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หลักการสำคัญที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

โครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550

สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550

การนำหลักของรัฐธรรมนูญมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน

การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ



การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย

ตามรัฐธรรมนูญ

ความสำคัญของ

รัฐธรรมนูญ

ตัวชี้วัดชั้นปี 

1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ (ส2.2ม.1/1)

2. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ

ปัจจุบัน (ส2.2ม.1/2)

3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

กับตนเอง (ส2.2ม.1/3)

สิทธิของปวงชน
ชาวไทย

เสรีภาพ

หน้าที่



รัฐธรรมนูญของไทย

ความสำคัญของ

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญของไทย

การปฏิบัติตนตาม

สิทธ ิเสรีภาพ และหน้าที่

ในรัฐธรรมนูญไทย

อำนาจอธิปไตย

ในรัฐธรรมนูญ



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

161

รัฐธรรมนูญของไทย ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 


 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการจัดการปกครองของประเทศ สำหรับประเทศไทยนับ

ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

และประกาศใช้รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการ

ปกครองอีกหลายฉบับ เพื่อให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่

เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย บรรดารัฐธรรมนูญ

และธรรมนูญการปกครองที่มีมาทุกฉบับ มีสาระ

สำคัญที่เหมือนกัน คือ การยึดมั่นในหลักการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเทศไทยเป็นราช-

อาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ โดย

อาจมีเนื้อหาแตกต่างกันบ้างโดยเฉพาะเรื่อง

สถานภาพของรัฐสภาและสัมพันธภาพระหว่าง

อำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร เพื่อให้

เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมืองในแต่ละ

ยุคสมัย
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการปกครองประเทศ ซึ่งพลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติตาม 



 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารประเทศ โดยมุ่งถึงการปกครองรัฐหรือประเทศ

อย่างถูกต้องเป็นธรรม รัฐธรรมนูญแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเป็น    

ลายลักษณ์อักษร เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย

เป็นต้น และรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบางครั้งเรียกว่า

รัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี ได้แก่ รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ 
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ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 

 

 

ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ 



 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ การ

กำหนดรูปแบบการปกครองประเทศ โดยกล่าวถึงอำนาจอธิปไตย ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ

บริหาร อำนาจตุลาการ การกำหนดโครงสร้างอำนาจ หน้าที่ และความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ที่

ใช้อำนาจอธิปไตย รวมทั้งการกำหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งความสำคัญ

ของรัฐธรรมนูญสามารถสรุปได้ ดังนี้

 1. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย

แม่บทในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายที่มีฐานะเหนือกว่าบรรดากฎหมายอื่นๆ บทบัญญัติใด

ของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

 2. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดรูปแบบการปกครอง อำนาจ หน้าที่ และการ

ใช้อำนาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่กำหนดรูปแบบโครงสร้างการปกครองของ

ประเทศ กำหนดที่มา รวมถึงการใช้อำนาจอธิปไตย โดยมีบทบัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว

ไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

 3. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน โดยที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ

เสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกัน

และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้น

พื้นฐานของประชาชน เช่น สิทธิ

เสรีภาพในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การ

ศึกษาเรียนรู้ การรับรู้ข่าวสารข้อมูล

เป็นต้น การละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ผู้อื่นกระทำไม่ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้น

จะเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่

ของรฐัหรอืจากการกระทำของประชาชน

ด้วยกัน
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 4. รัฐธรรมนูญในฐานะเป็นเครื่องมือของการปฏิรูปการเมือง เพื่อนำพาประเทศชาติไป

สู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความเจริญมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้โดยการกำหนดกลไก

ต่างๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้องค์กรต่างๆ ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

องค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไปยอมรับในฐานะกฎหมายสูงสุด 



 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 



 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของราช-

อาณาจักรไทย จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

พุทธศักราช 2549 ที่ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นั้นมาจากการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)

ที่ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศไทยสำเร็จเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เห็นว่า มีความจำเป็นต้องกำหนดกลไกการปกครองที่เหมาะสมตาม

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อการฟื้นฟูความรู้รักสามัคคี ระบบ

เศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การเสริมสร้างระบบการตรวจสอบทุจริตที่

เข้มแข็งและระบบจริยธรรมที่ดีงาม และการส่งเสริมการ

ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อให้

เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของบ้านเมืองและกาลสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขั้นตอนในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นได้

มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอน และได้นำ

ความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นข้อคำนึงพิเศษในการยก

ร่างและพิจารณาแปรญัตติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ ง

ได้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ ที่รัฐบาล

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติเห็น

ชอบหรือไม่เห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยฉบับแรกที่กำหนดให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการออกเสียงลงประชามติเพื่อ

รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมพ.ศ. 2550 ซึ่งผล

การออกเสียงลงประชามติของประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศพบว่า ประชาชนร้อยละ 57.81

เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนั้นจึงมีการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช2550 เมื่อวันที่ 24สิงหาคมพ.ศ. 2550 



หลักการสำคัญที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  



 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มีหลักการสำคัญดังนี้

 1.ธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ

 2.ทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาให้สถิตสถาพร

 3. เทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของชาติ

 4.ยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 5.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 6.ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้อำนาจ

รัฐอย่างเป็นรูปธรรม

 7.กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและ

ประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา

 8.มุ่งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม



โครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 



 โครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบด้วยบทบัญญัติ

15หมวดและบทเฉพาะกาลที่เป็นบทใช้บังคับชั่วคราว รวมมี309มาตราดังนี้

 หมวด 1  บททั่วไป (มาตรา1 - 7) 

 หมวด 2  พระมหากษัตริย์ (มาตรา8 - 25) 

 หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา26 - 69)
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 หมวด 4  หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา70 - 74)

 หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา75 - 87) 

 หมวด 6  รัฐสภา (มาตรา88 - 162) 

 หมวด 7  การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา163 - 165) 

 หมวด 8  การเงินการคลังและงบประมาณ (มาตรา166 - 170)

 หมวด 9  คณะรัฐมนตรี (มาตรา171 - 196) 

 หมวด 10 ศาล (มาตรา197 - 228) 

 หมวด 11  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา229 - 258) 

 หมวด 12  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (มาตรา259 - 278) 

 หมวด 13  จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    (มาตรา279 - 280) 

  หมวด 14  การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา281 - 290) 

  หมวด 15  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา291)

  บทเฉพาะกาล (มาตรา292 - 309)



สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 



 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จัดทำขึ้นบนสถานการณ์ที่จะต้อง

นำพาประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ก่อให้เกิดการผูกขาด การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม การ

ดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ขาดคุณธรรมและจริยธรรมการใช้สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนยังไม่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีสาระสำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว โดยดำเนินการใน4แนวทางด้วยกันคือ

 1. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ ด้วยการเพิ่มสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ทำให้การใช้สิทธิและเสรีภาพง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐานการคุ้มครองอย่างชัดเจน รวมทั้งการทำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีความ

ชัดเจนและผูกพันรัฐมากกว่าเดิม และมีการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

เหมาะสมมากขึ้น เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด การที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
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กระบวนการยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนได้รับการ

คุ้มครองชุมชนมีสิทธิฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของชุมชนการลดจำนวนประชาชนที่เข้า

ชื่อถอดถอนนักการเมืองและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น

 2.การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม เดิมนั้นมีการให้

อำนาจแก่ฝ่ายบริหารมากเกินไป การตรวจสอบฝ่ายบริหารก็เป็นไปได้ยาก และการเข้าไปแทรกแซง

การทำงานของระบบข้าราชการประจำ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้น

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงพยายามลดการแทรกแซงข้าราชการลงและการให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

และคณะรัฐบาลเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองให้แก่ประชาชน จำกัด

การผูกขาดอำนาจ และการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็น

อิสระจากการครอบงำจากพรรคการเมือง สามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนอย่างเต็มที่

ด้วยการกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทู้ถาม การ

อภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่วางใจ รวมทั้งการให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปลอดจาก

อิทธิพลของพรรคการเมืองอย่างแท้จริง และการห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

แทรกแซงข้าราชการประจำ 

 3. การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการเพิ่มเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรมในรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดอย่างชัดเจนไว้ว่า หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรม จะถือว่าเป็นความผิด ซึ่งหากเป็นข้าราชการก็จะเป็นความผิดทางวินัย หากเป็น

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในกรณีร้ายแรงก็สามารถถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ การกำหนด

มาตรการเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมือง ได้แก่ การกำหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งครอบคลุมถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย การกำหนดให้แสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง ส.ส. และ ส.ว. ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม จะต้องเปิดเผยให้แก่

สาธารณชนทราบเช่นเดียวกับของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

 4. การทำให้ระบบตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็ง ไม่ถูกแทรกแซง และมีประสิทธิภาพใน

การตรวจสอบมากขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบการสรรหาองค์กรตรวจสอบเพื่อให้มีความอิสระและ

เหมาะสมกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง การจัดให้มีระบบการตรวจสอบการ

ทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และระบบการทำงานของ

องค์กรตรวจสอบให้ดีขึ้น เช่น การให้ ส.ส. สามารถเปิดอภิปรายนายกรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้น โดยใช้

เสียง 1 ใน5และรัฐมนตรี 1 ใน6หรือเมื่อครบ2ปี เป็นต้น
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การนำหลักของรัฐธรรมนูญมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
ของประชาชน 



 รัฐธรรมนูญนอกจากจะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทย ยังมีบทบัญญัติว่าด้วย

การบริหารและการพัฒนาประเทศด้วย ดังนั้นจึงมีบทบัญญัติที่เหมาะสมต่อการนำมาประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินชีวิตของประชาชนดังนี้

 1. การพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันสูงสุดของประเทศ ประชาชนชาวไทยมีหน้าที่ต้อง

ร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 2. การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ประชาชนชาวไทยสามารถเข้ามี

ส่วนร่วมกับกระบวนการทางประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การทำหน้าที่ออกไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งผู้แทนในทุกระดับและการเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 10,000คนเพื่อเสนอร่างกฎหมาย เป็นต้น

 3. การคุ้มครองและป้องกันสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ สามารถที่จะ

ดำเนินการต่างๆ ได้ตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้ แม้ยังไม่มีกฎหมาย

ลูกออกมารองรับประชาชนก็สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นได้ทันที โดยการร้องขอต่อศาล

เช่น ชุมชนมีสิทธิฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำให้การใช้สิทธิ

เสรีภาพมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองอย่างชัดเจน
















ประชาชนมีหน้าที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนของตน 



 4. การทำหน้าที่ของตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประชาชนสามารถปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองที่ดีตามหลักการสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย คือ ปฏิบัติตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดเป็นสังคมประชาธิปไตย
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การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 

 แนวทางการปฏิบัติตนของปวงชนชาวไทยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีดังนี้

 1. ศึกษาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เข้าใจในหลักการต่างๆ ที่

กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วนำหลักการหรือสาระสำคัญเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางประชาธิปไตยในทุกระดับ ประชาชนสามารถ

เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในทุกระดับ เช่น การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิก

ในองค์กรระดับท้องถิ่นจนถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา อันจะยังผลให้ได้ผู้บริหารที่ดีใน

การทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือการปกครองทุกระดับ

 3. การมีส่วนร่วมในการเสนอร่างกฎหมาย โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

10,000คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้

 4. การทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองทุกระดับ ประชาชน

จะต้องช่วยกันสอดส่องตรวจสอบการใช้อำนาจของสมาชิกสภาและผู้บริหารทุกระดับอย่างใกล้ชิด

หากพบว่าสมาชิกสภาผู้ใดใช้อำนาจรัฐไปในทางทุจริต ประชาชนสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบพิจารณาลงโทษ

นักการเมืองเหล่านั้นได้ อนึ่งประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน

มีสิทธิ เข้ าชื่ อร้องขอให้ถอดถอนผู้ ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองได้
 

 

ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย เช่น การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร 

 

 5. การนำหลักการและสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญมาใช้ เพื่อเป็นข้อพิจารณาและ

ดำเนินการเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 กล่าวโดยสรุปแม้รัฐธรรมนูญจะถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่

บทบัญญัติที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญจะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีผลบังคับใช้ได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนชาว

ไทยทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

อย่างเคร่งครัด 
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อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ 
 

 อำนาจอธิปไตย คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ

ความเป็นรัฐหรือประเทศ เพราะการจะเป็นรัฐได้นั้น นอกจากต้องประกอบด้วยอาณาเขต ประชากร

และรัฐบาลแล้ว ย่อมต้องมีอำนาจอธิปไตยด้วย กล่าวคือ ประเทศนั้นต้องเป็นประเทศที่สามารถมี

อำนาจสูงสุดในการปกครองตนเองจึงจะสามารถเรียกว่ารัฐได้ 

  โดยทั่วไปอำนาจอธิปไตยแยกใช้เป็น 3 ลักษณะ คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ

อำนาจตุลาการ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยอยู่ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรฝ่าย

นิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลากร ทั้ง 3 องค์กรจะมีกระบวนการเพื่อถ่วงดุล

ซึ่งกันและกัน เพราะถ้าหากองค์กรใดเป็นผู้ใช้อำนาจมากกว่าหนึ่งส่วนแล้ว อาจเป็นช่องว่างให้เกิด

การใช้อำนาจแบบเผด็จการได้ 

 สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือประชาชน

และให้ประมุขของประเทศคือพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรทางการเมืองต่างๆ

คือ ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และอำนาจตุลาการ

ทางการศาล

 
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1 



 

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550จากนั้นส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน

 2. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ

และการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 4. ให้นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
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การประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภา 

 

 1. อำนาจนิติบัญญัติ คือ อำนาจในการตรากฎหมายของรัฐเพื่อมาใช้บังคับแก่พลเมืองของ

รัฐ องค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประเทศ

ไทยใช้ระบบ2สภา ได้แก่ 

   1) สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 480 คน

โดยมาจากการเลือกตั้งที่มี 2ประเภทคือ

   (1) สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน จำนวน 80 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกในเขตเลือกตั้ง

นั้นได้ 1 เสียง

   (2) สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง จำนวน 400คน โดยให้ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งออกเสียงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เท่าจำนวนสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2ประเภทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปี

  2) วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกด้วยสมาชิกจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งใน

แต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน และมาจากการสรรหาจำนวน 74 คน ทั้งนี้ในการ

เลือกตั้งวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง วุฒิสภามีวาระ

ดำรงตำแหน่งคราวละ6ปี 

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่

   1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

   2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
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   3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะยุบสภาและต้องเป็นสมาชิก

พรรคการเมืองเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

   4) ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ คือ

    (1) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 5ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

    (2) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

    (3) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อ

กันไม่น้อยกว่า 5ปี

    (4) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครเลือกตั้งเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5ปี

   5) ผู้รับสมัครเลือกตั้งแบบสัดส่วนต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีคุณสมบัติ

อื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

   คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่

   1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

   2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40ปี ในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

   3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

   4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

    (1) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 5ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

    (2) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

    (3) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อ

กันไม่น้อยกว่า 5ปี

    (4) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5ปี

   5) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรสหรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้

ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น

  อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

  อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันตามบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญดังนี้
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    1) การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจ

หน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนวุฒิสภามีหน้าที่เพียงรับทราบมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากสภา

ผู้แทนราษฎรเท่านั้น

   2) การควบคุมรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร โดย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐบาลและเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้

ส่วนวุฒิสภามีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีและขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้ แต่ไม่มีสิทธิเปิดอภิปราย

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้

   3) การตรากฎหมายต่างๆ เป็นอำนาจหน้าที่ร่วมกันทั้ง 2 สภา โดยสภาผู้แทน

ราษฎรจะเป็นผู้มีอำนาจริเริ่มในการตรากฎหมายต่างๆ ซึ่งในการตรากฎหมายอาจมาจากการเสนอ

โดยคณะรัฐมนตรีก็ได้ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติร่างกฎหมายนั้นแล้วหรือวุฒิสภาเห็นว่ากฎหมาย

นั้นดีแล้ว ก็จะมีมติให้ผ่านร่างกฎหมายนั้น หากเห็นว่ามีข้อบกพร่องอยู่ ก็จะลงมติให้แก้ไขข้อ

บกพร่องนั้น แต่หากเห็นว่ากฎหมายนั้นไม่สมควรประกาศใช้ วุฒิสภาก็มีอำนาจยับยั้งกฎหมายนั้น

ไว้ในระยะเวลาหนึ่งตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากสภาผู้แทนราษฎรยัง

คงยืนยันในการใช้กฎหมายนั้นอยู่ สภาผู้แทนราษฎรก็มีอำนาจยืนยันให้ผ่านร่างกฎหมายนั้นได้อีก

โดยต้องผ่านมติของสภาผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำร่างกฎหมายนั้นขึ้นกราบ

บังคับทูลให้พระมหากษัตริย์ทรงลงปรมาภิไธย 

 2. อำนาจบริหาร คือ อำนาจในการบริหารประเทศและการกำหนดนโยบายตามกฎหมายที่

ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้น องค์กรที่ใช้อำนาจบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้

คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยบุคคลไม่เกิน 36 คน ได้แก่ นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่

เกิน 35คน

  อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 

  อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีมีดังนี้

  1) คณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ

ภายใน15วันนับตั้งแต่เข้ารับหน้าที่ 

  2) รัฐมนตรีมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา

และกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้าประชุมเรื่องใด รัฐมนตรีจะต้องเข้าร่วมประชุม

นั้น

  3) คณะรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ

นโยบายที่ได้แถลงไว้ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับ

ผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

  4) หากมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะ

ฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยัง

ประธานรัฐสภาเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ 
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แผนผังโครงสร้างอำนาจอธิปไตย 

อำนาจอธิปไตย 

อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ 

สภาผู้แทนราษฎร

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ 

วุฒิสภา กระทรวง

กรม

กอง

ศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

 3. อำนาจตุลาการ คือ อำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่เป็นอำนาจของศาล โดย

นำกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติมาปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดในแต่ละกรณี องค์กรที่ใช้อำนาจ

ตุลาการคือศาลซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ศาลมี 4ประเภทดังนี้

  3.1  ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติหรือกฎหมายใดๆ ว่าขัดแย้ง

กับรัฐธรรมนูญหรือไม่ วินิจฉัยหน้าที่ขององค์กรในกรณีที่องค์กรนั้นๆมีปัญหาให้วินิจฉัย เป็นต้น

  3.2  ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในคดีแพ่งและคดีอาญา ศาล

ยุติธรรมมี 3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา

  3.3  ศาลปกครอง มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้

อำนาจหรืออันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ

เอกชนหรือหน่วยงานด้วยกัน

  3.4  ศาลทหาร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ใน

อำนาจศาลทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ทั้ง 3 องค์กรนี้

จะมีหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) จะใช้

อำนาจทางนิติบัญญัติในการออกกฎหมายเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศ ฝ่ายบริหาร

(คณะรัฐมนตรี) จะใช้อำนาจบริหาร คือ การบริหารประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักความ

รับผิดชอบร่วมกัน ส่วนศาลจะใช้อำนาจตุลาการ คือการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่ฝ่ายบริหาร

ส่งมาหรือที่เกิดขึ้น โดยมีความเป็นอิสระและตัดสินอย่างยุติธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมาย
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การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  



 จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า ในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย

ออกเป็น 3 ฝ่าย ซึ่งเป็นการแบ่งแยกอำนาจหลักการประชาธิปไตยที่ไม่ต้องการให้มีการรวมอำนาจ

แต่ต้องการให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันและกัน เพราะถ้าหากองค์กรใดเป็นผู้ใช้อำนาจมากกว่าหนึ่ง

ส่วนแล้ว อาจเป็นช่องว่างให้เกิดการใช้อำนาจแบบเผด็จการได้ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้

อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ในเชิงถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันมีดังนี้

 1. ฝ่ายนิติบัญญัติถ่วงดุลฝ่ายบริหาร โดยการ

  1.1  การรับฟังการแถลงนโยบายจากคณะรัฐมนตร ี คณะรัฐมนตรีจะต้องแถลง

นโยบายต่อรัฐสภาก่อนจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐสภาจะรับฟังและตรวจสอบว่าคณะ

รัฐมนตรีมีนโยบายอย่างไรและมีการดำเนินการตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญหรือไม่ 

  1.2 การตั้งกระทู้ถาม ทั้งการตั้งกระทู้ถามปกติและการตั้งกระทู้ถามด่วน

   1) การตั้งกระทู้ถามปกติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิตั้ง

กระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ การประพฤติ และนโยบาย หาก

คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะอาจกระทบถึงความปลอดภัยหรือผล

ประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรีก็มีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามนั้นได้

   2) การตั้งกระทู้ถามด่วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิจะตั้งกระทู้ถามด่วนเกี่ยว

กับการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่อยู่ในความสนใจของ

ประชาชน เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ โดยต้องยื่นเรื่องเสนอ

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเริ่มประชุมในวันนั้น ว่าจะถามนายก

รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ร้องระบุคำถาม 

  1.3 การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ โดยสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า

1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อ

เท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติ 

  1.4 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ มี 2ประเภท ได้แก่

   1) การลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอ

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี การเสนอญัตติดังกล่าวต้องเสนอชื่อผู้

สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วย และเมื่อเสนอญัตติแล้วจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้

ซึ่งการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีจะต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
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ทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการ

เสนอชื่อไว้แล้ว กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก

สภาผู้แทนราษฎรอีก 

   2) การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า

1 ใน 6 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติเปิด

อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 

 2. ฝ่ายบริหารถ่วงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ โดยการยุบสภา ซึ่งเป็นพระราชอำนาจของ

พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติสิ้นสุดวาระก่อน

กำหนด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารเองต้องพ้นจากตำแหน่งและ

จะรักษาการไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามารับหน้าที่แทน ทั้งนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่จะนำ

ไปสู่การยุบสภา ได้แก่

  1) มีการขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น ฝ่ายบริหารเสนอร่างกฎหมาย

สำคัญสู่สภาแต่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นด้วย

  2) มีการขัดแย้งระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาในการจัดทำกฎหมายสำคัญ

  3) มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งยังไม่ทราบว่าประชาชนเห็นด้วยกับฝ่ายที่ขอให้หรือไม่

  4) ต้องการเร่งกำหนดการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นในขณะที่ฝ่ายบริหารกำลังได้รับคะแนนนิยม

จากประชาชน

  5) สมาชิกสภากำลังจะลงมติหรือเข้าชื่อกันลงมติไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหาร จึงสมควรให้

ประชาชนตัดสินใจ 

  6) เกิดปัญหาไม่อาจตั้งรัฐบาลได้ หรือต้องตั้งในรูปแบบผสมจากหลายพรรคมากเกินไป

จึงยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่อีกหน

 3. การถ่วงดุลระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ได้แก่

  1) ฝ่ายตุลาการตรวจสอบ ควบคุมหรือถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัต ิ โดยกระบวนการ

พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การวินิจฉัย คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองและคดีทั่วไป

  2) ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบ ควบคุม หรือถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายตุลาการ โดย

กระบวนการควบคุมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการถอดถอนจากตำแหน่ง

  3) ฝ่ายตุลาการถ่วงดุลและตรวจสอบฝ่ายบริหาร โดยกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การ

วินิจฉัยข้อพิพาทคดีปกครองและคดีทั่วไป

  4) ฝ่ายบริหารถ่วงดุลอำนาจฝ่ายตุลาการ โดยการกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2 




   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จัดทำแผนภูมิสรุปรูปแบบอำนาจอธิปไตย

และการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยแล้วนำมาแสดงที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน



 

การปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่  
ในรัฐธรรมนูญไทย 

 

สิทธิของปวงชนชาวไทย 


 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวด 3 โดยในหมวดดังกล่าวว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทยในลักษณะต่างๆดังนี้

 1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง เป็นต้น

 2. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิเข้า

ถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือ

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่าง

เหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น

 3. สิทธิในทรัพย์สิน เช่น สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครองการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เป็นต้น

 4. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความ

ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน รวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงาน

และเมื่อพ้นภาวการณ์ทำงาน เป็นต้น
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 5. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่

น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยากไร้ ผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากต้องได้รับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ

การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา

ทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครอง

และส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ














 

บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 6. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ เช่น 

  - บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน

และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  - บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

  - บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

  - เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติ

ปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

เป็นสำคัญ

  - เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้

ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่

เป็นธรรมทั้งมีสิทธิได้รับการบำบัดฟื้นฟู เป็นต้น

ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับบริการทางด้าน 

สาธารณสุขจากรัฐ 
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 7. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เช่น 

  - บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ

หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ

ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้

รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

  - บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด

ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ

อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

 8. สิทธิชุมชน เช่น 

  - บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์

หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วน

ร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

และยั่งยืน


 

 

ประชาชนมีสิทธิในการตั้งชุมชนอนุรักษ์ในท้องถิ่นตน 



  - สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในการคุ้มครองส่งเสริม รักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ

เหมาะสม

 9. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เช่น บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้าง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ

ในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้ 

 สิทธิของประชาชนชาวไทยในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

2550 ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
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ประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในทุกๆ มิติ ตั้งแต่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความคิดเห็น และ

กระบวนการยุติธรรม



เสรีภาพ 



 เสรีภาพ หมายถึง สภาวะที่เป็นอิสระในการคิดพูดและในการกระทำซึ่งเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง

ที่บุคคลจะกระทำการใดๆ ตราบเท่าที่ไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น ภายใต้กรอบกติการ่วมกันของสังคม

เช่น เสรีภาพในการพูด ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะพูดอะไรก็ได้ ถ้าไม่เป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่น

ประมาทผู้อื่น เป็นต้น 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกป้อง

คุ้มครองเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้ในหลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ

ของปวงชนชาวไทย เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

การจัดตั้งชมรมสมาคม เป็นต้น โดยมีหลักเสรีภาพที่สำคัญดังนี้ 

 1.บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้ มีผลทันทีแม้จะยัง

ไม่มีกฎหมายลูกออกมาก็ตาม

 2.บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมได้รับ

ความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน

โดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความ

ยินยอมของผู้ครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่

รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาล หรือมี

เหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ


 

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการครอบครองเคหสถานของตน 



 3.บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราช-

อาณาจักร การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เฉพาะการเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

เข้ามาในราชอาณาจักรจะกระทำมิได้ 
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 4.บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง

ศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็น

ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ในการใช้เสรีภาพในการถือศาสนาดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใดๆ

อันเป็นการรอนสิทธิ์หรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ 

 5.บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี

อย่างเป็นธรรม การจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ

ประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัด

ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

 6. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน เช่น บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ

รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความ

เป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ

ป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
















สื่อมวลชนมีสิทธิในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนสามารถได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง 



 7. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การ

วิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่

ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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 8. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อ

คุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่าง

เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศ

ใช้กฎอัยการศึก
















ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมกันอย่างสงบ 



 9. เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การ

เอกชน องค์การพัฒนาเอกชนหรือหมู่คณะอื่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการ

รวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

แผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 10. เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ

ประชาชน และเพื่อดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ การจัดองค์กรภายในการดำเนินกิจการและข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้อง

กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

หน้าที่ 



 หน้าที่ หมายถึง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิและ

หน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้ สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งที่คู่กัน เมื่อบุคคล

มีสิทธิตามกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้ว ย่อมต้องมีส่วนที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม

กฎหมายในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมและประเทศ และทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
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โดยตรงต่อส่วนรวม หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ย่อมมีความผิดและได้รับโทษ

เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอดีต เป็นสิทธิผู้ใดจะใช้สิทธิไปลงคะแนนหรือนอนหลับ

ทับสิทธิ์ก็ได้ แต่ในปัจจุบันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นหน้าที่ที่ประชาชนผู้มีสิทธิ

จะต้องไปเลือกตั้งมิฉะนั้นย่อมมีความผิดและได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติถึงหน้าที่ของปวงชนชาว

ไทยไว้หลายประการดังนี้

 1.บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย 

 3.บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอัน

สมควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ การแจ้งเหตุที่

ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ

 4.บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ

เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

 5.บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยดังกล่าว เป็นหน้าที่สำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะต้องปฏิบัติ

ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามของสังคม

และเพื่อความมั่นคงของประเทศ

  กล่าวโดยสรุป เสาหลักที่สำคัญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญคือ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

เป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญของบุคคลและสังคม เป็นทั้งการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และ

เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม นอกจากประชาชนจะมีสิทธิ เสรีภาพ

และหน้าที่ตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามจารีต ประเพณี

และกฎเกณฑ์ทางสังคมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงความเคารพต่อครู อาจารย์

และผู้มีพระคุณ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความมั่นคง และมี

วัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
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กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3 




 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

ของประชาชนชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 2. นักเรียนจดบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ

เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กำหนดระยะเวลา 1

เดือนและจัดทำเป็นรายงานบันทึกประจำวัน



คำถามท้ายหน่วย 


 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีความเป็นมาอย่างไร สรุปมา

พอเข้าใจ

 2. ลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แตกต่าง

จากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาอย่างไรจงอธิบายมาพอเข้าใจ

 3. จงบอกแนวทางการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญมาพอเข้าใจ

 4. อำนาจอธิปไตยหมายถึงอะไรและใครเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนั้น

 5. หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนชาวไทยในสังคมไทยที่พึงปฏิบัติได้แก่อะไรบ้าง

จงอธิบายสรุปมาพอเข้าใจ




