
 

 
 

  

บทที่ 4 
หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ชวงชั้นที่ 3 

 
 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และดําเนินชีวิตในสังคม เปนองคความรู สาระที่ 2 ของ
กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดกําหนดแนวความคิดรวบยอดเกี่ยวของกับ
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร และนิติศาสตร โดยศึกษาระบบความสัมพันธของ
มนุษยในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม มีวัฒนธรรม มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเปนกลุม ศึกษา
สถานบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมมุงใหเกิดความเขาใจตอระบบการเมือง การ
ปกครอง  โดยเฉพาะบทบาทและหนาที่ ในฐานะพลเมืองของประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ศึกษาการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดินของไทย และหลักกฎหมายที่สําคัญ องคประกอบของกระบวนการยุติธรรม ดวย
ความคิดรวบยอดเหลานี้ทําใหผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
 
4.1 แนวคิดสําคัญ  มีดังนี้ 

1) ความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลก  โดยให
ผูเรียนมีความเขาใจในหลักการและคุณลักษณะของสมาชิกที่ดี ในวิถีประชาธิปไตยใน
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และในสังคมโลก มีสวนรวมและปฏิบัติตนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย การสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพ ในฐานะพลเมืองดี ตลอดจนสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมของ
การเปนพลเมืองดีมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติ 

2) การปฏิบั ติตนตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม ทั้งในระดับครอบครัว 
หองเรียน ชุมชน สังคม ระดับประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวของกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก มีสวนรวมในการคุมครอง ปกปองตนเอง 
และผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก 

3) การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสถาบันทางสังคม ตามสถานภาพ บทบาท
อยางถูกตองตามบรรทัดฐาน วัฒนธรรม และเอกลักษณที่สําคัญของชาติ มีคานิยมที่ดีงาม  
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รวมมือกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และมีวิจารณญาณในการเลือกรับ
วัฒนธรรมและภูมิปญญานานาชาติอยางเหมาะสม 

4) การสรางองคความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหารงานตาม
กระบวนการประชาธิปไตย ความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมสังคม การใชอํานาจ
อธิปไตยในการปกครองประเทศ ความสัมพันธของการใชอํานาจอธิปไตยในระดับตาง ๆ 
ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และระหวางประเทศ ความแตกตางของระบอบการเมืองการ
ปกครองรูปแบบตาง ๆ และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครองตาม
กระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
4.2 มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3) 

เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดสาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 กลุมวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จึงไดกําหนดมาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 ไวดังน้ี 

สาระที่ 2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1  ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย 

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) 

2.1.1 ตระหนักถึงคุณคาในความเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ของตนเองและบุคคลอื่นที่มีศักยภาพในการทําประโยชนใหแกสังคม และประเทศชาติ 

2.1.2 ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที่ในฐานะ
พลเมืองดีของสังคม และประเทศ เขาใจความสําคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชนเพื่อคุมครอง 
ปกปองตนเอง และคนอื่นใหดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุข 

2.1.3 เขาใจระบบสถาบันทางสังคม เห็นคุณคาในภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นและของชาติ 
รวมท้ังเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมในภาคตาง ๆ ของ
ไทย และประเทศเพื่อนบาน เพ่ือนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
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1) กระบวนการทางประชาธิปไตย 
2) คุณธรรมของการ เปนพลเ มืองดี ในสั งคมประชาธิปไตย  ใน

ระดับประเทศชาติ 
3) สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของ

สังคม และประเทศ 
4) สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน 
5) การจัดระเบียบทางสังคม 
6) สถาบันทางสังคม 
7) ความคิด ความเชื่อ จริยธรรม วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถิ่น

และของชาติ 
8) ความคิด ความเชื่อ จริยธรรม และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน 

 
มาตรฐาน ส 2.2  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา 

และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) 
2.2.1 เขาใจระบบการเมืองการปกครองแบบตาง ๆ ที่ใชในปจจุบัน และ

วิเคราะหโครงสรางระบบการเมืองการปกครองของไทย เพื่อใหเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการ
ประสานประโยชนตามหลักการ และวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะ
ทําใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

2.2.2 เข าใจความเปนมาหลักการ  เจตนารมณ  โครงสร าง  และ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รวมทั้งผลของการนํารัฐธรรมนูญมาใชในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน และตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญที่
กําหนดไว 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) ระบบการเมืองการปกครองแบบตาง ๆ ที่ใชอยูในปจจุบัน 
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2) การ เมื อ งการปกครองร ะบอบประชาธิ ป ไตยของ ไทยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3) ความเปนมา หลักการ เจตนารมณ โครงสราง และสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญและราชอาณาจักรไทย  

4) สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
5) การปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญและผลของการนํามาใชใน

การดําเนินชีวิตของประชาชน 
6) กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

 
4.3 คําอธิบายสาระที่ 2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตใน

สังคม  
 

4.3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ศึกษาเรื่องตอไปน้ี คือ 
1) การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตนเองและ

ผูอื่น ที่มีศักยภาพในการทําประโยชนใหแกชุมขนและทองถิ่น 
2) การวิเคราะหผลของการปฏิบัติและการไมปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตาม

วิถีชีวิตประชาธิปไตย 
3) ลักษณะและความสําคัญของสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และ

หนาที่ของพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
4) การวิเคราะหแนวปฏิบัติตามบทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของ

พลเมืองดีของสังคมและประเทศ  
5) การวิเคราะหผลของการปฏิบัติและไมปฏิบัติตนตามสถานสภาพ 

บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
6) การวิเคราะหประโยชนและคุณคาของการปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับ

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพหนาที่ 
7) ความหมายและความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
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8) ลักษณะของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา และ
สถาบันการเมือง การปกครอง องคประกอบ บทบาท หนาที่ แนวทางการปฏิบัติตนของ
สมาชิก 

9) ระบบบริหารราชการแผนดินของไทย การปกครองสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

10) การมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง โดยนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาเปนแนวปฏิบัติ 

11) รัฐธรรมนูญ ความสําคัญ ความเปนมา หลักการ เจตนารมณ และ
โครงสราง 
 

4.3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ศึกษาเรื่องตอไปน้ี คือ 
1) การเห็นคุณคาในการเปนพลเมืองดี และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี

ชีวิตประชาธิปไตยของตนเองและผูอื่นที่มีศักยภาพในการทําประโยชนแกจังหวัดและภาค 
2) การวิเคราะหประโยชนของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยของตนเองและผูอื่นที่มีศักยภาพในการทําประโยชนแกจังหวัดและภาค 
3) การคุมครองปกปองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
4) ภูมิปญญา และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น และชาติ 
5) คุณคาและการปฏิบัติตนในการสืบทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
6) โครงสรางทางการเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
7) ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ 
8) ระบบบริหารราชการแผนดินของไทย และองคการที่เกี่ยวของกับการ

ปกครองไทยและการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง 
9) บทบาทของตัวแทนปวงชนในระดับทองถิ่น และประเทศโดยการนําหลัก

คุณธรรมของการอยูรวมกันมาเปนแนวทางปฏิบัติ 
10) แนวทา ง ในกา รทํ า ร ง รั กษา ไ ว ใ น ร ะบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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11) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต เชน สิทธิ 
เสรีภาพ หนาที่ และรัฐสภา 
 
 

4.3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ศึกษาเรื่องตอไปน้ี 
1) การเห็นคุณคาในความเปนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ

ตนเองและผูอื่นที่มีศักยภาพในการทําประโยชนแกประเทศชาติ 
2) การวิเคราะหประโยชนและคุณคาของตนเองและบุคคลอื่นในการเปน

พลเมืองดีที่มีตอสังคมและประเทศชาติ 
3) การมีสวนรวมคุมครองปกปองตนเอง และผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
4) ความหมายความสําคัญลักษณะ และประเภทของกฎหมาย 
5) กฎหมายที่ เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับบัตร

ประจําตัวประชาชน กฎหมายแพงเกี่ยวกับความสามารถของผูเยาว กฎหมายแพงลักษณะ
ครอบครัว 

6) กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
7) กฎหมายสําคัญของประเทศ กฎหมายอาญาที่ควรรู กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ง

เสพติดใหโทษ  
8) ความแตกตางของวัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย และประเทศเพื่อนบาน 
9) หลักการสําคัญและรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ

ระบอบเผด็จการ 
10) ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ

ระบอบเผด็จการ 
11) ความแตกตางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จ

การ 
12) ขอดีและขอเสียของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และระบอบ

เผด็จการ 
13) คุณธรรม จริยธรรมของการอยูรวมกันตามหลักศาสนาในระบบการเมือง

แบบตาง ๆ  



 

14) คุณธรรมการอยูรวมกันตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
15) การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการการ

เลือกต้ัง การตรวจสอบ การใชอํานาจของรัฐ คณะรัฐมนตรีและศาล 
เน้ือหาสาระที่ 2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ของชวง

ช้ันที่ 3 สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
 

หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม  
และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 

โครงสรางทางสังคม 
การอยูรวมกันอยางสันติสุข 
พลเมืองดี 

 
กฎ ระเบียบ กฎหมาย  
ประเพณี และวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 6  ความคิดรวบยอด สาระที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 

 
4.4 ความหมายและความสําคัญของคําวา หนาที่ 

คําวา หนาที่ หมายถึง กิจที่ควรทํา กิจที่จะตองทํา ดวยความรับผิดชอบ 
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 1247) 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการใหความหมายของหนาที่ วา คือ ความ
รับผิดชอบทางศีลธรรมของปจเจคชน ซ่ึงสังคมยอมรับ 
 จะเห็นวา หนาที่เปนงานที่ตองทําตองปฏิบัติเมือไดรับมอบหมายและจะตอง
รับผิดชอบในสิ่งที่กระทําดวย 
 ครู  ในฐานะเปนบุคคลถายทอดวิชาความรูใหแกผูเรียนจักตองมีหนาที่และ
รับผิดชอบอยางมาก ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึง
ความสําคัญของหนาที่ครูไว ดังน้ี 
 “...หนาที่ครูมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนหนาที่ปลูกฝงความรูความคิดและ
จิตใจเยาวชน ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการสรางสรรคบันดาล
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อนาคตของชาติบานเมือง ครูทุกคนตองทราบตระหนักในขอน้ี และตองทําหนาที่ของตัว
ในทางที่ถูกตองใหไดผลสมบูรณที่สุด ...” (ประเวศพุมพวง, 2549 : 54) 
 
4.5 ความหมายของคําวา วัฒนธรรม 

คําวา วัฒนธรรม ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา culture พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1,058) ใหความหมายไววา วัฒนธรรมคือส่ิงที่ทําความเจริญ
งอกงามใหแกหมูคณะ หรือ วิถีชีวิตของหมูคณะในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พ.ศ.2485 
ใหความหมายวา หมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความกลมเกลียว กาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ทาง
วิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูคณะคิดสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกัน
และกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน 

สุวรรณ  เพชรนิล (2524 : 4) ไดกลาวสรุปความหมายของคําวา วัฒนธรรมไววา 
วัฒนธรรม  หมายถึงทุกสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นและปรากฏอยูในสังคมมนุษย รวมถึงภาษา 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบแบบแผนดําเนินชีวิตที่สังคม
ยอมรับ สถาบันตาง ๆ มาตรฐานตาง ๆ แนวความคิดอุดมคติตาง ๆ วัฒนธรรมเปนมรดก
สังคมที่รับชวงสืบกันมาโดยลําดับ ถาไมมีวัฒนธรรม คนเราเกิดมาไดเหมือนกัน แตอาจ
เปนแบบสัตวอื่น ๆ เสียมากกวา แทนที่จะเปนมนุษยอยางที่เห็นอยูปจจุบันวัฒนธรรมเปน
มรดกทางสังคม ไมใชมรดกวัตถุ เราไมไดนําวัฒนธรรมติดตัวมาเกิด แตเราเกิดขึ้น
ทามกลางวัฒนธรรม และตองเรียนรูวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปนกองทุนใหญ เปนสมบัติล้ํา
คา ที่บรรพบุรุษไดรักษาไว เพราะแนนอนแลววาเปนวิถีที่ดีงามของชีวิต 

ผองศรี  จ่ันทาว และคณะ (2546 : 10) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรม เปน
แบบแผนหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิตของคนในแตละสังคม ซ่ึงคนในสังคมสรางขึ้นมา
เพ่ือเปนแนวทางนําไปสูความดีงาม ความผาสุกและเจริญกาวหนาสืบทอดจากคนรุนหน่ึง
ไปยังคนอีกรุนหนึ่งอยางตอเน่ือง โดยมีการปรับปรุงและสรางสรรคใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การแตงกาย ภาษา ศิลปะ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆ เปนตน 

จะเห็นไดวา วัฒนธรรม เปนรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษยที่ไดสรางขึ้นและ
ถายทอดสืบตอกันมาต้ังแตอดีต ปจจุบันและตอไปในอนาคตดวย 
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4.6 คําศัพทที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการและพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได
ใหความหมายของคําที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ สิทธิ สิทธิ
มนุษยชน การเมือง บทบาท บรรทัดฐาน สถานภาพ ไวดังน้ี 

การเมือง  หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอํานาจในการจัด
ระเบียบสังคมเพื่อประโยชนและความสงบสุขของสังคม มีความสัมพันธตอกันโดยรวม
ทั้งหมดในสวนหน่ึงของชีวิต ในพื้นที่หน่ึงที่เกี่ยวของกับอํานาจ อํานาจอันชอบธรรม หรือ
อิทธิพล และมีความสามารถในการดําเนินชีวิตได 

บทบาท  หมายถึง  การกระทําที่สังคมคาดหวังใหตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู 
บรรทัดฐาน  หมายถึง  ขอตกลงของสังคมที่กําหนดใหสามารถประพฤติ ปฏิบัติ 

บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใชบรรทัดฐานของสังคม เปนมาตรฐานความประพฤติทาง
จริยธรรมได ซ่ึงแยกออกเปน 

ก. วิถีประชา (folkways) ไดแก แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่สังคม
ยอมรับ และไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา มักเกี่ยวของกับเร่ืองการดําเนินชีวิต และใน
สวนที่เกี่ยวของกับจริยธรรมจะไมมีกฎเกณฑเครงครัดแนนอนตายตัว 

ข. กฎศีลธรรม หรือจารีต (Mores) เปนมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มี
การกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เขมขน ในกรณีมีผูฝาฝนอาจมีการลงโทษ แมวาในบางครั้ง 
จะไมมีการเขียนไวเปนลายลักษณอักษรก็ตาม 

ค. กฎหมาย (Law) เปนมาตรฐานความประพฤติที่รัฐกําหนดใหสมาชิกของรัฐ
พึงปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติและกําหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษสําหรับผูฝาฝน 

สถานภาพ  หมายถึง  ตําแหนงที่แตละคนครองอยูในสถานที่หน่ึง ในชวงเวลาหน่ึง 
สถานภาพ หมายถึง ฐานะ เชนราชบัณฑิตยสถานมีสถานภาพเปนแหลงคนควา 

และบํารุงสรรพวิชา หรือตําแหนง หรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม เชน เขามี
สถานภาพเปนผ ู เช่ียวชาญทางโบราณคดี หรือหมายถึงสิทธิหนาที่ตามบทบาทของบุคคล 
เชน เขามีสถานภาพทางครอบครัวเปนบิดา  
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สิทธิ  หมายถึง  ขอเรียกรองของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สิทธิ เขียนเปนภาษาอังกฤษวา right หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชนบุคคลมี

สิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย เขามีสิทธิในที่ดินแปลงน้ี หรือหมายถึง อํานาจที่จะกระทํา
การใด ๆ ไดอยางอิสระโดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย 

อํานาจ  หมายถึง  ความสามารถในการบีบบังคมใหสิ่งหน่ึง (คนหน่ึง...) กระทํา
ตามที่ปรารถนา 

อํานาจ หมายถึง สิทธิ เชนมอบอํานาจ หรือหมายถึงอิทธิพลที่จะบังคับใหผูอื่นตอง
ยอมทําตาม ไมวาจะดวยความสมัครใจหรือไม หรือตามที่สามารถบันดาลใหเปนไปตาม
ความประสงคเชน อํานาจบังคับตามกฎหมาย อํานาจบังคับบัญชา หรือหมายถึง
ความสามารถ หรือส่ิงที่สามารถทํา หรือบันดาลใหเกิดสิ่งหน่ึงสิ่งใดได เชน อํานาจคุณพระ
ศรีรัตนตรัย อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือกําลัง พลัง เชน อํานาจจิต อํานาจฝายสูง อํานาจฝาย
ตํ่า หรือความรุนแรง เชนชอบใชอํานาจ หรือการบังคับบัญชา เชนอยูใตอํานาจ 

ผองศรี  จ่ันหาว และคณะ (2546 : 30) ไดกลาวถึงความหมายของรัฐธรรมนูญ 
และสิทธิมนุษยชนไว ดังน้ี 

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายที่ จัดระเบียบการปกครองบานเมือง ซ่ึงถือวาเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ 

ในประเทศประชาธิปไตย การปกครองบานเมืองไปตาม หลักนิติธรรม คือ ถือวา
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เปนหลักสําคัญสูงสุดในการปกครองประเทศ ผูนําประเทศไม
สามารถใชอํานาจตามอําเภอใจ แตจะตองดําเนินการบริหารประเทศภายในกรอบของ
รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญในประเทศประชาธิปไตยเปนรัฐธรรมนูญของประชาชน บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญมาจากขอตกลงรวมกันของประชาชนผูเปนเจาของประเทศ 

ประเทศไทยของเราก็ มี รัฐธรรมนูญของประชาชนเชนเดียวกับประเทศ
ประชาธิปไตยอื่น ๆ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดทําขึ้น
โดยสภารางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งทางออม และไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนชาวไทย 

สิทธิมนุษยชน  อันหมายถึง สิทธิหรืออํานาจที่คนทุกคนมีในฐานะที่เกิดมาเปน
มนุษยสิทธิดังกลาวนี้ เปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย กลาวคือ เปนสิทธิที่ติดตัวมนุษย 
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มาตั้งแตเกิด เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในครอบครัว สิทธิในการแสดงความ 
คิดเห็น สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในการศึกษา สิทธิในการประกอบอาชีพ เปนตน 
สิทธิเหลานี้ไดรับการยอมรับในประเทศประชาธิปไตยทั่วไป และไดมีการบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญเพื่อเปนการคุมครองไมใหเกิดการละเมิด ทําใหพลเมืองของประเทศแตละคนมี
อํานาจในตัวเอง สามารถที่จะคิด พูด และทําสิ่งตาง ๆ ไดสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
ไดรับประโยชนทีสมควรจะไดรับในฐานะที่เปนพลเมืองคนหนึ่ง 


