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สาระการเรียนรูแกนกลาง

● สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หนาที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

●  แนวทางสงเสริมใหปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด

● เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธ ิเสรภีาพ หนาทีใ่นฐานะพลเมอืงดี
ตามวิถีประชาธิปไตย (ส ๒.๑ ม.๒/๒)
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๑. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

เป็นการสนองความต้องการพื้นฐานทางธรรมชาติของมนุษย์	 ที่มีความต้องการเกี่ยวกับเสรีภาพ	 

ความเสมอภาค	และการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย	์

	 การด�าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยนั้น	 จะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการ 

และอุดมคติของประชาธิปไตย	 กล่าวคือ	 ต้องยอมรับว่าทุกคนเสมอภาคกัน	 เคารพสิทธิเสรีภาพ

ของกันและกัน	 รวมทั้งจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อครอบครัว	 สังคม	 และประเทศชาติ

อย่างเคร่งครัด

	 อดีตประธานาธิบดีเอบราแฮม	 ลิงคอล์น	 แห่งสหรัฐอเมริกา	 ได้แสดงวาทะเกี่ยวกับค�าว่า	

“ประชาธิปไตย”	 ไว้ว่า	 “ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ

ประชาชน”

	 จากวาทะดังกล่าว	 สะท้อนความหมายของประชาธิปไตยได้ว่า	 “เป็นการปกครองที่ถือว่า

ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกฐานะ และทุกอาชีพ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ 

บ้านเมืองเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการปกครองและการด�าเนินชีวิตของตนเอง”	 ซึ่งสามารถแยก

อธิบายเป็นสองความหมายได	้ดังนี้

	 ๑.	ประชาธิปไตยในด้านการปกครอง	 หมายถึง	 ระบอบการปกครองที่เปิดโอกาส 

ให้ประชาชนมีสิทธิที่จะปกครองตนเองหรือเลือกผู้แทนเข้าไปท�าหน้าที่ปกครองประเทศแทนตน

	 ๒.	ประชาธปิไตยในด้านการด�าเนนิชวีติ	หมายถงึ	การด�าเนนิชวีติของประชาชนตาม

วิถีทางประชาธิปไตย	 อันได้แก่	 การเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน	 การยอมรับความคิดเห็น 

ของผู้อื่น	 และการใช้เหตุผลเป็นหลักในการพิจารณาปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคม	 โดยการใช้ 

เสียงข้างมากเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ	อย่างสันติวิธี

	 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความส�าคัญต่อประเทศในทุกด้าน	 เช่น	

ท�าให้สงัคมและประเทศชาตมิกีารพฒันาไปได้อย่างม่ันคง	และมีความเป็นระเบียบเรยีบร้อย	เพราะ

เม่ือสมาชิกทุกคนในสังคมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	 เสียสละประโยชน ์

ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ	กติกาของสังคม	ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	

มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และมีน�า้ใจต่อกัน	 โดยยึดหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ	 ใช้เป็นพื้นฐาน

ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น	 ก็ย่อมจะท�าให้สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	 เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในสังคม	และย่อมจะท�าให้การด�าเนินงานตามนโยบายต่างๆ	เพื่อ

สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติให้เป็นไปตามที่แถลงไว้ในรัฐสภา	รวมทั้งประเทศไทย

ก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้

	 2



	 ๑.๑	ลักษณะสําคัญของสังคมประชาธิปไตย
	 โดยทั่วไปลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็น	 “สังคมประชาธิปไตย”	 คือ	 สังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ของ

ประเทศมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธปิไตย	ยอมรบั	และเชือ่ม่ันหลักการทางการปกครอง

แบบประชาธิปไตย	

	 สังคมประชาธิปไตยมีลักษณะที่ส�าคัญ	ดังนี้

 ๑) อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน	 หมายถึง	 ประชาชนผู้เป็นพลเมืองของรัฐ
เป็นเจ้าของอ�านาจสูงสุดหรืออ�านาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ	 ประเทศที่ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหรือเป็นแม่บทของ

กฎกตกิาของสงัคม	เพือ่ใช้ก�าหนดแนวทางส�าหรบัฝายปกครอง	ซึง่ในบางประเทศรฐัธรรมนญูอาจ

ไม่ได้จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้

	 ดงันัน้	ลกัษณะส�าคญัประการหนึง่ของสังคมประชาธิปไตย	กคื็อประเทศต้องเปิดโอกาส

ให้ประชาชนปกครองตนเองหรอืเลอืกผูแ้ทนไปปกครองแทนตน	ตามทีร่ฐัธรรมนญูอนัเป็นกฎหมาย

สูงสุดในการปกครองประเทศบัญญัติไว้	 ซึ่งหากประเทศใดที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย	 แต่ไม่

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองประเทศตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด	 เช่น	

ไม่อนญุาตให้ประชาชนแสดงความคิดเหน็	หรอืวิพากษ์วจิารณ์การท�างานของรฐับาลและข้าราชการ	

ก็ไม่อาจถือได้ว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ได้	เป็นต้น

๒) เปนสังคมที่ยึดหลักความเสมอภาค	 สังคมประชาธิปไตยจะยึดหลักการว่า	
พลเมืองทุกคนมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมายในฐานะพลเมืองของรัฐ	ไม่ว่าเชื้อชาติ	ศาสนาใด	

ภาษาใด	ถิ่นก�าเนิดใด	หรือเพศใด	เช่น	ประชาชนทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคนละ
หนึง่เสยีงโดยเท่าเทยีมกนั	และได้รบัการบรกิาร

จากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน	เป็นต้น

๓) เป นสังคมท่ีคนในสังคม
ยึดหลักนิติธรรม	 เป็นหลักในการปกครอง
ประเทศและในการด�าเนินชีวิต	 หมายความว่า	

ประเทศทีป่กครองด้วยระบอบประชาธปิไตยต้อง

มีรัฐธรรมนูญท่ีให้หลักประกันทางกฎหมาย

เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

เอาไว้	 ซึ่งรัฐบาลจะละเมิดมิได้	 เช่น	 ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิในทรัพย์สิน	 เสรีภาพ

ในการนับถือศาสนา	เป็นต้น

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
ประเทศดวยการไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนลักษณะสําคัญ
ประการหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย

	 ๓



การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนับเปนตัวอยางหนึ่งของการสอนใหรูจักการใชเสียงขางมากในการเลือกบุคคลที่จะมาเปน
ตัวแทนของนักเรียน

๔) เปนสังคมที่ยึดหลักการประนีประนอม	สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยจะต้อง
รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	 ไม่ดึงดันแต่ความคิดของตนเป็นส�าคัญ	 พยายามที่จะประสาน

ความคิดของตนให้สอดคล้อง	หรือประสานประโยชน์กับทรรศนะของคนอืน่	เพือ่ปองกนัความขดัแย้ง	

ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนอย่างไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไข	 และต้องใช้เหตุผลให้มากที่สุดในการ

ตัดสินปัญหาต่างๆ

	 หลักการประนีประนอม	 คือ	 การยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี	

ด้วยการยอมผ่อนปรนให้แก่กัน	 ผู้ท่ีมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยต้องไม่นิยมการแก้ไขปัญหาด้วยวิธี

รุนแรง	 เพราะ	 “ปรัชญาประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐานไม่ปรารถนาให้มีการใช้ก�าลัง และการล้มล้าง

ด้วยวิธีการรุนแรง เพราะถ้ามีการใช้ก�าลังและความรุนแรงแล้ว ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษยไม่มีหรือ

ไม่ใช้เหตุผล ซึ่งจะขัดกับหลักความเชื่อขั้นมูลฐานของประชาธิปไตยที่ถือว่ามนุษยมีเหตุผล”

๕) การยอมรับการตัดสินใจของฝายขางมาก	 โดยฝายข้างมากก็จะต้องเคารพ
ความคิดเห็นที่แตกต่างของฝายข้างน้อย	หมายความว่า	 ในประเทศประชาธิปไตยนั้น	ประชาชน

แต่ละกลุม่ทีม่ผีลประโยชน์และอาชพีแตกต่างกนั	ย่อมจะมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัหรอืขดัแย้งกนั

เกีย่วกบัแนวทางการแก้ปัญหาของสงัคมหรือประเทศ	แต่เมือ่องค์กรทีม่อี�านาจตดัสนิชีข้าดปัญหานัน้	

เช่น	 สภาผู้แทนราษฎร	 หรือคณะรัฐมนตรี	 ได้ตัดสินเรื่องที่เป็นปัญหานั้นด้วยเสียงข้างมากแล้ว	

	 ๔



การรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นถือเปนการปฏิบัติตน
ตามแนวทางประชาธิปไตย

ปัญหาความขัดแย้งนั้นก็ควรจะต้องยุติ	 หรือตัวอย่างในโรงเรียน	 ถ้านักเรียนส่วนมากในโรงเรียน

เห็นว่านักเรียนควรช่วยกันพัฒนาโรงเรียนวันละครึ่งชั่วโมง	 แต่ขณะเดียวกันก็มีนักเรียนส่วนน้อย

ที่ไม่เห็นด้วย	นักเรียนฝายข้างมากก็ไม่ควรจะใช้ก�าลังบังคับนักเรียนฝายข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยให้

ปฏบิตัติาม	แต่ควรใช้เหตุผลโน้มน้าว	จูงใจให้นักเรยีนฝายข้างน้อยยนิดปีฏบิติัตามด้วยความเตม็ใจ	

ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น	เป็นต้น

๖) เป นสังคมที่ ยึดหลักการ
เคารพเหตุผล	 คนในสังคมประชาธิปไตยต้อง
เป็นผู้ท่ีเคารพเหตุผลมากกว่าบุคคล	 รับฟัง

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่น	 ร่วมกันเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ทางสังคมโดยใช้

เหตุผล	 หลีกเลี่ยงความรุนแรง	 รวมถึงจะต้อง

ยอมรับว่าทุกคนมีสติปัญญาและเหตุผลในวง

จ�ากัด	 โดยอาจมีทรรศนะที่ถูกต้องในเรื่องหนึ่ง	

และอาจไม่ถกูต้องในอกีเรือ่งหนึง่ได้	ประชาธปิไตย

จะด�าเนินไปได้ด้วยดีก็ต่อเม่ือมีการรับฟังความ

คิดเห็นของทุกฝาย	เพื่อค้นหาเหตุผลและความ

ถูกต้องที่แท้จริงนั่นเอง	เพราะเหตุผลเท่านั้นที่จะจรรโลงให้ประชาธิปไตยด�าเนินไปได้

๗) ประชาชนทกุคนมีความรับผิดชอบตอสวนรวม	ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม
จะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่าตนเป็นเจ้าของประเทศ	และประเทศเป็นของคนทุกคน	

ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบ	 เช่น	 การช่วยกันรักษาสมบัติของ

ส่วนรวมหรือสมบัติสาธารณะ	เช่น	ถนน	สวนสาธารณะ	แหล่งน�้า	เป็นต้น

	 ๑.2	คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
	 ในสังคมประชาธิปไตยนั้น	 ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน	 และทุกคน

ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 สังคมประชาธิปไตยจึงจะสามารถพัฒนา

ก้าวหน้าและอ�านวยความผาสุกให้แก่สมาชิกในสังคมได้	ทั้งนี้	สมาชิกของสังคมควรมีคุณลักษณะ

ที่สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย	 โดยคุณลักษณะที่ส�าคัญของพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย	มีดังนี้

๑) ตองเปนบคุคลทีเ่คารพในเหตุผล	พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยต้องเป็นผูม้ี
คณุลกัษณะทีเ่คารพในเหตผุลของผูอ้ืน่	ข้อเทจ็จริงทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์	รับฟังความคิดเหน็ของทกุฝาย	

เพื่อค้นหาเหตุผลและความถูกต้องที่แท้จริง

	 ๕



๒) ตองเปนบุคคลที่เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย	 พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยต้องเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน	 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ท่ีไม่เป็นธรรมหรือดูหม่ินเหยียดหยามกัน	 ยึดหลักความเท่าเทียมกันในสิทธิ	 เสรีภาพ	 รวมถึง

การมีส่วนร่วมทางการเมือง	ทางเศรษฐกิจ	และให้โอกาสทางสังคม

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยน้ัน ตองเปนบุคคลที่
มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือกันเมื่อพบผูประสบภัย

๓) ตองเปนบคุคลทีม่จีติ

สาธารณะ	 คือ	 มีส�านึกในการมีส่วนร่วมรับรู้
สิทธิ	เสรีภาพ	และหน้าที่ของตน	และของผู้อื่น

ที่อยู่ร่วมเป็นสังคมเดียวกัน	 ตลอดจนเข้าไป

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสงัคมด้วยความเตม็ใจ	

ดังนั้น	 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยต้องมี

ความรับผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเอง	ครอบครัว	

รวมถงึโรงเรียน	ชุมชน	และประเทศชาต	ิมคีวาม

กระตอืรอืร้นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ของชุมชนหรือองค์กรที่สังกัดอยู่	 เช่น	 ร่วมมอื

แก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น	 เป็นต้น	 ดังนั้น	
กล่าวได้ว่า	จิตสาธารณะเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของวิถีประชาธิปไตย

๔) ตองเปนบุคคลที่เคารพกฎหมาย	 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยต้องเคารพ
กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด	 เนื่องจากกฎหมายเป็นเครื่องมือ

ที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ	 เกิดความสงบสุขในสังคม	 รวมทั้งเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ

ประชาชนโดยรวม	ดังนั้น	พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจึงต้องเคารพกฎหมายพร้อมทั้งช่วยกัน

ท�าให้กฎหมายบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 การรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ	

ไม่บุกรุกที่สาธารณะ	ไม่ขับรถผิดกฎหมาย	เคารพกฎ	กติกาเพื่อส่วนรวม	เป็นต้น

๕) ตองเปนบุคคลท่ีมคีณุธรรม จรยิธรรมในการดําเนนิชวีติประจาํวนั	พลเมืองดี	
ตามวิถีประชาธิปไตยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันให้เป็น

ไปตามหลกัศาสนา	วฒันธรรมของชาติ	ของชมุชนทีต่นอาศยัอยู	่อนัเป็นคณุต่อคนทีย่ดึถอืและปฏบิติั

ในการด�าเนินชีวิต	ซึ่งจะช่วยท�าให้สงัคมประชาธิปไตยเปน็สังคมที่มคีวามสงบสขุและเจริญรุ่งเรอืง	

คณุธรรมและจรยิธรรมทีส่�าคญั	เช่น	ความละอาย	ความเกรงกลวัในการกระท�าชัว่	การมคีวามซือ่สัตย์

สุจริตทั้งตนเองและผู้อื่น	เป็นต้น

	 ๖



    

àÊÃÔÁÊÒÃÐ ความสําคัญของพลเมืองดี

พลเมืองดีมีความสําคัญตอประเทศชาติอยางมาก ซึ่งความสําคัญของ

การเปนพลเมืองดีสามารถจําแนกได ๓ ประการ ดังนี้

	 ๑.	 ดานสังคม การเปนพลเมืองดีจะทําใหการอยูรวมกันในสังคม
เปนไปอยางสันติสุข เพราะคนในสังคมจะชวยกันรักษาความสงบเรียบรอย 
และรวมกันพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา หลีกเลี่ยงความขัดแยงในสังคม 
พลเมอืงทีด่จีะปฏิบติัตนใหเปนตวัอยางแกพลเมืองทีป่ระพฤตไิมดี ในดาน
การเสียสละตางๆ เพื่อประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ

	 	 2.	 ดานเศรษฐกจิ พลเมอืงดจีะตองประกอบสัมมาอาชีพ โดยการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด เสียภาษีอากร 

และมีการออมทรัพยไวใชในยามจําเปน

	 		 ๓.	 ดานการเมืองการปกครอง พลเมืองดีจะเปนผูที่เคารพกฎหมาย 
รูจักสิทธิและหนาที่ของตน รวมทั้งไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น พลเมืองดี
จะรูจักใชสิทธิและทําหนาที่ของตนเองตามกฎหมายที่กําหนดไว ตลอดจน
มสีวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินมสีวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ิน



การไดรบัตาํแหนงตางๆ ทีส่งูขึน้ นบัเปนสถานภาพทีไ่ดมา
ดวยการใชความรูความสามารถของบุคคล

ò.  Êถา¹Àาพ º·ºา· Ê·ิธิ เÊรÀีาพ Ë¹Œา·ีè ã¹°า¹ะพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย

	 ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	เราต้องค�านึงถึงสถานภาพ	บทบาท	สิทธิ	หน้าที่	ของตนเอง

อยู่เสมอ	เพราะถือเป็นหัวใจส�าคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	และเป็น

แนวทางที่ท�าให้เราปฏิบัติสิ่งต่างๆ	 ท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ถูกต้องเหมาะสม	 ส่งผลให้สังคม

ส่วนรวมมีความสงบ	 เป็นระเบียบ	 อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 ประเทศมีความมั่นคงและพัฒนา

ได้อย่างยั่งยืน

	 2.๑		ความหมายและความสําคัญของสถานภาพ	 บทบาท	 สิทธิ	
เสรีภาพ	และหนาที่ของประชาชนชาวไทย

๑) สถานภาพ	หมายถึง	ต�าแหน่งทางสังคมที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของ
สังคม	สถานภาพแบ่งออกได้เป็น	๒	ประเภท	คือ	สถานภาพที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	เช่น	เป็นชาย	

เป็นหญิง	เป็นพ่อ	เป็นแม่	เป็นลูก	เป็นหลาน	เป็นคนไทย	เป็นต้น	และสถานภาพที่ได้มาด้วยการ

ใช้ความรู้ความสามารถของบุคคล	เช่น	เป็นครู	เป็นนักเรียน	เป็นแพทย์	เป็นต้น

๒) บทบาท	 หมายถึง	 การปฏิบัติตนตามสถานภาพของตนเอง	 ซึ่งในแต่ละคนก็มี
บทบาทที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไป	และในตัวบุคคลหนึ่งอาจมีบทบาทหลายบทบาท	เช่น	นาย

ด�ารงเดชมีลูกหนึ่งคน	 นายด�ารงเดชมีสถานภาพเป็นพ่อซึ่งมีบทบาทในการเล้ียงดู	 ให้ความรัก

ความอบอุน่	 ให้การศึกษาและอบรมสัง่สอนลูกให้เป็นคนด	ีขณะเดยีวกนัในฐานะทีน่ายด�ารงเดชเป็น

ประชาชนไทยคนหนึง่	นายด�ารงเดชกม็บีทบาท

ในการเป็นพลเมืองดี	 เช่น	 มีความหวงแหนใน

ชาต	ิศาสนา	และสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	ปฏบิตัิ

ตามกฎกติกาบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด	เป็นต้น

๓) สิทธ	ิหมายถึง	ประโยชน์ของ
บคุคลทีก่ฎหมายให้การรบัรองและความคุม้ครอง	

เช่น	 บุคคลผู ้มีสัญชาติไทยมีสิทธิได้รับการ

ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และได้รับการช่วยเหลอืจากรฐั	

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 สิทธิที่จะ

ได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	

สิทธิในการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร	สิทธิในกระบวนการ

ยตุธิรรม	เป็นต้น

	 ๘



พลเมืองดีมีหนาที่พิทักษ ปกปอง และรวมกันสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูสืบไป

การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ ทั้งทาง
รางกาย จติใจ และสตปิญญา และมสีวนสาํคญัในการพฒันา
สังคมใหเจริญกาวหนาตอไปได

๔) เสรีภาพ	 หมายถึง	 ความมีอิสระในการกระท�าของบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย	เช่น	เสรีภาพในการพูด	การเขียน	เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	เป็นต้น

	 สทิธิเสรภีาพเป็นสิง่ทีร่ฐัธรรมนญูให้การรบัรองและคุม้ครองไว้อย่างหลากหลาย	ตราบ

เท่าท่ีไม่ละเมดิสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่	หรอืไม่ขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	รวมทัง้ไม่

กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและกระทบต่อ

ความสงบเรียบร้อย

๕) หนาที่	 หมายถึง	 ภาระหรือ
ความรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตาม

สถานะของแต่ละบุคคล	เช่น	หน้าทีข่องบดิาทีม่ี

ต่อบุตร	 หน้าที่ของชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ	เช่น	บุคคลมหีน้าทีใ่นการเสยีภาษี

บ�ารงุประเทศ	หรอืชายไทยทกุคนมหีน้าท่ีในการ

เกณฑ์ทหาร	 บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ	

ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 บุคคลมีหน้าที่ไปใช้

สทิธิเลอืกตัง้	บคุคลมหีน้าทีพ่ทิกัษ์	ปกปอง	และ

ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ	เป็นต้น

	 2.2		การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสถานภาพ	 บทบาท	 สิทธิ	
เสรีภาพ	และหนาที่

	 ในฐานะพลเมืองดีจะต้องช่วยกันพัฒนา

บ้านเมือง	 เพื่อให้ประเทศไทยน่าอยู่อาศัย	 โดย

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสถานภาพ

บทบาท	สิทธิ	เสรีภาพ	และหน้าที่ของตนอย่าง

เหมาะสม	สามารถกระท�าได้	ดังนี้

๑) การเขารับการศึกษาอบรม
การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์

ทั้งร่างกาย	จิตใจ	และสติปัญญา	เพื่อน�าความรู้

ไปใช้ในการด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุ	และเป็น

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพที่ม่ันคง	 รวมทั้ง

น�าความรูท้ีไ่ด้รบัมาพฒันาประเทศชาติให้เจรญิ

ก้าวหน้าต่อไปได้

	 ๙



การปลูกปาชายเลนเปนการชวยอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ
ของประเทศไดอีกทางหนึ่ง

๒) การปฏบิตัตินตามกฎหมาย	เม่ือทกุคนต่างปฏบิติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ย่อมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคม

๓) การนบัถอืศาสนาและปฏบิตัติามพธิกีรรมทางศาสนาทีต่นนบัถอื	เช่น	การ
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา	 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา	 ถ้าพลเมืองทุกคนปฏิบัติตน

เป็นศาสนกิชนทีด่	ีไม่ละเมดิสิทธิและความเชือ่ถอื

ของศาสนาอื่น	 ย่อมก่อให้เกิดความสงบสุข	

มีความมั่นคงทางจิตใจ	 สามารถเผชิญปัญหา

ต่างๆ	ที่เข้ามาในชีวิต	สามารถจัดระเบียบชีวิต

ในสังคม	 และสามารถควบคุมความประพฤติ

ของตนเองในสังคมได้

๔) การสบืสานศลิปวฒันธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น	 เพื่อน�ามาปรับใช้
ในการด�าเนินชีวิตและถ่ายทอดไปยังสังคมอื่น	

เช่น	ประเพณีวันสงกรานต์	ซึ่งมีการสรงน�้าพระ

และรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	 เป็นการแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะ	 ความกตัญูต่อศาสนา	 และ

ผู้อาวุโส	 เป็นวันรวมญาติพี่น้องที่แสดงถึงความสามัคคีปรองดอง	 และในวันสงกรานต์นี้เป็นช่วง

อากาศร้อนก็แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยที่สามารถเลือกประเพณีที่มีการสาดน�้า	 เล่นน�้ากัน	

เพือ่บรรเทาความร้อน	และเพือ่ความสนกุสนานอกีด้วย	เป็นต้น	ซึง่ประเพณนีีไ้ด้ดงึดดูให้ชาวต่างชาติ

เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย	และท�าให้เป็นฤดูกาลท่องเท่ียวน�ารายได้เข้าสู่ประเทศได้อกีทางหนึง่

๕) การรวมมือในการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อมทางทะเลทีส่วยงาม	เป็นทีช่ืน่ชอบของ

ชาวต่างชาต	ิสามารถน�าชือ่เสยีงมาสูป่ระเทศไทย

ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวน�ารายได้เข้า

ประเทศเป็นจ�านวนมาก	 จึงควรส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด	 ลดการใช้

ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิหาได้ยาก	โดยการหาสิง่อ่ืน

มาทดแทน	เช่น	การใช้แกสธรรมชาติแทนน�า้มัน

เชื้อเพลิง	การปลูกปาชายเลน	เป็นต้น

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอาจสูญหายไป ถาหาก
เยาวชนของชาติไมรวมกันสืบสาน

	 ๑๐
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