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 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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3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันาสังคม  
3.2 แนวทางการพฒันาสังคม 
3.2.2 การพฒันาสังคมของประเทศไทย (หน้า 51–55) 

 1. ววิฒันาการการพฒันาสังคมของประเทศไทย 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมตามแผนพฒันาสังคมท่ีเรียกว่า “การพฒันาสังคม” นั้น ประเทศ
ไทยมีวิวฒันาการของการพฒันาสังคมมานบัตั้งแต่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
ไดก่้อตั้งส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ 
“สภาพฒัน์” หรือ “สภาพฒันา” ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2493 โดยระยะแรกใชช่ื้อวา่ “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” มีหนา้ท่ี
เสนอความเห็นและค าแนะน า ตลอดจนข้อช้ีแจงต่อรัฐบาลในเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาเม่ือ 
พ.ศ. 2500 คณะผูเ้ช่ียวชาญจากธนาคารโลกร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไทยไดด้ าเนินการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจ
และจดัท ารายงาน โดยเสนอแนะใหป้รับเปล่ียนและเพิ่มบทบาทหนา้ท่ีของ “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” และให้
จดัตั้งหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าท่ีวางแผนพฒันาประเทศข้ึนเป็นการเฉพาะ และเม่ือจอมพล สฤษด์ิ ธนะ
รัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ปรับโครงสร้างการท างานและเปล่ียนช่ือเป็น “ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ” รวมทั้งไดจ้ดัท า “แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ฉบบัแรกข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา จนถึง พ.ศ. 2515 จึงมีการน ากระบวนการวางแผนพฒันา
สังคมเขา้มาใช้ควบคู่กบัการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจอย่างจริงจงั และเปล่ียนช่ือหน่วยงานเป็น “ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ภายใตส้ังกดัส านกันายกรัฐมนตรีมาจนถึงปัจจุบนั 
 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1–7 มุ่งเน้น “การเร่งรัดพฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” เป็น
หลกัและเป็นการพฒันาแบบแยกส่วน โดยเนน้การพฒันาสังคมและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดย
ผลจากการพฒันาประเทศในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1–7 น้ีไดข้อ้สรุปว่า เศรษฐกิจเจริญกา้วหน้า แต่
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มกลบัมีปัญหา ซ่ึงเป็นลกัษณะของการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน จึงตอ้งมี
การปรับเปล่ียนแนวคิดและกระบวนการวางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 โดยเปล่ียนจากการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจ 
มาเป็นเน้นให้ผลการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อตวัคน หรือ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” ต่อเน่ืองมา
จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงเป็นแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
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 นอกจากท่ีแผนพฒันาฉบบัท่ี 8–12 จะเปล่ียนจากการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจมาเป็นเน้นการพฒันาคน 
หรือ  “คนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา” แลว้ ยงัเปล่ียนวิธีการวางแผนจากต่างคนต่างท ามาเป็นการร่วมมือ
ร่วมใจกนัท า  เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาประเทศ พร้อมทั้งอญัเชิญพระราช
ด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา
ต่อเน่ืองตลอดมา 
 ทั้งน้ีจากการท่ีประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) การพฒันาประเทศในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐานของประเทศให้มุ่ง
ต่อยอดผลสัมฤทธ์ิของแผนท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงและรองรับการพฒันาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติดงักล่าว
ดว้ย 
 2. การพฒันาสังคมตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติของไทย 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบบัท่ีมีใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้น มีการ
ปรับเปล่ียนทั้งวธีิการและสาระส าคญัในการพฒันาสังคมตามสถานการณ์ในแต่ละยคุสมยั สรุปไดด้งัน้ี 
  1) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504–2509) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “น ้ า ไหล ไฟสวา่ง ทางดี” ซ่ึงเป็นแผนพฒันาฯ ฉบบัเดียวท่ีมีระยะเวลาครอบคลุมรวม 6 ปี 
โดยเนน้ดา้นเศรษฐกิจเป็นส าคญั มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นอนัมาก อาทิ 
ถนน ท่าเรือ เข่ือนอเนกประสงค์ โรงไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และเพิ่ม
ผลผลิตทางสาขาเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว 
  2) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510–2514) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีเรียกวา่ “กระจายโครงสร้างพื้นฐานสู่ชนบท” โดยมุ่งเนน้การลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
และการกระจายการพฒันาไปทัว่ประเทศโดยเฉพาะเขตทุรกนัดารและห่างไกลความเจริญ เพื่อให้คนไทยใน
ชนบทมีฐานะดีข้ึน โดยมีโครงการพิเศษ เช่น โครงการพฒันาภาค โครงการเร่งรัดพฒันาชนบท และ
โครงการช่วยเหลือชาวนา โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาสังคมโดยเพิ่มค าว่า “สังคม” ในช่ือของ
แผนพฒันาฯ 
  3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515–2519) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีเรียกวา่ “จากเศรษฐกิจสู่การพฒันาสังคม” เพื่อมุ่งลดความแตกต่างของรายไดแ้ละบริการ
สังคม โดยเน้นการด าเนินงานแนวใหม่ 3 ด้าน คือ ลดอตัราการเพิ่มของประชากร กระจายบริการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และสร้างโอกาสและขีดความสามารถของประชาชนให้ไดรั้บประโยชน์จากบริการ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน โดยเร่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและขยายขีดความสามารถ
ทางการผลิตให้สูงข้ึน โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่คนในชนบท 
พร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออกและปรับปรุงโครงสร้างการน าเขา้ เพื่อรักษาเงินทุนส ารองระหวา่งประเทศให้
มัน่คง 
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  4) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520–2524) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีเรียกวา่ “กระจายความเจริญสู่ชนบท” เน่ืองจากการพฒันาท่ีผา่นมาเนน้เฉพาะในส่วนกลาง
และเกิดภาวะเงินเฟ้อ การวา่งงาน ความเหล่ือมล ้าทางรายไดแ้ละสังคม และความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 
(หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) โดยเน้นกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 2 
แนวทาง คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยขยายการผลิตดา้นการเกษตร และปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเพื่อขยายการส่งออก การกระจายรายได้ และการมีงานท าในภูมิภาค โดยเน้นการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้และเร่งรัดการส่งออก รวมทั้งเร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลกัของชาติทั้ง
ท่ีดิน แหล่งน ้า ป่าไม ้และเหมืองแร่ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ 
  5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525–2529) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “ยดึพื้นท่ีในการพฒันาทั้งรับและรุก” เน่ืองจากชาวชนบทมีปัญหาความยากจนในระดบัสูง 
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 จึงปรับแนวทางการพฒันาประเทศ “แนวใหม่” ให้มีลกัษณะเป็นแผนนโยบายท่ี “ยึด
พื้นท่ี” เช่น พื้นท่ีเป้าหมายเพื่อการพฒันาชนบท พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก และพื้นท่ีเมืองหลกั โดยเน้น
การแกไ้ขปัญหาความยากจนในชนบทลา้หลงัในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อใหช้าวชนบทพออยูพ่อกิน และช่วยเหลือ
ตวัเองไดใ้นท่ีสุด เนน้ความสมดุลในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระดมความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนใหเ้ขา้มาร่วมแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ และปฏิรูประบบการบริหารงานพฒันาของรัฐทุกภาคส่วน 
  6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530–2534) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกว่า “ผลกัดนัความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง” โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันา
ประเทศทั้งดา้นทรัพยากรมนุษย ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปรับปรุงระบบ
การบริหารและการจัดการ โดยยึดหลักการท างานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ปรับปรุงระบบการผลิต 
การตลาด และยกระดบัคุณภาพปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตน้ทุน และเนน้กระจายรายไดแ้ละความ
เจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทมากข้ึน เพื่อสร้างความเป็นธรรม 
  7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535–2539) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม” โดยเนน้การรักษาการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและมีเสถียรภาพ ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสร้างการผลิต
ดา้นการเกษตร เน้นให้เอกชนเป็นแกนน าในการพฒันาอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างประเทศ โดย
ภาครัฐเป็นผูส้นับสนุน รวมทั้งการพฒันาปัจจยัสนับสนุนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการ
พื้นฐาน และการจดัหาพลงังาน การกระจายรายไดแ้ละการพฒันาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน 
โดยการยกระดับรายได้ของเกษตรกร เสริมสร้างศักยภาพของจังหวดัท่ีจะเป็นศูนย์กลางกระจาย
อุตสาหกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ และกระจายอ านาจการบริหารงานพฒันาไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 
ตลอดจนเร่งรัดพฒันาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยกระจาย
โอกาสและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข พฒันาจิตใจ วฒันธรรม และสังคม เพื่อใหป้ระชาชน 
ปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลง และผนึกก าลงัภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 4–6   6 
 

  8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “กา้วสู่กระบวนทศัน์ ใหม่ในการพฒันาประเทศ” เน่ืองจากผลการพฒันาท่ีผา่นมาสรุปไดว้า่ 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ัง่ยืน” แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 จึงปรับแนวคิดใหม่จากเดิมท่ีเน้น
การพฒันา “เศรษฐกิจ” มาเน้นการพฒันา “คน” โดยให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดยเน้นพฒันา
ศกัยภาพของคน และพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน 
  9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545–2549) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “อญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
8 ท่ียึด “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” โดยมุ่งการพฒันาท่ีสมดุลทั้ งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาสู่ “สังคมท่ีเขม้แขง็และมีดุลยภาพ” ใน 3 ดา้น คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ และสังคมท่ีสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั 
  10) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีเรียกวา่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” โดยก าหนดวิสัยทศัน์
การพฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” โดยใชแ้นวปฏิบติัตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการพฒันาแบบองคร์วมท่ียึด “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” เนน้การน า “ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และทุนเศรษฐกิจ” มา
ใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกนั โดยใช้ 5 ยุทธศาสตร์หลกัเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีมัน่คงและ
ย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของคนไทยและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
และย ัง่ยนื การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ 
  11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีต่อเน่ืองมาจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8–10 โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการ ขณะเดียวกันใน
กระบวนการพฒันาประเทศจะเนน้ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยวิสัยทศัน์
การพฒันา คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลง” มีการก าหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อป้องกนั
ปัจจยัเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ขม้แขง็ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและสังคมไทย
ใหมี้คุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื ซ่ึงยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี 
ส าคญั ไดแ้ก่ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน 
การสร้างความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศ
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ในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื เป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี คือ สังคมไทยมีความอยูเ่ยน็เป็นสุขและมีความสงบสุขเพิ่มข้ึน 
ความเหล่ือมล ้ าในสังคมลดลง คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สถาบนัทางสังคมมีความเขม้แข็งมากข้ึน เศรษฐกิจเติบโตในอตัราท่ีเหมาะสม คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
  12) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) มุ่งพฒันาประเทศโดย
ยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ือง
จากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9–11 และยึดหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขบัเคล่ือน
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานภูมิปัญญาและนวตักรรม ก าหนดวิสัยทศัน์ของการ
พฒันาโดยยึดวิสัยทศัน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดวา่ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็น
ประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ส าหรับการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวช้ีวดัในด้านต่าง ๆ ของแผนพฒันาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ท่ีเป็นเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปี โดยท่ีเป้าหมายและตวัช้ีวดัตอ้ง
สอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศก าหนด
ข้ึน เช่น การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (sustainable development goals: SDGs) ท่ีองค์การสหประชาชาติก าหนดข้ึน 
ส่วนแนวทางการพฒันาไดบู้รณาการนโยบายหรือประเด็นพฒันาท่ีส าคญัของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 
วาระ และไทยแลนด ์4.0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 4–6   1 
 

 
 
 
 

 

2. คุณลกัษณะของพลเมอืงดี  
2.2 การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอืน่ (หน้า 85–88) 
สิทธิ คือ ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้แก่บุคคลเพื่อให้กระท าการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น

หรือบุคคลอ่ืน เช่น สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในชีวติและร่างกาย 
เสรีภาพ คือ ภาวะของคนท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบง าของผูอ่ื้น มีอิสระท่ีจะกระท าการหรืองดเวน้

กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ในสังคมประชาธิปไตย พลเมืองทุกคนลว้นมีสิทธิเสรีภาพอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั แต่ละคนจะมี

สิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าอะไรก็ไดต้ราบท่ีไม่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อ่ืน นอกจากน้ีทุกคนจะตอ้งรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนน้ีไวมิ้ให้ผูใ้ดมาละเมิดดว้ยเช่นเดียวกนั ดงันั้น 
พลเมืองทุกคนจึงตอ้งปฏิบติัตนท่ีเป็นการแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง  อีกทั้งยงัตอ้ง
ไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นการกระท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนร าคาญดว้ย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมีบทบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิเสรีภาพหลายประการ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
1. สิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย คนไทยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจบัและคุม

ขงับุคคลจะท าไม่ได ้เวน้แต่จะมีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ีการ
คน้ตวับุคคลหรือการกระท าท่ีเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน 
ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวธีิโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท าไม่ได ้

2. เสรีภาพในเคหสถาน บา้นหรือเคหสถานเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีทุกคนตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น รัฐธรรมนูญไดใ้ห้เสรีภาพในเคหสถานเพื่อคุม้ครองแก่คนไทย ถา้ผูใ้ดเขา้ไปในบา้นหรือเขา้ไป
ตรวจคน้ในบา้นผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของบา้น ก็จะไม่สามารถเขา้ไปได ้ยกเวน้แต่จะมีค าสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดจึงจะเขา้ไปได ้

3. เสรีภาพในการเดินทางและการเลอืกถิ่นทีอ่ยู่ คนไทยมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู ่
คือ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนและยา้ยท่ีอยูไ่ดต้ลอดเวลาและทัว่ประเทศไทย การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าว
จะท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิ-
ภาพของประชาชน หรือการผงัเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวสัดิภาพของผูเ้ยาว ์
นอกจากน้ีการเนรเทศบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือห้ามไม่ให้ผูมี้สัญชาติไทยเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรือถอดถอนสัญชาติของผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิดจะท าไม่ได ้
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4. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว คนไทยมีสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตวั เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว การกระท าท่ีละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิดงักล่าว หรือการน าขอ้มูล
ส่วนบุคคลไปใชป้ระโยชน์จะกระท าไม่ได ้

ความเป็นอยู่ส่วนตวั คือ สถานะท่ีบุคคลจะรอดพน้จากการสังเกต การรู้เห็น การสืบความลบั การ
รบกวนต่าง ๆ และมีความสันโดษ หรืออีกนัยหน่ึง คือ การด าเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระ มีการพฒันา
บุคลิกลกัษณะตามท่ีตอ้งการ มีสิทธิท่ีจะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางท่ีอาจเป็นไปไดแ้ละเป็นความ
พอใจตราบเท่าท่ีไม่ล่วงเกินสิทธิของบุคคลอ่ืน 

5. เสรีภาพในการส่ือสาร คนไทยทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะส่ือสารถึงกนัได้ในทางท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
ดงันั้น หากผูใ้ดตรวจ กกั หรือเปิดเผยขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนั หรือมีการกระท าใดเพื่อให้ล่วงรู้หรือไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนัย่อมท าไม่ได้ เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบญัญติั เช่น หากเจา้หน้าท่ีตอ้งการตรวจสอบจดหมายหรือไปรษณียบตัรของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 
จะตอ้งขอค าสั่งจากศาลจึงจะสามารถกระท าได ้หรือหากตอ้งการเอกสารขอ้มูลข่าวสารใดท่ีถูกใช้ในการ
กระท าความผดิท่ีเป็นคดีพิเศษจะตอ้งขออนุญาตจากอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญา 

6. เสรีภาพในการถือศาสนา คนไทยทุกคนไม่ว่าจะถือศาสนา นิกาย หรือลทัธิทางศาสนาใดย่อมมี
เสรีภาพในการปฏิบติัหรือประกอบพิธีกรรมตามหลกัศาสนาของตน แต่ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของ
ปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรัฐ และไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน กรณีการถือศาสนาต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยนั้น รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้คนไทยต้องมีหน้าท่ี เช่น มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าท่ีป้องกันประเทศ มีหน้าท่ีรับ
การศึกษาอบรม หากจะอา้งว่าศาสนาท่ีตนนับถือนั้นห้ามเขา้เรียนหนังสือในโรงเรียน เช่นน้ีจะท าไม่ได ้
เพราะขดัต่อหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทยท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดใหต้อ้งเขา้รับการศึกษาภาคบงัคบั 

7. สิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน คนไทยทุกคนจะไดรั้บการคุม้ครองจากการถูกเกณฑ์แรงงาน โดย
การเกณฑ์แรงงานจะกระท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อป้องกนัภยัพิบติัสาธารณะ 
หรือในขณะท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก หรือในระหวา่งเวลาท่ีประเทศ
อยูใ่นภาวะสงครามหรือการรบ 

การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั หากทุกคนสามารถกระท าได ้
เช่น สามีเคารพสิทธิของภรรยา ภรรยาเคารพสิทธิของสามี นายจา้งเคารพสิทธิของลูกจา้ง ลูกจา้งเคารพสิทธิ
ของนายจา้ง เพื่อนบา้นเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั ย่อมท าให้สังคมไม่มีปัญหา ความขดัแยง้ แย่งชิง ข่มเหง 
รังแก เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั หรือหากมีก็จะนอ้ยและแกไ้ขง่าย 
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2.6 การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของประเทศ  
2. การมีส่วนร่วมในการป้องกนัแก้ไขปัญหาของประเทศ (หน้า 95–96) 
ประชาชนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดีของประเทศสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาของ

ประเทศไดห้ลายประการ เช่น 
 1) การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินได ้ตวัอยา่งการมีส่วนร่วม
ในนโยบายเศรษฐกิจระดบัชาติ เช่น มีส่วนร่วมโดยวิธีปรึกษาหารือในการจดัเวทีสาธารณะหรือการประชุม
เชิงปฏิบติัการในเร่ืองการเปิดการคา้เสรีของรัฐบาล การมีส่วนร่วมในเร่ืองเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินหรือชุมชน 
เช่น มีส่วนร่วมโดยวิธีเขา้ร่วมด าเนินการโดยให้ชุมชนบริหารงบประมาณไดเ้อง การจดัตั้งธนาคารชุมชน 
และการบริหารจดัการทรัพยากรชุมชน 

 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะได ้ส าหรับการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจทางการเมืองนั้นมีวิธีการหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การท าประชามติ 
การท าประชาพิจารณ์ การก าหนดนโยบายของรัฐ การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีลา้สมยั การประเมินผลนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการตรวจสอบการใชอ้ านาจของรัฐในทุกระดบั 

 3) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐได ้เช่น การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐดว้ยการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่ง  

 4) การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแขง็ในทางการเมือง  ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการสร้างความเขม้แขง็ในทางการเมืองไดด้ว้ยวธีิต่าง ๆ เช่น การสนทนากลุ่มยอ่ย การส ารวจความคิดเห็น 
การจดัเวทีชาวบา้น การประชาพิจารณ์ โดยมีกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนและสนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ีได ้

 5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการปกครอง  ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การรับการศึกษาท่ีรัฐให้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดใ้ช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
ตวัอย่างเช่น การมีส่วนร่วมโดยวิธีปรึกษาหารือโดยการจดัเวทีสัมมนาเร่ืองคนรุ่นใหม่กบัการให้การศึกษา
ทางการเมือง (Civic Education) ซ่ึงจดัโดยศูนยป์ระสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (Young People for 
Democracy Movement: YPD) และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich Ebert Stiftung: FES) 



 
 
 
 

  
 
 

3. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (หน้า 118–126) 
อ านาจรัฐ โดยทัว่ไปหมายถึง อ านาจท่ีบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีตามกฎหมาย สามารถกระท า หรือ

สั่งการใหก้ระท า หรือใหง้ดเวน้การกระท าใด ๆ ได ้ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
จากการท่ีประเทศไทยมีประชากรเป็นจ านวนมาก พื้นท่ีประเทศมีขนาดใหญ่ รวมทั้งรัฐบาลก็มีภารกิจ

มากมาย ซับซ้อน จึงตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตมาท าหน้าท่ีบริหารและ
ปกครองประเทศ โดยบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งใชอ้  านาจท่ีไดรั้บกระท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผูเ้ป็น
เจ้าของอ านาจท่ีแท้จริง หากไม่เป็นไปตามน้ีแล้วประชาชนมีสิทธิท่ีจะถอดถอนบุคคลเหล่าน้ีออกจาก
ต าแหน่งแลว้ใหผู้อ่ื้นท่ีมีความเหมาะสมกวา่มาท าการบริหารและปกครองแทนได ้

การใชอ้ านาจรัฐจึงจ าเป็นตอ้งมีกลไกคอยตรวจสอบ เพื่อป้องกนัมิให้มีการกระท าท่ีท าให้ประชาชน
สูญเสียหรือไม่ไดรั้บประโยชน์ท่ีควรได ้ทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็น
ส าคญั ดงันั้น รัฐธรรมนูญจึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกนัและปราบปรามมิให้ผูใ้ชอ้  านาจนั้นกระท าการโดยทุจริตและมิชอบ โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบการ
ใชอ้ านาจรัฐโดยองคก์รอิสระและการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

 
3.1 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรอสิระ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ไดแ้ก่ ผูต้รวจการ

แผน่ดิน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
 
3.1.1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 ผูต้รวจการแผน่ดินเป็นองคก์รหรือสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนน าความทุกขท่ี์ตนไดรั้บความไม่เป็นธรรมจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นผูใ้ชอ้  านาจรัฐ
มาร้องเรียนได ้ไม่วา่การกระท านั้นจะเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีโดยชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
ก็ตาม หากการกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบธรรม ผูต้รวจการแผน่ดินมีหนา้ท่ีด าเนินการตรวจสอบและเสนอ
ให้มีการแกไ้ข โดยท าการเสนอไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แต่หากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่ปฏิบติัตาม
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โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูต้รวจการแผ่นดินจะแจง้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร โดย
ประชาชนท่ีได้รับความทุกข์หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ สามารถร้องเรียนได้ท่ี
ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน หรือโทรศพัทแ์จง้ท่ีสายด่วน 1676 
 1. องค์ประกอบและทีม่าของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผูต้รวจการแผ่นดินมีจ านวน 3 คน มาจากบุคคลท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วฒิุสภา จากผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ และมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต ่ากว่าอธิบดีหรือหวัหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบได้ไม่ต ่ากว่ากรม จ านวน 2 คน และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินกิจการอนัเป็นสาธารณะมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี จ  านวน 1 คน 
 2. วาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผูต้รวจการแผน่ดินมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 3. อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผูต้รวจการแผน่ดินมีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐดงัน้ี 
 1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ
ค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน หรือเป็นภาระ
แก่ประชาชนโดยไม่จ  าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 
 2) แสวงหาขอ้เทจ็จริงเม่ือมีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากการท่ีฝ่ายรัฐ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือปฏิบติันอกเหนืออ านาจหนา้ท่ีและกฎหมาย เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งใหร้ะงบัความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 
 3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้นตาม
หมวด 5 หนา้ท่ีของรัฐ 
 

3.1.2 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กร
อิสระท่ีจดัตั้งข้ึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ เพื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ โดยท าหนา้ท่ีเป็นกลไกหลกั
ในการป้องกนั ตรวจสอบ และปราบปรามการทุจริตของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง
ของรัฐ ทั้งน้ี หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสการทุจริตหรือกระท าผดิในเร่ืองของการใชอ้ านาจรัฐของผู ้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หน้าท่ีระดบัสูงของรัฐ สามารถร้องเรียนไดท่ี้ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือโทรศพัทแ์จง้ท่ีสายด่วน 1205 
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 1. องค์ประกอบและทีม่าของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน ท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผูซ่ึ้งไดรั้บ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ ์มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ดา้นกฎหมาย บญัชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผน่ดิน หรือการอ่ืนใดอนัเป็นประโยชน์
ต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และตอ้งมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
เช่น รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่อธิบดีผูพ้ิพากษา อธิบดีหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และยงัมีผลงานทางวชิาการเป็นท่ีประจกัษ ์
 2. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี และด ารงต าแหน่ง
ไดเ้พียงวาระเดียว 
 3. อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู ้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ หรือผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ 
ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือจงใจปฏิบติัหน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อกฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยา่งร้ายแรง เพื่อด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 
  2) ไต่สวนและวนิิจฉยัวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผดิปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
หรือความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม เพื่อด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 
  3) ก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 
ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบุคคลดงักล่าว 
  4) หนา้ท่ีและอ านาจอ่ืนท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 

3.1.3 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองคก์รอิสระอีกองคก์รหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการตรวจ
เงินแผน่ดิน มีช่ือยอ่วา่ คตง. 
 การตรวจเงินแผน่ดิน หมายถึง การตรวจสอบการใชจ่้ายเงินแผน่ดิน หรือเรียกวา่ งบประมาณแผน่ดิน 
ท่ีรัฐบาลเป็นผูใ้ช้จ่ายตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณในแต่ละปีผ่านส่วน
ราชการต่าง ๆ ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ว่า ไดใ้ช้จ่ายไปอย่าง
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ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทางการเงินท่ีมีอยู่หรือไม่ ตลอดจนการตรวจสอบความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพในการใชจ่้ายเงินอีกดา้นหน่ึง 
 1. องค์ประกอบและทีม่าของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 คน ท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวฒิุสภา จากผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน กฎหมาย การบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลงั และ
ดา้นอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผน่ดินเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
 2. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 กรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 3. อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  1) วางนโยบายการตรวจเงินแผน่ดิน 
  2) ก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน 
  3) ก ากบัการตรวจเงินแผน่ดิน 
  4) ใหค้  าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินแผน่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  5) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผดิกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ 

 
3.2 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

 การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญมีหลายวิธี เช่น การแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน การขดักนัแห่งผลประโยชน์ การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง การด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 

3.2.1 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น  
 การแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเป็นมาตรการส าคญัประการหน่ึงในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐ เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเพิ่มความระมดัระวงัในการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตนไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชนั
เกิดข้ึน 

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ ผูว้า่การตรวจ
เงินแผ่นดิน และเจา้หน้าท่ีของรัฐ มีหน้าท่ียื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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3.2.2 การขดักนัแห่งผลประโยชน์  
 รัฐธรรมนูญได้ก าหนดเร่ืองของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส าหรับผู ้ท่ีด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาไว ้เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ผูด้  ารง
ต าแหน่งเหล่าน้ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนทางการเมือง เป็นการท าให้การเมืองมีความโปร่งใสมากข้ึน โดย
ก าหนดขอ้หา้มต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
 1. ข้อห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีดงัน้ี 

1) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหนา้ท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ หรือต าแหน่ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากบัรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาด หรือเป็นหุ้นส่วนกบัห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ีรับ
สัมปทานหรือเขา้เป็นคูส่ัญญาในลกัษณะดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ นอกเหนือจากท่ีรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบติั
ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

ขอ้ 2)–3) บงัคบัรวมถึงคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และ
บุคคลอ่ืนท่ีถูกใชใ้ห้ร่วมด าเนินการ หรือไดรั้บมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ใหก้ระท าการในลกัษณะน้ี 

4) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซงการใช้
สิทธิและเสรีภาพของหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนโดยมิชอบ 

5) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือต าแหน่งเขา้ไปกา้วก่ายหรือ
แทรกแซงผลประโยชน์ เพื่อตนเอง ผูอ่ื้น หรือของพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ในเร่ืองการปฏิบติั
ราชการของฝ่ายรัฐตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 2. ข้อห้ามของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี มีดงัน้ี 
  1) ห้ามกระท าการท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ลกัษณะเดียวกบักรณีของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาในขอ้ 1–4 เวน้แต่ 

 (1) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีหรืออ านาจของ
รัฐมนตรี 

 (2) การกระท าตามหนา้ท่ีและอ านาจในการบริหารราชการแผน่ดิน หรือตามนโยบายท่ีไดแ้ถลง
ไวต่้อรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัหรือไม่คงไวซ่ึ้งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู ้
ถือหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัต่อไปตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งไม่เป็นลูกจา้งของบุคคลใด 
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นอกจากน้ี ยงัห้ามคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็น
หุน้ส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั รวมไปถึงการถือหุ้นของรัฐมนตรีท่ีอยูใ่นความครอบครอง
หรือดูแลของบุคคลอ่ืน 

3.2.3 การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง  
 การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งเป็นวิธีการหน่ึงในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยจะ
ตรวจสอบพฤติกรรมของผูท่ี้ใชอ้  านาจรัฐวา่สมควรท่ีจะอยูด่  ารงต าแหน่งต่อไปหรือไม่ หากบุคคลดงักล่าวมี
พฤติกรรมไปในทางทุจริต สามารถด าเนินการถอดถอนบุคคลนั้นได ้ 
 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเขา้ช่ือกนัเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี 
 1. การเข้าช่ือของประชาชน หากประชาชนเห็นวา่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคนใดไม่
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปสามารถเขา้ช่ือร้องขอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อด าเนินการให้มีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้โดยถือเกณฑด์งัน้ี 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 100,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 5 ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวน 100,000–500,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่
นอ้ยกวา่ 20,000 คน ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวน 500,000–1,000,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่
นอ้ยกวา่ 25,000 คน ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมำกกว่ำ 1,000,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่นอ้ยกวา่ 
30,000 คน ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
 โดยจะตอ้งมีการจดัท าค าร้องเขา้ช่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีรายละเอียด
เก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู่ และลายมือช่ือ รวมทั้งหลกัฐานแสดงตนของผูเ้ขา้ช่ือทุกคน รายละเอียดขอ้เท็จจริงและ
พฤติการณ์ของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น รายช่ือผูแ้ทนของผูเ้ขา้ช่ือ และค ารับรองของ
ผูแ้ทนผูเ้ขา้ช่ือ   
 2. การส่งค าร้องและค าช้ีแจง หลงัจากนั้นผูว้า่ราชการจงัหวดัจะส่งค าร้องให้แก่สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกประชาชนเขา้ช่ือถอดถอนเพื่อให้บุคคลนั้นจดัท าค าช้ีแจงส่งแก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
เม่ือได้รับค าช้ีแจงแล้ว ผูว้่าราชการจังหวดัจะแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งทราบเพื่อจดัให้มีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อไป 
 3. การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผูมี้สิทธิลงคะแนนท า
เคร่ืองหมายในช่อง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” 
 4. การนับคะแนนและประกาศผล กรณีผูม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ถือวา่การเขา้ช่ือถอดถอนนั้นเป็นอนัตก
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ไป แต่หากมีผูม้าใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น และมีคะแนนเสียงจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนน
เสียง เห็นวา่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกร้องขอให้ถอดถอนไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
ใหบุ้คคลนั้นพน้จากต าแหน่งนบัแต่วนัลงคะแนนเสียง 
  

3.2.4 การด าเนินคดีอาญากบัผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยใช้มาตรการการด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
นั้น กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงมี
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเป็นพิเศษแยกจากวิธีพิจารณาคดีอาญาโดยทั่ว ๆ ไป ทั้ งน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทางการเมืองเป็นไปโดยปราศจากการแทรกแซงจากผูท่ี้มี
อ านาจทางการเมือง และเพื่อให้ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาคดีมีความเป็นอิสระและมีหลักประกนัในการพิจารณา
คดี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีบญัญติัไว้
ในรัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา 

ในกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาให้ผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง 
หรือค าพิพากษานั้นมีผลให้ผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ ให้ผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา 
  



 
 
 
 

  
 
 

2. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัชุมชนและประเทศ  
ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ใช้

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย โดยพระมหากษตัริย์
ทรงใชอ้  านาจอธิปไตยน้ีผา่นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หน้า 156–158) 
รัฐธรรมนูญ (Constitution) คือ กฎหมายท่ีเป็นรากฐานของประเทศซ่ึงก่อตั้งสถาบนัทางการเมือง 

ก าหนดขอบเขตอ านาจรัฐ ก าหนดหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญก าหนดให้
รัฐสภาเป็นผูใ้ช้อ  านาจนิติบญัญติั ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผูใ้ช้อ  านาจบริหาร และก าหนดให้ศาลเป็น
ผูใ้ช้อ  านาจตุลาการ รวมทั้งให้มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างสถาบนัการเมืองเพื่อเป็นหลกัประกนัไม่ให้มี
อ านาจใดอ านาจหน่ึงมีอ านาจสูงสุดท่ีอาจน าไปสู่การใช้อ านาจท่ีมิชอบได้ การท่ีรัฐธรรมนูญจ ากดัการใช้
อ านาจรัฐไวจ้ะเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่หากจะจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐก็
สามารถท าไดเ้ม่ือรัฐธรรมนูญให้อ านาจไวเ้ท่านั้น ดงันั้น รัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ กฎหมายอ่ืนใดในรัฐจะขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญไม่ได ้ 

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของไทย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มีเน้ือหา
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ระบอบการปกครอง ประเทศไทยมีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ ราชอาณาจกัรไทย โดยมีรูปแบบของ
รัฐเป็นรัฐเด่ียว คือ มีรัฐบาลเดียว ใชอ้  านาจปกครองทั้งประเทศ  

2. ประมุขของประเทศ รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ดงันั้น พระมหากษตัริยจึ์งทรงอยูใ่นฐานะประมุขของประเทศไทย 

3. อ านาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญก าหนดใหอ้ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริย์
ผูท้รงเป็นประมุขทรงใชอ้ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล แสดงให้เห็นวา่ ประชาชนชาวไทย
เป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  โดยพระมหากษตัริยท์รงใชอ้ านาจ
อธิปไตยผา่นทางองคก์รทางการเมือง ดงัน้ี 
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  ทรงใชอ้ านาจนิติบญัญติัผา่นทางรัฐสภา 
  ทรงใชอ้ านาจบริหารผา่นทางคณะรัฐมนตรี 
  ทรงใชอ้ านาจตุลาการผา่นทางศาล  

4. รัฐสภา รัฐธรรมนูญก าหนดใหรั้ฐสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา  
 1) สภาผู้แทนราษฎร ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 500 คน แบ่งเป็นสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ  านวน 350 คน และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือ จ านวน 150 คน 
 2) วฒิุสภา ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 200 คน ซ่ึงมาจากการเลือกกนัเองของบุคคลซ่ึงมีความรู้ 

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

รัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 35 คน ท าหนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดินตามหลกัความรับผดิชอบร่วมกนั 
นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งเป็น

นายกรัฐมนตรี และตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีจะเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีพรรคการเมืองแจง้ไว ้นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกนัแลว้เกิน 8 
ปีไม่ได ้

ก่อนเขา้รับหน้าท่ี รัฐมนตรีตอ้งถวายสัตยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริย ์และก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะ
เขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่ง
รัฐ และยทุธศาสตร์ชาติ  

6. ศาล รัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์ 

ผูพ้ิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติ 

รัฐธรรมนูญก าหนดใหศ้าลประกอบดว้ยศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ 
7. ความเสมอภาค สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนชาวไทยไดรั้บ

การคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคอยา่งเท่าเทียมกนั 
8. การคานอ านาจทางการเมือง แมรั้ฐธรรมนูญจะก าหนดให้พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจอธิปไตย 

แต่ผูท่ี้ปฏิบติัโดยตรง คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ดงันั้น เพื่อให้การใชอ้ านาจอธิปไตยเป็นไปโดย
สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีการคานอ านาจมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงใชอ้ านาจ
โดยพลการ เช่น ในท่ีประชุมรัฐสภา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีได ้
แต่รัฐมนตรีมีสิทธิจะไม่ตอบ หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกับความ
ปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของแผน่ดิน หรือเห็นวา่เป็นกระทูต้อ้งหา้มตามขอ้บงัคบั 
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 9. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนชาวไทยมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั เช่น 
พิทกัษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ป้องกนัประเทศ ปฏิบติัตามกฎหมาย เขา้รับการศึกษาอบรม รับราชการทหาร เคารพและไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เสียภาษีอากร ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

10. หน้าที่ของรัฐ เป็นหลกัการท่ีเกิดข้ึนใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า
ประชาชนชาวไทยจะไดรั้บประโยชน์จากรัฐอยา่งแทจ้ริง โดยก าหนดใหรั้ฐตอ้งด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญ
บญัญติัไว ้หากรัฐไม่ปฏิบติั ประชาชนสามารถฟ้องร้องรัฐใหด้ าเนินการได ้ 

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัก าหนดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของรัฐไวห้ลายประการ เช่น การพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้ง
สถาบนัพระมหากษตัริย ์เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต ความมัน่คงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การดูแลให้มีการปฏิบติัตามและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด การด าเนินการให้
เด็กทุกคนรับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 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 าหนดใหมี้การจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการ
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
แบ่งแยกราชอาณาจกัรไทยออกเป็นส่วนไม่ได ้

13. การปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัใหค้วามส 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 
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2.3 กฎหมายภาษีอากร (หน้า 160–162) 
 ภาษีอากรเป็นท่ีมาแห่งรายรับท่ีส าคญัอนัดบัหน่ึงของประเทศเพื่อน ารายรับนั้นมาเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารประเทศ ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลของทุกประเทศจึงก าหนดหน้าท่ีในการเสียภาษีของประชาชนไวใ้น
กฎหมาย โดยในส่วนของประเทศไทยรัฐธรรมนูญทุกฉบบัไดก้ าหนดให้ประชาชนชาวไทยตอ้งมีหนา้ท่ีเสีย
ภาษีอากร 
 ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อใหอ้ านาจกรมสรรพากร กระทรวงการคลงัจดัเก็บภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์จากประชาชน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง ทั้งน้ีโดยเก็บจากเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีผูเ้สียภาษีดงักล่าวได้รับหักดว้ยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เหลือ
เท่าใดก็เป็นเงินไดสุ้ทธิน าไปค านวณภาษีตามอตัราภาษีท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้ซ่ึงอตัราภาษีน้ีเป็น
อตัรากา้วหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง 35 ดงันั้น ผูมี้เงินไดม้ากยิง่จะตอ้งเสียภาษีในอตัราสูง 

บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เร่ิมใช้ปีภาษี 2560) 

เงินได้สุทธิ ช่วงเงินได้
สุทธิ 

อตัราภาษี ภาษี 
ในแต่ละขั้น 

ภาษีสะสม 

ส่วนท่ีเกิน  0              ถึง 150,000 150,000 ยกเวน้ 0 0 

ส่วนท่ีเกิน 150,000    ถึง 300,000 150,000 5 7,500 7,500 

ส่วนท่ีเกิน 300,000    ถึง 500,000 200,000 10 20,000 27,500 

ส่วนท่ีเกิน 500,000    ถึง 750,000 250,000 15 37,500 65,000 

ส่วนเกิน   750,000     ถึง 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 

ส่วนเกิน 1,000,000    ถึง 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 

ส่วนเกิน 2,000,000    ถึง 5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000 

ส่วนเกิน 5,000,000    ข้ึนไป  35   

 

 ปกติการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะเสียปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยน าเงินไดท่ี้
ได้รับตลอดทั้งปีท่ีผ่านมามาค านวณภาษี อย่างไรก็ตาม มีผูมี้เงินได้บางประเภทตอ้งเสียภาษีปีละ 2 คร้ัง 
ไดแ้ก่ ผูมี้เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้าง การประกอบธุรกิจ 
การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืนซ่ึงคร้ังแรกจะตอ้งยื่นเสียภายในเดือน
กนัยายนของทุกปี โดยน าเงินท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมาค านวณภาษี ส่วนคร้ังท่ีสองเสีย
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ภาษีภายในเดือนมีนาคมตามปกติ โดยน าเงินไดท่ี้ไดรั้บตลอดทั้งปีมาค านวณภาษี แมจ้ะเป็นเงินไดท่ี้เสียภาษี
ไปแลว้ในคร้ังแรกก็ตาม เป็นเงินภาษีเท่าใด ให้น าภาษีท่ีเสียไปแลว้ในคร้ังแรกมาหักออก และเสียภาษีแต่
เพียงจ านวนท่ีขาดอยูน่ั้น 
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน ฯลฯ ตามปกติจะเก็บจากก าไรสุทธิท่ีผูเ้สียภาษีไดรั้บ ซ่ึงการเสีย
ภาษีจากก าไรสุทธิน้ีจะเสียปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกเสียภายใน 2 เดือนนับแต่วนัครบ 6 เดือนแรกของรอบ
ระยะเวลาบญัชี โดยค านวณและช าระภาษีจากก่ึงหน่ึงของประมาณการก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชี 
ส่วนคร้ังท่ี 2 จะเสียภายใน 150 วนั นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี โดยค านวณและช าระภาษีจาก
ก าไรสุทธิจริงท่ีค านวณไดใ้นระยะเวลาบญัชีนั้นแลว้น าภาษีท่ีช าระไปแลว้ในคร้ังแรกมาหักออกและเสีย
ภาษีแต่เพียงจ านวนท่ียงัขาดอยูเ่ท่านั้น 
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากการขายสินคา้และบริการ โดยผูข้ายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการมีหนา้ท่ีเรียกเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 101 จากลูกคา้ แลว้น าภาษีท่ีเรียกเก็บน้ีไปช าระต่ออ าเภอหรือ
เขตทอ้งท่ีภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป พร้อมยื่นแบบแสดงรายการดว้ย แต่ถา้ในเดือนเดียวกนันั้นผูข้าย
สินค้าหรือให้บริการถูกผูข้ายสินค้าและบริการอ่ืนเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 102 ผูข้ายสินค้าหรือ
ใหบ้ริการมีสิทธิน าภาษีท่ีถูกเรียกเก็บไปนั้นมาค านวณหกัออกจากภาษีท่ีตนเรียกเก็บจากลูกคา้ได ้และช าระ
ภาษีจากผลต่างนั้น 
 ตวัอยา่งเช่น ตน้เดือนมกราคม ก ซ้ือสินคา้จาก ข ในราคา 100 บาท และ ข เรียกเก็บภาษีในอตัราร้อย
ละ 7 เป็นเงิน 7 บาท ต่อมาปลายเดือน ก ขายสินคา้ดงักล่าวให้ ค ในราคา 120 บาท และเรียกเก็บภาษีใน
อตัราร้อยละ 7 เป็นเงิน 8.40 บาท จาก ค ดงัน้ี ในการค านวณภาษีของเดือนมกราคม ก มีสิทธิน าภาษี 7 บาท 
ท่ีถูก ข เรียกเก็บไปมาค านวณออกจากภาษี 8.40 บาท ท่ีตนเรียกเก็บจาก ค ได ้เม่ือค านวณแลว้จึงมีภาษีท่ี ก 
จะตอ้งเสียเพิ่มเพียง 1.40 บาท โดย ก จะตอ้งน าภาษีจ านวนน้ีไปช าระต่ออ าเภอหรือเขตทอ้งท่ีภายในวนัท่ี 15 
ของเดือนกุมภาพนัธ์ พร้อมยืน่แบบแสดงรายการดว้ย 
 4. อากรแสตมป์ อากรแสตมป์เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากการท าตราสาร เช่น สัญญาเช่าท่ีดิน โรงเรือน ส่ิง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือแพ สัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น สัญญากูย้ืมเงิน ใบมอบอ านาจ โดยผูเ้สียภาษีตอ้งปิด
อากรแสตมป์ให้บริบูรณ์ตามอตัราท่ีบญัชีอตัราอากรแสตมป์ของประมวลรัษฎากรไดก้ าหนดไวแ้ละจะตอ้ง
ขีดฆ่าเพื่อแสดงการใชแ้สตมป์ ซ่ึงผูท่ี้ขีดฆ่าไดต้อ้งเป็นไปตามท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้

                                                           
 1, 2 ปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) กฎหมายไดก้ าหนดให้ลดอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการชัว่คราวจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 6.3 และ
เม่ือรวมกบัภาษีทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 0.7 จึงเท่ากับตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7 แต่อตัราภาษีน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต  
 



 
 
 
 

  
 
 

2. สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมของจีนและอินเดีย นบัถือพระพุทธศาสนาเป็น

ศาสนาหลัก ท าให้วฒันธรรมไทยซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไวห้ลายประการ แนวคิดและ
พิธีกรรมของพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นอยา่งมาก ท าให้หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหลกัการขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนของไทยมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั โดยมีหลกัฐานปรากฏในหลกัศิลาจารึก
ของพ่อขุนรามค าแหง โดยสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปบา้งในสมยัอยุธยา จากนั้นก็เกิด
การเปล่ียนแปลงมากในสมยัรัตนโกสินทร์ และไดพ้ฒันาจนกลายเป็นสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั 

 
2.1 สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ (หน้า 180–187) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดใ้ห้การรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้

อย่างกวา้งขวาง โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีไดบ้ญัญติัให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้ึน รวมทั้งมี
บทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นจ านวนมาก 

 
2.1.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คน ท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วฒิุสภาจากผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหา  
 ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
เป็นกลางทางการเมือง และมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี นบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รง
แต่งตั้ง และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหนา้ท่ีและอ านาจดงัน้ี 
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 1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกนัหรือแกไ้ขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู ้
ไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. จดัท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 
 3. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน 
 4. ช้ีแจงและรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งโดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรม 
 5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชน 
 6. หนา้ท่ีและอ านาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้งค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาว
ไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคญั 
 

2.1.2 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มีบทบญัญติัท่ีให้การรับรองและคุม้ครองใน
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไวห้ลายประการ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 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. สิทธิทีจ่ะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน การเกณฑแ์รงงานจะกระท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมายท่ี
ตราข้ึนเพื่อป้องกนัภยัพิบติัสาธารณะ หรือในขณะท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ
อยัการศึก หรือในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือการรบ 
 4. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกยีรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว บุคคลมีสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั 
เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว การกระท าท่ีละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิดงักล่าว หรือการน าขอ้มูลส่วน
บุคคลไปใชป้ระโยชน์จะกระท าไม่ได ้
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 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 าสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 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 าสั่งหรือหมายของศาล หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 14. เสรีภาพในการเดินทางและการเลอืกถิ่นทีอ่ยู่ บุคคลมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู ่
การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 การเนรเทศบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือห้ามไม่ให้ผูมี้สัญชาติไทยเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรือถอดถอนสัญชาติของผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิดจะท าไม่ได ้
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 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 ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 18. เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง บุคคลมีเสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั้งพรรคการเมืองตาม
วถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
 19. สิทธิของบุคคลและชุมชน บุคคลและชุมชนมีสิทธิเก่ียวกบัการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
เช่น ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เสนอเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ 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 
 20. เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น ห้ามการสั่งปิดกิจการหนงัสือพิมพเ์พื่อลิดรอนเสรีภาพในการน าเสนอข่าว
หรือการแสดงความคิดเห็น 
 21. การใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขไม่ได ้   
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