหลัก การพัฒนาตนเองของประชาชน หมายถึง การพัฒนาใน
หลาย ๆ ด้าน แต่การพัฒนาเบื้องต้นที่สาคัญที่สุดก็คือ การพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษา คนที่มี
การศึกษานั้นจะเป็นคนที่มีระบบและระเบียบทางความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เมื่อพบกับปญญหาใด
ปญญหาหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจก็จะใช้ความรู้ที่สั่งสมมานั้นไตร่ตรองเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีหลักมี
เกณฑ์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยคนที่มีความรู้มากเป็นพิเศษ
ทั้งนี้เพราะความรู้ของคนจะช่วยให้การวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏขึ้นในสั งคมเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้น
และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงที่จะตัดสินใจสิ่งใดได้ด้วยความเชื่อมั่นโดยไม่ต้องมีใครมาโน้มน้าว
การมีวินัยในตนเอง สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมของการอยู่ร่วมกันโดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่
ประชาชนช่วยกันเสนอแนวคิด โดยผ่านผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปทาหน้าที่แทน แล้วนากฎเกณฑ์นั้น
ประกาศให้ทุกคนรับรู้ร่วมกันว่าจะต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างไร การที่ประชาชนยอมรับและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นในสังคมประชาธิปไตย ลักษณะเช่นนี้
เรียกได้ว่า ประชาชนในสังคมนั้นเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย
วินัยในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกข้อประพฤติปฏิบัติสาหรับตนโดย
สมัครใจ ไม่มีใครบังคับหรือถูกควบคุมจากอานาจใด ๆ ข้อประพฤติปฏิบัตินี้ต้องไม่ขัดกับความสงบสุข
ของสังคม วินัยในตนเองเกิดจากความสมัครใจของบุคคลที่ผ่านการเรียนรู้อบรม และเลือกสรรไว้เป็น
หลักปฏิบัติประจาตน

การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คนที่อยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุข ควรจะมีคุณธรรมคือ
ความเสียสละ นั่นหมายถึงการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม เพราะถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัว ไม่
เห็นแก่คนอื่นแล้ว ส่วนรวมก็จะเดือดร้อนเมื่อส่วนรวมเกิดความเดือดร้อนเสียแล้ว ความสุขความสงบ
จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
ความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคมต้องมีน้าใจ
เอื้อเฟื้อ เสียสละ แบ่งปญนให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมเครื่อง
ผูกมิตรไมตรี ยึ ดเหนี่ ยวจิตใจไว้ เป็นเครื่องมือสร้างลั กษณะนิสัยให้ เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์สุ ข
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว
การเสียสละเป็นกิจกรรมสาคัญอย่างหนึ่งในสังคม เริ่มตั้งแต่ครอบครัวที่เป็นหน่วยเล็ก ๆ ของ
สังคม ต้องเสียสละความสุขส่วนตัว เสียสละทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลาบากให้แก่กัน
ทั้งในยามปกติและคราวจาเป็น ดังที่เห็นได้จากการเสียสละ บริจาคทรัพย์ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือกัน
มักจะมีการรับบริจาคเพื่อนาเงินหรือสิ่งของ ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น หรือไม่ก็มีการรับบริจาคสิ่งของเพื่อนาไปสร้างเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม บุคคลผู้มีน้าใจเสียสละมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนใน
สังคม ช่วยเหลือเท่าที่เห็นว่าสมควรจะช่วยเหลือได้ เห็นใครควรแก่การช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตามกาลัง
มากบ้างน้อยบ้าง หรือบางครั้งก็ช่วยเหลือด้วยกาลังกาย กาลังทรัพย์ ซึ่งบางครั้งก็ด้วยกาลังสติปญญญา
โดยทุก ๆ ครั้งที่ช่วยเหลือมุ่งจะปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ผู้ที่ฝึกฝนมาดีในเรื่อง
ของการเสี ย สละ ย่ อ มสละได้ โ ดยง่ า ย ไม่ ต้ อ งฝื น ใจ สามารถที่ จ ะท าได้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละที่เหมาะสม ย่อมให้ผลที่ดีเสมอ ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีต่อกัน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ให้หรือผู้รับ คนที่มีน้าใจเสียสละคิดจะเฉลี่ยแบ่งปญนลาภผลและความสุขของแก่ผู้อื่น อยู่เสมอ
นั้น ใคร ๆ ก็อยากคบหาสมาคมด้วย ดังนั้น ผู้ที่มองการณ์ไกลควรพยายามเสียสละแบ่งปญนวันละนิด
เป็นการสร้างนิสัย อุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดีให้แก่ตนเอง ซึ่งอุปกนิสัยนี้จะค่อย ๆ ฝญงลึกลงในจิตใจ
กลายเป็นอุปนิสัยที่มั่นคงทาลายได้โดยยาก
ส าหรั บ ประชาชนในฐานะเป็ นเจ้ า ของประเทศ ที่ มี ห น้ า ที่ ต้อ งเสี ย สละ รั ฐ ได้ ก าหนดให้
ประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐด้วยเหตุที่ประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงต้องเสียภาษีให้กับ
รัฐด้วยจานวนเงินมากน้อยตามที่รัฐกาหนด ซึ่งบางคนอาจจะเสียภาษีด้วยจานวนเงินที่มาก บางคน
อาจจะเสียภาษีเพียงเล็กน้อย หรือบางคนที่มีรายได้น้อยอาจจะไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด การเสีย
ภาษีนับเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เงินภาษี
ดังกล่าวจะเป็นเงินที่รัฐนาไปพัฒนาประเทศ เช่น สร้างถนน จัดให้มีน้าประปา ไฟฟูา โรงพยาบาล
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม การเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมเช่นนี้ บางคนต้องเสียสละมาก บางคนเสียสละน้อย ตามกฎเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ใน
สังคม

การใช้สติ ปัญญาและเหตุผล การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จาเป็นจะต้องอาศัย
ความรู้ ค วามสามารถของประชาชนในการช่ว ยเหลื อ เกื้อ กูล กั น เพื่อ ให้ เ กิด การพัฒ นาเจริญ มาก
ยิ่งขึ้นไป ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยจะเจริญหรือเสื่อมถอยขึ้นอยู่กับ สติปญญญาและการใช้
เหตุผลของประชาชนเป็นสาคัญ โดยทั่วไปแล้ว คาว่า “สติ” กับ “ปญญญา” นั้น มักจะนาไปพูดใน
ความหมายที่รวมกันเป็น “สติปญญญา”
“สติ” ที่เราพูดกันโดยทั่วไป หมายถึง การระลึกได้ การไม่พลั้งเผลอ
“ปัญญา” หมายถึง ความรอบรู้ ปญจจุบันคาว่า “ปญญญา” ยังหมายถึง การรู้เหตุรู้ผล รู้ดีรู้ชั่ว
รู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงการควรไม่ควร รู้คุณรู้โทษ รู้พินิจพิจารณา รู้จักการวินิจฉัย รู้จักการจาแนกแยกแยะ
เป็นต้น
การที่สังคมเกิดปญญหาความวุ่นวายในทุกวันนี้ สาเหตุหนึ่งก็เพราะมนุษย์ขาดสิตยั้งคิด ทาให้
เกิดความพลั้งเผลอไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น จนเกิดความวุ่นวาย
นอกจากสติแล้ว สังคมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังต้องการปญญญาของประชาชนใน
สังคมมาช่วยกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอีกด้วย ปญญญาเป็นสิ่งจาเป็ นสาหรับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง เพราะปญญญาของมนุษย์จะทาให้เกิดการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้า
มากมาย มีการคิดค้นระบอบการปกครองและใช้ปญญญาค่อยปรับเปลี่ยนค่อยพัฒนาให้ระบอบการ
ปกครองเหมาะสมตามยุคตามสมัยมาจนถึงปญจจุบัน นอกจากใช้สติปญญญาแล้ว ยังจะต้องใช้เหตุผลเข้า
มาช่วยในการตัดสินใจในเรื่องที่จะนามาใช้เป็นหลักเกณฑ์กาหนดให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เหตุผล เป็นเรื่องที่มี่ความสาคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องสติ ปญญญา ทั้งสติ ปญญญาและเหตุผล ต่าง
ก็เป็นองค์ประกอบของกันและกัน นั่นคือ เมื่อรู้จักใช้สติ แต่ถ้าขาดปญญญาแล้วสติเพียงอย่างเดียวก็ไม่
สามารถสร้างความเจริญให้กับสังคมได้ ในขณะเดียวกันถ้ามีแต่ปญญญาแต่ขาดสติ มนุษย์ก็อาจจะใช้
ปญญญาไปในทางที่เอารัดเอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมได้ หรือถ้ามีทั้งสติและปญญญา แต่
ไม่รู้จักการไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้ว สติกับปญญญาก็อาจจะทาให้เกิดการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องชีวิต สังคม การเมือง หรือเรื่องอื่น ๆ เกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน

บทสรุป
สั ง คมประชาธิ ป ไตยจะพั ฒ นาได้ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งความเป็ น พลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นโดยประชาชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “พื้นฐานความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย” ที่ถูกต้อง เมื่อมีความรู้แล้ว จะต้องนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต
ตามวิถีสังคมไทย การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีหลักการพื้นฐานอยู่ 3
ประการ คือ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็น
ธรรมและความรั บผิ ดชอบต่อตนเอง ผู้ อื่น และสังคม โดยในแต่ล ะหลักการดังกล่าวที่ชี้ให้เห็นถึง
แนวทางพื้นฐานการปฏิบัติตนของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สมารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้อ งกับ “วัฒนธรรมของสังคมไทย” ด้วย การสร้างความเป็นพลเมือง

ในระบอบประชาธิป ไตย สามารถทาได้ โ ดยการสร้ างวัฒ นธรรมทางจิตใจทางความรู้ ที่จะทาให้
พลเมืองมองเห็นความจริงจากความหลากหลายอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นพันธกิจที่สาคัญมากสาหรับคน
ไทย เพื่ อ ให้ สั ง คมไทยก้ า วพ้ น ความขั ด แย้ ง และร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ สั ง คมไทยให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และหากพลเมืองไทยเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมหรือในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง
โดยใช้สติปญญญา มีเหตุมีผล ยึดหลักอดทน อดกลั้น เชื่อถือศรัทธาซึ่งกันและกัน ปรารถนาดีต่อกัน
รู้จักเสียสละ เมื่อเกิดปญญหาก็ร่วมกันแก้ไขปญญหา รู้และตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตนภายใต้กฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม ก็จะทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพลเมืองมีคุณภาพส่งผลให้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามากขึ้น

