




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
พ.ศ. 2560 มาตรา 22 (5) กำาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และ
อำานาจในการสง่เสรมิสนบัสนนุหนว่ยงานของรฐั        สถาบนัการศกึษา และองคก์ร 
เอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่  
6 เมษายน 2560 ดังนั้น เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ดังกล่าว  สำานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำาเอกสารความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
และภารกิจของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำานวน 13 ชุด 
ประกอบด้วย

1. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. 108 ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
3. สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
4. คณะรัฐมนตรี ศาล
5. การเลือกตั้ง ส.ส.
6. การได้มาซึ่ง ส.ว.
7. การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการเลือกตั้ง
8. องค์กรอิสระและการตรวจสอบอำานาจรัฐ
9. การปฏิรูปประเทศและการปกครองท้องถิ่น
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ     

 การเลือกตั้ง
11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
12. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
13. หมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง

คำ�นำ�



เพื่อให้องค์กรเครือข่ายต่างๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ 
องค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
ทุกระดับ ดีเจประชาธิปไตยชุมชน และกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ 
เป็นต้น ได้นำาไปศึกษาและเผยแพร่แก่ประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย 
และสถานีวิทยุต่างๆ หรือช่องทางอื่นๆ ต่อไป โดยเอกสารเผยแพร่ฉบับน้ี 
เป็นเอกสารลำาดับที่ 3 เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
เขียนโดย นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ ผู้เชี่ยวชาญประจำา กกต. (นายประวิช 
รัตนเพียร) และนางสาวสุธิดา  โชคพระสมบัติ ผู้อำานวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อ
และนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อสร้างพลเมือง

 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใคร่ขอขอบคุณเครือข่ายต่างๆ 
ที่ให้ความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยและการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยที่ได้ดำาเนินการ 
มาก่อนหน้านี้จนประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง และใคร่ขอความร่วมมือ 
ในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่องต่อไปด้วย

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พฤศจิกายน 2560
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 1        รัฐธรรมนูญกับศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์

 สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมของคนหมู่มาก มีความแตกต่างกัน 
ทั้งเพศ วัย ฐานะ การศึกษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง แต่ที่  
อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเพราะต่างเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ซ่ึงกันและกัน 
ไม่มีใครมีความเป็นคนมากกว่าคนอื่น จึงไม่มีใครที่จะมีสิทธิไปดูหมิ่นเหยียดหยามกัน 
หรือกระทำาต่อกันเสมือนมิใช่มนุษย์ให้รู้สึกด้อยคุณค่า หรือขาดความมั่นใจ 
ในตนเอง
 รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำาคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 4 ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”
 การที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติคุ้มครองไว้เช่นนั้น เพราะความเป็นจริง
ในสังคมยังมีการค้ามนุษย์ มีการทำาร้ายทุบตีด้วยวิธีการโหดร้ายทารุณ กักขัง
หน่วงเหนี่ยว มีการนำาผู้ต้องหาหรือจำาเลยมาประจานต่อสาธารณะ รวมถึง
ยังมีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ถ้าคนถูกซื้อขายได้เหมือนผัก
เหมือนปลา เท่ากับสูญสิ้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 2        สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 หลักการประชาธิปไตยท่ีสำาคัญประการหน่ึง คือ หลักสิทธิและเสรีภาพ 
รัฐธรรมนูญของเราจึงมีบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ไว้เพือ่เปน็หลกัประกนัว่ารัฐจะรบัรองและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน
 สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองป้องกัน 
เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย มิให้ใครมาทำาร้ายทุบตีเรา หรือสิทธิในทรัพย์สิน 
หากมีใครมารุกล้ำาหรือเอาทรัพย์สินของเราไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะถือว่า
ละเมิดสิทธิ ทำาผิดกฎหมาย
 สำาหรับเสรีภาพนั้น หมายถึง ความเป็นอิสระของคนเราที่จะทำาหรือ
ไม่ทำาอะไรก็ได้ การใช้เสรีภาพต้องอยู่ในขอบเขต เช่น เรามีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ก็ต้องไม่พูดให้ร้ายคนอื่น หรือมีเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ แต่ไปค้ายาเสพติด ก็ถือว่าทำาผิดกฎหมาย 
 ท่านผู้ฟังครับ รักและหวงแหนสิทธิเสรีภาพของเรา ต้องเคารพสิทธิ
เสรีภาพของคนอื่น โดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
สังคมด้วย
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 3        ความเสมอภาค

 คนเราอาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันในหลายๆ ด้าน ทั้งฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความเหล่ือมล้ำาทางสังคม การศึกษา แต่ส่ิงหน่ึงท่ีทุกคนมีเหมือนกัน 
คือ มีความเป็นคนเสมอกัน 
 หลักการสำาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักความ
เสมอภาค ซึ่งไม่ได้หมายถึงทุกคนจะต้องได้รับทุกอย่างเท่าๆ กัน แต่เป็นความ
เสมอภาคในโอกาสที่ทุกคนจะได้รับเพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกันกับผู้อื่น
 ตัวอย่างในตำาบลแห่งหนึ่งมี 10 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านมั่งมีศรีสุขแล้ว 
9 หมู่บ้าน อีก 1 หมู่บ้าน ผู้คนยังยากจนข้นแค้น ขาดแคลนแหล่งน้ำา ถนน
หนทางไม่สะดวก ถ้าเราจะจัดสรรงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่นี้  
เราจะจัดสรรอย่างไร? 
 ถ้าให้ทุกหมู่บ้านได้รับงบประมาณเท่าๆ กัน หมู่บ้านที่มั่งมีอยู่แล้วก็
จะได้รับเกินความจำาเป็น ขณะที่หมู่บ้านยากจนก็ยังขาดแคลนอยู่ แต่ถ้าใช้
หลักความเสมอภาค โดยช่วยเหลือหมู่บ้านที่ยากจนเป็นพิเศษ คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านนั้นก็จะดีขึ้น อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
กับหมู่บ้านอื่นๆ 



4

 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 4      การห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

 สังคมประชาธิปไตยให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความ
เสมอภาคของบุคคล แต่ความเป็นจริงยังมีการให้คุณค่ากับคนในสังคมแตกต่างกัน 
เกิดการเลือกที่รักมักที่ชัง ลำาเอียงเข้าข้างพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกัน และกีดกัน  
รังเกียจหรือดูถูกคนบางกลุ่มที่ด้อยกว่าหรือไม่ใช่พวกตน มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนเหล่านั้น 
  ตัวอย่างเช่น การบุกรุกป่าสงวนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ถ้าคนหนึ่งบุกรุก
เข้าไปทำากินถูกจับ แต่อีกคนหนึ่งบุกรุกตัดถนน เดินสายไฟฟ้าเข้าไปสร้างบ้าน 
ในเขตป่าสงวนแล้วไม่ถูกจับ คนท่ีถูกจับก็ย่อมรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ถูกเลือกปฏิบัติ
 รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไว้
ในมาตรา 27 วรรค 3 ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่า 
ด้วยความแตกต่างด้านถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชือ่ 
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำามิได้”
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 5     การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือเป็นคุณต่อผู้ด้อยโอกาส

 ตอนท่ีแล้ว เราได้ทราบว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลในเรื่องต่างๆ ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนในสังคมใช่ว่า
จะมีขีดความสามารถเท่าเทียมกันในทุกเรื่อง 
 ถ้าเราปล่อยให้ทุกคนดิ้นรน แข่งขันกันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรจากรัฐ 
คนที่เสียเปรียบก็จะยิ่งเสียเปรียบ คนที่ได้เปรียบก็จะได้เปรียบมากขึ้น ช่องว่าง 
ความเหล่ือมล้ำาของคนในสังคมก็จะย่ิงห่างมากข้ึน รัฐธรรมนูญมาตรา 2 วรรค 4 
จึงบัญญัติให้รัฐสามารถกำาหนดมาตรการพิเศษต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ท่ีเสียเปรียบ 
ในสังคมได้มีโอกาสเช่นเดียวกับคนอื่นๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรม
  ดังนั้น การที่หน่วยงานต่างๆ มีห้องน้ำาเฉพาะสำาหรับผู้สูงอายุหรือ   
คนท้อง ที่จอดรถสำาหรับคนพิการ มีเงินช่วยเหลือค่ายังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุท่ี
ไม่มีรายได้เพียงพอและคนยากจน หรือแม้แต่ล่ามภาษามือสำาหรับคนหูหนวก
ในรายการโทรทัศน์ หรือบัตรทาบบัตรเลือกตั้งสำาหรับคนตาบอดได้ใช้สิทธิ
เลือกต้ัง จึงเป็นมาตรการท่ีรัฐทำาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ท่ีด้อยโอกาสให้สามารถใช้
สิทธิเสรีภาพได้เช่นเดียวกับคนอื่น
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 6     ประชาชนที่โดนละเมิดสิทธิเสรีภาพ ย่อมได้รับการเยียวยา

 รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ             ก็เพ่ือเป็นหลักประกัน 
ว่ารัฐจะรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่การละเมิดสิทธ ิ
เสรีภาพก็ยังมีอยู่ โดยที่บางครั้งผู้ได้รับความเสียหายเดือดร้อน ไม่สามารถ 
เรยีกรอ้งความเปน็ธรรม         เพราะไมท่ราบวา่เปน็ความผิดของใคร         หรือไม่สามารถ 
นำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษได้ รวมถึงบางคนต้องตกเป็นแพะ ต้องติดคุก
ติดตะราง  ทั้งที่ไม่ได้กระทำาความผิด 
 รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไว้ในมาตรา 25 ให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพ สามารถยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้คดีในศาลได้ รวมทั้งผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพหรือการกระทำาความผิดทางอาญาของบุคคลอ่ืน มีสิทธิท่ีจะได้รับ 
การเยียวยาหรือความช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 7       สิทธิในชีวิตและร่างกาย

 ชีวิตและเน้ือตัวร่างกายของใคร ใครก็ย่อมรักและหวงแหน รัฐธรรมนูญ 
ให้ความสำาคัญกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล โดยห้ามมิให้
มีการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม 
การจับกุมคุมขังจะทำาได้ต้องมีคำาส่ังหรือหมายศาล หรือมีเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมาย 
บัญญัติไว้ เช่น เป็นการกระทำาความผิดซึ่งหน้า หรือมีความพยายามกระทำา
ความผิด มีอาวุธที่อาจใช้กระทำาความผิดหรือทำาผิดแล้วกำาลังจะหลบหนี 
 นอกจากน้ัน ในการค้นตัวบุคคลหรือกระทำาการใดอันกระทบกระเทือน 
ต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายในเรื่องอื่นๆ อย่างเช่น การบุกเข้าไป
ตรวจค้นในบ้านโดยอ้างว่าเข้าไปค้นหายาเสพติดหรือหาตัวคนร้าย หรือการ
ตั้งด่านตรวจแล้วยึดกุญแจรถไว้ ก็ไม่สามารถกระทำาได้โดยพลการ เว้นแต่มี
เหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 8       สิทธิได้รับบริการสาธารณสุข

 ปัญหาสุขภาพอนามัยเร่ืองของการเจ็บไข้ได้ป่วย และการรักษาพยาบาล 
เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ยากไร้ในสังคมที่ขาดโอกาสได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
ในสังคม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 47 ให้ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐ และยังกำาหนดให้บุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุข 
ของรัฐฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ
 นอกจากประชาชนจะมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขแล้ว รัฐธรรมนูญ
มาตรา 55 ยังกำาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยรัฐต้องพัฒนาบริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่องด้วย
 คนเราไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ย่อมมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้เช่นกัน 
รัฐธรรมนูญจึงสร้างโอกาสความเสมอภาคให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการ
สาธารณสุขจากรัฐที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน 
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 9        สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 ประชาธิปไตยให้ความสำาคัญกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจ
อธิปไตย แต่เป็นการยากที่ประชาชนทุกคนจะมาตัดสินใจร่วมกันได้ทุกเรื่อง
ในการปกครองบริหารประเทศ การออกกฎหมายมาบังคับใช้ รวมถึงการตัดสิน 
คดีเมื่อมีกรณีพิพาท ประชาชนจึงมอบหมายตัวแทนให้มาใช้อำานาจรัฐแทนตน 
 มีหลายเรื่องที่ตัวแทนกระทำาโดยพลการ โดยปกปิดความจริงไม่ให้
ประชาชนรู้ สังคมประชาธิปไตยจึงกำาหนดหลักการว่า “รัฐรู้อะไร ประชาชน
ต้องรู้อย่างนั้น” 
 รัฐธรรมนูญของเราบัญญัติให้บุคคลและชุมชน มีสิทธิได้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และ
กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในความครอบครองของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งต้องจัดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกอีกด้วย
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 10        สิทธิในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ

 รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนหลายอย่าง ทั้งการปกป้องคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน การจัดหาบริการสาธารณะและให้บริการอำานวยความ
สะดวกต่างๆ แก่ประชาชน รัฐจึงเป็นท่ีพ่ึงบำาบัดทุกข์บำารุงสุขของประชาชนด้วย 
แต่ก็มีหลายกรณี เมื่อประชาชนถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับความเสียหายเดือดร้อน
ไปร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ มีการพิจารณาที่ล่าช้าหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเสียเอง  
 รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไว้ในมาตรา 41 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิเสนอ 
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดย
รวดเร็ว ทั้งยังให้สิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำา 
หรือการละเว้นการกระทำาของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐอีกด้วย
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 11           เสรีภาพในการชุมนุม

 การชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมหรือการชุมนุมทางการเมือง ถือเป็น 
เรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ทางความคิดและการแสดงออก อีกทั้งการชุมนุมยังเป็นช่องทางแสวงหา
ความเป็นธรรมนอกเหนือจากการขอความเป็นธรรมจากกลไกอ่ืนที่เรียกร้อง
แล้วยังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความล่าช้าในการแก้ปัญหา
 รัฐธรรมนูญของเรามีบทบัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไว้ โดยการ 
ชุมนุมต้องเป็นไปด้วยความสงบและปราศจากอาวุธ โดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี และไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น
 ภาพการชมุนมุในอดตีอาจเปน็ความวุ่นวาย ปัน่ปว่น มคีวามรนุแรง    แต่
ถ้าทุกฝ่ายเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน  ไม่ใช้ความรุนแรง อยู่ภายใต้ 
กฎหมายเดียวกัน สังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 12            เสรีภาพในการถือศาสนา

 สังคมไทยเราประกอบด้วยคนหมู่มากที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ทั้งเพศ วัย ฐานะ การศึกษา ความคิดเห็นทางการเมือง รวมทั้งมีการนับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกัน รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการ
นับถือศาสนาและการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของแต่ละคน 
 แต่เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายในการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละคน 
โดยไม่มีความขัดแย้งอันเนื่องจากความเชื่อทางศาสนา รัฐธรรมนูญจึงกำาหนด
ขอบเขตไว้ว่าการใช้เสรีภาพจะนับถือศาสนาใด ปฏิบัติศาสนกิจอย่างไร มี
พิธีกรรมทางศาสนาอย่างไร ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 13          สิทธิของผู้บริโภค

 ก่อนหน้านี้ หากเราไปซื้อสินค้าหรือบริการแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบ เช่น 
สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่ติดป้ายราคา โฆษณาเกินความจริง หรือขายของเกินกว่า
ราคาที่กำาหนด
 วิธีการแก้ปัญหา คือ เอาของไปคืน หรือเอาไปเปลี่ยน ซึ่งหลายครั้ง 
ที่ผู้ขายสินค้าไม่ยอมรับคืนสินค้านั้น แม้ว่าจะมีการร้องเรียนไปที่หน่วยงาน 
ราชการที่มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
 รฐัธรรมนญู       จึงกำาหนดใหเ้ปน็สทิธขิองผูบ้รโิภคทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครอง 
มใิหต้อ้งถกูละเมดิ         และยงัใหป้ระชาชนมสีทิธริวมตวักนัจดัตัง้องคก์รผูบ้รโิภคข้ึน 
 เพือ่คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธขิองตนเอง  โดยองคก์รผูบ้รโิภคดงักลา่ว         สามารถ 
รวมกนัจดัตัง้เปน็องคก์รทีม่คีวามเปน็อสิระ       และจะไดรั้บการสนับสนุนจากรฐั 
ในด้านต่างๆ รวมทั้งทางด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการ
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 14           สิทธิของผู้สูงอายุ

 สังคมปัจจุบันกำาลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยแต่ละคน
ล้วนผ่านประสบการณ์ทำาคุณประโยชน์ให้สังคมมาช้านาน จนถึงวันที่ต้องเข้า
สู่วัยชราภาพ บุคคลเหล่านี้มีจำานวนมากที่ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ 
ไม่มีรายได้ในการดำารงชีวิต บ้างก็มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นภาระของลูกหลาน 
ซึ่งต้องดิ้นรนทำามาหากินอยู่แล้วเป็นผู้ดูแล จนบางครั้ง ต้องถูกทอดทิ้งกลายเป็น
ปัญหาของสังคม
 รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้ 
เพียงพอแก่การยังชีพ รวมท้ังผู้ท่ียากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
จากรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะขอใช้สิทธิรับความช่วยเหลือ ยังมี 
ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอต่อการดำารงชีวิต มีลูกหลานดูแลอบอุ่นใกล้ชิด     
อยู่เป็นจำานวนมากที่ไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือ เพื่อให้รัฐมีงบประมาณไป
ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป จึงเป็นตัวอย่างของการกระทำาที่น่าชื่นชมยกย่อง
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 15  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

 รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
ของบุคคลไว้ในหลายมาตรา รวมทั้งมาตรา 27 ที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งว่า 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” แต่ก็ยังต้องบัญญัติไว้ในวรรคสองอีกว่า “ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” 
 ท่านผู้ฟังบางท่านอาจแปลกใจว่า คำาว่า “บุคคล” นั้นหมายถึงคนทุกคน 
รวมทั้งชายและหญิงอยู่แล้ว เหตุใดจึงต้องระบุเน้นย้ำาไปอีกครั้งว่า “ชายและหญิง 
มีสิทธิเท่าเทียมกัน” ที่เป็นเช่นนี้เพราะค่านิยมในสังคม ซึ่งแม้แต่ระเบียบ
กฎหมายยังให้คุณค่าของเพศชายมากกว่าหญิง ทำาให้ที่ผ่านมาผู้หญิงถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหลายประการ เช่น ถูกจำากัดกีดกันในการเข้าทำางาน 
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดู
ของบางครอบครัวในสังคมไทยยังให้คุณค่ากับลูกชายมากกว่าลูกสาว
 บทบัญญัติในกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำาให้บุคคลมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคเท่าเทียมกันได้ ความรู้ความเข้าใจ 
ของคนในสังคมจึงมีความสำาคัญและจำาเป็น ดังนั้น การระบุคำาว่า ชายและหญิง
มีสิทธิเท่าเทียมกัน จึงเป็นการสร้างความตระหนักเพิ่มขึ้นในสังคม
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 16  หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถูกตราข้ึน
เพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยกำาหนดให้อำานาจอธิปไตย
เป็นของปวงชนชาวไทย 
 รัฐธรรมนูญจึงเปรียบได้ดั่งเสาหลัก เป็นกลไกในการจัดระเบียบ 
กำาหนดโครงสร้าง อำานาจรัฐ และสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองเพื่อ 
พัฒนาและแก้ไขวิกฤติของประเทศ รวมถึงการรับรอง ป้องกัน คุ้มครองศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ดังน้ัน ในฐานะ
ปวงชนชาวไทยซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะ 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย กล่าวคือ 1. เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎ กติกาของสังคม 
และ 3. รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติแล้ว รัฐธรรมนูญได้
กำาหนดให้ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่อีก 10 ประการ ที่คนไทยทุกคนต้องยึดถือ
และปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 17       หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1

 เม่ือตอนท่ีแล้วได้กล่าวถึงหน้าท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย 
 รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คนไทยมีหน้าที่ที่ต้องยึดถือและปฏิบัติอีก  
10 ประการด้วยจิตสำานึกรับผิดชอบ ได้แก่
 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ 
รวมตลอดทั้งสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความร่วมมือในการบรรเทา
สาธารณภัย
 3. ไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำานึงถึงประโยชน์ 
ส่วนรวมของประเทศเป็นสำาคัญ
 4. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
 5. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ในตอนต่อไปเราจะมากล่าวถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่เหลืออีก 5 ประการ
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 18       หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2

 เมื่อตอนที่แล้วได้กล่าวถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่ต้องปฏิบัติด้วย
จิตสำานึกรับผิดชอบไปแล้ว 5 ประการ เหลือหน้าท่ีอีก 5 ประการท่ีต้องปฏิบัติ คือ
 1. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำา
การใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
 2. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 3. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
 4. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
 5. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
 คนไทยทุกคนในฐานะพลเมืองของประเทศ จึงมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 19    หน้าที่ปวงชนชาวไทยต้องพิทักษ์ รักษาสถาบันหลักของชาติ

 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 10 ประการ ประการสำาคัญที่สุด คือ  
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ทำาไมปวงชนชาวไทยจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
นั่นก็เพราะว่า 
 หากเราไม่มีชาติ ซึ่งหมายถึงประชาชนที่มีวัฒนธรรม ภาษา เป็นของ
ตนเอง เราก็ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นชนชาติไหน
 หากเราไม่มีศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกคนทำาความดี สังคม 
ย่อมเกิดความเสื่อมทราม 
 หากเราไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประเทศชาติ
ย่อมขาดความสามัคคี เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน
 ดังนั้น ปวงชนชาวไทย จึงมีหน้าที่รักษาชาติให้มีเสถียรภาพ มีเอกภาพ 
รักษาศาสนาด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม คำาสอน รักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้วยการรักษาเทิดทูนสถาบันและองค์พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต ใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริต เลือกคนดีมาปกครองบ้านเมือง การพิทักษ์รักษาสถาบัน
หลักทั้ง 3 นี้ จะนำามาสู่ความมั่นคงแห่งชาติ และความสงบเรียบร้อยของสังคม
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 20       หน้าที่ปวงชนชาวไทยต้องรักษาผลประโยชน์ชาติิ

 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ คนไทยทุกคนต้องป้องกันประเทศ มิให้ใคร ผู้ใด 
มาทำาร้าย หรือทำาลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการทำาลายจากสถานการณ์การเมือง 
จากระบบเศรษฐกิจ หรือจากปัญหาสังคม คนไทยทุกคนมีหน้าท่ีต้องร่วมกัน 
เสียสละทำางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แก้ไขปัญหาของสังคม ของประเทศชาติ 
ด้วยการร่วมแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 
ร่วมคัดค้าน ตรวจสอบ หากมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคม ร่วมส่งเสริม 
สนับสนุนแนวทางดำาเนินงานของรัฐที่มีประโยชน์ต่อสังคม ร่วมเสนอแนะและ
ร่วมดำาเนินการเพื่อให้ปัญหาของสังคมได้รับการแก้ไข 
 จึงถือเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคน  ที่จะต้องมีจิตสาธารณะ 
ในการปอ้งกนั พทิกัษร์กัษาเกยีรตภูิม ิผลประโยชนข์องชาต ิและสาธารณสมบตั ิ
ของแผ่นดิน ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 21       หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
นั่นคือ การปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกล่าวถึงเรื่องดังกล่าว 
ไว้อย่างกว้างๆ แต่ความหมายนั้นครอบคลุมถึงกฎหมายทุกประเภทที่ออกมา 
บังคับใช้ให้ทุกคน ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม เช่น การให้ทุกคนต้องเคารพสัญญาณ 
ไฟจราจร เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อค เมื่อขับรถยนต์ต้อง 
คาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันและลดอันตรายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
การห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ก็เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เป็นต้น ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่กำากับดูแลให้คนภายในรัฐมีการปฏิบัติตามและ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
 ขณะที่การตรากฎหมายทุกฉบับล้วนมีเป้าประสงค์เพื่อให้คนในสังคม
ได้รับสิทธิ เสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน ให้เกิดความ
เป็นธรรมในสังคม ด้วยความชอบธรรม ในฐานะปวงชนชาวไทยจึงต้องศึกษา
และทำาความเข้าใจกฎหมาย เพื่อจะได้ไม่มีการละเมิดสิทธิหรือกระทำาผิด
กฎหมายอีกด้วย
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 การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่พลเมืองมีส่วนร่วม

ตอนที่ 22    หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

 การศึกษาถือเป็นรากฐานของการพัฒนาคนในประเทศ หากคนมีความรู ้
มีการศึกษา ย่อมไม่เป็นภาระของสังคม ย่อมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต่อ
ประชาชนด้วยการจัดให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการ
ศึกษาชั้นอนุบาล และต้องจัดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี 
อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ รัฐต้อง
ดำาเนินการให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ความชอบ 
ความถนัด โดยอาจตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา และให ้
เด็กทุกคนมีโอกาสในการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 ดังนั้น ในฐานะคนไทยทุกคนที่มีบุตรหลานวัยเยาว์ มีหน้าที่ต้องนำา
บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน (อายุ 3 ปี 
บริบูรณ์) จนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เป็นอย่างน้อย
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 23   หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องรับราชการทหาร

 การรับใช้ชาติ โดยการรับราชการทหาร ถือเป็นหน้าที่สำาคัญและ 
มีเกียรติที่ชายไทยทุกคนได้รับในการทำาหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ทำาหน้าที่พิทักษ์ 
รักษาเอกราชและความมั่นคง ป้องกันประเทศเมื่อเกิดภัยสงคราม และรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในชาติ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข กินอิ่ม 
นอนหลับอย่างไม่ต้องหวั่นเกรงอันตรายใด ๆ  ชายไทยที่ผ่านการฝึกแบบทหาร 
จะเป็นผู้มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา มีน้ำาใจเป็น
นักกีฬา มีความสามัคคี และถูกฝึกให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข 
 ดังนั้น ชายที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี มีหน้าที่ต้องไปลงบัญชีทหาร
กองเกิน และเมื่ออายุ 21 ปี ต้องไปรับการตรวจเลือกรับราชการทหาร หรือ
ที่เรียกว่าการเกณฑ์ทหาร แต่หากยังผู้ที่อยู่ในวัยเรียนก็สามารถขอผ่อนผันได้ 
จนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา หรือสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  
เพื่อเป็นกองกำาลังสำารองสำาหรับเตรียมพร้อมรับใช้ชาติได้อีกทาง
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ตอนที่ 24      หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

 การทำาให้สังคมไทยมีความสงบสุขและเกิดสันติสุขได้ คนไทยทุกคน 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ยึดหลักประชาธิปไตย 
ในการดำารงชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายและดำารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้และ 
เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงมี ด้วยการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ และ 
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระทำาการใดท่ีอาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ 
เกลียดชังในสังคม
 การตระหนักในสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่กระทำาการใดที่เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน จะทำาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี เกิดสังคม 
ช่วยเหลือเกื้อกูล  ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล อันจะนำาไปสู่ 
การบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และทำาให้สังคมไทย 
ได้รับการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 25    หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องไปเลือกตั้ง

 ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
หรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
เป็นสำาคัญ เพราะการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน โดยการยึดเสียงข้างมาก แต่ก็เคารพสิทธิเสรีภาพของเสียงข้างน้อย 
เป็นที่มาของการเลือกผู้แทนประชาชน ไปทำาหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ และ 
ฝ่ายบริหาร
 การเลือกตั้ง ถือเป็นกิจกรรมที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนแสดงเจตนารมณ์์ของตน ในการเลือกผู้แทนท่ีดีมีคุณภาพ และเป็นการ 
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองอีกประการหนึ่ง
 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนที่จะต้องไป
ใช้สิทธิ เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหาร
และพัฒนาประเทศ และการทำาหน้าที่นี้ต้องคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศ
เป็นสำาคัญ โดยการใช้สิทธิอย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใด
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ตอนที่ 26    หน้าที่ของปวงชนชาวไทยกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

 หลายครั้งที่การดำาเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ ส่งผลกระทบต่อการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม จนนำามาสู่ความขัดแย้ง 
ระหว่างชุมชนกับรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ
และความหลากหลายทางชีวภาพ แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 พุทธศักราช 2560 ได้กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการร่วมมือ 
และสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ       
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
 ดังนั้น โครงการหรือกิจกรรมของรัฐที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ชุมชนอย่างรุนแรงท้ังด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จึงเป็น
หน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบเสนอแนะ
ให้รัฐดำาเนินการหรืองดเว้นการดำาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 27    หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องเสียภาษี

 ภาษี คือเงินที่เรียกเก็บจากประชาชน เพื่อนำามาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
สามารถแบ่งเป็น ภาษีทางตรง ที่เรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ และภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากประชาชนเมื่อซื้อ
สินค้าและบริการต่างๆ หรือที่เรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเหล่านี้ล้วนนำามา
เป็นเงินงบประมาณในการพัฒนาประเทศ
 ภาครัฐจำาเป็นต้องนำาภาษีที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการนำาไปพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค  ส่งเสริมอาชีพ รายได ้ ดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนทุกคนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น
 คนไทยทุกคนจึงต้องเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติด้วยความ
ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือรัฐ พลเมืองดีจึงไม่ควรที่จะหลบเลี่ยงภาษี เพราะเงิน
ภาษี รัฐนำาไปพัฒนาประเทศและย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเช่นกัน
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ตอนที่ 28    หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องป้องกันการทุจริต

 เมื่อกล่าวถึงการทุจริต การคอร์รัปชัน หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
ล้วนเป็นการประพฤติมิชอบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะ
เหตุการณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงการไม่ซื่อสัตย์สุจริต การทำาความชั่วโดย
เจตนา ซึ่งการกระทำาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติให้
เกิดความเสียหาย
  รัฐธรรมนูญ จึงวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด เด็ดขาด เพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่มีอำานาจในการปกครองบ้านเมืองได้ใช้อำานาจ 
ตามอำาเภอใจ จึงกำาหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามท่ีเด็ดขาด เพ่ือให้การ
บริหารและพัฒนาเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและปราศจากการทุจริตประพฤติ
มิชอบตลอดไป
 จึงเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่จะต้องคัดค้าน ต่อต้าน ไม่ร่วมมือ
หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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ร่วมเรียนรู้รัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมสร้�งประช�ธิปไตย ก้�วไปกับ กกต. และ ศส.ปชต.

ตอนที่ 29    หน้าที่ของรัฐต่อปวงชนชาวไทย ตอนที่ 1

 สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนนั้น เป็นหลักสำาคัญของหลักสิทธ ิ
มนุษยชน และหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นหน้าที่ของรัฐ
ในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนทุกคนภายในรัฐ 
เป็นหลักประกันว่าคนทุกคนภายในรัฐจะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล 
สิทธิ เสรีภาพ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 รัฐจึงต้องมีหน้าท่ีดูแลและจัดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ 
เช่น สิทธิด้านการศึกษา รัฐจึงต้องจัดการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี อย่างมี 
คุณภาพและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สิทธิด้านสาธารณสุข รัฐต้องจัดบริการ 
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สิทธิด้านชุมชน รัฐต้องส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริหารจัดการให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมด้วย 
 การกำาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน ก็เฉกเช่นเดียวกับการกำาหนด
ให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ จึงเป็นการกำาหนดหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย ให้รัฐและ
ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกัน
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ตอนที่ 30    หน้าที่ของรัฐต่อปวงชนชาวไทย ตอนที่ 2

 นอกจากรัฐจะมีหน้าที่พื้นฐานในการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลัก
ของชาติ และมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสิทธิด้านต่างๆ แล้ว  
รัฐยังมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะ เพื่อรองรับสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 
โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก 
จัดให้มีองค์กรที่มีอิสระดูแลคลื่นความถี่ และรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร 
ดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 
ให้การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รักษาวินัยการเงินการคลัง และ 
จัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรม เพ่ือให้ฐานะทางการเงินของรัฐมีเสถียรภาพ 
และหน้าที่ที่สำาคัญที่สุดคือ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ และจัดให้มีมาตรการ กลไก 
ป้องกัน และขจัดการทุจริตอย่างเข้มงวด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข
ของทุกคนในชาติประชาชนและชุมชนมีสิทธิที่จะติดตามและเร่งรัด รวมถึง 
ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนหรือชุมชนได้รับบริการตามท่ีรัฐมีหน้าท่ี 
จัดทำาให้
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ตอนที่ 31     ทำาไมจึงต้องมีแนวนโยบายแห่งรัฐ

 แนวนโยบายแห่งรัฐ คือ แนวทางที่กำาหนดให้รัฐต้องออกกฎหมาย 
และกำาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 จึงกำาหนดให้รัฐต้องจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบ 
ในการจัดทำาแผนพัฒนาประเทศ โดยการจัดทำาแผนงานต่างๆ จะต้องม ี
ความสอดคล้อง มีการบูรณาการการทำางานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และ
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ในอันท่ีจะนำาพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชาติ 
ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน 
 แนวนโยบายแห่งรัฐ จึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นกลไกควบคุมทางการเมือง  
ผูกพันต่อการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐท้ังหลาย ซ่ึงรวมถึงรัฐสภา ศาล 
และองค์กรอิสระ และผูกพันกับการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาป ี
ของหน่วยงานต่างๆ ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และนำามาสู่กระบวนการ 
ติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย
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ตอนที่ 32   แนวนโยบายแห่งรัฐสำาคัญอย่างไร

 แนวนโยบายแห่งรัฐ กำาหนดให้รัฐต้องจัดทำายุทธศาสตรช์าติ ส่งเสริม 
ให้ประชาชนจะต้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเสนอความต้องการผ่านการ
กำาหนดนโยบายของรัฐที่จะนำาไปใช้ในการบริหารประเทศด้วย เพราะแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวจะผูกพันกับอนาคตคนไทยไปอีกอย่างน้อย 20 ปี ดังนั้น 
การกำาหนดยุทธศาสตร์ชาติจึงต้องกำาหนดภายใต้หลักการที่ว่ารากฐานของ
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงคือ เสียงของประชาชน 
 กรอบแนวทางที่รัฐจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ 
แนวนโยบายแห่งรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐจะต้องยึดหลัก 
ความเสมอภาค ในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ เช่น ความเสมอ
ภาคในการเปิดโอกาสด้านการค้า การลงทุน กับนานาประเทศโดยเท่าเทียมกัน 
เป็นต้น หรือยุทธศาสตร์ที่ว่ารัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมี ความรู้และเข้าใจ
อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น






