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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ของบริษทั ส านักพมิพ์วัฒนาพานิช จ ากดั  

 
 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั มุ่งมัน่ท่ีจะร่วมพฒันาการศึกษาของชาติให้เจริญกา้วหนา้ดว้ย
การพฒันาส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ส าหรับให้ครูและนกัเรียนใชป้ระกอบการเรียนการสอน ซ่ึงส่ือการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ ของส านกัพิมพไ์ดรั้บความเช่ือถือมาเป็นเวลานาน  
 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ขอ้มูลในส่ือการเรียนรู้
บางเร่ืองท่ีเผยแพร่ไปแลว้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม หากครูและนกัเรียนน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
ก็จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดและอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ส านกัพิมพ ์
จึงไดจ้ดัท า “เอกสารเสริม” ขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั ส าหรับใหค้รูและนกัเรียนไดน้ าไปใช ้  
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 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนอย่าง
กวา้งขวาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครอง ไดเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย 
และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
 

1. รัฐธรรมนูญ (หน้า 17–19) 
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายท่ีบอกลกัษณะหรือรูปแบบการบริหารประเทศวา่บริหารอยา่งไร ใครเป็นผู ้

มีอ  านาจสูงสุด และใชอ้ านาจอยา่งไร ประชาชนในประเทศมีสิทธิและหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบัท่ีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ 
บทบญัญติันั้นจะใชไ้ม่ได ้ดงันั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดระเบียบแห่งอ านาจสูงสุดในรัฐ เช่น 
ก าหนดระบอบการปกครอง ก าหนดรูปแบบและการใช้อ านาจอธิปไตย ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของ
ประชาชน แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 นบัตั้งแต่ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเม่ือ พ.ศ. 2475 ไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญไปแลว้หลายฉบบั ส าหรับรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีใชใ้น
ปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 20 ของไทย 
โดยมีสาระส าคญัท่ีควรศึกษามีดงัน้ี 
 

1.1 หลกัการและเจตนารมณ์ 
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัมีหลกัการและเจตนารมณ์โดยทัว่ไปดงัน้ี 
1. จัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่  รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัได้

ก าหนดกลไกเพื่อจดัระเบียบและสร้างความเขม้แข็งแก่การปกครองประเทศข้ึนใหม่ดว้ยการจดัโครงสร้าง
ของหน้าท่ีและอ านาจขององคก์รต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายนิติบญัญติักบัฝ่าย
บริหารใหเ้หมาะสม 

2. เพิ่มประสิทธิภาพของศาลและองค์กรอิสระ  รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัมีบทบญัญติัมุ่งให้สถาบนั
ศาลและองค์กรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สุจริต เท่ียงธรรม และมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขวิกฤตของประเทศตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม 
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3. มุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัให้การรับรอง 
ปกป้อง และคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชดัเจนและครอบคลุมกวา้งขวางยิ่งข้ึน โดย 
ถือวา่การมีสิทธิและเสรีภาพเป็นหลกัส าคญั ส่วนการจ ากดัตดัสิทธิและเสรีภาพเป็นขอ้ยกเวน้ แต่การใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑเ์พื่อคุม้ครองส่วนรวม 

4. ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต่อประชาชน
เช่นเดียวกบัการให้ประชาชนมีหน้าท่ีต่อรัฐ เพื่อให้รัฐมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการดูแลและจดัสวสัดิการด้าน   
ต่าง ๆ ใหก้บัประชาชน เน่ืองจากบางเร่ืองเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีรัฐควรจะท าให้ประชาชน จึงตอ้งบญัญติัให้เป็น
หนา้ท่ีของรัฐโดยตรง 

5. ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดว้างกลไกป้องกนั ตรวจสอบ และ
ขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขม้งวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผูบ้ริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลเขา้มามีอ านาจในการปกครองบา้นเมืองหรือใชอ้ านาจตามอ าเภอใจ 

6. วางแนวทางแก้ไขวิกฤตการณ์ของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัก าหนดมาตรการการป้องกนั
และบริหารจดัการวกิฤติการณ์ของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

7. สร้างกลไกปฏิรูปประเทศและลดความขัดแย้ง รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดก้ าหนดกลไกการปฏิรูป
ประเทศในดา้นต่าง ๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งร่วมมือร่วมใจกนั ตลอดทั้งการลดเง่ือนไขความขดัแยง้เพื่อให้
ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้รักสามคัคีปรองดอง    

 
1.2 โครงสร้างและสาระส าคัญ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มีโครงสร้างแบ่งเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะ

กาล รวมทั้งหมด 279 มาตรา ไดแ้ก่ 
หมวด 1 บททัว่ไป 
หมวด 2 พระมหากษตัริย ์
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
หมวด 4 หนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย 
หมวด 5 หนา้ท่ีของรัฐ 
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
หมวด 7 รัฐสภา 
หมวด 8 คณะรัฐมนตรี 
หมวด 9 การขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

 หมวด 10 ศาล 
 หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ 
 หมวด 12 องคก์รอิสระ 
 หมวด 13 องคก์รอยัการ 
 หมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 หมวด 15 การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
 บทเฉพาะกาล

สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัสรุปไดด้งัน้ี 
 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 1    5 
 

1. ระบอบการปกครอง ประเทศไทยมีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ ราชอาณาจกัรไทย โดยมีรูปแบบของรัฐ
เป็นรัฐเด่ียว คือ มีรัฐบาลเดียว ใชอ้  านาจปกครองทั้งประเทศ  

2. ประมุขของประเทศ รัฐธรรมนูญบญัญติัให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ดงันั้น พระมหากษตัริยจึ์งทรงอยูใ่นฐานะประมุขของประเทศไทย 

3. อ านาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญบญัญติัให้อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษตัริยผ์ู ้
ทรงเป็นประมุขทรงใชอ้ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล แสดงให้เห็นวา่ ประชาชนชาวไทยเป็น
เจา้ของอ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยพระมหากษตัริยท์รงใช้อ านาจ
อธิปไตยผา่นทางองคก์รทางการเมือง ดงัน้ี 

  ทรงใชอ้  านาจนิติบญัญติัผา่นทางรัฐสภา 
  ทรงใชอ้  านาจบริหารผา่นทางคณะรัฐมนตรี 
  ทรงใชอ้  านาจตุลาการผา่นทางศาล 
4. รัฐสภา รัฐธรรมนูญก าหนดใหรั้ฐสภา ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา  
 1) สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 500 คน แบ่งเป็นสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ  านวน 350 คน และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือจ านวน 150 คน 
 2) วุฒิสภา ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 200 คน ซ่ึงมาจากการเลือกกนัเองของบุคคลซ่ึงมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม  
5. คณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญก าหนดให้คณะรัฐมนตรี ประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรี 1 คน และ

รัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 35 คน ท าหนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดินตามหลกัความรับผดิชอบร่วมกนั 
นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาผู ้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งเป็น

นายกรัฐมนตรี และตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีจะเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีพรรคการเมืองแจง้ไว ้ นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกนัแลว้เกิน  
8 ปีไม่ได ้

ก่อนเขา้รับหนา้ท่ี รัฐมนตรีตอ้งถวายสัตยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริย ์และก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเขา้
บริหารราชการแผน่ดินตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยทุธศาสตร์ชาติ  

6. ศาล รัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์ 

ผูพ้ิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติ 

รัฐธรรมนูญก าหนดใหศ้าล ประกอบดว้ยศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ 
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7. ความเสมอภาค สิทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนชาวไทย
ไดรั้บการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคอยา่งเท่าเทียมกนั 

8. การคานอ านาจทางการเมือง แมรั้ฐธรรมนูญจะก าหนดให้พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจอธิปไตย 
แต่ผูท่ี้ปฏิบติัโดยตรง คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ดงันั้น เพื่อให้การใชอ้ านาจอธิปไตยเป็นไปโดย
สุจริต เพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการคานอ านาจมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงใชอ้ านาจโดย
พลการ เช่น ในท่ีประชุมรัฐสภา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีได ้แต่
รัฐมนตรีมีสิทธิจะไม่ตอบ หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกบัความปลอดภยั
หรือประโยชน์ส าคญัของแผน่ดิน หรือเห็นวา่เป็นกระทูต้อ้งหา้มตามขอ้บงัคบั 

9. หน้าทีข่องปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนชาวไทยมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในฐานะ
ประชาชนชาวไทย เช่น พิทกัษรั์กษาชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ป้องกันประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมาย เข้ารับการศึกษาอบรม             
รับราชการทหาร เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เสียภาษีอากร     
ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10. หน้าที่ของรัฐ เป็นหลกัการท่ีเกิดข้ึนใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า
ประชาชนจะไดรั้บประโยชน์จากรัฐอยา่งแทจ้ริง โดยก าหนดให้รัฐตอ้งด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติั
ไว ้หากรัฐไม่ปฏิบติั ประชาชนสามารถฟ้องร้องรัฐใหด้ าเนินการได ้ 

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัก าหนดเก่ียวกบัหน้าท่ีของรัฐไวห้ลายประการ เช่น การพิทกัษ์รักษาไวซ่ึ้ง
สถาบนัพระมหากษตัริย ์เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต ความมัน่คงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การดูแลให้มีการปฏิบติัตามและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด การด าเนินการให้
เด็กทุกคนรับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอย่างมีคุณภาพโดย       
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย การด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทัว่ถึง การ
ด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทัว่ถึง การอนุรักษ ์ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของชุมชน การเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะ การ
ด าเนินการและจดัการเก่ียวกบัคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการใชว้งโคจรดาวเทียม การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ
ของผูบ้ริโภค การรักษาวินยัการเงินการคลงัอยา่งเคร่งครัดและจดัระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
การป้องกนัและขจดัการทุจริต 

11. องค์กรอสิระ รัฐธรรมนูญก าหนดใหมี้องคก์รอิสระจ านวน 5 องคก์ร ไดแ้ก่ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

12. การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการ
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
แบ่งแยกราชอาณาจกัรไทยออกเป็นส่วนไม่ได ้
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13. การปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการปฏิรูปประเทศเป็นอยา่งยิ่ง มี
การก าหนดใหจ้ดัท ากฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้เร่ิมด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ คือ ประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อย สังคมสงบสุขและไม่เหล่ือมล ้า และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความสุข 

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงัไดก้ าหนดใหมี้การจดัท ากฎหมายเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ชาติและยทุธศาสตร์
ชาติเพื่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย 

 

2. อ านาจอธิปไตย (หน้า 20–25) 
ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ซ่ึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัอ านาจอธิปไตยไวว้า่ “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ” 

ค าว่า อ านาจอธิปไตย หมายถึง อ านาจสูงสุดท่ีใช้ในการปกครองประเทศ อ านาจอธิปไตย
ประกอบด้วย 3 อ านาจ ได้แก่ อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ส าหรับประเทศท่ี
ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยจะถือวา่อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจของประชาชน 

 
2.1 การใช้อ านาจอธิปไตย 
อ านาจอธิปไตยมีความส าคญัต่อวิถีชีวิต สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน บุคคลหรือองคก์รซ่ึงเป็น

ผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตยจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากหากอ านาจในการออก
กฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอยูท่ี่องคก์รใดองค์กรหน่ึงเพียงองคก์รเดียว ประชาชนอาจจะถูกละเมิด
หรือถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ เพราะทั้งผูอ้อกและผูบ้งัคบัใช้กฎหมายอาจใช้อ านาจตามอ าเภอใจจนน า
ความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนได ้ดงันั้น ระบอบประชาธิปไตยจึงแยกองคก์รท่ีใชอ้  านาจอธิปไตยแต่ละดา้น
ออกจากกนั เพื่อมิใหเ้กิดการรวบอ านาจเช่นในระบอบเผด็จการ 

องคก์รท่ีใชอ้  านาจอธิปไตยประกอบดว้ยรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล โดยรัฐสภาเป็นองคก์รท่ีใช้
อ านาจนิติบญัญติั คณะรัฐมนตรีเป็นองคก์รท่ีใชอ้  านาจบริหาร และศาลเป็นองคก์รท่ีใชอ้  านาจตุลาการ ดงัน้ี 
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1. อ านาจนิติบัญญัติ เป็นอ านาจในการตรากฎหมายมาบงัคบัใชก้บัประชาชน รวมทั้งควบคุมและ
ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของฝ่ายบริหารให้บริหารประเทศไปตามกฎหมายและตามนโยบายท่ีแถลงไวต่้อ
รัฐสภา องคก์รท่ีใชอ้  านาจน้ี คือ รัฐสภา โดยรัฐสภาไทย ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 

รัฐสภามีอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 1) แกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 2) ตรากฎหมายข้ึนมาบงัคบัใชก้บัประชาชน 
 3) ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล 
 4) ใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ีส าคญัในการปกครองประเทศ 
2. อ านาจบริหาร เป็นอ านาจในการบริหารและปกครองประเทศ โดยน ากฎหมายท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตรา

ข้ึนไปบงัคบัใช้ให้เกิดผลตามเป้าหมายหรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม องคก์รท่ีใชอ้  านาจน้ี คือ คณะรัฐมนตรี ซ่ึงประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรี  
1 คน และรัฐมนตรีอ่ืนอีกจ านวนไม่เกิน 35 คน 

คณะรัฐมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  1) ก าหนดนโยบายและบริหารราชการแผน่ดิน 
  2) ออกกฎหมายท่ีจ าเป็นในการบริหารงานของประเทศ เช่น พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
  3) อ  านาจหนา้ท่ีอ่ืน ๆ เช่น ยุบสภา ประกาศใชแ้ละยกเลิกกฎอยัการศึก ประกาศสงครามเม่ือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากรัฐสภา ท าหนงัสือสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาสงบศึก สัญญาสันติภาพ และสัญญาอ่ืน ๆ กบั
ต่างประเทศ 

3. อ านาจตุลาการ เป็นอ านาจในการพิจารณาและพิพากษาคดีความต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากขอ้
พิพาทระหวา่งรัฐกบัรัฐ รัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเอง องคก์รท่ีใชอ้  านาจน้ี คือ ศาล ทั้งน้ี 
องคก์รท่ีใชอ้  านาจตุลาการตอ้งมีความเป็นอิสระมากท่ีสุด  เพื่อท่ีจะท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งสุจริต และเท่ียงธรรม 
ไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ 

อ านาจอธิปไตย 

อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร อ านาจตุลาการ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
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อ านาจตุลาการเป็นอ านาจอิสระ ไม่ข้ึนกบัฝ่ายนิติบญัญติัหรือฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั
ก าหนดให้ศาลเป็นองค์กรพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์หมายความว่า      
ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นเสมือนพระบรมราชโองการของพระมหากษตัริย ์การออกนัง่บลัลงัก์ของ
คณะตุลาการใหถื้อเสมือนวา่กระท าในนามของพระองค ์

ขอ้พิพาท หรืออรรถคดีท่ีน ามาสู่ศาลมีหลายประเภท รัฐธรรมนูญจึงบญัญติัให้มีศาลหลายประเภท
ส าหรับพิจารณาพิพากษาและวนิิจฉยั โดยเฉพาะศาลไทยในปัจจุบนัมี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1) ศาลยุติธรรม มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง โดยเฉพาะคดีแพ่งและคดีอาญา เวน้แต่คดีท่ี
อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน (เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง) ศาลยุติธรรมจึงเป็นศาลท่ีเก่ียวขอ้งระหว่าง
ประชาชนโดยตรง ศาลยติุธรรมมี 3 ชั้น ไดแ้ก่ 

 (1) ศาลชั้นตน้ คือ ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้น เช่น ศาลแขวง ศาลจงัหวดั    
ศาลอาญา ศาลแพง่ 

 (2) ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลสูงถดัจากศาลชั้นตน้ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีท่ีอุทธรณ์    
ค  าพิพากษาของศาลชั้นตน้ 

 (3) ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุด มีอ านาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ มีศาลเดียวในกรุงเทพมหานคร ค าพิพากษาของศาลฎีกาถือวา่ส้ินสุดจะฟ้องร้องต่อไปอีกไม่ได ้ส่วน
การท่ีผูท่ี้ตอ้งค าพิพากษาให้ได้รับโทษทางอาญา จะทูลเกล้าฯ ถวายเร่ืองต่อพระมหากษตัริยไ์ด้ (เรียกว่า 
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา) เพื่อรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษ เป็นพระราชอ านาจของ
พระมหากษตัริย์ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การพิพากษาใหม่ และไม่ใช่เป็นการขดัแยง้กบัค าพิพากษาของ     
ศาลฎีกา 

 2) ศาลปกครอง มีหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหว่างทางราชการกบัเอกชนหรือ
ระหวา่งราชการดว้ยกนัเอง เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 3) ศาลทหาร มีหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญาทหารและคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษทางอาญา 
เช่น คดีอาญาท่ีทหารตกเป็นจ าเลยหรือคดีท่ีเกิดข้ึนในภาวะสงคราม หรือประกาศกฎอยัการศึก โดยปกติ 
ศาลทหารจึงไม่เก่ียวกบัประชาชนทัว่ไป 

 4) ศาลรัฐธรรมนูญ มีหนา้ท่ีวนิิจฉยัประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐธรรมนูญ 
 
2.2 การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย 
การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยเป็นหลกัการท่ีตอ้งการใหอ้ านาจอธิปไตยทั้ง 3 อ านาจมีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลกนั เพื่อควบคุมมิให้องค์กรทั้งหลายใชอ้  านาจเกินขอบเขต ส าหรับประเทศไทยก าหนดให้รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาลเป็นผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตย โดยให้แต่ละฝ่ายเป็นอิสระต่อกนั แต่มีความสัมพนัธ์กนั 
และสามารถควบคุมและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนัได ้ เพื่อมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีอ านาจมากเกินไป จนอาจจะท า
ใหเ้กิดผลเสียหายแก่ประเทศชาติ การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยมีหลายวธีิ ดงัน้ี 
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1. การถ่วงดุลอ านาจฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญตัิ เช่น 
 1) การเลือกนายกรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูใ้ชอ้  านาจน้ี 
 2) การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือคณะรัฐมนตรีท้ังคณะ สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรสามารถเขา้ช่ือเสนอญตัติอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะได ้
 3) การอนุมติังบประมาณแผ่นดิน การบริหารราชการของรัฐบาลจ าเป็นตอ้งมีรายจ่าย คณะรัฐมนตรี

จะเสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อรัฐสภาวา่จะใชจ่้ายอะไร อยา่งไรบา้ง เป็นจ านวน
เงินเท่าใด หากรัฐสภาไม่ยินยอม ร่างพระราชบญัญติังบประมาณก็ตกไป เท่ากับเป็นการไม่ไวว้างใจ
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีย่อมบริหารราชการต่อไปไม่ได้ และเป็นประเพณีท่ีนายกรัฐมนตรีจะต้อง
ลาออก 

 4) การอนุมัติร่างพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด หากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามจ านวนท่ี
ก าหนดไวไ้ม่ลงมติออกเสียงให้ผ่านร่างพระราชบญัญติัฉบบัใด ร่างพระราชบญัญติันั้นเป็นอนัตกไป โดย
ประเพณีการปกครองแลว้ ถ้าเป็นร่างพระราชบญัญติัส าคญั หรือเป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน 
หรือเป็นพระราชก าหนด ถือเป็นมารยาทท่ีคณะรัฐมนตรีตอ้งลาออกจากต าแหน่งทั้งคณะ (นายกรัฐมนตรี
ลาออกเพียงคนเดียว คณะรัฐมนตรีตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ) 

 5) การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทูถ้ามให้
รัฐมนตรีตอบ แต่ฝ่ายรัฐมนตรีมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ หากคณะรัฐมนตรีเห็นวา่เร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผย เพราะ
เก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของประเทศ 

2. การถ่วงดุลอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติโดยฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีสามารถถ่วงดุลอ านาจของสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดโ้ดยการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 

3. การถ่วงดุลอ านาจระหว่างอ านาจตุลาการกบัอ านาจนิติบัญญตัิและอ านาจบริหาร แมผู้พ้ิพากษาและ
ตุลาการจะไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่ก็มาจากประชาชนโดยทางออ้ม เช่น มาจาก
การคดัเลือกของคณะกรรมการตุลาการ ซ่ึงมีกระบวนการกลัน่กรองและไดรั้บพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 

การถ่วงดุลอ านาจระหว่างอ านาจตุลาการกบัอ านาจนิติบญัญติัและอ านาจบริหารนั้น เห็นไดจ้าก
อ านาจหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยติุธรรม 

 1) ศาลรัฐธรรมนูญ อ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีใชถ่้วงดุลอ านาจกบัฝ่ายนิติบญัญติั เช่น 
วนิิจฉยัวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีจะบงัคบัคดีใดคดีหน่ึงซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการวินิจฉยัจากศาลรัฐธรรมนูญขดั
หรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

 2) ศาลปกครอง อ านาจหนา้ท่ีของศาลปกครองท่ีใชถ่้วงดุลอ านาจกบัฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหาร 
เช่น อ านาจในการพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

 3) ศาลยุติธรรม เป็นศาลท่ีมีอ านาจในการพิจารณาคดีทั้งปวง ยกเวน้คดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลอ่ืน 
ส าหรับอ านาจหน้าท่ีของศาลยุติธรรมท่ีใช้ถ่วงดุลอ านาจกบัฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารจะเห็นได้จาก
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อ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติันอกเหนือจากท่ี
ศาลอ่ืนมีอ านาจ 

 

3. การปฏบัิติตนตามรัฐธรรมนูญ (หน้า 25–37) 
รัฐธรรมนูญของไทยซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองประเทศไทย ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไวจ้  านวนมาก รวมทั้งมีบทบญัญติัเร่ืองหนา้ท่ีของประชาชนชาวไทย
รวมอยู่ด้วย ดงันั้น ในฐานะท่ีเป็นประชาชนชาวไทยจะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญอย่าง
เคร่งครัด 

รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ีท่ีประชาชนชาวไทยตอ้งปฏิบติัตามไวด้งัน้ี 
 
3.1 สิทธิและเสรีภาพของตนเองตามรัฐธรรมนูญ 
สิทธิ คือ อ านาจท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัให้การรับรองและคุม้ครองแก่บุคคลท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า

ใด ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลอ่ืนเขา้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิท่ีเป็นของตนเอง     
ในบางคร้ังก็ก่อใหเ้กิดสิทธิในการเรียกร้องให้รัฐด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น บุคคลยอ่มมีสิทธิในร่างกาย
ของตนเอง ผูใ้ดจะมาท าร้ายทุบตีหรือฆ่าบุคคลนั้นไม่ได ้หากละเมิดจะถือว่ากระท าผิด จะตอ้งไดรั้บโทษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

เสรีภาพ คือ ความมีอิสระท่ีจะท าหรืองดเวน้กระท าการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความตอ้งการของตน  
เช่น เม่ือบุคคลขบัรถมาถึงทางแยก ยอ่มมีอิสระท่ีจะเล้ียวไปในทางใดก็ไดต้ามท่ีตนตอ้งการไป หากวา่ทาง
แยกนั้นไม่มีกฎหมายบงัคบัวา่จะตอ้งเล้ียวไปในทางใด หรือเม่ือตนเองไม่ชอบรับประทานอาหารชนิดใด    
ก็สามารถหลีกเล่ียงไม่รับประทานอาหารชนิดนั้นได ้

ในระบอบประชาธิปไตย สิทธิจะตอ้งอยูคู่่กบัเสรีภาพเสมอ เน่ืองจากสิทธิจะเป็นตวัก าหนดมิให้คน
ในสังคมใชเ้สรีภาพเกินขอบเขต เพราะวา่ถึงแมค้นในสังคมจะมีเสรีภาพมากมายเพียงใด แต่หากการใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพท่ีตนมีนั้นไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นก็จะท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน ท าให้ตอ้งมีการก าหนด
วา่ผูท่ี้ใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนอยา่งเกินขอบเขตตอ้งไดรั้บการลงโทษจากสังคมตามท่ีไดมี้การก าหนดไว ้
ดงันั้น เม่ือเราอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชสิ้ทธิและเสรีภาพท่ีตนเองมีให้อยูภ่ายในขอบเขต 
เพื่อท่ีจะไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดบ้ญัญติัเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพไว ้โดย
ก าหนดใหทุ้กคนมีสิทธิและเสรีภาพและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมี
สิทธิเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท าไม่ได ้

นอกจากน้ียงัได้บญัญติัสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ ของประชาชนชาวไทยไวอี้กหลายประการ โดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจบัและคุม
ขงับุคคลจะท าไม่ได ้เวน้แต่จะมีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  

การคน้ตวับุคคลหรือการกระท าท่ีเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
จะท าไม่ได ้ 

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวธีิโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท าไม่ได ้
2. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม บุคคลจะได้รับโทษทางอาญาต่อเม่ือในขณะท่ีกระท าความผิดมี

กฎหมายบญัญติัวา่การกระท านั้นเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่
โทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าผดิไม่ได ้

3. สิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน การเกณฑ์แรงงานจะกระท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมาย 
ท่ีตราข้ึนเพื่อป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะ หรือในขณะท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช ้   
กฎอยัการศึก หรือในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือการรบ 

4. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกยีรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว บุคคลมีสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั 
เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว การกระท าท่ีละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิดงักล่าว หรือการน าขอ้มูลส่วน
บุคคลไปใชป้ระโยชน์จะกระท าไม่ได ้

5. สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก  บุคคลมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์จะกระท าไม่ได้ เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อการสาธารณูปโภค การ
ป้องกนัประเทศ หรือการไดม้าซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอ่ืน 

6. สิทธิในการรวมกนัจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค บุคคลมีสิทธิรวมตวักนัจดัตั้งองคก์รของผูบ้ริโภคเพื่อ
คุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของผูบ้ริโภค  

7. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข บุคคลมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐ และมีสิทธิไดรั้บ
การป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ส าหรับผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการป้องกนั
และขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

8. สิทธิของมารดา ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ซ่ึงไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และผู้ยากไร้ ในช่วง
ระหวา่งก่อนและหลงัคลอดบุตร มารดามีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองและช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
และบุคคลท่ีมีอายุเกิน 60 ปี ซ่ึงไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

9. เสรีภาพในการถือศาสนา บุคคลมีเสรีภาพในการถือศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบติัหรือ
ประกอบพิธีกรรมตามหลกัศาสนาของตน แต่ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ไม่เป็น
อนัตรายต่อความปลอดภยัของรัฐ และไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

10. เสรีภาพในเคหสถาน บุคคลมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลอ่ืนจะเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจาก
ความยนิยอมของผูค้รอบครองไม่ได ้และการคน้เคหสถานจะกระท าไม่ได ้เวน้แต่มีค าสั่งของศาลหรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
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11. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพมิพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมาย
โดยวธีิอืน่ ๆ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวของบุคคลจะท าไม่ได ้เวน้แต่จะอาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด  

12. เสรีภาพทางวิชาการ รัฐธรรมนูญให้การคุม้ครองเสรีภาพทางวิชาการ แต่การใชเ้สรีภาพดงักล่าว
จะตอ้งไม่ขดัต่อหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั้งตอ้งเคารพและไม่ปิดกั้น
ความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน 

13. เสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร บุคคลมีเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกนั การตรวจ การกกั หรือ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนั การท าให้ล่วงรู้หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนัจะท าไม่ได ้
เวน้แต่เม่ือมีค าสั่ง หมายของศาล หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

14. เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ บุคคลมีเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู ่       
การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 

การเนรเทศบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือห้ามไม่ให้ผูมี้สัญชาติไทยเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรือถอดถอนสัญชาติของผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิดจะท าไม่ได ้

15. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าว
ไม่สามารถท าได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 

16. เสรีภาพในการรวมตัวกัน  บุคคลมีเสรีภาพในการรวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาคม 
สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน ๆ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะท าไม่ได้ เวน้แต่อาศยั
อ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด  

17. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวธุ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวไม่สามารถท าได ้เวน้แต่จะอาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 

18. เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง บุคคลมีเสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั้งพรรคการเมืองตาม
วถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

19. สิทธิของบุคคลและชุมชน บุคคลและชุมชนมีสิทธิเก่ียวกบัการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
เช่น ได้รับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เสนอเร่ืองราว    
ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเน่ืองมาจากการกระท าหรือละเวน้การกระท าของ
บุคลากรฝ่ายรัฐ 

นอกจากน้ีบุคคลและชุมชนยงัมีสิทธิเก่ียวกบัการอนุรักษภ์ูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ความเป็นอยู่
ของชุมชน และการจัดระบบสวสัดิการของชุมชน เช่น อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและชาติ จดัการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการท่ี
ก่อประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน 
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20. เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น ห้ามการสั่งปิดกิจการหนงัสือพิมพเ์พื่อลิดรอนเสรีภาพในการน าเสนอข่าว
หรือการแสดงความคิดเห็น 

21. การใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขไม่ได ้   

 
3.2 หน้าที่ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายสูงสุดของประเทศ ในฐานะท่ีเราเป็นประชาชน
ชาวไทยคนหน่ึง จ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของประชาชนชาวไทยท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้ดงัน้ี 

1. การพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 1) การพิทักษ์รักษาชาติ ชาติไทยเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัยิ่ง ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดมี้การก าหนดไว้
วา่ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ประชาชนชาวไทยในฐานะท่ีเป็นเจา้ของ
ประเทศจะตอ้งมีความรักใคร่หวงแหนร่วมกนั เพราะชาติไทยมีบุญคุณต่อประชาชนชาวไทยอยา่งมากมาย 
เช่น ชาติไทยเป็นเอกราชท าใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตท่ีมีเสรีภาพ ชาติไทยมีวฒันธรรมประจ าชาติอนัเป็น
เอกลกัษณ์ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ชาติไทยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและมีอาณาเขตท่ีแน่นอนไม่ตอ้งเร่ร่อนพึ่งพาชาติ
อ่ืน ชาติไทยมีความเขม้แขง็มัน่คงและปลอดภยัจากภยนัตรายร้ายแรงต่าง ๆ ดงันั้น ประชาชนชาวไทยทุกคน
จึงตอ้งมีหนา้ท่ีพิทกัษรั์กษาชาติใหมี้เสถียรภาพมัน่คงถาวรและเป็นเอกภาพตลอดไป  

 2) การพิทักษ์รักษาศาสนา ศาสนาเป็นสถาบนัส าคญัทางวฒันธรรมของไทย เป็นความเช่ือมัน่
ยึดถือ และแนวปฏิบติัของประชาชนท่ีมีต่อหลักค าสอนต่าง ๆ อันเป็นส่วนส าคญัของศาสนา รวมทั้ ง
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและมีคุณค่าต่อชีวติตน ศาสนาโดยทัว่ไปลว้นแลว้แต่มีคุณประโยชน์ต่อ
บุคคล ซ่ึงคนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบพิธีกรรมตามศาสนาได้          
ทุกศาสนามีหลกัธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทางใจ ยงัประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้นบัถือนานปัการ เช่น ใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต ให้เป็นคนท่ีมีศีลธรรม เมตตาธรรม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
กตญัญูกตเวที เป็นท่ีพึ่งและช่วยให้มีความอบอุ่นทางใจเม่ือบุคคลประสบปัญหาในชีวิต นอกจากน้ียงัเป็นท่ี
ศึกษาเล่าเรียน เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ ช่วยให้เกิดความสามคัคีระหว่างประชาชน และ
เอ้ืออ านวยประชาชน เป็นแหล่งสืบทอดและอนุรักษพ์ิธีกรรมท่ีมีประโยชน์ในทางศาสนา เป็นศูนยร์วมและ
แหล่งอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ ช่วยให้เกิดความสามคัคีระหว่างประชาชน และเอ้ืออ านวยต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งมีส่วนในการพฒันาคนใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพ สมควรท่ีประชาชนชาว
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ไทยจะตอ้งช่วยบ ารุงพิทกัษ์รักษาและเสริมสร้างความศรัทธา เพื่อให้ศาสนาคงอยู่คู่กบับา้นเมืองและเป็น
หลกัยดึเหน่ียวในดา้นคุณธรรมสืบไป  

 3) การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษตัริยท์รงด ารงอยูใ่นฐานะประมุขของชาติ 
ทรงมีส่วนท าให้ระบบการบริหารประเทศมีความมัน่คง เป็นท่ีพึ่ งของประชาชนทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
ประชาชนสามารถยึดถือและเช่ือมัน่ต่อองคพ์ระมหากษตัริยไ์ด ้เน่ืองจากพระองคท์รงมีคุณธรรมสูง ดงัเช่น
การท่ีพระมหากษตัริยท์รงปกครองประเทศโดยยึดหลกัทศพิธราชธรรมมาแต่คร้ังโบราณกาล ทรงมีความ
ผกูพนัใกลชิ้ดกบัประชาชน ทรงมีความรักใคร่และห่วงใยต่อประชาชนของพระองคอ์ยา่งยิ่ง ทรงให้โอกาส
ไดเ้ขา้เฝ้าฯ อย่างใกลชิ้ด ท าให้ประชาชนเกิดความจงรักภกัดีอยา่งไม่เส่ือมคลาย จากพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งมัน่ท่ี “จะครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองคจ์ะเสด็จพระราชด าเนินไปทุกแห่งไม่วา่จะมีอนัตรายเพียงใด เพื่อให้ทรง
ได้ทราบทุกข์สุขของประชาชน และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูย้ากไร้ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท ้ 
ขณะท่ีประชาชนก็เคารพและเทิดทูนพระมหากษตัริยด์ว้ยความรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์
ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยเกินกวา่ท่ีจะลบลา้งได ้ ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีท่ีประชาชนชาวไทยตอ้งดูแลพิทกัษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบนัและองคพ์ระมหากษตัริยไ์วด้ว้ยชีวติ 

 4) การพิทักษ์รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขนั้นมีความส าคญัต่อประชาชนเป็น
อยา่งยิง่ เพราะการบริหารประเทศระบอบน้ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมทางการบริหาร สามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ท่ีตนมีไดอ้ยา่งเป็นอิสระตราบเท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย เช่น สามารถใชสิ้ทธิของ
ตนเองเลือกผูท่ี้จะเข้าไปท าหน้าท่ีบริหารประเทศ  ลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนของประชาชนในการ
บริหารประเทศ หรือสามารถวิพากษว์ิจารณ์การท าหนา้ท่ีของผูบ้ริหารประเทศไดอ้ยา่งเสรี จากท่ีกล่าวมาน้ี
เราจะเห็นไดว้่าการบริหารประเทศในระบอบน้ีให้ความอิสระและให้ความส าคญัต่อประชาชน เราจึงตอ้ง
พิทกัษรั์กษาการบริหารประเทศในระบอบน้ีใหค้งอยูต่ลอดไป 

2. การป้องกนัประเทศ พทิกัษ์รักษาเกยีรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 1) การป้องกันประเทศ เป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน ซ่ึงแมไ้ม่ไดเ้ป็นทหารก็มีหนา้ท่ี
สอดส่องดูแลภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาท าลายประเทศในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การแจง้เบาะแสเก่ียวกบั
การคา้ยาเสพติด  

 2) การพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  คือ การไม่
กระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความเส่ือมเสียต่อบา้นเมืองและส่งเสริมในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบา้นเมืองอยา่งเต็มท่ี รวมทั้งตอ้งพิทกัษรั์กษาสมบติัของส่วนรวมและของแผน่ดิน ในฐานะท่ี
เป็นประชาชนชาวไทยตอ้งช่วยกนัพิทกัษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบติัของ
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แผน่ดินเพื่อใหช้าติไทยเจริญกา้วหนา้และสามารถด ารงอยูใ่นสังคมระหวา่งประเทศอยา่งมีเกียรติ ประชาชน
ทุกคนมีความภาคภูมิใจท่ีเป็นคนไทย 

 3) การให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หากประเทศไทยตอ้งประสบกบั
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นสาธารณภยั เช่น อุทกภยั วาตภยั หรืออคัคีภยัต่าง ๆ ประชาชนชาวไทยทุกคนตอ้ง
ร่วมมือกนัให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภยันั้นให้เบาบางลง รวมทั้งป้องกนัมิให้เหตุนั้นเกิดข้ึนอีก เช่น 
เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ของไทยเม่ือปลาย พ.ศ. 2554 ปรากฏว่าได้มีประชาชนจ านวนมากมาเป็น
อาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยัอยา่งเตม็ความสามารถ  

3. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  บุคคลมีหน้าท่ีปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดงันั้น 
ประชาชนชาวไทยทุกคนจึงมีหน้าท่ีตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจเร่ืองกฎหมายเพื่อไม่ให้เสียเปรียบหรือ
ไดรั้บโทษโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และท่ีส าคญัจะท าใหป้ระเทศชาติเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนอยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสุข  

4. การศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดใหป้ระชาชนชาวไทยทุกคนมีหนา้ท่ี
รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบงัคบั เพราะประเทศใดมีประชากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ 
และมีทกัษะในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม ประเทศนั้นย่อมมีความมัน่คงและเจริญก้าวหน้า 
ดงันั้น คนไทยทุกคนจึงตอ้งเขา้รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบงัคบัเป็นอยา่งนอ้ย 

5. การรับราชการทหาร ชายไทยทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้รับการตรวจเลือกหรือท่ีเรียกวา่ “การเกณฑ์
ทหาร” เม่ือมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงการรับราชการทหารถือเป็นเกียรติยศของชายไทย ทุกคนจะมีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดรั้บการฝึกฝนวินยัทหาร ไดเ้รียนรู้การใชอ้าวุธยุทโธปกรณ์ เรียนรู้ยุทธศาสตร์ รวมทั้งยุทธวิธี
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมใหส้ามารถต่อสู้ป้องกนัประเทศชาติได ้

6. การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกหรือเกลยีดชังในสังคม ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม
กนั สิทธิและเสรีภาพจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยทุกคนจะตอ้งรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนเองไม่ให้
บุคคลอ่ืนมาละเมิดได ้ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนดว้ยเช่นกนั 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งกนัข้ึน  

นอกจากการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนแลว้ ทุกคนตอ้งไม่กระท าการใดท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความแตกแยกหรือเกลียดชงัในสังคม เช่น ไม่ยุยงหรือปลุกป่ันให้คนในสังคมเกิดความขดัแยง้ 
ไม่ใส่ร้ายบุคคลอ่ืนเพื่อให้คนทัว่ไปเกลียดชงับุคคลท่ีถูกใส่ร้ายนั้น เพื่อท่ีจะท าให้ทุกคนอยูร่่วมกนัในสังคม
ไดอ้ยา่งสงบสุข 

7. การไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองท่ีเป็นของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ท่ีถือเสียงขา้งมากเป็นส าคญั ขณะเดียวกนัจะเคารพความ
คิดเห็นและเหตุผลของเสียงขา้งนอ้ย ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการเลือกตั้งผูแ้ทนไปบริหารประเทศแทน
ประชาชน นอกจากน้ี หากรัฐตอ้งการถามความคิดเห็นหรือใหป้ระชาชนร่วมตดัสินใจกบัรัฐในเร่ืองส าคญั ๆ 
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ก็จะจดัให้มีการลงประชามติ การเลือกตั้งและการลงประชามติจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นอยา่งหน่ึงในการ
บริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย การไดมี้โอกาสใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่าง
อิสระจึงเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนท่ีอยูใ่นประเทศประชาธิปไตย  

ทั้งน้ี ในการเลือกตั้ง หากเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมีคุณภาพ เราอาจไม่ไดผู้ ้
แทนท่ีมีคุณภาพ และผูแ้ทนเหล่านั้นอาจจะเลือกรัฐบาลท่ีไม่มีประสิทธิภาพ แลว้รัฐบาลท่ีขาดประสิทธิภาพ
นั้นก็จะแกปั้ญหาของประเทศไม่ได ้เม่ือเป็นเช่นน้ีประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งจึงควรออกไปปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ครรลองของพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย โดยออกเสียงเลือกผูแ้ทนโดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพล 
หรืออามิสสินจา้ง หรือการชกัจูงใด ๆ และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคญั ประชาชนจะ
มีโอกาสไดผู้แ้ทนท่ีดีมาปฏิบติัภารกิจแทนตนเพื่อสร้างสรรคส์ังคมใหบ้ริสุทธ์ิและเป็นธรรม 

8. การร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม แมช้าติใดจะมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรือง มีพลเมืองท่ีเลิศ
ดว้ยปัญญา แต่หากขาดทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่รู้จกัดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวใ้ห้
ดี ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ ชาตินั้นยอ่มจะเห่ียวแห้งทรุดโทรม ไร้ชีวิตชีวาลงไปเร่ือย ๆ เปรียบดัง่
ทะเลทรายท่ีไร้แหล่งน ้ าและพืชพรรณต่าง ๆ ฉะนั้น การท่ีจะให้บา้นเมืองมีความมัน่คงทางดา้นการเมือง     
มีเสถียรภาพทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมเจริญเติบโตอยา่งมีระบบ และการท่ีพลเมืองจะอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุขนั้น 
ทุกคนจะตอ้งตระหนกัในความส าคญัและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัยิ่งท่ีประชาชนทุกคนตอ้งให้ความร่วมมือและเอาใจใส่ไม่ให้
ผูใ้ดมาท าลายส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ อนัจะส่งผล
กระทบต่อคน สัตว ์พืช และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ดงันั้น การสร้างเข่ือน สร้างกระเชา้ลอยฟ้าเพื่อชมทิวทศัน์
บนยอดเขา หรือชมวดับนท่ีสูงเพื่อดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวนั้น ตอ้งศึกษาถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและ
ระบบนิเวศใหร้อบคอบเพื่อไม่ใหท้  าลายส่ิงท่ีมีคุณค่าอยูเ่ดิม 

นอกจากน้ีประชาชนชาวไทยทุกคนตอ้งร่วมมือและสนบัสนุนการรักษามรดกทางวฒันธรรมของชาติ
ไว ้เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชาติไทยทั้งทางประวติัศาสตร์ วชิาการ หรือศิลปะ แสดงถึงการเปล่ียนแปลง
และพฒันาการของสังคมไทย สามารถบ่งบอกถึงท่ีมาของชาติไทย และบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้เป็น 
อยา่งดี 

9. การเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ  เน่ืองจากรัฐตอ้งท าหน้าท่ีบริหารประเทศให้มัน่คงและ
เจริญกา้วหนา้ อีกทั้งตอ้งบริการประชาชนให้มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดให้มีการเก็บภาษี
อากรเพื่อน าเงินไปพฒันาประเทศและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาษีท่ีรัฐก าหนดมีหลายประเภท ทั้ง
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีการคา้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าอากรแสตมป์ 

นอกจากน้ี รัฐยงัจดัเก็บภาษีอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน
ภาษีป้าย เป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะตอ้งเสียภาษีอากรตามท่ีตนเก่ียวขอ้งดว้ยความภาคภูมิใจท่ีได้
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ช่วยเหลือรัฐ ซ่ึงเงินรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษี รัฐไดน้ ากลบัมาพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ และจดับริการ
ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน เช่น การจดัการศึกษาภาคบงัคบั การประกนัสุขภาพ การประกนัรายไดข้ั้นต ่า 
และการประกนัความมัน่คงในวยัชรา การจดัท าบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์

10. การไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ประเทศไทยตอ้งประสบ
กบัปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ประเทศชาติตอ้งสูญเสียงบประมาณและ
ประโยชน์ของชาติไปอยา่งมหาศาล ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีบ่อนท าลายความมัน่คงของชาติและท าให้ชาติเส่ือม
เสียช่ือเสียง ดงันั้น ประชาชนชาวไทยทุกคนจึงมีหนา้ท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริตประพฤติ
มิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อให้ปัญหาเหล่าน้ีหมดส้ินไปจากสังคมไทย และสังคมไทยจะได้พฒันาก้าวหน้า
อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื  

 


