
 

 
 

1. หลักความเสมอภาค 
- ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน 
รูปแบบจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animation 
แสดงหลั กความเสมอภาคทางการเมื องผ่ าน
ประชาชนทุกระดับทุกอาชีพที่ต่างมีหนึ่งสิทธิหนึ่ง
เสียงเท่าเทียมกัน 
- ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้อง
ไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการประกอบการ
ต้องเป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรมไม่มีการผูกขาดทาง
การค้ารูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหวแสดง
หลักความเสมอภาคทางเศรษฐกิจผ่านเรื่องราวของ
ประชาชนคนหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนอาชีพได้อย่าง
อิสระเสรี 
- ความเสมอภาคทางโอกาสบุคคลสามารถจะได้รับ
การศึกษา การรักษาพยาบาลและการให้บริการจาก
รัฐอยางเท่าเทียมกันรูปแบบการจัดแสดง การ์ตูน
เคลื่อนไหว แสดงหลักความเสมอภาคทางโอกาส
ผ่านภาพเปรียบเทียบการไดรับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
แม้ว่าจะต่างฐานะกัน 
2. หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 
สิทธิ คือ อ านาจอันชอบธรรม หรือประโยชน์ที่
กฎหมายรับรองและคุ้มครอง 
เสรีภาพ คือ การมีอิสระที่จะกระท าสิ่งใด ๆ โดย
ต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อ่ืน 
 

หน้าที ่คือ สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นจากการ
ปฏิบัติบุคคลย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ซึ่งการ
ใช้สิทธิ เสรีภาพต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมาย 
3. หลักนิติธรรม 
 การใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศ 
บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
4. หลักการใช้เหตุผล 
คือ การใช้หลักเหตุผลมาเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 
และหากมีการตัดสินปัญหาด้วยการออกเสียงต้อง
ยอมรับมติของเสียงข้างมาก แต่ต้องเคารพสิทธิของ
เสียงส่วนน้อย 
5. หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองประเทศทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทางตรง เช่น การออกเสียงประชามติ การ
เสนอถอดถอน ฯลฯ ทางอ้อม เช่น การเลือกตัวแทน
เข้าไปท าหน้าที่บริหารประเทศแทนตน 

 ทางตรง คือการใช้สิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ เช่น การแสดงความคิดเห็น 
การออกเสียงประชามติ การขอรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารราชการ การชุมนุม การร้องทุกข์
ส่วนราชการ 

 ทางอ้อม คือ การเลือกตั้งตัวแทน เช่น ส.ส. 
, ส.ว. ไปท าหน้าที่ในการออกกฎหมายและ
บริหารประเทศ 
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     ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยคณะราษฎร ได้กราบทูลอัญเชิญ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด ารงฐานะเป็น
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยความที่พระองค์
ทรงมีน้ าพระทัยที่เป็นประชาธิปไตย และทรงพร้อมที่จะ
เสียสละเพ่ือประชาชน และ ประเทศชาติ พระองค์จึงทรง
ตอบรับค ากราบทูลอัญเชิญของคณะราษฎร โดยพระองค์
ทรงยินยอมที่จะสละ พระราชอ านาจของพระองค์ด้วยการ
พระราชทานรัฐธรรมนูญตามที่คณะราษฎรได้เตรียมร่างไว้ 
เพ่ือน าขึ้น ทูลเกล้าฯ ถวายให้ทรงลงพระปรมาภิไธย อันที่
จริงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็น
ความส าคัญของการมีรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศ และทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระ
ราชอ านาจมาอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ  เมื่ อถึงเวลาที่
เหมาะสม แต่เมื่อพระองค์ทรงมีกระแสรับสั่งให้พระยาศรี
วิศาลวาจา และนายเรย์มอนด์ บี สตีเวนส์ ร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมาเพ่ือประกาศใช้ พระองค์ได้ทรงน าเรื่องนี้ไปปรึกษา
อภิรัฐมนตรีสภาแต่อภิรัฐมนตรีสภา กลับไม่เห็นด้วย โดย
อ้างว่าประชาชนยังขาดความพร้อม และเกรงจะเป็น
ผลเสียมากกว่าผลดี  แม้พระองค์มีน้ าพระทัย  เป็ น
ประชาธิปไตยแต่ยังทรงฟังเสียงทัดทานจากอภิรัฐมนตรี
สภาส่วนใหญ่ รัฐธรรมนูญจึงยังไม่มีโอกาสได้รับ  การ
ประกาศใช้ก่อนคณะราษฎร 
     รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรได้น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยมี ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๕  
๑. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ คณะราษฎรได้น าพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ซึ่งมีนายปรีดี 
พนมยงค์ และคณะราษฎรบางคนได้ร่วมกันร่างเตรียมไว้
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงพระปรมาภิไธย พระองค์ได้ 
พระราชทานกลับคืนมา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ 
และได้มีพิธีเปิดสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้มีชื่อว่า 
“พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม 
ชั่วคราว” รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ได้ก าหนดว่า อ านาจ
สูงสุดในแผ่นดิน ประกอบด้วย อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจ
บ ริห าร  และอ า น าจตุ ล าก าร  ซึ่ งแ ต่ เดิ ม เป็ น ขอ ง
พระมหากษัตริย์นั้น ได้เปลี่ยนเป็นของปวงชนชาวไทย 
ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการได้มา
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๕ 
ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญ  ปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราวแล้ว สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรเพ่ือใช้เป็นหลัก
ในการปกครองประเทศสืบไป ในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรได้
พิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ  ครั้งสุดท้ายในวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2475 และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ     
รับรองให้ ใช้ เมื่ อวันที่  29 พฤศจิกายน  2475 โดย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อ
วันที่ 10 ธันวาคม 2475 หลังจากนั้นได้ทรงมีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระยามโนปกรณ์  นิติ 
ธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี 
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