
บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐและนิติรัฐ 

อาจารย์รชต อุบลเลิศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ จงมีสุข 

 
 
 

ในการศึกษาการเมืองการปกครองเบื้องต้น จ าเป็นต้องศึกษาถึงแนวคิดว่าด้วยรัฐ 
เนื่องจากรัฐเป็นที่มาส าคัญของรัฐธรรมนูญ ถ้าหากปราศจากรัฐแล้วย่อมจะเกิดรัฐธรรมนูญขึ้น
ไม่ได้ นอกจากนี้ ภายในรัฐยังประกอบด้วยสถาบันทางการเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ เป็นต้น ดังนั้น รัฐจึงต้องอยู่ในฐานะที่เป็นองค์รวมของสถาบัน
ทางการเมืองภายในรัฐ และสถาบันเหล่านั้นก็จะมีหน้าที่ที่จะด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์แห่งรัฐนั้น 
 รัฐ คือ กลไกทางการเมืองโดยมีอ านาจอธิปไตยปกครองดินแดนทางภูมิศาสตร์ที่มี
อาณาเขตและมีประชากรแน่นอน โดยอ านาจดังกล่าวเบ็ดเสร็จทั้งภายในและภายนอกรัฐ ไม่
ขึ้นกับรัฐอื่นหรืออ านาจอื่นจากภายนอก และอาจกล่าวได้ว่า รัฐสามารถคงอยู่ได้แม้จะไม่มีการ
รับรองจากรัฐอื่น เพียงแต่รัฐที่ไม่ได้รับการรับรองเหล่านี้ มักจะพบว่าตนประสบอุปสรรคในการ
เจรจาสนธิสัญญากับต่างประเทศและด าเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่น 
  ในบทนี้จะว่าด้วยความหมายของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ การก าเนิดของรัฐ 
วิวัฒนาการของรัฐ รูปแบบของรัฐ และนิติรัฐ  
 

 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดด้านรัฐและสถาบนัทางการเมืองการปกครอง 
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ความหมายของรัฐ 
  รัฐเป็นรูปแบบทางประวัติศาสตร์ของอ านาจทางการเมืองที่สมบูรณ์ที่สุด และแตกต่าง
จากรูปแบบของอ านาจในสังคมรูปแบบอ่ืนท่ีเล็กกว่ารัฐ เช่น แก๊งค์ เผ่า การรวมตัวกันทางศาสนา 
สมาคม และครอบครัว ในการให้นิยามความหมายของค าว่ารัฐ (State) นั้น นักวิชาการได้ให้
ความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามจุดยืน มุมมองและอุดมการณ์ทางการเมอืงที่ยึดถือ ดังนั้น จึง
ขอยกแนวคิดความหมายของค าว่า รัฐ จากนักวิชาการหลายๆ ท่าน รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 986) ได้ให้ความหมายว่า รัฐ 
หมายถึง แคว้น รัฐ เช่น รัฐปะหัง บ้านเมือง เช่น กฎหมายสูงสุดของรัฐ ประเทศ เช่น รัฐวาติกัน 
 บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 25) ได้กล่าวไว้ว่า แอนดรูส์ (Andres) ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายของความหมายของค าว่ารัฐ ว่าเป็นผลมาจากการมองรัฐที่แตกต่างกันออกไป         
3 แนวทางด้วยกัน คือ  

 
  ภาพที่ 2 รูปแบบของอ านาจรัฐ 

แนวทางแรก มองรัฐในเชิงนามธรรม เช่น ความคิดของเฮเกล (Hegel) รัฐเป็นองค์รวม
ที่มีเจตจ านงเป็นของตนเองและมีเป้าหมายในตัวเอง ซึ่งแยกออกมาและอยู่สูงกว่าปัจเจกชนซึ่ง
เป็นเพียงสมาชิกของรัฐ รัฐยังเป็นผู้กระท าตามเหตุผลที่เป็นสากล มีเป้าหมายที่จะแสวงหาความ
สมบูรณ์ให้กับตัวเอง มีสิทธิสูงสุดเหนือปัจเจกชนแต่ละคนที่อยู่ภายในรัฐ และ เสกสรร ประเสริฐ
กุล เคยเสนอว่า เท่าที่เห็นและเป็นอยู่ และเท่าที่มนุษยชาติมีความทรงจ า รัฐ คืออ านาจใจกลาง
ในแต่ละสังคมที่คอยก าหนดลักษณะการมีอ านาจและการใช้อ านาจอื่นๆ ท้ังปวง  
  แนวทางที่สอง มองรัฐในเชิงการกระท าหน้าที่ อธิบายรัฐว่าเป็นชุดของสถาบันที่มี
บทบาท  และท าหน้าที่ในการรักษาความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยของสังคม  
  แนวทางที่สาม มองรัฐในเชิงองค์กร แนวทางนี้มองว่ารัฐประกอบด้วยสถาบันต่างๆ 
ของรัฐบาล เป็นจ านวนมาก เช่น ทหาร ต ารวจ ศาล เป็นต้น 
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 ชัยอนันต์ สมุทวนิช (2539 : 25) ได้อธิบายไว้ พอสรุปได้ว่า โรเจอร์ เบนจามิน       
และเรมอนด์ ดูวัลล์ (Benjamin and Duvall) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับรัฐที่มีนักวิชาการหลายคน
ได้เสนอไว้เป็น 4 แนวด้วยกัน ซึ่งแต่ละแนวสะท้อนจุดยืนของส านักคิดที่ให้ความหมาย กล่าวคือ  
  1. รัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจในสังคมการเมือง  
  2. รัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการ หมายถึง เครื่องมือทางการบริหารที่เป็นปึกแผ่นและ
เป็นระเบียบทางกฎหมายที่มีความเป็นสถาบัน  
  3. รัฐในฐานะที่เป็นชนช้ันปกครอง หมายถึง เป็นเครื่องมือของการกดขี่และครอบง าที่
ชนช้ันหนึ่งมีต่อชนช้ันอ่ืนๆ ในสังคม  
  4. รัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางอุดมการณ์ หมายถึง แนวคิดนี้เป็นของนักวิชาการ
ทางด้านมานุษยวิทยา 

 
 ภาพที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2560 : 37) กล่าวไว้ว่า ในสังคมทุกรูปแบบต่างประสบปัญหา
เดียวกันคือท าอย่างไรจึงจะประนีประนอมกันให้ได้ระหว่างอ านาจกับเสรีภาพ สังคมที่พัฒนาแล้ว
มากที่สุดคือ สังคมรัฐ ซึ่งรัฐนั้นเป็นกรอบปกติของการใช้อ านาจทางการเมืองและเป็นพื้นฐาน
อันดับแรกของการก่อตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อพิจารณาเบื้องต้นว่า รัฐคืออะไร  

แต่อย่างไรก็ตาม สามารถให้ความหมายของค าว่ารัฐให้มีความเป็นรูปธรรมและเข้าใจ
ง่าย จากทัศนะของนักวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 เกษม อุทยานิน (2516 : 15) กล่าวว่า รัฐ หมายถึง องค์กรทางการเมืองที่มั่นคงของ
มนุษยชาติจ านวนหนึ่ง ซึ่งมีชีวิตทางการเมืองของชุมชนนั้น ด าเนินหน้าที่ซึ่งมีลักษณะส าคัญ คือ  
  1. มีกลุ่มคนที่มีประโยชน์และจุดหมายร่วมกัน  
  2. มีดินแดนเป็นส่วนจ ากัด  
  3. มีอิสระจากการควบคุมจากต่างประเทศ  
  4. มีอ านาจสูงสุดหรืออ านาจอธิปไตยรวมอยู่ 
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 วิษณุ เครืองาม (2530 : 32) กล่าวว่า รัฐ หมายถึง สังคมการเมืองขนาดใหญ่ ซึ่ง
ประกอบด้วยดินแดนหรืออาณาเขตอันแน่ชัด และราษฎรหรือสมาชิกของสังคมการเมืองนั้นๆ 
ตลอดจนอ านาจทางการเมืองการปกครองในดินแดนที่จะรักษารัฐนั้นไว้ให้ด ารงอยู่ต่อไปได้ 
 ประยูร กาญจดุล (2549 : 5) กล่าวว่า รัฐ หมายถึง ชุมชนแห่งมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่ใน
ดินแดนอันมีอาณาเขตแน่นอน มีอ านาจอธิปไตยที่จะใช้ได้อย่างอิสระ และมีการปกครองอย่าง
เป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของบรรดามนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน 
 ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 82) กล่าวว่า รัฐ หมายถึง การจัดองค์การทางการเมืองทั่วๆ 
ไป หรือหมายถึง ชุมชนทางการเมืองของมนุษย์ อันประกอบด้วยดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน มี
ประชากรอาศัยอยู่ในจ านวนเหมาะสม โดยมีรัฐบาลปกครองและมีอ านาจอธิปไตยของตัวเอง 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า รัฐเป็นสังคมมนุษย์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การ (Organization) เหนือ
อาณาเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง 
 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2560 : 38) กล่าวไว้ว่า ตามกฎหมายแล้ว รัฐเป็นนิติบุคคล รัฐเป็น
ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ดังเช่นบุคคลธรรมดา กล่าวคือ มีทรัพย์สิน มี
งบประมาณ มีความสามารถในการท านิติกรรมสัญญาและในการฟ้องคดี โดยผ่านทางบุคคล
ธรรมดาซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล ดังนั้น รัฐจึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่ส าคัญที่สุด
ทั้งในแง่งบประมาณและเอกสิทธิของรัฐในกฎหมายปกครองและบทบาทของรัฐในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  
 กล่าวโดยสรุป รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองที่มีการจัดระเบียบแบบแผน และจัดระบบ
ระเบียบปัจจัยที่สอดคล้องต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ภายใต้ขอบเขตดินแดนที่แน่นอน และมี
อ านาจอธิปไตยในการบังคับให้คนในสังคมปฏิบัติตาม เพื่อก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
รัฐที่ได้ตั้งเอาไว้  

องค์ประกอบของรัฐ 
 เพื่อตอบค าถามเมื่อใดและจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสังคมมนุษย์สังคม
หนึ่งสังคมใดมีฐานะเป็นสังคมรัฐแล้ว มีนักวิชาการหลายๆ ท่าน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรัฐ
ไว้โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้ 
 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2547 : 25) กล่าวไว้ว่า อริสโตเติล ปราชญ์ของกรีกโบราณผู้ได้
ฉายาว่าบิดาแห่งรัฐศาสตร์ได้เริ่มการแบ่งประเภทของรัฐเอาไว้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่ง
องค์ประกอบของรัฐก็มีอยู่ 4 ประการ คือ  
  1. ประชาชน : รัฐจะไม่มีประชาชนไม่ได้ ทวีปท่ีไม่มีคนอาศัยอยู่ เช่น ทวีปแอนตาร์ติกา 
ที่ข้ัวโลกใต้จึงไม่มีรัฐ  
  2. ดินแดน : รัฐจ าเป็นต้องมีดินแดนเพื่อจะได้มีคนอยู่อาศัย  
  3. รัฐบาล : รัฐบาลคือผู้จัดการของรัฐที่มีประชาชนและดินแดนนั่นเอง  
  4. อ านาจอธิปไตย : เครื่องมือในการจัดการที่อ้างอิงถึงเสมอคือกฎหมาย อ านาจ 
อิทธิพล การประนีประนอม เป็นต้น 
 ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2560 : 193-195) ได้อธิบายไว้ พอสรุปได้ดังนี้ เมื่อพิจารณาใน
เชิงรูปธรรม การที่จะบ่งช้ีให้เห็นว่าชุมชนทางการเมืองแห่งใดมีลักษณะของความเป็นรัฐ 
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นักวิชาการโดยส่วนใหญ่เฉพาะนักวิชาการที่ยึดแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายและ
สถาบัน ซึ่งเน้นการศึกษาถึงโครงสร้างองค์การของรัฐบาลที่เปน็ทางการและหลักกฎหมายมหาชน 
มักจะลงความเห็นว่า รัฐมีองค์ประกอบร่วมกันท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ 

 
ภาพที่ 4 องค์ประกอบร่วมกันของรัฐ 

1. ดินแดน (Territory) การอ้างตัวของชุมชนทางการเมืองใดว่ามีความเป็นรัฐ จ าเป็นที่
จะต้องมีดินแดนอิสระเป็นของตนเอง ไม่ใช่การอาศัยดินแดนของรัฐอื่น กลุ่มคนในชุมชนทาง
การเมืองแห่งใดก็ตาม ตราบใดที่ยังไม่มีดินแดนเป็นของตนเอง อาศัยดินแดนของผู้อื่นหรือร่อนเร่
พเนจรไปในท่ีต่างๆ ชุมชนทางการเมืองแห่งนี้ก็ยังไม่จัดว่าเป็นรัฐ เช่น ชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยง 
ไทยใหญ่ในพม่า ชาวเคิร์ดในอิรัก ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ไม่มีดินแดนที่เป็นของตนเองอย่างแท้จริง 
อาศัยพื้นที่ของชุมชนทางการเมืองอื่นซึ่งถูกกดดันและปราบปรามจากประเทศนั้นอยู่เป็นระยะ 
และในขณะเดียวกันชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ด าเนินการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธเรื่อยมา เพื่อหวังยึดพื้นที่
และสถาปนาความเป็นรัฐให้เกิดขึ้นได้  
  นอกจากปัญหาเรื่องการปราศจากดินแดนที่เป็นของตนเองและถูกกดดัน ปราบปราม
จากรัฐที่ถือครองดินแดนอยู่ก่อนเป็นระยะๆ บางชุมชนทางการเมืองถึงแม้มีดินแดนครอบครอง
เป็นของตนเองมาอย่างยาวนาว แต่ด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการเมืองระหว่าง
ประเทศ ส่งผลท าให้ถูกประเทศท่ีมีก าลังอ านาจทางทหารที่เหนือกว่าอ้างสิทธิเหนือดินแดน และ
ประกาศให้โลกรับรู้ว่าดินแดนแห่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ของตน ไม่ใช่รัฐเอกราชแต่
อย่างใด ดังที่ปรากฏในกรณีของประเทศไต้หวัน ซึ่งถูกประเทศจีนประกาศว่าเป็นเพียงจังหวัด
หนึ่งของตนภายใต้นโยบายจีนเดียว ในโลกนี้จะมีประเทศจีนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่มีประเทศ
จีนในพ้ืนท่ีแห่งอื่น นโยบายนี้มีผลท าให้หลายประเทศไม่กล้าด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตและ
ท าการค้ากับประเทศไต้หวัน เนื่องจากหวั่นเกรงในอ านาจของจีน ประกอบกับในระยะหลัง 
อ านาจทางเศรษฐกิจของจีนในระดับโลกมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศต่างๆ จึงอยากมี
ความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับจีนมากกว่า 
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 องค์ประกอบแรกของรัฐคือดินแดน ไม่มีรัฐใดที่ไม่มีดินแดน ดังนั้น องค์การระหว่าง
ประเทศซึ่งแม้ว่าจะมีความเป็นนิติบุคคลก็ตาม แต่ในเมื่อไม่มีดินแดนเป็นของตนเอง จึงไม่อาจ
เป็นรัฐได้  
 2. ประชากร (Population) รัฐทุกรัฐจ าเป็นต้องมีประชากรอาศัยอยู่ภายในดินแดน
ของตนเอง แต่จ านวนจะมากหรือน้อยไม่ใช่สาระส าคัญ เพราะบางรัฐมีจ านวนประชากรมากกว่า
พันล้านคนเช่นจีน ขณะที่บางรัฐมีจ านวนน้อยมากเช่นบรูไนมีประชากรไม่ถึง 1 ล้านคน  
 ประชากรที่อยู่ภายในรัฐไม่จ าเป็นต้องมีเช้ือชาติ ความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือการนับถือศาสนา เดียวกัน สหรัฐอเมริกาเป็นกรณีตัวอย่างที่
ชัดเจนถึงความแตกต่างในด้านต่างๆ ของประชากร แต่ผู้คนในสังคมสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 
และกลายเป็นความแตกต่างในด้านต่างๆ ของประชากร แต่ผู้คนในสังคมสามารถมีชีวิตอยู่
ร่วมกันได้ และกลายเป็นรัฐท่ีมีความเจรญิก้าวหน้าในดา้นต่างๆ จนกลายเป็นแบบอย่างท่ีรัฐต่างๆ 
พยายามเลียนแบบหวังที่จะให้สังคมของตนเป็นเช่นนั้นบ้าง 
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีหลายรัฐทีเดียวที่เกิดปัญหาความขัดแย้งจากความแตกต่าง
ในด้านต่างๆ ของประชากร จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา มีหลาย
ประเทศท่ีเกิดปัญหาเช่นนี้แล้ว ในท้ายที่สุดน าไปสู่การแบ่งแยกประเทศ เกิดรัฐใหม่ขึ้นมาในโลก 
เช่น ความขัดแย้งในติมอร์ตะวันออกของอินโดนีเซีย ซึ่งท้ายที่สุดน าไปสู่การแยกเป็นประเทศเอก
ราชออกจากอินโดนีเซีย ในช่ือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Democratic Republic 
of Timor-Lesta) ความขัดแย้งในยูโกสลาเวียน าไปสู่การสูญเสียของประเทศนี้กลายเป็นประเทศ
ใหม่ขึ้นมาคือ มอนเตเนโกร (Montenegro) ซึ่งประกาศตัวเป็นเอกราช เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ปี 
ค.ศ. 2006 แล้วต่อมา เซอร์เบีย (Serbia) ก็ประกาศตัวเป็นเอกราชตาม 
 ดินแดนที่จะเป็นรัฐได้จะตอ้งมีประชากรขั้นต่ า ด้วยเหตุนี้ ดินแดนที่ไม่มีประชากรอาศัย
อยู่เลย ดังเช่น ทวีปแอนตาร์คติก ที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล แต่ไม่มีประชากรอยู่อาศัย
เลย จึงไม่มีฐานะเป็นรัฐได้  
 3. อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) องค์ประกอบสุดท้ายของความเป็นรัฐ คือ อ านาจ
อธิปไตย ซึ่งหมายถึง อ านาจที่สมบูรณ์ที่รัฐมีอยู่เหนือดินแดนและพลเมืองที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองของตน มีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
โดยปราศจากการแทรกแซง การใช้อ านาจอิทธิพลของรัฐอื่นเข้ามาบังคับ ขู่เข็ญให้รัฐกระท า
หรือไม่กระท าตามความประสงค์ของรัฐอื่น เมื่ อเป็นเช่นนี้จึงเกิดปัญหากับบางรัฐ แม้มี
องค์ประกอบของรัฐครบถ้วน 3 ประการ แต่ส าหรับองค์ประกอบที่สามคืออ านาจอธิปไตยกลับ
เป็นที่กังขาต่อรัฐอื่นๆ ว่ามีอ านาจอธิปไตยหรือไม่ เพราะกิจการของรัฐทั้งภายในและภายนอกถูก
ข่มขู่ คุมคามจากรัฐอื่น เช่น กรณีไต้หวัน ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ถูกจีนประกาศว่าเป็นส่วน
หนึ่งของตน ส่งผลให้รัฐต่างๆ หวั่นเกรงไม่กล้าจะสร้างสัมพันธไมตรีทางการทูตและท าการค้า
ระหว่างกัน 
 องค์ประกอบที่ส าคัญของการเป็นรัฐคืออ านาจอธิปไตย ภายในดินแดนและเหนือ
ประชากรกับทรัพย์สินของตน รัฐจะต้องมีอ านาจที่จะบังคับบัญชาสั่งการเพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและมีอ านาจท่ีจะท าให้มีการเคารพปฏิบัติตามได้ทั้งภายในและภายนอก  
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 4. รัฐบาล (Government) องค์ประกอบของรัฐจะไม่ครบถ้วน แม้มีดินแดนและ
ประชากรแล้ว แต่หากปราศจากซึ่งรัฐบาลผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการต่างๆ ภายในชุมชน
การเมืองนั้น รัฐบาลที่เกิดขึ้นจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน เพื่อความชอบธรรมใน
การปกครอง ในบางรัฐจึงเกิดปัญหาขึ้นเมื่อผู้ประกาศตัวเป็นรัฐ มีสิทธิและความชอบธรรมในการ
บริหารประเทศขึ้นมา 2 คณะ คณะหนึ่งเป็นรัฐบาลที่ครองอ านาจอยู่ภายในดินแดน แต่ได้อ านาจ
ด้วยวิธีการที่ขาดความชอบธรรม เช่น การรัฐประหาร หรือรัฐบาลหุ่นเชิดของประเทศมหาอ านาจ
ที่เข้ามามีอ านาจเหนือดินแดน ส่งผลให้เกิดรัฐบาลอีกคณะหนึ่ง ซึ่งเรียกขานในวงการเมือง
ระหว่างประเทศว่า รัฐบาลพลัดถิ่น (Government in Exile) โดยจัดตั้งรัฐบาลขึ้นในดินแดนอื่นท่ี
ไม่ใช่ดินแดนของตนเนื่องจากสูญเสียอ านาจทางการเมืองให้กับกลุ่ม ผู้มีอ านาจท่ีจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 
โดยพยายามแสวงหาการรับรองจากเวทีการเมืองโลกว่าเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรม  

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของรัฐดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย 
อีกด้านหนึ่งเปรียบเสมือนเง่ือนไขในการเป็นรัฐ กล่าวคือ เมื่อใดและจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าสังคมมนุษย์สังคมหนึ่งสังคมใดมีฐานะเป็นรัฐแล้ว จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 
3 ประการ คือ ดินแดน ประชากร และอ านาจอธิปไตยทางการเมือง เมื่อมีครบทั้ง 3 
องค์ประกอบนี้แล้ว สังคมนั้นก็มีความเป็นรัฐ โดยมีรัฐบาลเป็นองค์กรทางการเมืองที่ขาดไม่ได้
ของรัฐ ซึ่งยุคปัจจุบัน รัฐย่อมเกิดขึ้นตามความหมายในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสามารถจัด
กิจการภายในรัฐได้โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยึดถือ ด้วยเหตุนี้ รัฐสมัยใหม่ 
(Modern State) หรือ รัฐชาติ (Nation State) จึงต้องประกอบไปด้วยประชากรที่มีการรวมตัว
กันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานพอสมควร ดินแดนทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน รัฐบาลซึ่งเป็นสถาบันที่มี
ความต่อเนื่องและมั่นคงในการปกครองดูแลประชาชน และสิ่งส าคัญสุดท้ายคือ อ านาจอธิปไตย 
เพื่อท่ีจะก าหนดวิธีการปกครองต่างๆ ของรัฐตนได้เอง 
 ณัฐกร วิทิตานนท์ (2557 : 13) และ อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 60) ได้กล่าวสรุปไว้
ใกล้เคียงกันไว้ว่า จากความหมายของรัฐที่หมายถึงชุมชนทางการเมืองที่มีองค์ประกอบ 4 
ประการดังกล่าวแล้ว ยังมีค าอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่ารัฐ และในบางครั้งก็ใช้แทนกัน 
เช่น ใช้ค าวา่ประเทศแทนรัฐ ใช้ค าว่าชาติแทนรัฐในบางครั้ง เป็นต้น ค าเหล่านี้แม้จะมีการใช้แทน
กันในบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อธิบายค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับรฐั รายละเอียดโดยสรุป
ดังนี ้
 1. ประเทศ (Country) ได้แก่ อาณาเขตหรือดินแดนของรัฐ ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นดิน 
พื้นน้ า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ฯลฯ เมื่อ
กล่าวถึงประเทศจึงเป็นการพิจารณาจากมุมมองภูมิศาสตร์มากกว่ากฎหมาย 
 2. ชาติ (Nation) ได้แก่ ความรู้สึกร่วมกันของบุคคล เกิดความผูกพันร่วมกัน ทั้งในด้าน
เช้ือชาติ วัฒนธรรม ภาษา ลัทธิความเช่ือ หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความรู้สึกร่วม
เหล่านี้ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชาติเดียวกัน ความเป็นชาติจึงไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านดินแดนของรัฐ กล่าวคือ ความผูกพันต่อความเป็นชาตินั้นได้ก้าวข้ามพรมแดนของรัฐ
ไปแล้ว เช่น กลุ่มคนไทยที่อาศัยในต่างประเทศก็ยังมีส านึกร่วมกันว่า เขาเป็นคนไทยคนหนึ่ง แม้
เขาจะได้ประกอบอาชีพอยู่ในดินแดนของรัฐอื่นก็ตาม นอกจากจะกล่าวถึงชาติในเชิงวัฒนธรรม
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แล้ว ยังได้มีการกล่าวถึงชาติในเชิงการเมือง แต่ก็ยังคงมีลักษณะเดียวกับมุมมองเชิงวัฒนธรรม 
นั่นก็คือ ชาติเป็นท่ีรวมความเช่ือถือและความผูกพันของบุคคลที่มีต่อระบบทางการเมืองร่วมกัน 
มักแสดงออกด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนร่วมชาติ หรืออาจแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น 
การก าหนดให้มีธงชาติ ต้นไม้ประจ าชาติ เพลงชาติ เป็นต้น อันเป็นการแปรแนวความคิดว่าด้วย
ชาติซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. รัฐบาล (Government) อาจสื่อความหมายได้ 2 นัยส าคัญ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี ซึ่ง
มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดนโยบายของประเทศ และบังคับบัญชาองค์กรและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายบริหาร ส่วนอีกนัยหนึ่ง หมายถึง บรรดาองค์กรทั้งหลายของรัฐที่มีส่วนใน
การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐให้บรรลุผล ความหมายของรัฐตามนัยที่สองนี้จึงมีความหมายกว้าง
กว่านัยแรก ดังนั้น องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐบาลตามความหมายอย่างหลังด้วย 
 

ทฤษฎีก าเนิดรัฐ 
 ส าหรับความเป็นมาของรัฐ อาจจะต้องพิจารณาจากวิวัฒนาการของมนุษย์
ประกอบด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะในอดีตที่มีมนุษย์มีการรวมกลุ่มรวมตัวกัน และ
มีความเช่ือ ความรู้ที่พัฒนาด้านต่างๆ ขึ้น ล้วนเป็นวิวัฒนาการมาสู่การเป็นรัฐในปัจจุบัน จึงเป็น
ที่มาของแนวคิดของการก าเนิดรัฐเป็นทฤษฎีต่าง กล่าวคือ ตัวรัฐ (State) เกิดขึ้นได้อย่างไร 
นักปราชญ์การเมืองพยายามตอบค าถามว่ารัฐเกิดมาอย่างไร มานานหลายร้อยปี ค าอธิบายถึง
การก าเนิดรัฐจึงมีอยู่หลายแนวทาง ได้แก่ ทฤษฎีเทวสิทธิ (Divine Theory) ทฤษฎีสัญญา
ประชาคม (Social contract Theory) ทฤษฎีพละก าลัง (Force Theory) และทฤษฎีธรรมชาติ 
(Natural Theory)  
 ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 84-88) และ อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 61-64) ได้ให้
ค าอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของการก าเนิดรัฐไว้คล้ายกัน พอจะสรุปได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 ทฤษฎีการก าเนิดรัฐ 
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ทฤษฎีเทวสิทธิไว้ว่า ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุด อธิบายว่ารัฐถูกบัญญัติหรือสร้าง
โดยพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ให้ก าเนิดและสร้างรัฐขึ้นมา ความคิดนี้แพร่หลายอยู่ในอาณาจักรทาง
ตะวันออกซึ่งผู้ปกครองมักมองว่าตัวเองสืบเช้ือสายมาจากพระเจ้า เช่น ตามความคิดของพวก
ฮิบรูโบราณถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้ปกครอง หรือชาวคริสเตียนยุคต้นเช่ือว่าพระเจ้าสร้างรัฐ
ขึ้นมาบังคับประชาชน เนื่องจากการท าบาปของ อดัม (Adam) ต่อมาแพร่หลายไปยังตะวันตก 
ตลอดระยะสมัยกลางนั้น ทฤษฎีการก าเนิดรัฐจากพระเจ้านี้ไม่มีปัญหา มีผู้นับถือนิยมทฤษฎีนี้มา 
แต่ก็มีการแก่งแย่งอ านาจกันระหว่างศาสนจักร ต่อสู้กันระหว่างสันตะปาปากับจักรพรรดิโรมัน 
กล่าวคือ ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตัวเองคือผู้ที่ได้รับอ านาจมาจากพระเจ้าโดยตรง กรณีที่เกิดปัญหา
ถกเถียงกันว่า จักรพรรดิควรเป็นตัวแทนของพระเจ้าโดยตรง หรือว่ากระท าผ่านทางสันตะปาปา
อีกทอดหนึ่ง  
  ต่อมามีการปฏิรูปศาสนาและแยกเป็นนิกายโปรเตสแตนท์ ข้ออ้างที่ว่าพระมหากษัตริย์
ได้รับมอบอ านาจจากพระเจ้าโดยตรงจึงมีน้ าหนักกว่า ไม่นานจึงถูกน ามาอ้างว่าพระมหากษัตริย์
ไม่เพียงได้อ านาจมาจากพระเจ้า แต่ยังปกครองด้วยพระคุณของพระเจ้า (ruled by the grace 
of God) ภายหลังเมื่อมีชนช้ันกลางเกิดขึ้น ชนช้ันกลางจึงน าหลักเทวสิทธ์ิมาอ้างอิงอีก แต่คราวนี้
เป็นการอ้างเพื่อหาทางล้มล้าง โดยสร้างหลักการใหม่ขึ้นมาว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
(popular sovereignty) จนเป็นผลให้เกิดการปฏิวัติในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 และ 18  
  ธเนศ วงศ์ยานนาวา (2560 : 37) ได้กล่าวถึงมูลเหตุของการปฏิวัติดังกล่าวนั้นว่า มา
จากการต่อต้านอ านาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์ โดยสรุปว่า ทฤษฎีเทวสิทธินี้มีความเช่ือว่า
อ านาจการปกครองรัฐนั้นคืออ านาจของพระเจ้าเป็นผู้มอบให้ สาระส าคัญของทฤษฎีเทวสิทธินั้น 
คือ  
  1. เชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นจากเจตนาและการบันดาลของพระเจ้า  
  2. เช่ือว่าการปกครองรัฐเป็นอ านาจของพระเจ้า ผู้ปกครองรัฐท าหน้าที่เสมือนเป็น
ตัวแทนของพระเจ้า และได้รับอาณัติจากพระเจ้า  
  3. เช่ือว่าประชาชนในรัฐเป็นเพียงองค์ประกอบของรัฐเท่านั้น มิใช่เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ของรัฐแต่อย่างไร ฉะนั้นจะต้องเช่ือฟังเคารพผู้ปกครองรัฐโดยดุษฎี การละเมิดอ านาจของ
ผู้ปกครองรัฐจะมีโทษและเป็นบาป 
 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2560 : 60-61) และ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2543 : 122) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีสัญญาประชาคมไว้ว่า ทฤษฎีสัญญาประชาคม อธิบายว่า รัฐนั้นเกิดจากเจตจ านง
ร่วมของประชาชนซึ่งมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งรัฐขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในชีวิต อย่างไรก็
ตาม มีนักปราชญ์หลายได้ได้อธิบายถึงทฤษฎีสัญญาประชาคมทั้งในส่วนที่สอดคล้องกันและ
แตกต่างกัน รายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
 1. ทฤษฎีสัญญาประชาคมตามแนวคิดของโทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ฮอบส์ 
อธิบายวา่ ธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีความเท่าเทียมกันท้ังร่างกายและจิตใจ มนุษย์จึงมีความเสมอ
ภาคกัน ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีความเท่าเทียมกันในการแสวงหาความต้องการ และในที่สุดก็เกิด
ความขัดแย้งและแย่งชิง กลายเป็นศัตรูกัน อันน ามาซึ่งลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย์อีก
ประการหนึ่ง นั่นก็คือ มนุษย์มีลักษณะเหมือนสัตว์เดรัจฉานมีธรรมชาติที่เห็นแก่ตัว เลว และ
โหดร้าย ในภาวะธรรมชาติของมนุษย์จึงตกอยู่ในภาวะที่เกลียด กลัว และไม่ไว้วางใจซึ่งกันและ
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กัน ต่างท าสงครามต่อสู้เข่นฆ่ากันตลอดเวลา ในภาวะธรรมชาติเช่นนี้จึงไม่มีหลักความผิด -ถูก 
ช่ัว-ดี ไม่มีศีลธรรม ไม่มีกฎหมาย มนุษย์ย่อมมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะรักษาตัวรอดด้วยการใช้
ก าลังหรืออ านาจของตัวเข้าต่อสู้หรือต่อต้านมนุษย์อ่ืนท่ีมาล่วงละเมิดตน 
 
 สภาวะธรรมชาติดังกล่าวจึงไม่ใช่สภาวะอันพึงปรารถนาของมนุษย์ และเพื่อให้สังคม
เกิดความสงบสุข มนุษย์จึงได้ตกลงท าสัญญาร่วมกันที่จะสละสิทธิทั้งหลายที่มีอยู่ให้กับรัฏฐาธิ
ปัตย์ ซึ่งเป็นคนกลางที่จะเข้ามาใช้อ านาจในการปกครองเหนือมนุษย์ทุกคน อ านาจของรัฏฐาธิ
ปัตย์จึงเป็นอ านาจเด็ดขาดและมีความสมบูรณ์ มนุษย์ไม่อาจต่อต้านหรือเรียกคืนอ านาจดังกล่าว
จากรัฏฐาธิปัตย์ เนื่องจาก รัฏฐาธิปัตย์มิได้อยู่ในฐานะคู่สัญญาของมนุษย์ แต่คู่สัญญากลับเป็น
มนุษย์ด้วยกันเอง แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณี เมื่อรัฏฐาธิปัตย์ไม่อาจรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ให้กับมนุษย์ต่อไปได้ มนุษย์จึงมีสิทธิที่จะต่อต้านและโค่นล้มรัฏฐาธิปัตย์  
 เนื้อหาโดยรวมของแนวคิดสัญญาประชาคมของฮอบส์จึงส่งเสริมระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ซึ่งอ านาจสูงสุดเปน็ของผู้ปกครอง ด้วยเหตุนี้ จึง
เรียกสัญญาประชาคมตามแนวคิดของฮอบส์ว่า “สัญญาสวามิภักดิ์ (Pactum Subjectiones)” 
 2. ทฤษฎีสัญญาประชาคมตามแนวคิดของจอห์น ล็อค (John Locke) นักปราชญ์ชาว
อังกฤษ เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นต่างคนต่างอยู่ มีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ไม่จ ากัด แต่มนุษย์ก็
ไม่รู้จักผิดถูก ช่ัวดี น้ันแตกต่างไปจากความพอใจและความเจ็บปวด หรือสิ่งท่ีน ามาซึ่งความพอใจ
หรือความเจ็บปวดแต่ประการใด มนุษย์สามารถท าการทั้งปวงเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตน มนุษย์จึงอาจแสวงหาทรัพย์สินได้โดยไม่มีขีดจ ากัด แต่ข้อแตกต่างทางความคิดระหว่างล็อค
กับฮอบส์ อยู่ที่ว่า ฮอบส์เห็นว่ามนุษย์ในสภาวะตามธรรมชาติต้องแก่งแย่งต่อสู้เหมือนอยู่ใน
สภาวะสงคราม แต่ล็อคกลับเห็นว่าสภาวะตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นสภาวะแห่งสันติภาพ
และความเสมอภาค มนุษย์ทุกคนรู้จักกฎหมายธรรมชาติ รู้จักเคารพความเสมอภาคและความ
เป็นอิสระต่อกัน เมื่อเกิดข้อพิพาทมนุษย์จึงมีอ านาจที่จะบังคับการตามสิทธิที่ตนมีตามธรรมชาติ
และลงโทษผู้กระท าผิดด้วยก าลังของตน 
 จะเห็นว่าสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดของล็อค แม้จะมีลักษณะที่แตกต่าง
จากแนวคิดของฮอบส์ แต่ผลสุดท้ายก็น าไปสู่สภาพความวุ่นวายของสังคมเช่นกัน เนื่องจาก
มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติที่เท่าเทียมกัน จึงถือสิทธิที่จะบังคับเอากับผู้ที่ละเมิด
สิทธิของตนได้ การบังคับการกันเองโดยปราศจากการตัดสินข้อพิพาทโดยคนกลาง จึงอาจเป็น
การเกินเลยและไม่เป็นธรรมกับคู่กรณี ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงตกลงเข้าท าสัญญาร่วมกันโดยมอบ
อ านาจในการบังคับการให้แก่รัฐ ซึ่งรัฐอยู่ในฐานะของคู่สัญญากับประชาชน รัฐจึงมิได้มีอ านาจ
เด็ดขาดดังเช่นแนวคิดของฮอบส์ รัฐจึงมีพันธะสัญญาที่จะคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนอีกด้วย 
 อน่ึง มีข้อสังเกตว่า การที่ประชาชนมอบอ านาจให้แก่รัฐนั้น เป็นเพียงการมอบอ านาจที่
จะบังคับการระหว่างประชาชนกันเองไปให้แก่รัฐเท่านั้น แต่ประชาชนยังคงถือสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานในความเป็นมนุษย์ อันได้แก่ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นของตนอยู่เช่นเดิม ด้วยเหตุ
นี้ รัฐจึงไม่อาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เว้นแต่อ านาจของกฎหมายที่ผ่านความ
เห็นชอบ โดยประชาชนหรือผู้แทนของประชาชนเท่านั้น หากรัฐได้ท าการละเมดิสทิธิเสรีภาพของ
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ประชาชนโดยปราศจากความชอบธรรม ก็เท่ากับรัฐได้ฝ่าฝืนพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน 
ประชาชนสามารถเรียกคืนอ านาจของตนโดยการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐได้ 
 3. ทฤษฎีสัญญาประชาคมตามแนวคิดของฌอง ฌาคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 
รุสโซ เห็นว่า โดยธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์มีความดีความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ไม่เป็นคนเอารัดเอา
เปรียบ มีจิตใจสูง โอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัว แต่เมื่อมนุษย์เริ่มมีระบบกรรมสิทธิ์ มนุษย์เริ่มหวง
แหนสิ่งที่เป็นของตัวเองและกลายเป็นความเห็นแก่ตัว เริ่มมีการละเมิดต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน (สิทธิกร ศักดิ์แสง. 2554 : 152) ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคงปลอดภัย 
มนุษย์จึงได้น าพาตนเองและพลังท่ีมีอยู่ของตนไว้ภายใต้ค าบังคับบัญชาสูงสุดแห่งเจตจ านงทั่วไป 
และรับสมาชิกแต่ละคนเข้าไว้ด้วยกัน โดยมิอาจแบ่งแยกสมาชิกเหล่านั้นออกจากส่วนรวม
ทั้งหมด 
 จะเห็นได้ว่าสัญญาประชาคมของรุสโซเป็นสัญญาซึ่งทุกคนตกลงท าสัญญากับทุกคน 
เพื่อสละสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาตทิี่ไม่ถูกจ ากัดให้แก่ส่วนรวม โดยไม่ได้โอนให้แก่ผู้ใด และแต่ละ
คนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมนี้ ทุกคนจึงเป็นผู้ถืออ านาจปกครองตนเอง ประชาชนจึงเป็น
ทั้งผู้ปกครองและอยู่ภายใต้ปกครองในขณะเดียวกัน ซึ่งการปกครองของประชาชนแสดงออกใน
รูปของเจตจ านงทั่วไป ซึ่งเป็นความคิดเห็นและความต้องการของส่วนรวม และนั่นคือกฎหมาย 
โดยกฎที่ใช้เป็นกฎหมายได้ต้องมาจากเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนเท่านั้น และเมื่อกฎหมาย
เป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนแล้ว กฎหมายเท่าน้ันจึงจะจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของคนแต่ละคนได้ ดังนั้น รัฐตามทฤษฎีสัญญาประชาคมของรุสโซ จึงเกิดจากเจตนาร่วมกันของ
ประชาชน และส่งผลให้รัฐตามแนวคิดนี้จึงต้องเป็นรัฐประชาธิปไตย 
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีสัญญาประชาคมนี้เป็นที่นิยมกันมากในภายหลังและมีอิทธิพล
แทนทฤษฎีเทวสิทธิ ทฤษฎีอธิปไตยเป็นของปวงชน มีรากฐานจากความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้าง
รัฐ โดยการที่มนุษย์ยินยอมร่วมกันท าสัญญาประชาคม ปราชญ์ที่มีช่ือเสียงในฐานะผู้ให้ก าเนิด
ทฤษฎีนี้ได้แก่ โธมัส ฮอบส์ และ จอห์น ล็อค และ ฌอง ฌาคส์ รุสโซ เป็นผู้สนับสนุน หลักการ
ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ คือ  
  1. มนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐ  
  2. มนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติ  
  3. รัฐเกิดจากการที่มนุษย์ร่วมกันท าสัญญา  
  4. รัฐต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
  5. รัฐที่ดีต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย  
  6. เจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ที่รัฐต้องปฏิบัติตามก็คือต้องทรงไว้ซึ่งลักษณะคุณธรรม
และศีลธรรม 

อานนท์ อาภาริรม (2528 : 44) ได้กล่าวถึงทฤษฎีพละก าลังไว้ พอจะสรุปได้ว่า ทฤษฎีนี้
มองว่ารัฐเกิดจากการถูกยึดครองและการใช้ก าลังบังคับ นักปรัชญาในยุคแรกๆ เห็นว่ารัฐบาลมา
จากความอยุติธรรมและความช่ัวร้าย การเกิดรัฐนั้นมากจากผู้ที่แข็งแรงกว่าใช้อ านาจต่อผู้ที่
อ่อนแอ โดยไม่สนใจความชอบธรรมและสิทธิของผู้อื่น ตัวอย่าง ความคิดของชาวคริสเตียนยุค
แรกที่มีต่อการปกครองของโรมัน หรือนักคิดทางศาสนาในสมัยกลางที่มองการใช้อ านาจของ



12 
 

ผู้ปกครองฝ่ายโลกซึ่งไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายศาสนา โดยเฉพาะกรณีการประณามผู้น าทาง
โลกท่ียึดอ านาจฝ่ายศาสนาในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ดังนี ้
 ช่วงท้ายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เกิดลัทธิชาตินิยม (Nationalism) ซึ่งเป็นส านักคิดที่เกิดขึ้น
ในเยอรมัน ลัทธิชาตินิยมให้ความส าคัญกับการใช้อ านาจบังคับ แต่ก็ไม่ได้มองว่ารัฐมาจากความ
ช่ัวร้าย หากเห็นว่าจ าเป็นต้องใช้ก าลัง เพราะก าลัง คือ ความถูกต้อง อ านาจเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
ความสมเหตุสมผลในตัวของมันเอง ความคิดนี้มีพื้นฐานมาจากการมองว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรง
เป็นคนดี ดังน้ัน รัฐที่มีอ านาจจึงเป็นรูปแบบที่สูงกว่าการรวมตัวกันในรูปแบบอื่นของมนุษย์และ
อยู่เหนือหลักการทางศีลธรรมตามปกติ อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้ก็เป็นของนักทฤษฎีส านัก
เยอรมันซึ่งจ ากัดอยู่เพียงเรื่องการก าเนิดรัฐ แต่ส านักนี้ก็ไม่ได้ห้ามคนต่อต้านรัฐหรือตัดสิทธิตาม
ธรรมชาติที่นักทฤษฎีสัญญาประชาคมส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นสิทธิของปัจเจกชน 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 64) ได้กล่าวถึงทฤษฎีธรรมชาติไว้ว่า ทฤษฎีนี้มีมาตั้งแต่
สมัยโบราณ ซึ่งเห็นว่าคนแยกออกจากรัฐไม่ได้ รัฐเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความอยู่รอดของมนุษย์ 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะท าให้คนบรรลุการมีชีวิตที่ดี การที่อริสโตเติลประกาศว่า “คนตาม
ธรรมชาติเป็นสัตว์การเมือง” นั้นก็หมายความว่าคนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ก็แต่เพียงอยู่ในรัฐ ส่วนคน
ที่อยู่นอกรัฐ อริสโตเติลมองว่าไม่ใช่คน เป็นพระเจ้าหรือไม่ก็สัตว์ป่า  
 แนวคิดเรื่องรัฐเกิดโดยธรรมชาตินี้ได้ยึดถือกันต่อๆ มาจนถึงช่วงหลังที่มีการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักวิจัยหลายคนเช่ือว่ารัฐเป็นสิ่งมีชีวิตและมีวิวัฒนาการจาก
ระดับต่ าไปสู่ระดับสูง นักปราชญ์ส านักอุดมคติของอังกฤษ (English idealist school) ปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 พยายามรื้อฟ้ืนความคิดตามทฤษฏีธรรมชาติของอริสโตเติลขึ้นมาเพื่อยืนยัน
ว่ารัฐเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รัฐไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง และมีแรงผลักดันให้รั ฐก้าวหน้าเพื่อ
มุ่งไปสู่การมีชีวิตที่ดีมากกว่าจะเป็นสิ่งที่ช่ัวร้าย 
 อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีธรรมชาติมีลักษณะอนุรักษ์นิยมและมีความหมายเหมือนไม่ได้
อธิบายอะไร คล้ายกับจะพูดว่าสิ่งที่จะเกิดก็ต้องเกิด ส่วนสิ่งที่ไม่น่าเกิดก็จะไม่เกิดเช่นกัน ทฤษฎี
ธรรมชาติมองว่ารัฐวิวัฒนาการมาเอง ไม่ใช่มาจากความต้องการของมนุษย์หรือการกระท าที่เป็น
เหตุผลของมนุษย์ คนจึงไม่แน่ใจว่าจะช่วยสร้างสถาบันหรือความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร ส่วน
สิทธิของปัจเจกชนนั้น ทฤษฎีธรรมชาติมองปัจเจกชนว่ามีสิทธิเท่าที่รัฐและประเพณีจะก าหนด 
ประเพณีเป็นตัวจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐด้วย แต่เสรีภาพของประชาชนก็ไม่ได้เกิดขึ้นในทันที 
หรืออีกนัยหนึ่ง ทฤษฎีนี้ไม่ได้รับประกันว่าพลเมืองจะมีสิทธิในตัวเองเพราะยังขึ้นอยู่กับเง่ือนไข
การด ารงชีวิตที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีต 
 กล่าวโดยสรุป รัฐเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นค าถามที่นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ได้พยายาม
หาค าตอบมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้ว แต่ไม่สามารถให้ค าตอบที่เป็นข้อยุติได้ ทั้งนี้
เนื่องจากว่าการเกิดขึ้นของรัฐยังหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางมานุษยวิทยามายืนยันให้
ชันเจนไม่ได้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้สมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการด าเนินของรัฐไว้
หลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีต่างก็มุ่งที่จะอธิบายถึงการก าเนิดรัฐต่างๆ กัน ที่ยังคงเป็นที่นิยมสืบมา
คือทฤษฎีสัญญาประชาคม ทฤษฎีพละก าลัง และทฤษฎีธรรมชาติ หรือทฤษฎีวิวัฒนาการ 
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พัฒนาการของรัฐ 
 จากความเชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นโดยการวิวัฒนาการ กล่าวคือ รัฐเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผล นั่น
คือ เป็นการเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางสังคมศาสตร์และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 จรูญ สุภาพ (2514 : 21) และ อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 64-68) ได้กล่าวถึง
วิวัฒนาการของรัฐไว้ในลักษณะคล้ายกัน พอจะสรุปได้ว่า เนื่องจากอิทธิพลของโลกตะวันตกที่มี
ต่อวงการศึกษารัฐศาสตร์ เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการของรัฐนับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จึงมี
การแบ่งยุคสมัยตามพัฒนาการของรัฐในประเทศแถบยุโรป ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ คือ    
ยุคชนเผ่า ยุคนครรัฐ ยุคจักรวรรดิโรมัน ยุคกลางหรือยุคฟิวดัล และยุครัฐชาติ ดังนี ้

 
ภาพที่ 6 พัฒนาการของรัฐในยุคต่างๆ 

 1. ยุคชนเผ่า (Tribal State) กล่าวได้ว่า รัฐชนเผ่า เป็นจุดเริ่มต้นของการมีรัฐเกิดขึ้นใน
สังคม โดยเริ่มจากการที่มนุษย์ได้สร้างสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น ท าให้มาอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่มเล็กๆ ในหมู่วงศาคณาญาติเดียวกัน ซึ่งมีความผูกพันกันในทางสายโลหิต แต่อยู่ในวงจ ากัด
เนื่องจากความผูกพันกันในทางสายโลหิตท าให้ประกอบไปด้วยคนจ านวนไม่มากนักที่เป็นสมาชิก
ของคนในครอบครัวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อจ านวนครอบครัวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสายโลหิตเดียวกันหรือต่างสายโลหิต แต่อยู่ใน
อาณาบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นเผ่า ความผูกพันทาง
สายโลหิตค่อยๆ จางหายไปกลายเป็นความผูกพันท่ีมาจากการเป็นเผ่าเดียวกันแทน  
 การเปลี่ยนแปลงจากความผูกพันทางสายโลหิตมาเป็นความผูกพันท่ีมาจากการเป็นเผ่า
เดียวกัน และสังคมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นภายในสังคม 
กฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นได้แก่ การมีหัวหน้าเผ่า การมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือความ
เชื่อเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในเผ่า เป็นต้น 
 2. ยุคนครรัฐ (City-State) ยุคนครรัฐที่มักมีการกล่าวอ้างเป็นตัวอย่างได้แก่ นครรัฐ
กรีก ซึ่งเกิดขึ้นในยุคอารยธรรมกรีกโบราณ ด้วยข้อจ ากัดทางด้านสภาพภูมิศาสตร์จึงเป็น
ตัวก าหนดขนาดนครรัฐ ท าให้นครรัฐแต่ละแห่ง ซึ่งมีประมาณ 150 แห่ง มีขนาดของพื้นที่เล็ก มัก
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ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชันข้ึนไปที่ราบ เพราะพื้นที่มีเทือกเขามาก การคมนาคมติดต่อกับนครรัฐอื่นๆ 
เป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่งผลท าให้นครรัฐกรีกสามารถพัฒนาสังคมที่มีขนาดเล็ก แต่มีอิสระ
ในตัวเอง ให้มีความเจริญทางอารยธรรมในด้านต่างๆ ในขณะเดียวกัน นครรัฐกรีกยังแวดล้อมไป
ด้วยทะเล ชาวกรีกจึงมีความเช่ียวชาญในการเดินเรือและมีความเจริญรุ่งเรืองในการติดต่อการ
ค้าขายทางทะเลอย่างมาก  
 นครรัฐแต่ละแห่งมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ราชาธิป
ไตย (Monarchy) ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองเพียงคนเดียว คณาธิปไตย (Oligarchy) หรือ
รูปแบบการปกครองที่ปกครองโดยคนจ านวนน้อย และประชาธิปไตย (Democracy) หรือ
รูปแบบการปกครองโดยคนจ านวนมาก 
 นครรัฐแต่ละแห่งมีรัฐบาลท าหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น การเก็บภาษี การบังคับใช้
กฎหมาย นครรัฐที่ใหญ่ที่สุดและมักเป็นตัวอย่างของนครรัฐกรีกที่มีการพูดถึงมากที่สุด 
โดยเฉพาะในประเด็นของการมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง ( Direct 
Democracy) คือ นครรัฐเอเธนส์ มีอาณาเขตประมาณ 1,000 ตารางไมล์ มีประชากรอาศัย
ประมาณ 400,000 คน 
 นครรัฐกรีกโบราณซึ่งรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน มีอันต้องยุติลงจากการรุกรานของชาว
โรมัน ซึ่งมีกองก าลังทหารขนาดใหญ่ที่ทรงอ านาจ และต้องการแผ่ขยายอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่
ไพศาลมากข้ึนกว่าเดิม 
 ในกรณีของไทย พัฒนาการของรัฐในยุคนครรัฐ ที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ กรุง
สุโขทัย และนครรัฐอ่ืนๆ ท่ีร่วมสมัยอยู่ในช่วงเวลานั้น เช่น เมืองศรีสัชนาลัย เมืองสองแคว เมือง
นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
 3. ยุคจักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) จักรวรรดิโรมันมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม 
ประเทศอิตาลีในปัจจุบัน ยุคจักรวรรดิโรมันแตกต่างจากยุคนครรัฐก่อนหน้านี้ในแง่ของอาณาเขต 
จ านวนประชากร และรูปแบบการปกครอง จักรวรรดิโรมันเริ่มต้นจากการเป็นนครรัฐกรีก แต่
ด้วยพฤติกรรมของนครรัฐท่ีต้องการสรา้งความยิ่งใหญ่ แผ่แสนยานุภาพทหารด้วยการท าสงคราม
เพื่อขยายอาณาเขตมากข้ึนเรื่อยๆ กับนครรัฐต่างๆ ซึ่งรวมถึงนครรัฐกรีก ผลจากการขยายอาณา
เขตและรวบรวมประชากรจากนครรัฐอ่ืนๆ มาอยู่ภายใต้การปกครองของตนเป็นจ านวนมาก ท า
ให้มีการคิดค้นรูปแบบการบริหารการปกครองขึ้นใหม่แทนรูปแบบนครรัฐ คือรูปแบบจักรวรรดิ มี
การจัดท าประมวลกฎหมายเพื่อใช้ปกครองทั้งคนของตนเองและใช้บังคับคนต่างด้าว ซึ่งนับเป็น
ประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก และมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ ในทุก
วันนี ้ 
 ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน ท าให้ดินแดนยุโรปตะวันตกที่ถูกยึดครองเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของจักรวรรดิยินยอมท าสนธิสัญญาโรมัน (Pax Romana) เป็นเวลายาวนานไม่ต่ ากว่า 200 
ปี ท าให้เกือบทั้งหมดของยุโรปตะวันตกอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน มีกองทัพของ
จักรวรรดิโรมันเพียงหน่ึงเดียวให้การปกป้องคุ้มครอง มีระบบเงินตราแบบเดียวกัน มีรูปแบบการ
บริหารงานแบบเดียวกัน ใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาละติน มีความคิดในเรื่องเอกภาพทางอารย
ธรรมร่วมกัน และนับถือศาสนาเดียวกันคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก 
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 ประมาณปี ค.ศ. 500 จักรวรรดิโรมันก็ถึงกาลล่มสลาย ความล่มสลายของจักรวรรดิ
โรมันเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในจักรวรรดิเอง และปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายในมาจาก
ความไม่เป็นเอกภาพภายในจักรวรรดิที่พลเมืองเสื่อมความสนใจต่อการปกครอง ความไม่เป็น
ธรรมในสังคม โดยเฉพาะการเก็บภาษี และการน าภาษีไปใช้ ขวัญและก าลังใจของทหารเสื่อม
ทรามลงรวมถึงความฟุ่มเฟือยภายในสังคมโรมัน จุดอ่อนที่เกิดขึ้นภายในจักรวรรดินี้เองเช่ือมโยง
เข้ากับปัจจัยภายนอก กลายเป็นตัวเร่งที่ท าให้จักรวรรดิล่มสลายเร็วขึ้น คือ การรุกรานของพวก
เยอรมันท าให้กรุงโรมแตกสลายในปี พ.ศ. 476 
 4. ยุคกลางหรือยุครัฐฟิวดัล (Feudal State) ภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน 
ยุโรปเข้าสู่ยุคกลางหรือยุคศักดินาซึ่งอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง คริสต์ศตวรรษที่ 15 ทั้งนี้
การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันมีผลท าให้เหล่าขุนศึกหรือขุนนางต่างแยกย้ายกันไปจับจอง
ครอบครองท่ีดินต่างๆ พร้อมกับสร้างป้อมปราการของตนเองและบังคับให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้
การปกครองดูแล ตกเป็นทาสติดที่ดินเพื่อท าการเกษตรและมอบผลผลิตให้กับขุนนางเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ในระยะเวลาต่อมา ขุนนางเหล่านี้ได้รวมตัวกันเลือกขุนนางคนหนึ่งในหมู่พวกตนให้ท า
หน้าที่เป็นผู้น าในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลพื้นที่ของเหล่าขุนนางต่างๆ อีกช้ันหนึ่ง 
เนื่องจากมีก าลังความสามารถและมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียบพร้อมกว่า สามารถ
ป้องกันทั้งศัตรูจากภายนอกและการแก่งแย่งชิงผลประโยชน์ในหมู่ขุนนางด้วยกันเอง โดยเหล่า
ขุนนางได้แบ่งผลผลิตทางการเกษตรและของมีค่าต่างๆ บางส่วนมอบให้กับผู้น าเป็นการตอบแทน 
 โครงสร้างความสัมพันธ์ที่กล่าวมานั้นไปสู่สิ่งที่เรียกว่า รัฐแบบฟิวดัล ที่มีลักษณะเป็นปิ
รามิดยอดแหลม มีผู้น าสูงสุดคือกษัตริย์ และมีเหล่าขุนนาง ศักดินาช้ันสูง ช้ันรอง และช้ันต่ า
ลดหลั่นกันลงมา นอกจากน้ันในรัฐแบบฟิวดัลยังมีคริสตจักร ซึ่งน าโดยองค์พระสันตะปาปา ซึ่งมี
อิทธิพลสูงมากในด้านการเมืองการปกครองเพราะเป็นผู้สถาปนาการขึ้นครองอ านาจของกษัตริย์ 
 โครงสร้างทางการเมืองการปกครองเช่นนี้ แม้องค์พระมหากษัตริย์ถือเป็นผู้น าสูงสุด 
แต่ในทางปฏิบัติกลับมีอ านาจที่จ ากัด ไม่มีอ านาจที่สมบูรณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะอ านาจ
กระจายตัวไปยังหมู่ขุนศึกหรือขุนนางต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับเหล่าขุนศึก
หรือขุนนางมีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยขึ้นอยู่กับการจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆ ระหว่างกัน 
โดยเฉพาะด้านภาษีกระจายตัวในหมู่    ขุนนางและพระมหากษัตริย์ ไม่มีระบบการจัดเก็บภาษี
จากส่วนกลาง 
 5. รัฐชาติ (Nation-State) การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่คือรัฐชาติ อย่างที่ปรากฏเช่นใน
ปัจจุบันนี้มีจุดก าเนิดในทวีปยุโรปหลังจากผ่านพ้นยุคกลาง ซึ่งกินเวลายาวนานนับตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง คริสต์ศตวรรษที่ 15 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยมีพัฒนาการในการก่อตัว
เป็นรัฐท่ีสืบเนื่องยาวนานกว่า 3 ศตวรรษ นับตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงประมาณ
กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซึ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ หลายประการ ซึ่ง อนุสรณ์ ลิ่ม
มณี (2542 : 16-21) ได้อธิบายโดยสรุปได้ดังนี้คือ 
 ประการแรก การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ปัญญาชนได้หวนกลับไปให้ความสนใจต่อ
ความรู้ต่างๆ ในยุคกรีกโบราณและโรมัน และได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ อย่าง
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แพร่หลาย ท้ังทางด้านปรัชญา การเมือง การศึกษา ศิลปะ วรรณกรรม ท าให้ผู้คนท้ังหลายได้เปิด
โลกทัศน์ใหม่ๆ มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการตั้งค าถามต่อความเชื่อและอ านาจเดิม 
 ประการที่สอง การปฏิวัติสินค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่มีการขยายตัวทางด้าน
การค้า การผลิต การอุตสาหกรรม อย่างมาก ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอ านาจในสังคม เช่น 
ภาษีอากร ผลประโยชน์ทางการค้าของรัฐ ท าให้สามารถลดการพึ่งพารายได้จากขุนนาง 
ก่อให้เกิดการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่พระมหากษัตริย์กลายเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่กษัตริย์
มีอ านาจสมบูรณ์เด็ดขาด 
 ประการที่สาม การปฏิรูปศาสนาที่เกิดการก่อตั้งนิกายใหม่ๆ ในคริสตจักร ส่งผลให้
ศาสนาจักรสูญเสียอ านาจเหนือสังคม เกิดการตีความศาสนาแนวใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และ
สอดรับกับวิถีชีวิตแบบปัจเจกชนท่ีเกิดขึ้นจากกระแสการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ และการขยายตัว
ของระบบทุนนิยมจากการปฏิวัติด้านการค้าที่หาก าไรไม่ขัดกับหลักศาสนา 

 
ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

 รัฐชาติ  เป็นค าที่ เกิดจากค าสองค าประกอบกัน คือ ค าว่า ชาติ (Nation) ที่มี
ความหมายว่า หมู่ชนที่มีชาติเดียวกัน มีประวัติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน กับค าว่า รัฐ 
(State) ที่หมายถึง การจัดองค์กรทางการเมืองที่รัฐบาลใช้อ านาจอธิปไตยปกครองสมาชิกทุกคน
ของชุมชนทางการเมืองนั้น ดังนั้น รัฐชาติ คือ รัฐที่มีความเป็นรัฐและความเป็นชาติที่สอดคล้อง
กัน ท าให้สมาชิกในรัฐมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพ
ในรัฐนั้นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วจะพบว่าแต่ละรัฐจะประกอบด้วยคนหลายเช้ือชาติที่มีภูมิหลัง
แตกต่างกัน อาจนับถือศาสนาต่างกัน มีภาษาพูดหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้รัฐมี
ความเป็นชาติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องสร้างให้คนในรัฐมีความรู้สึกเป็นชาติเดียวกัน วิธีการที่
นิยมน ามาใช้ในการสร้างรัฐชาติ คือ การสร้างสัญลักษณ์ร่วมกัน และการสร้างประวัติศาสตร์
ร่วมกัน  
 การสร้างสัญลักษณ์ร่วมกัน จะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ในช่วงแรกๆ มัก
นิยมใช้บุคคลส าคัญทางศาสนาเป็นสญัลกัษณ์ เช่น อังกฤษจะถือเอา Saint George เป็นนักบุญผู้
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คุ้มครองชาวอังกฤษ สก็อตแลนด์ถือเอา Saint Andrew ต่อมาก็ขยายสิ่งอื่นๆ มาเป็นสัญลักษณ์
ร่วมกัน เช่น ธงชาติ สัตว์ประจ าชาติ ดอกไม้ประจ าชาติ เป็นต้น ส าหรับการสร้างประวัติศาสตร์
ร่วมกันนั้นเป็นการท าให้มีความเป็นมาร่วมกัน มีบรรพบุรุษเดียวกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
ทางสายเลือด จะมีการสร้างประวัติศาสตร์ให้มีจุดเริ่มต้นและสามารถไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันได้ 
ในการปกครองประเทศไทยนั้น  
 สมยศ เชื้อไทย (2560 : 91-94) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
นั้น ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มนุษย์ไม่เคยเริ่มมีชีวิตเป็นเอกชนอยู่คนเดียวโดยๆ โดยไม่
ต้องอยู่กับใครเลย แต่มนุษย์นั้นเมื่อเกิดมาก็ต้องอยู่ในแวดวงของมนุษย์ อย่างน้อยที่สุดเมื่อคน
คลอดออกจากครรภ์มารดาก็มีแม่เป็นผู้อยู่เคียงข้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ใน
สังคมท าให้คนสนิทสนมรักใคร่เมตตากรุณต่อกัน จากการที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนี้ท าให้มนุษย์คุ้นเคย
กับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเริ่มจากสายสัมพันธ์สายแรกเริ่มเดิมที่สุดของมนุษย์คือความสัมพันธ์
ระหว่างแม่กับลูก 
 จากนั้นความสัมพันธ์ก็ขยายเป็นความสัมพันธ์ผัวกับเมีย พี่กับน้อง ยายกับหลาน 
กลายเป็นเกลียวความสัมพันธ์ที่เรียกว่าครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกันโดยเช้ือสายและพักพิงอยู่
ร่วมกันในบ้าน แล้วแผ่ขยายวงกว้างออกไปจนเป็นเครือญาติ กล่าวสรุปได้ว่า ครอบครัวเป็นสังคม
ขนาดเล็กจึงเป็นสังคมที่คนกับคนมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นกันเอง ระงับข้อพิพาทโดยวิธี
อะลุ้มอล่วยไม่รุนแรงไม่เคร่งครัด เป็นการปกครองแบบพ่อแม่กับลูก หรือผู้ใหญ่ปกครองผู้น้อย 
 เมื่อครอบครัวขยายตัวจะอยู่ในที่เดียวกันย่อมไม่สะดวกจึงต้องแยกบ้านอยู่เป็น
ครอบครัวๆ ครอบครัวท่ีเชื้อสายเดียวกันรวมกันเรียกโคตรตระกูล แต่ยังมีความสัมพันธ์เป็นเครือ
ญาติ ต่อมาเวลาผ่านไปอีกหลายช่ัวอายุคน สังคมระดับโคตรตระกูลขยายตัวออกไปเรื่อยๆ จน
กลายเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งเรียกว่าชนเผ่า ความสัมพันธ์ของคนจะค่อยๆ ห่างออกไป 
สิ่งที่เช่ือมคนในชนเผ่าให้มีความรู้สึกเป็นคนพวกเดยีวกันอยู่ท่ีภาษาที่ใช้พูด กฎเกณฑ์ที่ใช้ทั้งโคตร
ตระกูลทั้งชนเผ่าก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของปู่ ย่า ตา ยาย ที่รับสืบทอด
กันมาแต่โบราณ 
 จากครอบครัวไปสู่รัฐนั้นกล่าวได้ว่า บรรยากาศของสังคมใหญ่จึงเกิดลักษณะการ
ปกครองบังคับบัญชา ต้องฟังค าสั่งค าบังคับบัญชาของผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด บางทีต้องมีการ
บังคับรุนแรงมีการลงโทษอย่างหนักถึงขั้นประหารชีวิต ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเลก็ไปสู่
สังคมใหญ่นั้นบรรยากาศความใกล้ชิดสนิทสนมลดน้อยลง ความเป็นกันเองและความอะลุ้มอล่วย
หมดไป ความเคร่งครัดเอาจริงเอาจังในการบังคับบัญชาและในการลงโทษมีมากขึ้น การปกครอง
เพิ่มความรุนแรงขึ้น ลักษณะของชนเผ่าค่อยๆกลายเป็นการปกครองบ้านเมืองยิ่งขึ้น  ซึ่งการ
ปกครองต่างไปจากการปกครองคนในครอบครัวอย่างชัดเจน คือมีการปกครองบังคับบัญชาท่ีเป็น
กิจจะลักษณะ แยกชัดเจนระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้การปกครอง 
 ในสังคมใหญ่ความสัมพันธ์จะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูก แต่มีผู้ปกครองที่เป็น
หัวหน้าเผ่าเป็นนายปกครองคนส่วนใหญ่ที่เป็นราษฎร ชนเผ่าก็จะเปลี่ยนลักษณะเป็นกองทัพ 
บรรยากาศเปลี่ยนเป็นแบบทหารคือมีการบังคับบัญชาอย่างจริงจังเคร่งครัดรุนแรงและฉับพลัน 
การปกครองมีลักษณะใช้อ านาจบังคับขับไสกันดว้ยก าลัง ในกรณีนี้จึงมีความจ าเป็นต้องกฎเกณฑ์
บังคับบัญชาแบบทหารขึ้นมา ต้องมีการสาบานตนว่าจะเชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
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สังคมจึงเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหน่ึง คือเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่มีการปกครองอย่างแท้จริงที่เรียกว่า 
สังคมการเมือง 
 กล่าวคือ มีผู้บังคับบัญชาฝ่ายหนึ่งและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนละพวก
กัน แยกจากกันอย่างชัดเจน การปกครองก็จะมีการบังคับกันอย่างรุนแรงและเคร่งครัด สังคมที่มี
การปกครองอย่างนี้เรียกว่าบ้านเมือง หรือ รัฐ เครื่องมือในการปกครองคือกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะ
บังคับอย่างเป็นกิจจะลักษณะ คือเป็นไปอย่างเคร่งครัดเอาจริงอาศัยอ านาจของส่วนรวมเข้า
บังคับการ กฎเกณฑ์ลักษณะนี้เรียกว่า กฎหมาย เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในรัฐส่วนใหญ่จึงเป็น
กฎหมาย เพราะว่าคนในรัฐไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนในครอบครัว เนื่องจากเป็นสังคมขนาด
ใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ทางเช้ือสายหรือเครือญาติ ลักษณะเช่นนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะ
ปกครองด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน ไม่เลือก
ปฏิบัติตามอ าเภอใจโดยบังคับบัญชาไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด รัฐจึงเป็นระบบที่จัดตั้งหรือ
ปรุงแต่งขึ้น 
 กล่าวได้ว่า รัฐคือสังคมที่มีการปกครองโดยแท้คือมีการแยกชัดเจนระหว่างผู้ปกครอง
และผู้ใต้ปกครอง และมีการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดจริงจังเป็นกิจจะลักษณะ คือมีระเบียบ
แบบแผนในการปกครอง หรือใช้กฎหมายในการจัดระเบียบการปกครอง ในรัฐสมัยใหม่จะต้องมี
การปกครองที่เป็นอิสระเหนืออาณาเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง จะต้องเป็นสังคมที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครหรือ
อ านาจอื่นใด ด้วยเหตุนี้ สังคมของมนุษย์ที่เรียกว่ารัฐ ในสมัยใหม่จึงหมายถึง หน่วยการปกครอง
ของมนุษย์เหนือดินแดนแห่งใดแห่งหนึ่งที่เป็นอิสระไม่ขึ้นต่ออ านาจอื่นใด รัฐสมัยใหม่จึง
ประกอบด้วยชุมชนซึ่งมีอ านาจการปกครองที่เป็นอิสระหรือที่เรียกว่าอ านาจอธิปไตย และมี
อาณาเขตซึ่งเป็นดินแดนของตนเองที่แน่นอน หน่วยการปกครองที่เรียกว่ารัฐต้องมีองค์ประกอบ 
3 ประการ คือ ราษฎร ดินแดน และอ านาจการปกครองหรือท่ีเรียกว่าอ านาจรัฐ 
 กรณีประเทศไทยนั้น กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2554 : 7) และ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 
(2547 : 29) ได้กล่าวสรุปไว้ตรงกันว่า เริ่มต้นของรัฐชาติไทยเริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระสยามเทวาธิราชขึ้นเป็นเทพยดาผู้พิทักษ์ 
เป็นสัญลักษณ์ ในการพิทักษ์ประชาชาติสยามทั้งมวล นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ยังทรงก าหนดประวัติศาสตร์ร่วมกันของชาวสยาม โดยถือเอากรุงสุโขทัย
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วย และส าหรับการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันเป็น
การกระท าที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาร่วมกัน ซึ่งก่อให้คนในรัฐมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
ในกรณีประวัติศาสตรช์าติไทย แม้ว่ายังคงมีการถกเถียงเรื่องถิ่นก าเนิดและการกระจายตัวของคน
ไท แต่ในเชิงประวัติศาสตร์สากลของชาวสยามได้ถือเอากรุงสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 กล่าวโดยสรุป รัฐชาติคือรัฐที่มีความเป็นรัฐและความเป็นชาติที่สอดคล้องกัน 
ประชาชนในรัฐนั้นมีความรู้สึกเป็นชาติเดียวกัน หรือเป็นพวกพ้องเดียวกันอันจะก่อให้เกิดความ
มั่นคงและเสถียรภาพข้ึนในรัฐนั้นๆ โดยมีหลักการการส าคัญ 2 ประการ คือ การสร้างสัญลักษณ์
ร่วมกันและ การสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน จึงจะสร้างรัฐชาติขึ้นมาได้ 
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รูปแบบของรัฐ 
 รูปแบบของรัฐสามารถแบ่งได้หลายประเภท ในที่นี้จะแบ่งรูปแบบของรัฐออกเป็น 2 
ประเภท โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งต่างกัน ได้แก่ ประเภทแรก รูปแบบของรัฐตามเกณฑ์อ านาจการ
ปกครอง และประเภทที่สอง รูปแบบของรัฐตามเกณฑ์ประมุขของรัฐ 
 ไพโรจน์ ชัยนาม (2524 : 312) และ ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2560 : 43-48) ได้ให้
ค าอธิบายถึงรูปแบบของรัฐตามเกณฑ์อ านาจการปกครองไว้ดังนี้ การอาศัยเกณฑ์อ านาจการ
ปกครองเป็นเครื่องมือในการแบ่งรูปแบบของรัฐจึงอาจแบ่งรูปแบบของรัฐออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ รัฐเดี่ยว และรัฐรวมหรือรัฐท่ีประกอบด้วยรัฐอ่ืน กล่าวสรุปไว้ดังน้ี 
 รัฐเดี่ยว (Unitary State) หมายถึง รัฐที่มีศูนย์กลางในทางการเมืองการปกครองแห่ง
เดียวกันเป็นรัฐที่มีผู้ใช้อ านาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นศูนย์เดียว คือ รัฐที่มี
สภาพเป็นนิติบุคคล ที่บุคคลทุกคนในประเทศจะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของอ านาจแห่งเดียวกัน 
อยู่ในระบอบการปกครองเดียวกัน และอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเดี ยวกัน เช่น มี
รัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวที่ใช้บังคับทั้งประเทศ มีรัฐบาลหรือรัฐสภาเพียงหนึ่งเดียวที่บริหาร
กิจการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เป็นต้น ในปัจจุบันประเทศที่มีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเดี่ยว เช่น 
ประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม การบริหารของรัฐเดี่ยวอาจมีการกระจายอ านาจการปกครองออกจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการแยกรัฐออกเป็นหลายๆ รัฐ เพราะแม้จะมี
การกระจายอ านาจการปกครอง แต่ก็มิได้กระทบต่อความเป็นรัฐเดี่ยวแต่อย่างใด ดังเช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, 2550, และ 2560 ที่ได้รับรองความเป็นรัฐเดี่ยว
ไว้ในมาตรา 1 ความว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้” และ
รับรองหลักการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังเช่น มาตรา 
281 วรรคหนึ่ง (2550) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่” จะเห็นได้ว่า มาตรา 281 วรรคหนึ่ง 
ได้ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรูปของรัฐราชอาณาจักรที่
มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกมิได้ 
 รัฐรวม (Composite State) เกิดจากการรวมตัวของรัฐตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไป ซึ่งอาจแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ สมาพันธรัฐ และสหพันธรัฐ 
 1. สมาพันธรัฐ (Confederation State) เป็นกลุ่มของรัฐที่มารวมตัวกันเป็นท านอง
สมาคม โดยมีจุดประสงค์เดิมเพื่อการรับรองการป้องกันตนร่วมกัน กล่าวคือ เป็นการรวมตัวกัน
อย่างหลวมๆ เพื่อจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการช่ัวคราว อ านาจอธิปไตยแต่ละรัฐสมาชิก
ยังคงมีอยู่เป็นของตนเอง 
 ตัวอย่างของสมาพันธรัฐในอดีต ได้แก่ สมาพันธรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ
อดีต 13 อาณานิคมของประเทศอังกฤษ (ก่อนจะเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นสหรัฐอเมริกา) โดยมี 
The Articles of Confederation เป็นรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐ รูปแบบของสมาพันธรัฐ
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อเมริกาในขณะนั้นมีแต่เพียงสภาคองเกรสของสมาพันธรัฐ แต่ไม่มีรัฐบาลกลางของสมาพันธรัฐ
แต่อย่างใด 
 ในปัจจุบันไม่ปรากฏการรวมตัวของรัฐต่างๆ ในรูปสมาพันธรัฐเช่นในอดีตแล้ว แต่
ปรากฏในรูปของสมาคมระหว่างประเทศ โดยมุ่งความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ หรือสังคมเป็น
ส าคัญ เช่น การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนามของประชาคมอาเซียน 
ที่มีการตกลงร่วมมือกันใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรม 
หรือการรวมกลุ่มกันของประเทศในยุโรป เป็นต้น 
 2. สหพันธรัฐ (Federation State) เป็นการรวมตัวกันของรัฐตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไป เกิด
เป็นรัฐใหม่ที่ทับซ้อนบรรดารัฐสมาชิก (มลรัฐ) ทั้งหลาย นั่นก็คือสหพันธรัฐ การรวมตัวของรัฐ
สมาชิกหรือมลรัฐนั้นจะต้องสละอ านาจอธิปไตยบางส่วนให้สหพันธรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ นโยบายทางด้านเศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ เป็นต้น ดังนั้น โดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้เรื่องที่มีความส าคัญค่อนข้างมาก
หรือมีผลกระทบต่อประชาชนของรัฐสมาชิกทุกรัฐตกเป็นอ านาจของสหพันธรัฐ 
 นอกจากสหพันธรัฐจะมีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เป็นของตนเอง
แล้ว รัฐสมาชิกก็ยังมีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการเป็นของตนเองเช่นกัน ซึ่ง
รวมถึงการที่สหพันธรัฐและรัฐสมาชิกต่างมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง กล่าวคือ มีรัฐธรรมนูญ
ระดับสหพันธรัฐและมีรัฐธรรมนูญประจ าแต่ละรัฐสมาชิกอีกด้วย 
 ส าหรับการแบ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐกับรัฐ
สมาชิก จะต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญระดับสหพันธรัฐว่าก าหนดให้เรื่องใดเป็น
อ านาจของสหพันธรัฐหรือเรื่องใดเป็นอ านาจของรัฐสมาชิก 
 ตัวอย่างของประเทศที่ใช้ระบบสหพันธรัฐในปัจจุบัน เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
เยอรมัน สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น  
  รูปแบบของรัฐตามเกณฑ์ประมุขของรัฐ การแบ่งรูปแบบของรัฐตามเกณฑ์ประมุขของ
รัฐ อาจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ราชอาณาจักร และสาธารณรัฐ 
 ราชอาณาจักร (Kingdom) เป็นรูปแบบของรัฐที่มีความเป็นมายาวนานที่สุด จุดเด่น
ของราชอาณาจักรก็คือมีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ พึงสังเกตจากรูปศัพท์ของค าว่าราชอาณาจักร 
โดยค าว่า ราช แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน และอาณาจักร แปลว่า เขตแดนที่อยู่ในอ านาจปกครอง
ของประเทศหนึ่งๆ ดังนั้น ราชอาณาจักรก็คือเขตแดนของพระเจ้าแผ่นดินหรือแผ่นดินของ
กษัตริย์นั่นเอง 
 ต้องแยกรูปแบบของรัฐออกจากระบอบการปกครอง เนื่องจากรัฐในรูปแบบ
ราชอาณาจักรถึงแม้จะมีกษัตริย์ เป็นประมุขของรัฐ แต่ก็อาจมิได้ปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) เสมอไป อาจปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy) ดังเช่นประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ตัวอย่างของรัฐรูปแบบราชอาณาจักรในปัจจุบัน เช่น ประเทศไทย ญี่ปุ่น ภูฏาน 
อังกฤษ สเปน สวีเดน นอร์เวย์ เป็นต้น 
 สาธารณรัฐ (Republic) เป็นรัฐที่มีประธานาธิบดีซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาด ารง
ต าแหน่งประมุขของรัฐ และมักมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นอกจากนี้ โดยส่วน
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ใหญ่ ประเทศท่ีปกครองในระบอบสาธารณรัฐมักเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับเอกราชหลุดพ้นจากา
กรครอบง าของเจ้าอาณานิคม หรืออาจเกิดขึ้นภายหลังจากการยกเลิกระบอบกษัตริย์และเข้าสู่
การปกครองในระบอบสาธารณรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และอินเดีย เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุป รัฐเดี่ยว คือ รัฐที่มีศูนย์กลางในทางการเมืองการปกครองแห่งเดียวกัน
เป็นรัฐที่มีผู้ใช้อ านาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นศูนย์ และอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายอย่างเดียวกัน เช่น มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวท่ีใช้บังคับท้ังประเทศ มีรัฐบาลหรือ
รัฐสภาเพียงหนึ่งเดียวที่บริหารกิจการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รัฐรวม คือ รัฐที่เกิดจากการ
รวมตัวของรัฐตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไป ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ สมาพันธรัฐ และสหพันธรัฐ  

นิติรัฐ  
 ในการเกิดขึ้นของรัฐท าให้รัฐทรงไว้ซึ่งอ านาจในการปกครองประชาชน ในบางครั้งการ
ใช้อ านาจรัฐก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้น จึงมีการสร้างหลักนิติรัฐ (Legal State) 
ขึ้นเพื่อควบคุมการกระท าของรัฐให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย เพราะการปกครองโดยปุถุชน
มักจะไม่คงเส้นคงวา ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน อาจมีการใช้อ านาจที่เกินขอบเขตและส่งผล
กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยทั่วไปนิติรัฐคือรัฐที่มีการปกครองโดยการถือกฎหมาย
เป็นใหญ่ และรัฐยอมตนอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ในนิติรัฐ กฎหมายถึงเป็นที่มาแห่งอ านาจ
รัฐและในฐานะบทบัญญัติที่จ ากัดอ านาจรัฐ แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นการตราขึ้นด้วยอ านาจ
ของตนก็ตาม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ อันจะส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ดังนั้นจึงเหน็ได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการหลักนิติรัฐ คือ การให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพแก่ประชาชนนั่นเอง  
 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (2540 : 1-7) ให้ค าอธิบายแนวคิดและสาระส าคัญของหลักนิติรัฐ
ไว้ พอสรุปได้ ดังนี้ 
 แนวความคิดว่าด้วยหลักนิติรัฐ รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและให้ความคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญโดยอาจจ าแนกสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้ 3 
ประเภท คือ 
 1. สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้ อันได้แก่ สิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกาย สิทธิใน
เคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการ
เลือกถิ่นที่อยู่ และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว 
 2. สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิ
เสรีภาพในการมีและใช้ทรัพย์สิน และสิทธิเสรีภาพในการท าสัญญา 
 3. สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง อันได้แก่ สิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นทางการเมอืง สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือพรรคการเมือง 
และสิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง 
 สาระส าคัญของหลักนิติรัฐ มี 3 ประการ คือ 
 1. บรรดาการกระท าท้ังหลายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะต้องชอบด้วยกฎหมายที่
ตราขึ้นโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะมีอ านาจสั่งการให้
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ราษฎรกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้งและจะต้องใช้อ านาจนั้นภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 2. บรรดากฎหมายทั้งหลายที่องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นไว้จะต้องชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล้ าเข้าไปใน
แดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรนั้นจะต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนพอสมควรว่าให้องค์กร
ของรัฐฝ่ายบริหารองค์กรใดมีอ านาจล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณี
ใดและภายในขอบเขตอย่างใด และกฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่ให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่าย
บริหารล่วงล้ าเขาไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นเพื่อธ ารง
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สาธารณะ 
 3. การควบคุมไม่ให้การกระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารขัดต่อกฎหมายก็ดี การ
ควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ดี จะต้องเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรรัฐฝ่ายตุลาการ 
ซึ่งมีความเป็นอิสระจากองค์กรรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ โดยองค์กรรัฐฝ่ายตุลา
การซึ่งท าหน้าทีค่วบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซึ่ง
ท าหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร อาจจะ
เป็นองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการอีกองค์กรหนึ่ง แยกต่างหากจากองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซึ่งท า
หน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาก็ได้ 
 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2549 : 69) ได้กล่าวถึงความส าคัญของรัฐที่มีความเป็นนิติรัฐไว้ว่า 
อย่างไรก็ดี รัฐจะต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในบางกรณี
รัฐจ าต้องบังคับให้ราษฎรกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการบางอย่าง โดยองค์กรหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐสามารถล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ แต่รัฐให้ค ามั่นสัญญาต่อ
ราษฎรว่าองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกล้ ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ชัดแจ้งและเป็นการทั่วไปว่าให้องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกล้ ากรายสิทธิเสรีภาพของ
ราษฎรได้ในกรณีใดและภายในขอบเขตอย่างไร 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2537 : 48-55) ได้อธิบายในเรื่องนี้ไว้พอสรุปได้ว่า ตาม
แนวความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้น ถือว่า แม้รัฐจะมีอ านาจอธิปไตยแต่รัฐก็ต้องเคารพ
กฎหมายซึ่งมีอยู่ 2 ทฤษฎีหลักๆ คือ 
 1. ทฤษฎีว่าด้วยการจ ากัดอ านาจตนเองด้วยความสมัครใจ มีหลักว่ารัฐไม่อาจถูกจ ากัด
อ านาจโดยกฎหมายได้ เว้นแต่รัฐจะสมัครใจผูกมัดตนเองด้วยกฎหมายที่ตนสร้างขึ้น และ
กฎหมายหลักที่รัฐสร้างขึ้นมาก็คือรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญจะก าหนดสถานะของอ านาจ
การเมืองในรัฐว่าอยู่ท่ีองค์กรใด ต้องใช้อย่างไร มีข้อจ ากัดอย่างไร 
 2. ทฤษฎีนิติรัฐ มีหลักว่า รัฐและหน่วยงานของรัฐท าการเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน มีอ านาจก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิและหน้าที่แก่เอกชนได้
ฝ่ายเดียว โดยที่เอกชนไม่ต้องให้ความยินยอม กฎหมายมหาชนให้อ านาจแก่ รัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน แต่กฎหมายนั้นเองก็
จ ากัดอ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใช้อ านาจนอกรอบที่กฎหมายไว้ให้ ผลที่ตามก็คือ
จะต้องมีการควบคุมการกระท าขององค์กรของรัฐทุกองค์กร การกระท าขององค์กรอขงรัฐฝ่าย
บริหารให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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 หยุด แสงอุทัย (2513 : 59) และ จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2557 : 95) ได้กล่าวถึงหลักนิติรัฐ
โดยสรุปไว้คล้ายกันว่า นิติรัฐจึงหมายถึงการที่รัฐยอมตนอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายที่รัฐเป็นผู้ตรา
ขึ้นหรือยอมให้บังคับใช้ ซึ่งรัฐที่ใช้หลักนิติรัฐจะต่างจากรัฐต ารวจ (state of Police) เพราะรัฐ
ต ารวจจะใช้อ านาจได้โดยไม่ต้องค านึงถึงความชอบด้วยกฎหมายที่ตนเป็นผู้บัญญัติขึ้น หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ รัฐสามารถใช้อ านาจได้อย่างปราศจากข้อจ ากัดใดๆ ทางกฎหมายหากเป็นการกระท าที่
สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าประสงค์แห่งรัฐ  
 จากความหมายของนิติรัฐยังสามารถแบ่งแยกนิติรัฐออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักนิติ
รัฐในความหมายอย่างแคบและในความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หลักนิติรัฐในความหมายอย่าง
แคบ ถือหลักความชอบด้วยกฎหมายในเชิงรูปแบบ แต่ละเลยความชอบด้วยกฎหมายในเชิง
เนื้อหา ยึดถือเพียงหลักการที่ว่า การกระท าใดๆ หากมีกฎหมายรองรับก็สามารถกระท าได้ ถึงแม้
กฎหมายฉบับนั้นจะไม่ชอบธรรมก็ตาม หรือเป็นการใช้กฎหมายที่เปิดช่องทางให้ผู้มีอ านาจใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ หรือความชอบธรรมให้ตนเอง ดังนั้น หลักนิติ
รัฐในความหมายอย่างแคบจะไม่ใช้หลักการที่ประกันการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพให้แก่ประชาชน 
 หลักนิติรัฐในความหมายอย่างกว้าง นอกจากจะให้ความส าคัญกับกฎหมายในเชิง
รูปธรรมแล้ว ยังถือการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องชอบธรรมด้วย กล่าวคือ กฎหมายใดที่ผ่านความ
เห็นชอบของประเทศหรือผู้แทนของประชาชนจะด้วยคะแนนเสียงมากเพียงใด ถ้าเนื้อหาของ
กฎหมายนั้นขัดกับบทบัญญัติหรือหลักทั่วไปของรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนั้นก็จะมิชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ความเห็นของเสียงข้างมากมิได้ท าให้สิ่งที่มิชอบกลายเป็นที่ชอบขึ้นมาแต่อย่างใด 
กล่าวได้ว่า หลักนิติรัฐในความหมายอย่างกว้างเป็นกรอบจ ากัดการใช้สิทธิ เสรีภาพของบุ คคล 
ตลอดจนเป็นหลักการที่อยู่เหนือกว่าหลักประชาธิปไตย 
 หลักนิติรัฐ ได้มีการขยายความของหลักนิติรัฐออกไปอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิด
หลักการย่อยๆ มากมายที่รองรับวัตถุประสงค์ของหลักนิติรัฐ ดังนั้น ในทางวิชาการจึงมีการแบ่ง
หลักการย่อยของหลักนิติรัฐไว้มากหรือน้อยแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมยังคงคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอยู่เช่นเดิม ตัวอย่างของหลักการย่อยดังกล่าว เช่น หลักการแบ่งแยก
อ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของรัฐ 
หลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตุลาการ หลักความมั่นคงของกฎหมาย หลักกฎหมาย
ไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้าย หลักความเสมอภาค และหลักความได้สัดส่วน เป็นต้น  

  วิษณุ เครืองาม (2543 : 73) ได้สรุปให้เห็นว่าการที่ประเทศใดจะเป็นนิติรัฐได้นั้น 
จ าต้องมีคุณลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ 
 1. ในประเทศนั้น กฎหมายจะต้องอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมด การกระท าต่างๆ ในทาง
ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าของต ารวจจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและความชอบด้วย
กฎหมาย หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรอยู่ที่กฎหมาย ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐเข้ามา
กล้ ากรายสิทธิเสรีภาพของผู้คนโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ เจ้าพนักงานก็ย่อมจะต้องมีความผิด
ทางอาญา 
 2. ในประเทศที่เป็นนิติรัฐ ขอบเขตแห่งอ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมก าหนดไว้แน่นอน 
เริ่มตั้งแต่การแบ่งแยกอ านาจออกเป็น 3 อ านาจ คือ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และ
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อ านาจตุลาการ โดยมีขอบเขตในการใช้อ านาจของรัฐ อ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐที่ลดหลั่นลง
มาก็เป็นอ านาจที่วัดได้ กล่าวคือ เป็นอ านาจที่มีขอบเขตเช่นเดียวกัน และต้องมีการควบคุมให้มี
การใช้อ านาจภายในขอบเขตเท่านั้น เช่น ในประเทศไทย บุคคลย่อมทราบได้จากกฎหมายว่า
ต ารวจมีอ านาจหน้าท่ีอย่างไร และสามารถจะใช้อ านาจนั้นกับราษฎรได้หรือไม่ 
 3. ในประเทศที่เป็นนิติรัฐ ผู้พิพากษาหรือตุลาการจะต้องมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีทั้งปวงให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยจะต้องมีหลักประกันดังกล่าวไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นหลักประกันอันเพียงพอส าหรับราษฎร ตามนัยนี้ นิติรัฐจึงนับเป็นรัฐที่
ยอมให้ศาลเข้ามาควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครองในทางอรรถคดีได้ เช่น ในการวินิจฉัยการ
กระท าของเจ้าพนักงานว่าได้กระท าความผิดในทางอาญา หรือกระท าการละเมิดในทางแพ่งต่อ
ราษฎรหรือไม่เพียงใด เป็นต้น 

นอกจากหลักนิติรัฐที่กล่าวแล้ว ยังมีการกล่าวถึงหลักนิติธรรม (Rule of Law) ควบคู่
กันด้วยเสมอ นักวิชาการบางส่วนมีความเห็นว่า หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมเป็นหลักเดียวกัน 
แต่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งกลับเห็นว่ามีความแตกต่างกัน โดยความเป็นจริงทั้งหลักนิติรัฐและ
หลักนิติธรรม ต่างถือหลักการปกครองภายใต้กฎหมาย แต่มักจะอ้างอิงถึงความแตกต่างด้าน
ประวัติศาสตร์ โดยหลักนิติธรรมเป็นหลักทางวิชาการตามแบบฉบับของอังกฤษ ที่ไม่มี
รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุด ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) อาศัย
เพียงศาลยุติธรรมในการตัดสินอรรถคดีทุกประเภท หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมแตกต่างชัดเจน
ตรงที่หลักนิติธรรมเรียกร้องเอาเฉพาะแต่การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยองค์กรตลุา
การ ขณะที่หลักนิติรัฐจะรวมถึงการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่ตรงโดย
องค์การนิติบัญญัติ 
 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ (2547 : 54-55) และ ณัฐกร วิทิตานนท์ (2557 : 24-26) ได้
สรุปแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรมไว้คล้ายกันว่า แนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม (Rule of law) ที่
ได้รับการกล่าวถึงจนเป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็คือแนวคิดของ Albert Venn Dicey นักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ ซึ่งเห็นว่าหลักนิติธรรมมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. การที่ฝ่ายบริหารไม่มีอ านาจลงโทษบุคคลใดได้ตามอ าเภอใจ เว้นเพียงในกรณีที่มี
การละเมิดกฎหมายโดยชัดแจ้ง และการลงโทษที่อาจกระท าได้นั้นจะต้องกระท าตาม
กระบวนการปกติของกฎหมายต่อหน้าศาลปกติของแผ่นดิน 
 2. ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย ไม่ว่าเขาจะอยู่ในต าแหน่งหรือเง่ือนไขประการใด ไม่
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลธรรมดา ล้วนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและศาลเดียวกัน ด้วยเหตุ
นี้ Dicey จึงปฏิเสธการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาเป็นอีกระบบศาลหนึ่งคู่ขนานกับศาลยุติธรรม
หรือศาลธรรมดา โดยเขาเห็นว่า หากศาลปกครองหรือองค์กรอื่นซึ่งไม่ใช่ศาลยุติธรรมหรือศาล
ธรรมดา ท าหน้าที่ตัดสินคดีปกครองแล้ว บรรดาข้าราชการที่ถูกฟ้องในศาลปกครองว่ากระท า
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าราษฎรทั่วไป ซึ่งเขาเห็นว่าไม่ถูกต้อง 
 3. บรรดาสิทธิทั้งหลายทั้งปวงของราษฎรย่อมเกิดจากกฎหมายที่รัฐสภาได้ตราขึ้นและ
เกิดจากกฎหมายประเพณีที่พัฒนาโดยศาล อาจกล่าวได้ว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎรอังกฤษ
ไม่ได้รับการคุ้มครองและปกป้องโดยรัฐธรรมนูญ แต่ได้รับการปกป้องและคุ้มครองโดยรัฐสภา
และศาลด้วยเหตุผล ทว่า ประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร การประกันสิทธิขั้น
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พื้นฐานของบุคคลในอังกฤษจึงไม่ได้เป็นการประกันในระดับรัฐธรรมนูญ สิทธิขั้นพื้นฐานของ
บุคคลในอังกฤษไม่ได้มีฐานะเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับโดยตรงและอยู่ในล าดับขั้นที่สูงกว่า
กฎหมายธรรมดาที่ตราขึ้นไว้โดยรัฐสภา 

กล่าวโดยสรุป หลักนิติธรรม คือ การปกครองประเทศด้วยกฎหมาย โดยบุคคลย่อม
เสมอกันในทางกฎหมาย และจะรับโทษต่อการกระท าใดของตนก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติว่าการ
กระท านั้นเป็นความผิดและมีบทบัญญัติก าหนดโทษไว้ และบุคคลจะต้องได้รับการพิจารณาคดี
จากศาลยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชน
กับรัฐก็ตาม 
 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเห็นทางวิชาการที่แตกต่างกันว่า หลักนิติรัฐกับหลักนิติ
ธรรม เป็นหลักการทั้งสองนั้นต่างสอดคล้องซึ่งกันและกัน หลักการทั้งสองให้ความส าคัญกับการ
ปกครองภายใต้กฎหมาย แม้แต่ผู้ตรากฎหมายและองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ปกครองก็ยัง
ต้องผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชน การใช้อ านาจรัฐถูกจ ากัดด้วยกรอบ
ของกฎหมายเพื่อขจัดการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของผู้ปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้ สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนก็ย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม 
 

สรุป 
 ในการให้ความหมายของรัฐนั้นนักวิชาการได้ให้ความหมายที่แตกต่างและหลากหลาย 
แต่ถ้าพิจารณาในเชิงรูปธรรม เราสามารถเข้าใจความเป็นรัฐได้จากการพิจารณาจาก
องค์ประกอบของรัฐ อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของรัฐมีความส าคัญกับรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐเป็น
บ่อเกิดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เนื้อหาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญในส่วนแรกก็มักมีการบัญญัติถึง
ลักษณะของรัฐและรูปแบบของรัฐ และเนื้อหาในส่วนต่อๆ มา ก็จะบัญญัติถึงการใช้อ านาจในรัฐ
นั้น การศึกษาเรื่องรัฐจึงมีความส าคัญในการที่ท าให้การศึกษารัฐธรรมนูญมีความลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 
 รัฐ คือ กลไกทางการเมืองโดยมีอ านาจอธิปไตยปกครองดินแดนทางภูมิศาสตร์ที่มี
อาณาเขตและมีประชากรแน่นอน โดยอ านาจดังกล่าวเบ็ดเสร็จทั้งภายในและภายนอกรั ฐ ไม่
ขึ้นกับรัฐอื่นหรือ านาจอื่นจากภายนอก และอาจกล่าวได้ว่า รัฐสามารถคงอยู่ได้แม้จะไม่มีการ
รับรองจากรัฐอื่น เพียงแต่รัฐที่ไม่ได้รับการรับรองเหล่านี้ มักจะพบว่าตนประสบอุปสรรคในการ
เจรจาสนธิสัญญากับต่างประเทศและด าเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่น องค์ประกอบส าคัญของ
รัฐมี 4 ประการ คือ  
  1. ดินแดน รัฐต้องมีดินแดนอันแน่นอนของรัฐนั้น กล่าวคือมีเส้นเขตแดนเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศท้ังโดยข้อเท็จจริงและโดยสนธิสัญญา ทั้งนี้รวมถึงพื้นดิน พ้ืนน้ าและพื้นอากาศ  
  2. ประชากร รัฐทุกรัฐจะต้องมีประชากรจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายและ
มีประโยชน์ร่วมกัน จ านวนประชาการของแต่ละรัฐอาจมีมากน้อยแตกต่างกันไป ที่ส าคัญคือ 
จะต้องมีประชากรด ารงชีพอยู่ภายในขอบเขตของรัฐนั้น  
  3. อ านาจอธิปไตย คืออ านาจรัฐ หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ท าให้
รัฐสามารถด าเนินการทั้งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองภายในและภายนอก  
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  4. รัฐบาล คือองค์กรหรือหน่วยงานท่ีด าเนินงานของรัฐในการปกครองประเทศ รัฐบาล
เป็นผู้ท าหน้าที่สาธารณะสนองเจตนารมณ์ของสาธารณชนในรัฐ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและป้องกันการรุกรานจากรัฐอื่น เป็นองค์กรทางการเมืองที่ขาดไม่ได้ของรัฐ 
 การเกิดขึ้นของรัฐในปัจจุบันมีพัฒนาการมาเป็นล าดับ และพัฒนาการที่รัฐด าเนินไปใน
ปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ คือการเป็นนิติรัฐ ซึ่งหมายถึงรัฐที่ปกครองโดยถือกฎหมายเป็นใหญ่ โดยมี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักในการก่อให้เกิดกฎหมายอื่นๆ ของรัฐ ส าหรับในประเทศไทยเรา
สามารถรับรู้ถึงการใช้หลักนิติรัฐในการปกครองประเทศ เพราะมีการให้ความส าคัญกับกฎหมาย 
รวมทั้งกฎหมายที่ส าคัญโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากตัวแทนประชาชน คือ รัฐสภา ส่วนผู้พิพากษามี
ความเป็นอิสระที่ได้รับรองโดยกฎหมาย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. รัฐ หมายถึงอะไร และมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง 

2. ชาติและประเทศ หมายถึงอะไร และมีข้อแตกต่างจากรัฐอย่างไร 

3. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทฤษฎีสัญญาประชาคมของโทมัส ฮอบส์ 
จอห์น ล็อค และรุสโซ 

4. จงอธิบายถึงพัฒนาการของรัฐ 

5. รัฐชาติ หมายถึงอะไร วิธีท่ีนิยมน ามาใช้สร้างรัฐชาติ มลีักษณะอย่างไร 

6. สมาพันธรัฐและสหพันธรัฐ มีความแตกต่างกันอย่างไร 

7. ราชอาณาจักร หมายถึงอะไร และการที่ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นราชอาณาจักร 
หมายความว่าอย่างไร 

8. นิติรัฐ หมายถึงอะไร มหีลักการที่ส าคัญอย่างไร 

9. จงอธิบายหลักนิติธรรมทีส่ัมพันธ์กบัหลักนิตริัฐมาใหล้ะเอียด 
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บทที่ 2 
รูปแบบการปกครอง 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฒฑิพงษ์ชัยชาญ 
ดร.ภัทรพล ทศมาศ 

 
 
 

ในการศึกษาการเมืองการปกครองเบื้องต้นนั้น คงหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงรูปแบบการ
ปกครองไม่ได้ เพราะโดยปกติแล้วในรัฐธรรมนูญของรัฐต่างๆ มักจะกล่าวถึงรูปแบบการใช้อ านาจ
การปกครองรัฐให้สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองในรัฐนั้น และเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุด จึงจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบการปกครองรัฐให้แน่ชัดว่าจะใช้รูปแบบการ
ปกครองแบบใดในรัฐนั้นๆ การก าหนดรูปแบบการปกครองนี้ จะส่งผลต่อไปถึงสถาบันการเมืองที่
ถูกจัดตั้งขึ้นมาในรัฐ กรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 
2560 ก าหนดไว้ชัดแจ้งในหมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 2 ที่ บัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” 
 รูปแบบการปกครอง (Forms of Government) มีหลายรูปแบบและมีวิธีจ าแนก
ประเภทรูปแบบการปกครองหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณา ในที่นี้จะ
กล่าวถึงประเภทของรูปแบบการปกครองที่จ าแนกตามเกณฑ์ต่างๆ โดยจะเน้นเป็นพิเศษคือ 
รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและรูปแบบของรัฐในระบอบประชาธิปไตย เนื่องด้วยใน
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ในโลก ยึดถือรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 ในบทนี้จะกล่าวถึง การจ าแนกรูปแบบการปกครอง รูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ประเภทของประชาธิปไตย รูปแบบรัฐบาลในการปกครองแบบประชาธิปไตย และ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

การจ าแนกรูปแบบการปกครอง 
 การจ าแนกรูปแบบการปกครองนั้น สามารถจ าแนกออกได้หลายประเภท ในที่นี้จะ
จ าแนกรูปแบบการปกครองออกเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกจ าแนกตามผู้ปกครองและผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จากการปกครอง ประเภทท่ีสองจ าแนกตามรัฐธรรมนูญ และประเภทสุดท้ายจ าแนก
ตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 49) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการปกครองที่จ าแนกตามจ านวน
ผู้ปกครองและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการปกครอง การแจกแจงรูปแบบการปกครองที่นับว่ามี
การยอมรับและกล่าวอ้างถึงกันอย่างแพร่หลายและเป็นรูปแบบที่สามารถใช้อธิบายได้ทั้งในยุค
อดีตและยุคสมัยใหม่ ก็คือ การจ าแนกของอริสโตเติล โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกด้วยการ
พิจารณาจากจ านวนของผู้ปกครอง หรือพิจารณาว่าใครเป็นผู้ปกครองและใครได้รับผลประโยชน์
จากการปกครองนั้น 
 ธเนศวร์ เจริญเมือง (2547 : 27-28) ได้ให้ค าอธิบายไว้ พอสรุปได้ว่า อริสโตเติล 
จ าแนกผู้ปกครองออกเป็น 3 ประเภท คือ คนเดียว คนจ านวนน้อย และคนจ านวนมาก และ
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จ าแนกผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์จากการปกครองออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบที่ชอบธรรม และ
รูปแบบที่ฉ้อฉล ซึ่งน าไปสู่การแบ่งรูปแบบการปกครองออกได้เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. ราชาธิปไตย (Monarchy) คนเดียวเป็นผูป้กครอง โดยใช้รูปแบบที่ชอบธรรม 
 2. ทรราชย์ (Tyranny) คนเดียวเป็นผู้ปกครอง โดยใช้รูปแบบที่ฉ้อฉล 
 3. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) คนจ านวนน้อยเป็นผู้ปกครอง โดยใช้รูปแบบที่ชอบ
ธรรม 
 4. คณาธิปไตย (Oligarchy) คนจ านวนน้อยปกครอง โดยใช้รูปแบบที่ฉ้อฉล 
 5. มัชฌิมวิถีอธปิไตย (Polity) คนจ านวนมากเป็นผู้ปกครอง โดยใช้วิธีที่ชอบธรรม 
 6. ประชาธิปไตย (Democracy) คนจ านวนมากเป็นผู้ปกครอง โดยใช้วิธีที่ฉ้อฉล 

 
ภาพที่ 8 การปกครอง 6 รูปแบบของอริสโตเติล 

 ราชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ปกครองโดยคนๆเดียว เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดใน
รัฐ หรือในราชอาณาจักรในทุกๆ ด้าน การขึ้นมามีอ านาจปกครองนั้นอาจมาจากการสืบทอดทาง
สายเลือดหรือตามหลักการสืบสันตติวงศ์ หรืออาจเป็นการสถาปนาอ านาจขึ้นมาใหม่ แทนที่
ราชวงศ์เดิมที่สูญเสียอ านาจจากการถูกล้มล้าง ในทัศนะของอริสโตเติลเห็นว่ารูปแบบการ
ปกครองนี้ เป็นรูปแบบที่ดีเพราะผู้ปกครองค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่
ผลประโยชน์เฉพาะตัว 
 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา ระบอบกษัตริย์หรือราชาธิปไตย 
ก็เปลี่ยนแปลงไป บทบาทและอ านาจที่เคยมีอยู่อย่างเบ็ดเสร็จของกษัตริย์ก็ลดน้อยลง เมื่อหลาย
ประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เช่น อังกฤษ ไทย มาเลเซีย เป็นต้น 
ในขณะที่มีอีกหลายประเทศท่ียังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น บรูไน ซาอุดิอาร
เบีย คูเวต เป็นต้น 
 ทรราชย์ ความหมายดั้งเดิมในยุคกรีกโบราณ ค าว่า ทรราชย์ หมายถึง บุคคลที่ล้มล้าง
รัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมของนครรัฐ (City-State) แล้วสถาปนาตนเองเป็นผู้ปกครองแบบเผด็จ
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การแทนที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในชนช้ันพ่อค้าและชาวนา ซึ่งไร้ที่ดินท ากินหรือ
ตกเป็นหนี้ต่อเศรษฐีเจ้าของที่ดิน โดยหวังว่าผู้ปกครองคนใหม่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้ 
 แต่ส าหรับอริสโตเติล ค าว่า ทรราชย์ เป็นการอธิบายถึงการปกครองของคนๆ เดียว ใน
รูปแบบราชาธิปไตยที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ใช้อ านาจในทางที่ผิดหรือฉ้อฉลในอ านาจ มี
เป้าหมายมุ่งประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ละเลยการให้ความใส่ใจต่อความทุกข์ยากเดือดร้อน
และประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมของผู้อยู่ใต้การปกครอง ดังนั้น ทรราชย์ จึงกลายเป็นรูปแบบ
การปกครองที่ผิดเพี้ยนของรูปแบบราชาธิปไตย เมื่อผู้ปกครองละทิ้งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม หันมากอบโกยผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง 
 อภิชนาธิปไตย มาจากภาษากรีกโบราณ 2 ค า ผสมกันคือ Aritos หมายถึง ดีที่สุด กับ
ค าว่า Kratein แปลว่า ปกครอง หมายถึง รูปแบบการปกครองโดยคนที่ดีที่สุด หรือมี
ความสามารถพิเศษที่สุด จุดเริ่มต้นของค านี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในนครรัฐเอเธนส์ ใช้อธิบายถึง
ทหารหนุ่มที่น ากองทัพชนะในการรบด้วยความกล้าหาญ ชัยชนะในการรบเกิดขึ้นได้ภายใต้การ
น าของคนที่ดีท่ีสุดนั่นเอง ท้ังนี้ความกล้าหาญแบบนักรบเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นคุณธรรมอันสงูส่งยิ่งใน
ยุคกรีกโบราณ 
 ในระยะเวลาต่อมา เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเมื่อรูปแบบการรบเปลี่ยนแปลง
จากเดิม อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการทหารที่ท าให้ผู้น ากองทัพไม่ได้
บัญชาการรบอยู่ข้างหน้าอีกต่อไป ก็มีผลต่อความหมายนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อค าว่าอภิชน 
(Aristocrat) ไม่ได้หมายถึงบุคคลที่ดีท่ีสุดเพราะเป็นคนกล้าหาญจากการรบอีกต่อไปแล้ว แต่เป็น
สถานภาพที่ติดตัวมาจากการเกิดในตระกูลช้ันสูงหรือตระกูลขุนนาง ซึ่งมีชีวิตที่หรูหราและมี
อภิสิทธิ์ในสังคม อภิชนาธิปไตยในค าอธิบายของอริสโตเติล หมายถึง รูปแบบการปกครองที่มี
คณะผู้ปกครองจ านวนที่มาจากคนที่ดีที่สุด หรือมีความสามารถพิเศษที่สุดในสังคม เป็นการ
ปกครองที่วางอยู่บนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถอันสูงส่งของคณะผู้ปกครอง โดยมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของคนท้ังปวง 
 คณาธิปไตย มาจากภาษากรีกว่า Oilgarkhia หมายถึง การปกครองโดยคนจ านวนน้อย 
การปกครองรูปแบบนี้ผู้ปกครองประกอบด้วยคนจ านวนน้อยไม่แตกต่างจากรูปแบบอภิชนาธิป
ไตย เพียงแต่ต่างกันที่รูปแบบนี้มุ่งผลประโยชน์เฉพาะแก่กลุ่มหรือพวกพ้องของตน แทนที่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของคนทั้งหลาย อย่างที่รูปแบบอภิชนาธิปไตยยึดถือ ในรูปแบบคณาธิปไตย
เกิดขึ้นได้ทั้งจากการได้อ านาจมาด้วยการใช้ก าลังทหาร ใช้ความได้เปรียบจากความมั่งคั่ง ความ
เป็นคนมีชาติตระกูลที่สูงส่ง หรือ านาจอิทธิพลทางการเมือง โดยเมื่อได้อ านาจแล้วจะพยายาม
สร้างอ านาจและขยายฐานอ านาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง แทนที่จะ
ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 
 มัชฌิมวิถีประชาธิปไตย ทัศนคติของอริสโตเติล มัชฌิมวิถีประชาธิปไตย จัดเป็น
รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดเพราะยึดหลักทางสายกลาง เนื่องจากมีลักษณะของการผสมผสาน
ระหว่างปริมาณกับคุณภาพ ดึงเอาข้อดีทั้งในปริมาณและคุณภาพมารวมกัน กล่าวคือ ในด้าน
ปริมาณ ผู้มีอ านาจปกครองมีจ านวนไม่มากนัก โดยได้รับความยินยอมจากคนส่วนใหญ่ ส่วนใน
ด้านคุณภาพผู้มีอ านาจปกครองเป็นชนช้ันกลางซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ใน
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ขณะเดียวกันโครงสร้างสังคมยังประกอบไปด้วยชนช้ันกลางจ านวนมากที่ไม่มีช่องทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
 มัชฌิมวิถีประชาธิปไตยจึงจัดเป็นการปกครองโดยชนช้ันกลาง ซึ่งอริสโตเติลถือว่าเป็น
การปกครองที่ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเกิดขึ้นได้หรือเป็นจริงได้ในสังคม ทั้งนี้การปกครองโดยชนช้ันกลาง
จัดเป็นการปกครองที่ดีท่ีสุดเพราะชนช้ันนี้ไม่ได้มุ่งผลประโยชน์เฉพาะหน้า และไม่ได้อิจฉาริษยา
ชนช้ันสูงเหมือนชนช้ันล่าง ในขณะเดียวกันไม่เหมือนชนช้ันสูงท่ีห่างไกลจากชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนช้ันล่าง ดูถูกชีวิตความเป็นอยู่และไม่เข้าใจความต้องการในชีวิตของชนช้ันล่าง 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 101) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไว้ พอสรุปได้ว่า รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในที่นี้มีความแตกต่างจาก
ประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน คือเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยในยุคสมัยกรีกโบราณในนครรัฐ
เอเธนส์ ที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งเปิดโอกาสให้พลเมืองจ านวนมากเข้าประชุม
หารือร่วมกันเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบายและตัดสินปัญหาต่างๆ ที่ส าคัญของบ้านเมือง โดยถือ
มติเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ในทัศนะของอริสโตเติลเห็นว่าลักษณะเช่นนี้เป็นรูปแบบ
การปกครองที่ไม่ดี เนื่องจากอาศัยความเห็นความรู้สึกของคนหมู่มากมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ปัญหาต่างๆ ที่ส าคัญต่อความอยู่รอดและเป็นไปของบ้านเมือง โดยปราศจากความเป็นระเบียบ 
มีเหตุผล ความรู้ และคุณธรรม เพราะความเห็นของคนหมู่มากเป็นความเห็นที่ขาดคุณภาพ 
ปราศจากฐานของความรู้ (Knowledge)  
 หยุด แสงอุทัย (2538 : 44) ได้จ าแนกรูปแบบการปกครองซึ่งจ าแนกตามรัฐธรรมนญูไว้ 
พอสรุปได้ว่า การจ าแนกรูปแบบการปกครองอีกแนวทางหนึ่ง คือ การจ าแนกตามรัฐธรรมนูญ 
เพราะรัฐธรรมนูญท าหน้าที่อย่างน้อย 3 ประการ คือ  
  1. แสดงและอธิบายให้เห็นถึงโครงสร้างหรือรูปแบบของการปกครอง  
  2. แจกแจงถึงอ านาจ บทบาท หน้าที่ ของสถาบันต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครอง 
ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งหมายถึงการก าหนดกฎเกณฑ์ กฎ
กติกาทางการเมืองการปกครองที่มีต่อสถาบันต่างๆ เหล่านั้นน่ันเอง  
  3. การก าหนดถึงขอบเขตของการใช้อ านาจหน้าที่ทางการเมืองการปกครองของรัฐว่า
สามารถใช้ได้มากน้อยเพียงใด ในปริมณฑลใดบ้าง 
 วิษณุ เครืองาม (2530 : 54) ได้ให้ค าอธิบายไว้ พอสรุปได้ว่า จากการจ าแนกรูปแบบ
การปกครองตามรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบปกครองแบบรัฐเดี่ยว รูปแบบ
การปกครองแบบสมาพันธรัฐ และรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ  โดยรายละเอียดรูปแบบ
การปกครองทั้ง 3 รูปแบบ ได้กล่าวไว้แล้วในบทเรียนที่ว่าด้วยรัฐ 
 วิษณุ เครืองาม (2530 : 245-250) ยังได้กล่าวถึงการจัดรูปแบบการปกครองที่จ าแนก
ตามสิทธิเสรีภาพไว้ พอสรุปได้ว่า รูปแบบการปกครองจ าแนกตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การจ าแนกรูปแบบการปกครองตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นการจ าแนกในยุคสมัยใหม่ 
โดยดูว่ารูปแบบการปกครองนั้นประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากน้อยเพียงใด การใช้เกณฑ์นี้เป็นสิ่ง
จ าแนกรูปแบบการปกครอง ท าให้สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย (Democracy) และรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ (Dictatorship)  
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 ระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ให้
ประชาชนเป็นใหญ่ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ  
  1. อ านาจสูงสุดในการปกครองอยู่ท่ีประชาชน  
  2. ในฐานที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ประชาชนมีสิทธิตั้งรัฐบาลและ
ลม้เลิกรัฐบาล  
  3. ประชาชนได้รับหลักประกันสิทธิเสรีภาพว่า รัฐบาลจะไม่ล่วงล้ าสิทธิเสรีภาพ หรือ
การกระท าใดให้เป็นการรบกวนสิทธิเสรีภาพ  
  4. เน้นความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน โดยให้ความคุ้มครองทางกฎหมายอย่าง
ทัดเทียมกัน  
  5. แม้ประชาธิปไตยจะเป็นการปกครองท่ีเชื่อฟังเสียงข้างมาก แต่ก็รับฟังเสียงข้างน้อย
ด้วย โดยจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายข้างน้อย 
 ระบอบเผด็จการ การปกครองระบอบเผด็จการ คือ ระบอบการปกครองที่รวบอ านาจ
เข้าสู่ส่วนกลาง ให้อ านาจอยู่ในมือคนเพียงคนเดียว หรือกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน รัฐบาลไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ใด ระบอบเผด็จการเป็นระบอบที่มีลักษณะต้องกันข้ามกับระบอบประชาธิปไตย 
ระบอบเผด็จการนี้มีหลายประเภท เช่น ราชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ รัฐต ารวจ นาซี เป็น  
 อนึ่งการแบ่งแยกรูปแบบทั้งสองรูปแบบเป็นสิ่งที่กระท าค่อนข้างยาก เพราะประเทศ
ต่างๆ มักอ้างว่าใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้นหากวิเคราะห์ดูเฉพาะสถาบัน
ทางการเมืองภายในประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญ ระบบการเลือกตั้ง เป็นต้น ก็ไม่สามารถแยก
ประชาธิปไตยออกจากเผด็จการได้ เพราะทุกประเทศมีสถาบันการเมืองเหล่านี้ปรากฏอยู่ทั้งสิ้น 
ดังนั้นสิ่งที่จะใช้ในการจ าแนกรูปแบบการปกครองทั้ง 2 รูปแบบ ต้องดูที่เนื้อหาของการปกครอง
นั้นๆ เช่น การใช้อ านาจรัฐ การพิจารณาว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างไร 
ประชาชนมีอ านาจทางการเมืองแค่ไหน มีการจ ากัดเสรีภาพของฝ่ายค้านหรือไม่ เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการปกครอง หมายถึง แนวความคิดรวบยอด หรือลัทธิทาง
การเมืองที่น ามาใช้เป็นหลักในการปกครองรัฐ การวางระบบการเมือง การก าหนดสิทธิเสรีภาพ
ราษฎร เป็นต้น กล่าวตามจริงซึ่งปรากฏในปัจจุบัน รูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆ ใน
โลกนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ในฐานะตรงกันข้าม ได้แก่ รูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และรูปแบบการปกครองระบอบเผด็จการ 

รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 ประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองตามอุดมการณ์สากลทางสังคมอย่างกว้างขวางที่
มีหลักการส าคัญกล่าวถึงเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ เมื่อกล่าวถึงในมุมการรูปแบบการ
ปกครองจะมีหลักการส าคัญคือการปกครองที่อ านาจเป็นของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยโดยตรง บนพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการเคารพศักดิ์แห่งความเป็น
มนุษย์  
  ส าหรับประเทศไทยใช้ค าว่า ประชาธิปไตย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 (2556 : 703) ได้ให้ความหมายของค าส าคัญค านี้ไว้ว่า ประชาธิปไตย หมายถึง 
ระบอบการปกครองที่มีอคติปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ 
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 วรรณา เจียมศรีพงษ์ (2531 : 211) และ ณัฐกร วิทิตานนท์ (2557 : 17-19) ได้ให้
ค าอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิไตยในยุคปัจจุบันไว้ มีสาระสรุปได้ดังนี้ 
  ประชาธิปไตย (Democracy) เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรีกโบราณ มาจากค าในภาษา
กรีก 2 ค าผสมกัน คือ demos หมายถึง ประชาชน และค าว่า kratos หมายถึง อ านาจหรือการ
ปกครอง เมื่อรวมกันแล้วมีความหมายว่าการปกครองโดยประชาชน ส่วนในภาษาไทยค าว่า
ประชาธิปไตย กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้บัญญัติค านี้โดยเอาค าว่าประชาชน สนธิกับค าว่า
อธิปไตย กลายเป็นประชาธิปไตย ซึ่งมีความหมายว่า การปกครองที่อ านาจสูงสุดเป็นของ
ประชาชน  
 ประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่แตกต่างจากประชาธิปไตยในค าอธิบายของอริสโตเติล 
และที่เกิดขึ้นในยุคสมัยกรีกโบราณ ซึ่งอริสโตเติลเห็นว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่เลว แต่
ประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่วางอยู่บนหลักการว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่า
เทียมกันของมนุษย์ทุกคนท่ีอยู่ในสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองอื่นๆ ในปัจจุบัน 
เช่น เผด็จการ ประชาธิปไตยจัดรูปแบบการปกครองที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษย์มากที่สุด 
และกลายเป็นรูปแบบการปกครองที่ประเทศส่วนใหญ่ของโลกยึดถือมากท่ีสุด 
 ส าหรับค าว่าประชาธิปไตย พอสรุปได้โดยแบ่งออกเป็นความหมายแบบแคบและแบบ
กว้าง ส าหรับประชาธิปไตยในความหมายแบบแคบ หมายถึง รูปแบบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะพิเศษ คือ ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และมีสิทธิ มี
อ านาจและโอกาสในการเข้าควบคุมกิจการทางการเมืองของชาติ ส าหรับประชาธิปไตยใน
ความหมายแบบกว้าง เกิดจากความเข้าใจว่าไม่ควรตีความประชาธิปไตยให้อยู่ในรูปแบบการ
ปกครองเพียงอย่างเดียว แต่ประชาธิปไตยควรหมายถึง ปรัชญาของสังคมมนุษย์หรือวิถีที่ยึดถือ
อุดมคติหรือหลักการที่ก าหนดพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ในสังคม ในกิจกรรมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
  สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2547 : 258-273) ได้อธิบายถึงลักษณะของระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยนี้ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตยว่ามี 5 
ลักษณะ ดังนี้ 

 
รูปที่ 9 การปกครองแบบประชาธิปไตย แบ่งเป็น 5 ลักษณะ 
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1. การมีส่วนร่วม (Participation) ประชาธิปไตยถือว่าเป็นระบอบการปกครองที่

ประชาชนกับรัฐมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันทั้งในแง่ของปัจจัยน าเข้า กล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้
ก าหนดและมีอิทธิพลต่อรัฐบาล และในแง่ปัจจัยน าออก กล่าวคือ รัฐบาลออกนโยบายและ
กฎหมายตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง ความต้องการของประชาชน ดังนั้น ประเด็นการมีส่วนร่วมจึง
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างประชาชนกับรัฐบาลตามที่กล่าวมา 
เนื่องจากภายใต้ระบอบนี้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกคนท่ีจะมาเป็นรัฐบาล ในระบอบประชาธิปไตย
นั้นจะต้องให้สิทธิการเลือกตั้งแก่คนทุกคนที่อยู่ในวัยที่กฎหมายก าหนด โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของเพศ ชนช้ัน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สีผิว ศาสนา ความเช่ือ นอกจากนั้นการเลือกตั้ง
ต้องด าเนินไปอย่างอิสระเสรี ทั้งในตัวผู้เลือกและพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่าง
หลากหลาย ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ การใช้อามิสสินจ้าง การซื้อสิทธิขายเสียง การเลือกตั้ง
ต้องเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ เพียงด้านการเลือกตั้ งเท่านั้น ประเทศที่ เป็น
ประชาธิปไตย ประชาชนต้องได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่ สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ม 
การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการด าเนินงานของรัฐบาล เป็นต้น 
 2. พหุนิยม (Pluralism) ค าว่า พหุนิยม หมายถึง ความแตกต่าง หลากหลายด้านต่างๆ 
ในสังคม ท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่ม ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพที่จะด าเนินชีวิตตามความคิด ความ
เช่ือของตนหรือกลุ่มของตน มีอิสระที่จะคิดเห็นแตกต่าง หลากหลายและมีอิสระในการที่จะ
แสดงออกถึงความแตกต่าง หลากหลายนั้น ตราบใดที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ระบอบ
ประชาธิปไตยให้สิทธิแก่คนทุกคน ทุกกลุ่ม ซึ่งมีความคิด ความเห็น ความเช่ือ ค่านิยมที่แตกต่าง
หลายหลาย มีอิสระในการติดต่อสัมพันธ์กับรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครหรือกลุ่มใด
สามารถอ้างสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นหรือกลุ่มอื่น และกีดกันคนอื่นหรือกลุ่มอื่นไม่ให้รัฐบาลรับฟัง
หรือให้ความสนใจได้ หากสังคมใดก็ตาม ความคิดของคนบางคนหรือบางกลุ่มถูกปิดกั้น ย่อมเป็น
ที่สงสัยได้ว่าความเป็นประชาธิปไตยของสังคมนั้นอยู่ในข้ันท่ีมีปัญหา 
 3. การพัฒนานิยม (Developmentalism) หมายถึง การที่ประชาธิปไตยเป็นระบอบ
การปกครองที่พัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ให้คนเราสามารถตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมหรือ
การกระท าต่างๆ ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย เช่น การไปใช้
สิทธิเลือกตั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองซึ่งเห็นถึงความส าคัญของคะแนนเสียงของตนว่ามีคุณค่า มี
ความหมาย ไม่ใช่การตัดสินใจเลือกโดยไม่ได้ตระหนักรู้ว่าการกระท าของตนมีความหมายว่า
อย่างไร 
 4. การปกป้องคุ้มครอง (Protection) ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่จ ากัด
การใช้อ านาจของรัฐไม่ให้มีมากจนเกินไปจนน าไปสู่การท าลายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความ
เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานที่ส าคัญในรูปแบบการปกครองนี้ การปกป้องคุ้มครอง
ประชาชน ยับยั้งการใช้อ านาจของรัฐบาลปรากฏในหลายรูปแบบผ่านกลไกที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ได้แก่ การให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ตีพิมพ์ หรือ
รายงานข่าว การรวมกลุ่มหรือสมาคม การตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่ให้องค์ใดองค์กรหนึ่งมีอ านาจ
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มากจนเกินไป หรือการที่รัฐธรรมนูญก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของนักการเมืองเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผูกขาดอ านาจไปตลอดชีวิต 
 5. การด าเนินงาน (Performance) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องน ามาซึ่ง
การยกระดับมาตรฐานชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งหลายให้สูงขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยสี่ที่
จ าเป็นส าหรับด ารงชีวิต ด ารงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของประชาชนทั้งหลายให้สูงขึ้น ระดับ
การศึกษา ระดับของรายได้ ความยืนยาวของอายุขัย ของประชาชนทั้งหลาย ให้สูงขึ้น เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพของรัฐบาลว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างดีหรือไม่ หากประเทศใดมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมี
เทคโนโลยีในระดับขั้นที่สามารถดึงทรัพยากรที่มีอยู่มากนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ยาก แต่กลับ
ปรากฏว่าประชากรโดยส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาวะยากจน คุณภาพชีวิตต่ ากว่าระดับมาตรฐาน 
ย่อมต้องน ามาสู่ข้อสงสัยหรือค าถามว่าการด า เนินงานของรัฐบาลนั้นค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักหรือไม่ 
 กล่าวโดยสรุป ประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคกรีก คือ การปกครองโดยประชาชน 
คือ อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ความหมายประชาธิปไตย มี 2 นัย คือ 
 นัยที่ 1 ความหมายของประชาธิปไตยในวงแคบ หมายถึง รูปแบบการปกครองที่
ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย มีสิทธิ อ านาจ และโอกาส ในการ
ควบคุมกิจการทางการเมืองของชาติ 
 นัยที่ 2 ความหมายของประชาธิปไตยในวงกว้าง หมายถึง ปรัชญาของสังคมมนุษย์หรือ
วิถีชีวิตที่ยึดถืออุดมการณ์หรือหลักการที่ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมในกิจกรรม
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองตามอุดมการณ์สากลที่ผู้น าประเทศได้รับอ านาจ
และความชอบธรรมในการบริหารประเทศจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยตรง 
บนพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการเคารพศักดิ์แห่งความเป็นมนุษย์ 

ประเภทของประชาธิปไตย 
 แม้ว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยจะเป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ แต่
สามารถจ าแนกแยกประเภทย่อยๆ ของประชาธิปไตยออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ 
ประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ประชาธิปไตยแบบผู้แทนหรือตัวแทน 
(Representative Democracy) หรือ ประชาธิปไตยโดยอ้อม (Indirect Democracy) และ 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 โกสินทร์ วงศ์สรุวัฒน์ (2529 : 12) ได้ให้ค าอธิบายประชาธิปไตยโดยตรงไว้ว่า 
ประชาธิปไตยรูปแบบนี้ คือรูปแบบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีบทบาทส าคัญ
ในการก าหนด หรือตัดสินใจในกิจการต่างๆ ของสังคม เช่น การออกกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย บทบาทหน้าท่ีทางการบริหาร ตลอดจนถึงอ านาจทางด้านตุลาการ หรือตดัสินข้อพิพาท
ตา่งๆ โดยไมต่้องผ่านตัวแทน ประชาธิปไตยรูปแบบนี้อาจเรยีกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมสี่วน
ร่วมที่เก่าแก่มมีานานหลายพันปีแล้วก็ว่าได ้
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 เมื่อกล่าวถึงการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรง นักวิชาการทั้งหลายมัก
ยกตัวอย่างรูปแบบการปกครองของนครรัฐเอเธนส์ ในยุคกรีกโบราณกว่า 2,500 ปี มาแล้ว ซึ่ง
เหมาะสมกับรูปแบบนี้เพราะมีประชากรประมาณ 250,000 คน แต่ประชากรทั้งหมดไม่มีสิทธิ
ในทางการเมืองการปกครอง เพราะในนครรัฐเอเธนส์ แบ่งคนออกเป็น 3 พวก 3 ชนช้ัน         
คือ 1) พวกพลเมือง ซึ่งหมายถึงเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ได้สถานภาพความเป็นพลเมืองติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด และเฉพาะพลเมืองเท่านั้นที่มีสิทธิทางการเมืองการปกครองในนครรัฐเอเธนส์ ซึ่งมี
ประมาณ 40,000 คน 2) พวกต่างด้าว บิดามารดาไม่ได้เป็นชาวเอเธนส์ 3) พวกทาส ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในนครรัฐเอเธนส์ กล่าวคือ ประชาชนท่ีมีสิทธิทางการเมืองการปกครองจึง
มีเพียงพลเมือง และเป็นเพศชายเท่านั้น จ านวนของประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบ
ประชาธิปไตยโดยตรงในนครรัฐเอเธสน์จึงมีจ านวนไม่มากนัก  
 วนิดา แสงสารพันธ์ (2543 : 9-11) และ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2546 : 38-43) ได้ให้
ค าอธิบายในเรื่องนี้ในลักษณะใกล้เคียงกับ พอสรุปได้ดังนี้ 
  ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาธิปไตยรูปแบบนี้ คือ การคัดเลือกตัวแทนเข้าไปท า
หน้าท่ีในด้านต่างๆ แทนตน หลังจากรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงในนครรัฐเอเธนส์เสื่อมสลาย
ลงพร้อมๆ กับอารยธรรมยุคโบราณได้เสื่อมถอยลงไปด้วย ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเกิดขึ้น
ภายใต้บริบทของสังคมที่มีพัฒนาการที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจไม่ว่า
จะเป็นจ านวนประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลท าให้รูปแบบ
ประชาธิปไตยโดยตรงไม่สะดวกที่จะน ามาใช้ตามแบบอย่างท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
 โดยทั่วไปมักเรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะตรงข้ามกับ
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง ประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็นระบอบการเมืองที่ให้ประชาชนเลือก
ผู้แทนของตนเข้าไปบริหารและตดัสินใจแทนตน เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนมอบอ านาจ
อธิปไตยให้ผู้แทนที่เขาเลือกตั้งเข้าไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของรัฐ เป็นผู้ใช้อ านาจ
ดังกล่าวแทน โดยมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งท่ีแน่นอน ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเมื่ออาณา
เขตกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้น ซึ่งมีความยุ่งยากที่จะจัดให้ประชาชนทุกคนมาร่วมประชุมเพื่อลง
ประชามติในการบริหารประเทศ เนื่องจากข้อจ ากัดในสถานท่ีประชุม ดังนั้นในปัจจุบันในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยผู้แทนจึงถือก าเนิดขึ้นและมีบทบาทที่นิยมอย่างแพร่หลายภายใต้หลักการที่
ส าคัญ คือเป็นการปกครองที่รับรู้การใช้อ านาจอธิปไตย หรืออ านาจสูงสุดในการปกครองว่า
ราษฎรเท่านั้นเป็นผู้ใช้อ านาจ แต่ราษฎรได้ตั้งผู้แทนขึ้นเพื่อใช้อ านาจอธิปไตยแทนตน ซึ่งระบบ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางผู้แทนนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยรัฐ 
กล่าวคือ การปกครองโดยระบบผู้แทนนั้นประชาชนเป็นผู้ปกครอง แต่ประชาชนทั้งหมดมิได้
มาร่วมหารือและตัดสินใจด้วยตนเอง ดังนั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งวางอยู่ บน
พื้นฐานความคิดทางการเมืองโดยอยู่ในรูปแบบของประชาธิปไตยโดยอ้อม ซึ่งการปกครองนี้
เรียกว่า อ านาจอธิปไตยมาจากประชาชน โดยประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ที่ได้ยึดถือหลักการ
แบ่งแยกอ านาจอธิปไตยนั้นมักนิยมแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร 
และอ านาจตุลาการ เป็นต้น  
 พัฒนาการของรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เริ่มต้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 10-11 
ในประเทศอังกฤษ ในขณะที่ก่อนหน้านั้นอังกฤษและทั่วโลกปกครองภายใต้ระบอบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) โดยอังกฤษมีจุดเริ่มต้นมาจากชัยชนะของพวก
นอร์มัน (Norman) ท ามีให้อ านาจการปกครองอังกฤษ กษัตริย์นอร์มันจึงริเริ่มจัดตั้งสภาที่
ปรึกษาหรือมหาสภา (The Great Council) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันรัฐสภา สภานี้
ประกอบไปด้วยขุนนาง เสนาบดี ขุนนางเจ้าที่ดิน และผู้น าทางศาสนา มีหน้าที่หลักในการให้
ค าปรึกษาแก่กษัตริย์ในด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ หลักจากนั้นอ านาจของสภาที่
ปรึกษาก็มีมากขึ้นเป็นล าดับจนสามารถต่อรองกับกษัตริย์ได้ เนื่องจากมีเหตุการณ์วุ่นวายทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภาวะสงคราม จึงเป็นความจ าเป็นที่กษัตริย์ต้องขอค า
ปรึกษาหารือ ขอความร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างมาก  
 อ านาจของสภาที่ปรึกษาที่มีต่อกษัตริย์ปรากฏอย่างเด่นชัดในสมัยพระเจ้าจอห์นที่ 1 
ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่หลงมัวเมาในอ านาจ ปกครองประเทศในลักษณะกดขี่ประชาชน โดยการบังคับ
เรียกเก็บภาษีเพิ่มมากข้ึน เพื่อน าเงินไปใช้ในการท าสงครามเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศผิดพลาด ด้วยการเป็นศัตรูกับฝรั่งเศส และท้าทายอ านาจขององค์
พระสันตะปาปา อีกทั้งยังมองข้ามความส าคัญของสภาที่ปรึกษา และละเมิดข้อผูกพันต่างๆ ที่
เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอังกฤษ จนในที่สุดน ามาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่าง
กษัตริย์กับสภาที่ปรึกษา และพระเจ้าจอห์นถูกบังคับให้ลงพระนามในมหากฎบัตร แมกนา คาร์
ตา (Magna Carta) ในปี ค.ศ. 1215 ซึ่งมีเนื้อหาจ ากัดอ านาจของกษัตริย์ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ป้องกันการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายและท านองคลองธรรมของกษัตริย์ 
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนในระบบรัฐสภามีความใกล้เคียงกับรูปแบบในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และ
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนในระบบรัฐสภา  
 เมื่อมาถึงยุคสมัยของไซมอน เดอ มองฟอร์ด ขุนนางที่สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ภายหลัง
จากยึดอ านาจจากพระเจ้าเฮนรีที่ 3 ในปี ค.ศ. 1265 โดยจัดให้มีการประชุมที่เรียกช่ือว่า การ
ประชุมรัฐสภา (Parliament) ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะพระและเหล่าขุนนางเท่านั้น แต่
ยังมีอัศวินและผู้แทนสามัญชนจากเมืองต่างๆ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนของเมืองมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม หน้าท่ีของรัฐสภาชุดนี้คือ การให้ค าปรึกษาแก่กษัตริย์ในการก าหนดนโยบาย การบัญญัติ
กฎหมายต่างๆ 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 การท างานของรัฐสภา ซึ่งมีสภาเดียวเริ่มแสดงให้เห็นถึงการ
แบ่งแยกระหว่างกลุ่มขุนนางกับกลุ่มสามัญชนอย่างเด่นชัด จนมาถึงปลายศตวรรษ ระบบรัฐสภา
ของอังกฤษก็วิวัฒนาการมาเป็นระบบ 2 สภา อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ สภาขุนนาง (House 
of Lords) ประกอบด้วยขุนนางและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสภาสามัญ (House of Commons) 
ประกอบด้วยผู้แทนสามัญชนและขุนนางช้ันผู้น้อย นับแต่นั้นมาระบบรัฐสภาของอังกฤษยังคงมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกษัตริย์ เหล่าขุน
นาง และสามัญชน ซึ่งในท้ายที่สุดอ านาจที่เคยมีมากของกษัตริย์และขุนนางก็ค่อยๆ ลดน้อยลง 
ขณะที่อ านาจของสามัญชนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ความคิดเรื่องการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองได้สะพัดอย่างแพร่หลาย เกิดความตื่นตัวทางการเมืองเป็น
อย่างมาก อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1789 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า
จากการท าสงครามกับประเทศใกล้เคียงและจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจนน าไปสู่ปัญหาการ
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ว่างงาน ความยากจน เกิดจลาจลทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันแนวคิดเสรีนิยมและทุนนิยมเริ่ม
แพร่หลายมากข้ึนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ในปี ค.ศ. 1832 จึงเกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งใหญ่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ เช่น การขยายสิทธิการเลือกตั้ง ลดอ านาจของกษัตริย์และขุนนางเพื่อให้สภา
สามัญเป็นอิสระและเป็นตัวแทนของประชาชนมากขึ้น เกิดการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นครั้งแรก 
และสภาสามัญกลายเป็นสถาบันที่มีอ านาจมาก คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาสามัญ 
กษัตริย์ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือถอดถอนคณะรัฐมนตรีได้ตามใจชอบอีกต่อไป (สมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ์ 2546 : 71) นับแต่นั้นเป็นต้นมา ระบบรัฐสภาของอังกฤษก็พัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับ
จนกระทั่งมีรูปแบบอย่างท่ีเป็นในปัจจุบัน 
 ไพโรจน์ ชัยนาม (2515 : 33) ได้ให้ค าอธิบายรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Democracy) ไว้พอสรุปได้ว่า แนวคิดของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็คือ 
ความพยายามที่จะหวนกลับหรือรื้อฟื้นรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงที่เกิดขึ้นในยุคนครรัฐ
เอเธนส์ในอดีตขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเห็นว่าการเมืองควรเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนเพียงล าพัง กล่าวคือ เป็นการน าการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมาผสมผสานกับการมีส่วนร่วมในทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า ประชาธิปไตยแบบกึ่งโดยตรง (Semi-
Direct Democracy) เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองการปกครองในระดับต่างๆ มากขึ้น โดยให้ประชาชนมีอ านาจในการควบคุมและ
ตรวจสอบการท างานของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนด้วย มิใช่เพียงมีอ านาจ
เพียงเป็นที่มาแห่งอ านาจการปกครอง หรือมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งลักษณะหรือ
รูปแบบของการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้น อาจจะเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง เช่น การออกเสียงประชามติ การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป การปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี ้
 1. ประชาธิปไตยโดยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบการ
ปกครองที่ให้ประชาชนท้ังประเทศเป็นผู้ใช้อ านาจในการปกครองโดยตรง ด้วยการประชุมร่วมกัน 
เพื่อพิจารณาตัดสินปัญหา และเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของรัฐ ราษฎรมีบทบาทในการ
ตัดสินใจในกิจการของบ้านเมืองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
 2. ประชาธิปไตยโดยทางอ้อมหรือประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน เป็นรูปแบบการ
ปกครองที่ให้อ านาจประชาชนเลือกตัวแทนเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาของรัฐและ
บริหารกิจการบ้านเมืองตามกรอบนโยบายของรัฐ 
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รูปแบบของรัฐบาลในการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 ดังที่กล่าวว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่รัฐต่างๆ ใช้กันมากที่สุด 
โดยเฉพาะรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนับว่าเป็นกระแสหลักที่ใช้ทั่วโลกในปัจจุบัน ระบบ
รัฐบาล (System of Government) คือการจัดรูปแบบ โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ทางการเมือง ที่เรียกว่ารัฐบาล อ านาจหน้าที่นี้รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ทาง
การเมือง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประมุข ประมุขกับ รัฐสภา รัฐสภากับ
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนออกเป็น 
3 รูปแบบ คือ รัฐบาลในระบบรัฐสภา รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี และรัฐบาลในระบบผสมกึ่ง
ประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 รัฐบาลในระบบรัฐสภา (Parliamentary System)  
 รัฐบาลในระบบรัฐสภาถือว่ารัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุด เป็นที่รวมของเจตจ านงของ
ประชาชนท้ังประเทศ เป็นศูนย์กลางของอ านาจทางการเมือง ท าหน้าที่ท้ังทางด้านนิติบัญญัติและ
ควบคุมการบริหารประเทศ 
  วิษณุ เครืองาม (2530 : 118-120) พฤทธิสาณ ชุมพล (2544 : 43-51) และ สมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ์ (2544 : 72-80) ได้ให้ค าอธิบายถึงรูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภาไว้คล้ายกัน พอ
สรุปได้ ดังนี ้

 
ภาพที่ 10 รูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภา 

  รูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภานี้ มีต้นก าเนิดมาจากประเทศอังกฤษ ด าเนินตามแนวคิด
หรือหลักความเช่ือมโยงแห่งอ านาจ (Fusion of Power) ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร 
เนื่องจากฝ่ายบริหารที่มีมาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเอง เพราะรูปแบบนี้
ประชาชนเลือกฝ่ายบริหารโดยทางอ้อม ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบประธานาธิบดี ทั้งนี้สภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้คัดเลือกนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกพรรคการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในสภา 
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกรัฐมนตรีประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี ระบบนี้จึงเรียกอีกอย่าง 
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หนึ่งได้ว่าเป็นระบบคณะรัฐมนตรี (Cabinet System) ความรับผิดชอบทางการเมืองภายใต้
รูปแบบรัฐสภา จึงเป็นความรับผิดชอบแบบองค์คณะหรือความรับผิดชอบร่วม ไม่ใช่ตัวผู้น า
รัฐบาลเพียงคนเดียวอย่างที่เกิดขึ้นในรูปแบบประธานาธิบดี 
 เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์แบบเช่ือมโยงอ านาจตามที่ได้กล่าวมา ความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารจึงมีความแนบแน่นอย่างยิ่ง กล่าวคือ เสถียรภาพหรือความ
อยู่รอดของรัฐบาลขึ้นอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนในสภา เนื่องจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจในการตรวจสอบ ถ่วงดุล โดยเฉพาะการเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจเพื่อให้รัฐบาลพ้นจากต าแหน่ง ในขณะที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก็มีอ านาจในการถ่วงดุล
ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยการประกาศยุบสภา 
 ระบบรัฐสภาเป็นระบบที่ไม่ยอมรับให้หลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยอย่าง
เด็ดขาด กล่าวคือ ยินยอมให้ฝ่ายบริหารสามารถเกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติได้ ซึ่งระบบรัฐสภานี้ 
มีลักษณะส าคัญ4 ประการ ดังนี้คือ 
 1. ประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน กล่าวคือ ประมุขของ
รัฐ อาจเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีก็ได้ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร หมายถึง นายกรัฐมนตรี มี
รัฐมนตรีต่างๆ ประกอบกันขึ้นเป็นคณะรัฐมนตรี 
 จะเห็นได้ว่าฝ่ายบริหารประกอบไปด้วยองค์กร 2 องค์กร คือ ประมุขของรัฐและ
คณะรัฐมนตรี ประมุขของรัฐไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี จะท าหน้าที่เป็นประมุขของ
รัฐและถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารดว้ย การเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของประมขุของรัฐนี้เป็นไปใน
นามเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารแทนประมุขของรัฐและ
ใช้อ านาจบริหารนั้นร่วมกันเป็นคณะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของผู้ใช้อ านาจบริหาร
คณะรัฐมนตรี จึงต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้อ านาจบริหารนั้น 
 2. ประมุขของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัต ิประมขุของรัฐไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิ์
หรือประธานาธิบดี จะต้องเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสภานิติบัญญัติ เช่น สภานิติบัญญัติไม่มีอ านาจที่จะ
ถอดถอนประมุขของรัฐได้ ดังนั้นประมุขของรัฐจึงไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อสภานิติ
บัญญัติ อนึ่งประมุขของรัฐที่เป็นกษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบในทางใดๆ ไม่ว่าทางการเมือง ทา ง
อาญาหรือทางแพ่ง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากหลักที่ว่ากษัตริย์ทรงกระท าผิดมิได้ โดยรัฐธรรมนูญจะ
ก าหนดให้กษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
 3. คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีเป็นคณะบุคคลผู้ใช้
อ านาจแทนประมุขของรัฐ กล่าวคือ ประมุขของรัฐแม้ว่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าฝ่าย
บริหารก็ตาม แต่คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศแทนประมุขของรัฐ โดยเป็นผู้
ควบคุมและบังคับบัญชางานประจ ากระทรวงต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ฉะนั้น ในระบบนี้คณะรัฐมนตรีจึงเป็นจักรกลที่ส าคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นผู้รับผิดชอบทางการเมืองแทนประมุขของ
รัฐ 
 ด้วยสาเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงต้องบริหารประเทศด้วยความไว้วางใจของสภานิติบัญญัติ 
ถ้าสภานิติบัญญัติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากต าแหน่งไปทันที ความรับผิดชอบ
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ทางการเมืองดังกล่าวนี้ถ้าเป็นประเทศที่มี 2 สภา ความรับผิดชอบนี้มักจะเป็นความรับผิดชอบ
ต่อสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎร 
 การท างานของคณะรัฐมนตรีนั้น เรียกว่า การบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนการควบคุม
โดยรัฐสภานั้นเรียกว่าการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งหมายถึงการที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารนั่นเอง การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินในระบบรัฐสภา
นั้น โดยทั่วไปมีอยู่หลายวิธี คือ 
 วิธีที่ 1 สภานิติบัญญัติมีสิทธิอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจก่อนที่
คณะรัฐมนตรีจะรับต าแหน่ง หรือเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกว่า การควบคุมนโยบายของฝ่ายบริหาร 
 วิธีที่ 2 สมาชิกสภานิติบัญญัติตัง้กระทู้ถามให้รัฐมนตรีตอบในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้นั้น อาจน าความทุกข์ยากหรือปัญหาของราษฎรมาช้ีแจง เรียกว่า
การควบคุมโดยการตั้งกระทู้ถาม 
 วิธีที่ 3 สมาชิกสภานิติบัญญัติมีสิทธิเข้าช่ือกันเพื่อเปิดอภิปราย เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่บริหารราชการแผ่นดินไปได้ระยะหนึ่ง เรียกว่าการ
ควบคุมโดยการเปิดอภิปรายทั่วไป 
 วิธีที่ 4 สมาชิกสภานิติบัญญัติมีสิทธิอภิปรายและให้ความเห็นชอบในการที่ฝ่ายบริหาร
จะแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งในทางบริหารบางต าแหน่ง เรียกว่าการควบคุมโดยการอนุมัติ
ตัวบุคคล 
 อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าฝ่ายบริหารจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสภานิติบัญญัติโดย
เด็ดขาด เพราะฝ่ายบริหารย่อมมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติ
บัญญัติจะเข้าแทรกแซงก าหนดการท างานของฝ่ายบริหารไม่ได้ เพียงแต่ว่า เมื่อฝ่ายบริหาร
ท างานไปแล้วสภานิติบัญญัติมีอ านาจไม่ให้ความเห็นชอบ 
 4. สภานิติบัญญัติอาจถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมสภานิติ
บัญญัติได้ด้วยวิธีการยุบสภา เพื่อให้อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารสมดุลกัน ระบบรัฐสภา
จึงให้อ านาจคณะรัฐมนตรีอาจแนะน าให้ประมุขของรัฐยุบสภา ซึ่งผลเท่ากับให้เครื่องมือแก่
คณะรัฐมนตรีส าหรับต่อสูก้ับสภานิติบัญญัติ การยุบสภาเป็นวิธีการที่ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติพ้น
จากต าแหน่งก่อนครบก าหนดเวลา โดยประมุขของรัฐในฐานะประมุขของฝ่ายบรหิารจะใช้อ านาจ
นี้ตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี เมื่อยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
เพื่อให้ราษฎรเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีหรือสภานิติบัญญัติ โดยจะ
เลือกบุคคลที่ตนเห็นชอบเข้ามาใหม่ การยุบสภานี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในประเทศท่ีมีรัฐบาลปกครอง
ในระบบรัฐสภา หรือประเทศท่ีมีรัฐบาลปกครองในระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาก็ได้ แต่การ
ยุบสภาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีรัฐบาลปกครองในระบบประธานาธิบดี เพราะ
รัฐบาลในระบบรัฐสภานั้น ฝ่ายบริหารไม่ต้องรับผิดชอบในทางการเมืองโดยตรงต่อประชาชน
เหมือนกับระบบประธานาธิบดี แต่ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของ
ประชาชน ดังนั้น ตามระบบรัฐสภาทั่วไป ฝ่ายนิติบัญญัติจึงสามารถเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารได้ และในทางกลับกันฝ่ายบริหารก็สามารถโต้ตอบฝ่ายนิติบัญญัติได้ด้วย
วิธีการยุบสภา การที่ให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติได้ด้วยวิธีการยุบสภาก็เพื่อให้
อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารสมดุลกัน 
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 ดังนั้น รัฐบาลในระบบรัฐสภาทั่วไป จึงเพ่งเล็งถึงการสมดุลระหว่างอ านาจนิติบัญญัติ
กับอ านาจบริหารเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้แก่ฝ่ายบริหารที่อาจแนะน าให้ประมุขของรัฐยุบ
สภาได้ ซึ่งส่งผลเท่ากับให้เครื่องมือแก่คณะรัฐมนตรีส าหรับต่อสู้กับสภานิติบัญญัตินั่นเอง การยุบ
สภานั้นเกิดจากมูลเหตุหลายประการ ดังนี้ 
 1. มีการขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ในการเสนอร่างกฎหมายโดยฝ่าย
บริหารและพิจารณาอนุมัติกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
 2. มีการขัดแย้งระหว่างสภาสูงกับสภาล่างในการพิจารณาหรือจัดท ากฎหมาย 
 3. การยุบสภาในขณะที่ฝ่ายบริหารก าลังได้คะแนนนิยมจากประชาชน และเป็นเวลาที่
สภาก าลังจะสิ้นอายุหรือครบวาระ กล่าวคือไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับ
ฝ่ายบริหาร 
 4. ประมุขของรัฐยุบสภาเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐธรรมนูญบางประเทศได้
บัญญัติให้ยุบสภานิติบัญญัติแล้วสภานิติบัญญัติชุดใหม่จะต้องลงมติให้ความเห็นชอบในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติชุดเก่า ซึ่งถูกยุบไปแล้ว ซึ่งสภาชุดใหม่จะแก้ไขประการใดมิได้ 
กรณีเช่นนี้เท่ากับเป็นการควบคุมระยะเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีลักษณะเป็นการแก้ไขยาก
นั่นเอง 
 นอกจากน้ี การยุบสภาอาจเกิดจากมูลเหตุอื่นๆ อีกก็ได้ เช่น ประมุขของรัฐยุบสภาเมื่อ
สภานิติบัญญัติไม่เห็นชอบในการที่ประมุขของรัฐแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี เป็นต้น หรืออาจเกิดจาก
ปัญหาไม่อาจตั้งรัฐบาลได้หรือต้องตั้งรัฐบาลในรูปรัฐบาลผสมหลายพรรคมากเกินไป จึงต้องยุบ
สภา เพื่อจัดตั้งใหม่อีกครั้ง 
 ในประเทศท่ีมีรัฐบาลในระบบรัฐสภานั้น การยุบสภาเป็นอ านาจของประมุขของรัฐ ซึ่ง
อาจเป็นพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีก็ได้ ซึ่งประมุขของรัฐจะใช้อ านาจยุบสภาตาม
ค าแนะน าของฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้
ซึ่งพระราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่” 
 กล่าวโดยสรุป สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย
บริหารในระบบรัฐสภา ดังนี้ ประการแรก ฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกสรรหรือความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต าแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติทางการเมืองจะตกเป็นของผู้น าพรรคที่ครองเสียงข้างมากในสภา ประการที่สอง 
ฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินของฝ่ายบรหิาร เพื่อให้บริหารประเทศ
ให้สมตามความมุ่งหมายของประชาชนที่ได้เลือกตั้งเข้ามา โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การตั้งกระทู้ 
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ประการที่สาม ฝ่ายบริหารก็มีวิธีการในการแก้ไข
ปัญหา หากเกิดกรณีความแตกแยกวุ่นวาย ขาดความเห็นพ้องต้องกันในการด าเนินงานของสภา
ผู้แทนราษฎร ด้วยการตัดสินใจยุบสภา 
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รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี (Presidential System) 
  รัฐบาลในระบบประธานาธิบดีนั้น ฝ่ายบริหารและฝา่ยนิตบิัญญัตติ่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่
กันและกัน และแยกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่ละฝ่ายถือว่าต่างก็มีอ านาจซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ปวงชนของประเทศให้มาด าเนินการบริหารประเทศด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดยเป็นไปตามหลักการ
ของการแบ่งแยกอ านาจ 
   จุฑารัตน์ บางยี่ขัน (2528 : 23-25) สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2545 : 275-278) และ ณัฐ
กร วิทิตานนท์ (2557 : 170-183) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับรัฐบาลในระบบประธานาธิบดีไว้
ใกล้เคียงกัน พอสรุปได้ดังนี้ 
 รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี มีจุดเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ระบบรัฐบาลแบบใหม่ที่สร้างขึ้นมาเคียงคู่กับระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ สาระส าคัญของระบบ
ประธานาธิบดี มี 4 ประการ ดังน้ี คือ 
 1. ประธานาธิบดีท าหน้าที่ประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดี
ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงประเภทน้ีจะเป็นท้ังประมุขของรัฐและเป็นหวัหน้ารัฐบาลที่ใช้
อ านาจด้วยตนเอง จึงไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่บริหารแทนประมุขของรัฐเหมือนระบบ
รัฐสภา การบริหารก็ไม่กระท าในรูปคณะรัฐมนตรี คือไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีแต่
ละคนมีฐานะเป็นหัวหน้ารับผิดชอบในกระทรวงที่ตนได้รับมอบหมาย ในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐมนตรีเหล่านี้ต่อประธานาธิบดี  จะเห็นได้ว่ารัฐมนตรีมีฐานะเป็นเพียงที่ปรึกษาให้
ความเห็นเกี่ยวกับกิจการในกระทรวงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน และการวินิจฉัยช้ีขาด
ปัญหาขั้นสุดท้ายตกอยู่กับประธานาธิบดี 

 
ภาพที่ 11 อ านาจหน้าท่ีของประธานาธิบดี 

 2. ประธานาธิบดีเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้ประธานาธิบดี
ซึ่งเป็นประมุขของประเทศ และเป็นหัวหน้าผู้ใช้อ านาจบริหารด้วยในขณะเดียวกัน สามารถ
บริหารประเทศได้อย่างกว้างขวางและเพื่อให้ประธานาธิบดีเป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติ โดยประธานาธิบดีจะรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน 
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 3. ประธานาธิบดีบริหารประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติ ทั้งนี้เพราะว่าความรับผิดชอบของประธานาธิบดีมีต่อประชาชนผู้
เลือกตั้ง ซึ่งเลือกประธานาธิบดีให้เข้ามาบริหารประเทศภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และประธานาธิบดีจะเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารโดยตรง อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี
อาจต้องรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติในบางกรณี ตามวิธีการที่เรียกว่า Impeachment เช่น ถูก
กล่าวหาว่าได้ท าความผิดฐานทรยศต่อประเทศชาติ รับสินบน ก่ออาชญากรรมอย่างร้ายแรง หรือ
เสียจริตไร้สมรรถภาพในการท างาน สภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจที่จะฟ้องร้องกล่าวหาต่อสภาสูง 
และสภาสูงจะลงโทษอย่างอ่ืนมิได้ นอกจากให้ออกจากต าแหน่งเพียงอย่างเดียว ทั้งเข้ารับหน้าที่
ใดไม่ได้อีกด้วย และอาจถูกน าไปฟ้องร้องเพื่อด าเนินคดีในทางอาญาได้ด้วย การกล่าวโทษ
ประธานาธิบดีนั้นต้องได้รับเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎร แต่ส าหรับอ านาจในการลงโทษ
นั้น สภาสูงเท่านั้นท่ีมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาตัดสนิลงโทษนั้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีง 
2 ใน 3 ของสมาชิกสภาซีเนท 
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งรัฐมนตรีได้เอง แต่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสูงเสียก่อน รัฐมนตรีมีฐานะเป็นเพียงที่ปรึกษาของประธานาธิบดี 
และรับผิดชอบต่อประธานาธิบดีเท่านั้น หมายความว่าประธานาธิบดีสามารถถอดถอนรัฐมนตรี
ได้โดยไม่ต้องรับความเห็นชอบจากสภาล่าง หรือสภาสูง ส่วนความรับผิดชอบของรัฐมนตรีตาม
วิธีการ Impeachment เป็นไปเช่นเดียวกับประธานาธิบดี สรุปได้ว่า ประธานาธิบดีไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อสภา ซึ่งผลก็คือรัฐสภาจะท าให้ประธานาธิบดพี้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดไมไ่ด้ 
และจะตั้งกระทู้ถามหรือลงมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีไม่ได้ 
 4. มีการแยกอ านาจระหว่างอ านาจทั้งสาม คือ อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตาม
ทฤษฎีนั้น ระบบประธานาธิบดี คือ ระบบที่มุ่งหมายให้อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และ
อ านาจตุลาการ แยกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยแต่ละอ านาจมีฐานะทัดเทียมกันและผู้ใช้อ านาจ
บริหารก็มิได้มาจากผูใ้ช้อ านาจนิติบัญญตัิ เหมือนเช่นระบบรัฐสภา แต่มาจากประชาชนผู้เลือกตั้ง 
ดังนั้น จึงไม่มีความเกี่ยวพันระหว่างอ านาจดังกล่าว เช่น ประธานาธิบดีไม่มีอ านาจเสนอร่าง
กฎหมายโดยตรงต่อรัฐสภา ไม่มีสิทธิยุบสภาและประธานาธิบดีต้องไม่แต่งตั้งรัฐมนตรีจากสภานิติ
บัญญัติ ในทางกลับกันสภานิติบัญญัติก็ไม่มีสิทธิควบคุมการบริหารประเทศของประธานาธิบดี 
เช่น ไม่มีสิทธิเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดี หรือไม่มีสิทธิตั้งกระทู้ถาม 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีระบบการคานและถ่วงดุลของการใช้อ านาจทั้งสามนี้ไว้ 
เช่น 
  4.1 การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง เช่น ทูตประจ าการต่างประเทศ ผู้
พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐ เป็นต้น ประธานาธิบดีจะแต่งตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาเสียก่อน 
  4.2 การท าสนธิสัญญากับนานาประเทศโดยฝ่ายบริหารจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาเป็นจ านวนอย่างน้อย 2 ใน 3 จึงจะมีผลใช้บังคับได้ 
  4.3 ประธานาธิบดีมีสิทธิยับยั้งร่างกฎหมาย (Veto) ที่รัฐสภาได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ซึ่งถ้าประธานาธิบดีไม่เห็นชอบด้วยก็จะคืนร่างกฎหมายนั้นไปให้รัฐสภาพิจารณา
ใหม่ ถ้ารัฐสภายืนยันตามเดิมจึงจะสามารถน าร่างกฎหมายนั้นไปประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 
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  4.4 ศาลยุติธรรมสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีอ านาจพิพากษาว่ารัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายของมลรัฐมีข้อความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้ 
 กล่าวโดยสรุป รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี คือ ระบบที่ต้องการให้อ านาจนิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการ มีฐานะทัดเทียมและเป็นอิสระจากกัน แต่ในทางปฏิบัติก็มีข้อยกเว้นที่
สามารถเกี่ยวข้องกันได้บางประการดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2545 : 278) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างระบบรัฐสภากับ
ระบบประธานาธิบดี ไว้ว่า ด้วยเหตุที่ระบบหรือรูปแบบรัฐบาลที่เป็นที่นิยมในโลกมี 2 ระบบหรือ
รูปแบบ คือ ระบบหรือรูปแบบรัฐสภากับระบบหรือรูปแบบประธานาธิบดี ทั้ง 2 ระบบหรือ
รูปแบบดังกล่าว มีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ความแตกต่างระหว่างระบบหรือ
รูปแบบรัฐสภากับระบบหรือรูปแบบประธานาธิบดี มีดังนี้ 
 1. ระบบรัฐสภา เสถียรภาพหรือความอยู่รอดของรัฐบาลขึ้นอยู่ กับความไว้วางใจของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะ สามารถหลุดพ้นจากต าแหน่งหากสภาลงมติไม่ไว้วางใจ 
ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงมีอายุไม่แน่นอน แตกต่างจากระบบประธานาธิบดีที่ประธานาธิบดีอยู่ใน
ต าแหน่งจนครบวาระ เพราะสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอ านาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้พ้น
จากต าแหน่ง 
 2. ในระบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสภาหรือจากฝ่ายนิติ
บัญญัติ ถือว่าประชาชนเลือกผู้น าในการบริหารประเทศโดยทางอ้อม แตกต่างจากระบบ
ประธานาธิบดีที่ผู้น าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน 
 3. ระบบรัฐสภาเป็นการบริหารงานทั้งในรูปของคณะรัฐมนตรี จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ระบบคณะรัฐมนตรี ส่วนระบบประธานาธิบดีผู้น าฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดี บริหารงานและ
รับผิดชอบเพียงล าพังคนเดียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ โดยสถานะเป็นเพียงที่ปรึกษา 
ผู้ช่วย หรือเลขา เท่าน้ัน 

 
ภาพที่ 12 ความแตกต่างระหว่างรูปแบบรัฐสภาและรูปแบบประธานาธิบดี 
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รัฐบาลในระบบผสมกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา (Semi-Parliamentary and Semi-
Presidential System)  
  รัฐบาลในระบบผสมกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา คือ ระบบรัฐบาลซึ่งอยู่ระหว่างสอง
ระบบนั่นคือระบบรัฐสภาซึ่งรัฐบาลเป็นของคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบทางการเมืองต่อ
รัฐสภา และระบบประธานาธิบดี ซึ่งรัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานาธิบดี โดย
ประธานาธิบดีจะเป็นผู้บริหารประเทศ โดยมีรัฐมนตรีต่างๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก
ประธานาธิบดีท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยใน ระบบรัฐบาลแบบน้ี รัฐสภาไม่มีอ านาจที่จะให้ประธานาธิบดี
ออกจากต าแหน่งได้ 
 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ (2543 : 334-379) เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ (2547 : 15-78) 
และ ณัฐกร วิทิตานนท์ (2557 : 197-210) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับรัฐบาลในระบบผสมกึ่ง
ประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ไว้คล้ายกัน พอสรุปได้ดังนี้ 
  รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสฉบับปัจจบุัน ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 และ
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 ได้มีการแก้ไขมาตราบางมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับ 
ค.ศ. 1958 การแก้ไขท่ีส าคัญคือการแก้ไขระบบการคัดเลือกประธานาธิบดี โดยให้มีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนทั้งประเทศ แทนที่จะเป็นการคัดเลือกโดยอ้อมแบบ
สมัยก่อน ซึ่งให้คณะผู้เลือกตั้งในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือกประธานาธิบดีอีกต่อหน่ึง 
 การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงนี้ได้ท าให้ประธานาธิบดีมีบทบาทมากขึ้นกว่า
สมัยก่อน เพราะแต่เดิมนั้นประธานาธิบดีไม่มีอ านาจแต่อย่างใด ฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมี
ผลต่อการเปลี่ยนรูปรัฐบาลจากระบบรัฐสภา ซึ่งแต่เดิมประธานาธิบดีเป็นเพียงประมุขของ
ประเทศเท่านั้น ไม่มีอ านาจอันใด กลับกลายมาเป็นรูปรัฐบาลแบบกึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา 
ซึ่งประธานาธิบดีตามระบบการเมืองใหม่ จะมีอ านาจเฉพาะของตนคล้ายๆ กับระบบ
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประธานาธิบดีนั้นมีอ านาจมาก เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร แต่
อย่างไรก็ตาม ระบบการเมืองของประเทศฝรั่งเศสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ยังต้อง
รับผิดชอบต่อรัฐสภาเช่นเดียวกับระบบรัฐสภาโดยทั่วไปของยุโรป 
 การที่กล่าวว่าระบบฝรั่งเศสมีความคล้ายคลึงกับระบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดี ทั้งนี้
เพราะประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีอ านาจมากนั่นเอง ซึ่งอ านาจของประธานาธิบดีดังกล่าว มีดังนี้ คือ 
 1. อ านาจของประธานาธิบดีในยามปกติ ในกรณีแรกนี้ ประธานาธิบดีจะมีอ านาจ 3 
ทาง คืออ านาจที่ใช้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล รัฐสภา และอ านาจตุลาการ 
 อ านาจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล  
   1.1 อ านาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประธานาธิบดีเป็นผู้มี
อ านาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยประธานาธิบดีนั้น เป็นอ านาจ
เฉพาะของประมุขของรัฐ ส่วนต าแหน่งรัฐมนตรีต่างๆ นั้น ประธานาธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งและถอด
ถอนโดยการเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี แม้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เช่นนั้นก็
ตาม แต่ในทางปฏิบัติประธานาธิบดีก็มีอ านาจท่ีจะควบคุมการแต่งตั้งรัฐมนตรีได้ด้วย โดยอาจไม่
แต่งตั้งบุคคลที่นายกรัฐมนตรีเสนอก็ได้  
   1.2 อ านาจในการลงนามในกฎหมายต่างๆ ประธานาธิบดีมีอ านาจลงนามใน
กฤษฎีกาท่ีผ่านการพิจารณาของที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี  
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   1.3 อ านาจทางการทูต ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งทูตฝรั่งเศสประจ า
ประเทศต่างๆ และเป็นผู้รับสารตราตั้งทูตต่างประเทศท่ีมาประจ า ณ ประเทศฝรั่งเศส  
   1.4 อ านาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและทหาร 
 อ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา อ านาจในส่วนนี้มี 2 ประเภท คือ อ านาจซึ่งมีไว้
ให้แก่ประธานาธิบดีตามระบบดั้งเดิมและอ านาจใหม่ที่ให้อภิสิทธิ์ส่วนตัวต่างๆ แก่ประธานาธิบดี 
ดังนี้ คือ  
  ประเภทแรก อ านาจตามระบบดั้งเดิม ได้แก่ อ านาจในการประกาศใช้กฎหมายที่ออก
โดยรัฐสภา โดยประธานาธิบดีจะต้องประกาศใช้กฎหมายนั้นภายใน 15 วัน หลังจากที่กฎหมาย
ฉบับนั้นได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากทั้งสองสภาแล้ว ถึงอย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดียังมี
อ านาจในการขอให้มีการพิจารณาบางมาตราในกฎหมายฉบับนั้นใหม่ได้ ก่อนที่จะพ้นก าหนด 15 
วัน ของการประกาศใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ประธานาธิบดียังมีอ านาจในการขอให้เปิดและปิด
สมัยประชุมวิสามัญได้ โดยการก าหนดประกาศเป็นกฤษฎีกา ส่วนการประชุมสมัยสามัญนั้นการ
เปิดและปิดจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ประธานาธิบดีไม่มีอ านาจที่จะไปยุ่งเกี่ยวได้  
  ประเภทที่สอง อ านาจใหม่ที่ให้แก่ประธานาธิบดี อ านาจดังกล่าวได้แก่ ก) อ านาจใน
การส่งสาสน์รายงานไปยังรัฐสภา ข) อ านาจในการยุบสภา ค) อ านาจในการขอประชามติ 
 อ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตุลาการ ประธานาธิบดีมีอภิสิทธิ์ในอ านาจที่สามารถ
เข้าไปสอดแทรกในการปฏิบัติงานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลสูงได้ และ
ยังมีอ านาจในการให้อภัยโทษอีกด้วย อ านาจในส่วนน้ีมี 3 ประการ ดังน้ี คือ  
  ประการแรก อ านาจที่เกี่ยวกับตุลาการรัฐธรรมนูญ คือ องค์กรทางตุลาการสูงสุด 
ประธานาธิบดีมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ 3 คน ใน 9 คน และ
ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนี้ ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้ง  
  ประการที่สอง อ านาจที่เกี่ยวกับคณะตุลาการศาลสูง ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้ง
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นคณะตุลาการศาลสูง  
  ประการที่สาม อ านาจในการให้อภัยโทษ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1946 การให้
อภัยโทษเป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะตุลาการศาลสูงกับประธานาธิบดี แต่ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ประธานาธิบดีจะเป็นผู้เดียวในการตัดสินใจในการอภัยโทษ คณะตุลาการศาลสูงมี
หน้าที่เพียงให้ความเห็นต่อประธานาธิบดีเท่านั้น นอกจากนี้การให้อภัยโทษนี้ต้องกระท าโดยมี
การลงนามรับรองของรัฐมนตรี 
 2. อ านาจพิเศษของประธานาธิบดีในยามฉุกเฉิน ภาวะไม่ปกติ ประธานาธิบดีมีอ านาจ
ในการตัดสินใจในภาวะไม่ปกติ ภายหลังที่ได้ปรึกษากับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้ง 2 สภา 
และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแล้ว ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ 1) สถาบันแห่งสาธารณรัฐ เอก
ราชของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศได้รับการ
คุกคามอย่างร้ายแรงและทันทีทันใด เช่น การที่ประเทศถูกโจมตีโดยระเบิดปรมาณูอย่างคาดไม่
ถึง เป็นต้น 2) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไข มีผลท าให้การท าหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ต้อง
หยุดชะงักลง 
 เมื่อสถานการณ์ของประเทศเข้าสู่เง่ือนไขครบ 2 ประการ ดังกล่าวแล้ว ประมุขของรัฐ
จะเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะใช้อ านาจตามมาตรา 16 หรือไม่ ถ้าตัดสินใจใช้อ านาจ
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ดังกล่าว ประธานาธิบดีจะใช้อ านาจเข้าแทนที่รัฐบาล และสภาทั้งสอง โดยมุ่งหวังให้สถาบันต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญที่หยุดชะงักการปฏิบัติหน้าที่นั้น สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามปกติ 
หมายความว่า ประธานาธิบดีมีอ านาจในการที่จะท าให้สถานการณ์วุ่นวายของประเทศกลับคืนสู่
ภาวะปกติ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 องค์กรที่ควบคุมการใช้อ านาจของประธานาธิบดีนี้ก็คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและ
รัฐสภาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับตุลาการรัฐธรรมนูญก่อนที่จะใช้มาตรา 16 นั้น ประธานาธิบดีจะต้อง
ขอค าปรึกษาต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเสียก่อน แต่ก็ เป็ นเพียงการปรึกษาเท่านั้น 
ประธานาธิบดีมีสิทธิที่จะตัดสินใจใช้มาตรา 16 ได้เลย แม้ว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไม่เห็น
ด้วยก็ตาม 
 อ านาจประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าประธานาธิบดี
สามารถท่ีจะใช้อ านาจบริหารโดยตรง และถือได้ว่าเป็นประมุขของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง จึงมี
ลักษณะคล้ายกับรัฐบาลในระบบประธานาธิบดี และนอกจากนี้การที่กล่าวว่าระบบรัฐบาลของ
ฝรั่งเศสมีความคล้ายคลึงกับระบบรัฐสภานั้น จะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐสภา 
 ส าหรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสแตกต่างจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน
ระบบรัฐสภา เพราะมีอ านาจน้อย มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยหรือตัวแทนของประธานาธิบดีเท่านั้น 
ในขณะเดียวกันยังตกอยู่ในสภาพเหมือนหนังหน้าไฟ เพราะด้านหนึ่งต้องท างานสนองตอบต่อ
นโยบายและความต้องการของประธานาธิบดี ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาในการ
บริหารงานต้องถูกกดดันจากรัฐสภา ซึ่งในท้ายท่ีสุดต้องพ้นจากต าแหน่งหากสภาผู้แทนราษฎรลง
มติไม่ไว้วางใจ 
 ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศส มีรายละเอียด ดังน้ี คือ 
 1. มาจากผู้น าพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร แต่ด้วยการเสนอ
ช่ือของประธานาธิบดี 
 2. เป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีโดยขอความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร 
 3. รับนโยบายจากรรัฐบาลไปปฏิบัติ 
 4. สภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจขับนายกรฐัมนตรีและคณะให้พ้นจากต าแหน่งด้วยการยืน่
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ และนายกรัฐมนตรีไม่มีอ านาจยุบสภาเพราะผู้มีอ านาจยุบสภา คือ 
ประธานาธิบดี 
 กล่าวโดยสรุป รัฐบาลในระบบผสมกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ในรัฐธรรมนูญของ
ฝรั่งเศส ในภาพใหญ่เท่ากับเป็นการผสมผสานกฎเกณฑ์อันโดดเด่นของทั้งอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา ผนวกเข้ากับระบบเดิมๆ ของตนเองจนลงตัวกลมกลืน ก้าวสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยยิ่งข้ึน โดยรับรองถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมายของพลเมืองแต่
ละคน ท้ังยังได้วางโครงสร้างการปกครอบแบบกระจายเอานายเอาไว้อย่างชัดเจน ส าหรับฝ่ายนิติ
บัญญัติของฝรั่งเศสไม่มีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากฝ่ายนิติบัญญัติของรูปแบบรัฐสภากับรูปแบบ
ประธานาธิบดี ความแตกต่างของรูปแบบการเมืองฝรั่งเศส เมื่อเทียบกับ 2 รูปแบบ ก็คือ การ
พยายามน าเอาข้อดีหรือจุดแข็งของทั้ง 2 ระบบ มาผสมผสานกันเพื่อสร้างเสถียรภาพทาง



52 
 

การเมืองให้กับต าแหน่งผู้น าฝ่ายบริหาร คือ ประธานาธิบดี ให้อยู่จนครบวาระ เหมือนกับผู้น า
ฝ่ายบริหารในระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 

รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ  
 การปกครองรูปแบบเผด็จการ (Dictatorship) เป็นการปกครองที่มีมายาวนานเก่าแก่
กว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 เป็นต้นมา ประเทศเผด็จ
การหลายๆ ประเทศ ในโลกพยายามจะเปลี่ยนแปลงไปใช้รูปแบบการปกครองอื่น ท าให้มี
ประเทศในรูปแบบเผด็จการลดน้อยลงเรื่อยๆ และมักจะถูกต่อต้านหรือในบางกรณีจะถูกคว่ า
บาตรทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากประเทศประชาธิปไตย 
 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2560 : 220-232) ได้ให้ค าอธิบายถึงรูปแบบการปกครองแบบ
เผด็จการไว้ พอสรุปได้ดังนี้ 
  ในรูปแบบนี้สามารถแยกระบอบการปกครองแบบเผด็จการเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ
อ านาจนิยม (Authoritarianism) และแบบเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism) แต่รูปแบบการ
ปกครองทั้งอ านาจนิยมและเบ็ดเสร็จนิยมต่างก็มีจุดร่วมกัน คือ เป็นระบอบการปกครองโดยคนๆ 
เดียว หรือโดยคนกลุ่มเล็กๆ ท่ีไม่ต้องรับผิดชอบกับประชาชน หรือคนที่สนับสนุนให้เขาได้อ านาจ 
การที่ไม่ต้องรับผิดชอบกับประชาชน หมายความว่า กลุ่มคนเล็กๆ หรือคนๆ เดียวที่มีอ านาจ
เบ็ดเสร็จในการปกครองนี้สามารถท าอะไรก็ได้ตามที่เขาคิดว่าถูกต้อง หรือท าให้เขาได้รับ
ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือทางสังคม โดยส่วนใหญ่การที่
เขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนี้เอง ท าให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบนี้
ต้องทุกข์ทรมานจากการกดขี่ข่มเหง การเลือกปฏิบัติและการขูดรีด รูปแบบการปกครองแบบ
เผด็จการเป็นรูปแบบการปกครองแรกเริ่มของมนุษย์ ซึ่งกษัตริย์มีอ านาจเด็ดขาดในการควบคุม
ทุกอย่างในสังคม แต่ในสมัยโรมันกรปกครองแบบเผด็จการจะถูกน ามาใช้ช่ัวคราวเท่านั้น คือ
ในช่วงวิกฤติการณ์ เพื่อสร้างกฎระเบียบ และรับประกันความมีเสถียรภาพของบ้านเมืองในช่วง
เหตุการณ์คับขัน เช่น ภาวะสงคราม โรคระบาด เหตุการณ์อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เมื่อ
สภาวการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ ผู้น าต้องคืนอ านาจเบ็ดเสร็จดังกล่าวให้แก่ประชาชน  
 เผด็จการแบบอ านาจนิยม (Authoritarianism) มาจากค าว่า อ านาจ หรือ authority 
ซึ่งเป็นการสร้างอ านาจที่เป็นทางการ เช่น อ านาจของต ารวจในการจับอาชญากร หรืออ านาจ
ของศาลในการพิพากษาคดี เป็นต้น การปกครองแบบอ านาจนิยมเป็นระบบการปกครองแบบที่
เน้นการใช้อ านาจ และมักอ้างจารีตประเพณี การปกครองแบบนี้จึงปฏิเสธเสรีภาพส่วนบุคคล 
และเป็นอันตรายต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย ผู้ปกครองหรือผู้ใช้อ านาจในลักษณะเผด็จ
การอ านาจนิยม จึงมักจะอ้างว่ามันเป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาจนเป็นจารีต ไม่มีเหตุผลที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลง ผู้น้อยยอมท าตามอ านาจของผู้มีอ านาจ และมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป หลักการ
ของการปกครองแบบอ านาจนิยม มีดังนี้ คือ (ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, 2548 : 119-120) 
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ภาพที่ 13 หลักการของการปกครองแบบอ านาจนิยม 

 1. ปกครองโดยคนกลุ่มน้อย การปกครองรูปแบบเผด็จการแบบอ านาจนิยมนี้ การ
ตัดสินใจทุกอย่างทางการเมืองมาจากกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มเดียวที่จะกระท าการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้อ านาจของตัวเองถูกลดทอน
หรือไม่ยินยอมให้กลุ่มการเมืองอื่นเข้ามามีอ านาจท้าทายอ านาจของตัวเอง ท าให้ ฝ่ายค้านถูก
จ ากัดบทบาทซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีฝ่ายค้านในรัฐสภาเลย 
 2. ไม่ต้องการผู้ที่ไม่เห็นด้วย จากที่ผู้ปกครองปกครองรัฐโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
หรือพรรคพวกของตัวเอง ดังนั้น จึงไม่ต้องการสูญเสียอ านาจไป ฝ่ายค้านหรือผู้ไม่เห็นด้วยจะถูก
กีดกันออกจากบ้านเมือง โดยอ้างว่าฝ่ายหนึ่งท าผิดกฎหมาย รวมทั้งการจับกุมปิดสถานที่ท าการ 
ปิดหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์หรือนิตยสารใดๆ ที่ขัดขวางระบบ รวมทั้งสั่งห้ามการกระท า
ใดๆ ที่อาจจะเป็นการท าลายระบบการเมือง 
 3. ใช้ก าลังเข้าข่มขู่ ระบบการเมืองแบบเผด็จการ จะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลัง
อ านาจผ่านทางกองทัพและต ารวจลับ ซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญต่อระบบเป็นอันมาก ในการ
ปกครองที่เป็นระบบเผด็จการต่างๆ ผู้น าของรัฐมักจะเป็นผู้น าทางทหาร และมักใช้ความรุนแรง
เข้าปราบปรามกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย โดยมักจะอ้างกับประชาชนของตนเองว่ากระท าไปเพื่อ
เสถียรภาพและความมั่นคง มากกว่าเพื่อสร้างเสรีภาพและกระบวนการแห่งกฎหมาย เป็นต้น 
 4. ใช้การโฆษณาชวนเช่ือเพื่อให้ประชาชนสนับสนุน เครื่องมืออีกอย่างท่ีผู้น าแบบเผด็จ
การใช้เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชน คือ ใช้การโฆษณาชวนเช่ือ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความชอบธรรมของระบบมากกว่าที่จะด าเนินนโยบายเพื่อที่จะให้เกิดผลทางรูปธรรมต่อ
ประชาชนภายในรัฐ นอกจากนี้ในหลายๆ รัฐยังด าเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้กลุ่ม
ทุนนิยมในสังคมสนับสนุนการปกครอง นอกจากนี้ การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมยังท าให้รัฐมี
รายได้จ านวนหนึ่งเพียงพอท่ีจะน าไปอุดหนุนการใช้ก าลังของรัฐอีกด้วย 
 5. สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอน ระบบนี้ผู้น าของรัฐเช่ือว่าประชาชนไม่
จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะจะท าให้ไม่มีความสามัคคีและยังท าให้กระทบต่อ
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ระเบียบและความสงบเรียบร้อยของรัฐ ประชาชนอาจมีเสรีภาพในทางการเมืองอยู่บ้างแต่ก็อยู่ใน
ขอบเขตจ ากัด ประชาชนจะไม่มีเสรีภาพในทางการเมืองที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองที่ตรงกับตัวเอง 
 เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism) เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมกับเผด็จ
การอ านาจนิยม มีความเหมือนกันตรงที่ไม่ยอมรับความเท่าเทียมกันทางการเมืองหรือการ
ปกครองโดยคนส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะทั่วไปท่ีรัฐแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมทั้งหลายมีร่วมกันและ
เข้มข้นมากกว่าอ านาจนิยมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (บูฆอรี ยีหมะ, 2552 : 54-56)  
 1. ควบคุมอุดมการณ์ทางการเมือง การปกครองในรูปแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 
ผู้ปกครองจะควบคุมประชาชนทุกด้านของชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ด้านความคิดหรืออุดมการณ์ทาง
การเมือง ผู้น าจะสร้างรูปแบบอุดมการณ์แบบเบ็ดเสร็จนิยมบังคับให้ประชาชนจะต้องยึดมั่น ซึ่ง
เปรียบเสมือนอุดมการณ์ของรัฐ ประชาชนท าได้เพียงเลือกระหว่างเช่ือฟังหรืออยู่ตรงข้ามรัฐ 
อุดมการณ์ของรัฐมักท าให้ประชาชนเช่ือว่าสังคมมนุษย์ที่สมบูรณ์รอยู่ในอนาคตข้างหน้า 
(utopia) ดังนั้น ประชาชนจึงต้องให้ความสนใจและอุทิศตนให้กับอุดมการณ์ของรัฐ 
 2. มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมมักจะตั้งพรรคการเมือง
ใหญ่เพียงพรรคเดียวของตัวเอง ซึ่งมีอ านาจเพียงกลุ่มเดียวในรัฐ เช่น ในสหภาพโซเวียต และ
ประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งมีพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวที่เป็นพรรคการเมืองหลักและมี
อ านาจมาก พรรคการเมืองนี้มักจะมีอ านาจมากกว่าหรือเท่ากับรัฐบาล 
 3. มีการใช้ความรุนแรงและการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ มีการใช้ความรุนแรงของต ารวจ
ลับอย่างกว้างขวางในรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ทั้งเพื่อบังคับและป้องกันกิจกรมทั้งปวงของฝ่าย
ตรงข้าม ในอันท่ีจะท้าทายอ านาจของรัฐบาล นอกจากนี้ยังควบคุมสื่อมวลชนโดยทุกช่องทางการ
สื่อสารจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทั้งหมด โดยที่ประชาชนไม่มีทางเข้ามาใช้ระบบสื่อสาร
มวลชน นอกจากนี้ จะเป็นผู้รับฟังการโฆษณาชวนเช่ือจากรัฐบาลเท่านั้น นอกจากนี่ยังมีการ
ควบคุมการใช้อาวุธสงครามและควบคุมการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างเบ็ดเสร็จและ
ครอบคลุมยิ่งกว่าเผด็จการแบบอ านาจนิยม 
 4. มีการควบคุมถึงระบบความคิด เผด็จการแบบอ านาจนิยมมักจะใช้วิธีการควบคุมที่
อ่อนกว่าเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยม โดยผู้น าในระบบอ านาจนิยมจะมีกฎหมายและเช่ือฟังใน
กฎหมายในระดับหนึ่ง ตราบเท่าที่ไม่มีใครเข้ามาท้าทายต่อระบบการเมือง ในขณะที่เบ็ดเสร็จ
นิยมจะเข้ามาควบคุมประชาชนในระดับที่มากกว่า และมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด
และบุคลิกภาพของประชาชน ดังเช่นในสมัย สตาลิน ได้ประกาศสิทธิ Soviet Man ซึ่งเป็น
อุดมการณ์สูงสุดที่ยึดมัน่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมนี้จะไม่ควบคุมแค่การ
กระท าเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงระบบการผลิต (Hegemony) รวมทั้งพยายามปลูกฝังอุดมการณ์ผ่าน
ระบบการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแม้แต่วิทยาศาสตร์ด้วย 
 5. มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุม ไม่ว่าอ านาจนิยมหรือเบ็ดเสร็จนิยม ต่างมี
จุดมุ่งหมายของรัฐเป็นอย่างเดียวกัน ก็คือ การควบคุมรัฐ (Autonomy of state) และมุ่งสร้าง
ระบบการเมืองใหม่ให้ความสนับสนุนแก่รัฐโดยปราศจากค าถาม อย่างไรก็ตามระบบเผด็จการ
มักจะเป็นระบบที่ไม่ยั่งยืน เพราะการควบคุมประชาชนโดยใช้ก าลังทหารและต ารวจลับ เพื่อ
สร้างความเป็นเนื้อเดียวกันของประชาชนนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะประชาชนที่อาศัยอยู่
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ในรัฐนั้นๆ มีความแตกต่างกันในเรื่องของเช้ือชาติ ศาสนา อาชีพ เป็นต้น จนยากจะรวมตัวกัน
เป็นหนึ่งเดียว ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการจึงมักประสบปัญหาความขัดแย้งทางเช้ือ
ชาติ กรณีตัวอย่างของการปกครองในระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม เช่น รัฐบาลคอมมิวนิสต์
ของอดีตสหภาพโซเวียต รัฐบาลนาซีของเยอรมัน รัฐบาลฟาสซิสต์ของอิตาลี เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากที่กล่าวมาข้างต้น รูปแบบการปกครองในระบบเผด็จการ
อ านาจนิยมมีความแตกต่างจากระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ตรงที่ระดับความเข้มข้นที่รัฐบาล
หรือผู้มีอ านาจกระท าหรือบังคับประชาชน ระบอบเผด็จการอ านาจนิยมมีเป้าหมายเพียงให้
ประชาชนเช่ือฟัง ไม่ท้าทายหรือประท้วงในสิ่งที่รัฐด าเนินการ ไม่ได้หวังปลูกฝังอุดมการณ์ทาง
การเมือง หรือมุ่งเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองจากเดิมที่เป็นอยู่ให้ยอมรับในอุดมการณ์ทาง
การเมืองชุดใหม่ที่รัฐต้องการ ขณะเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพอยู่บ้างในบางระดับ ตราบ
ใดที่ไม่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพที่มีอยู่ท้าทายอ านาจรัฐหรือผู้ปกครอง ระบอบเผด็จการอ านาจนิยมจึง
ยินยอมให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ได้บ้าง 
 

สรุป 
 รูปแบบการปกครองเป็นสิ่งที่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าประเทศมีการปกครองใน
รูปแบบใด ซึ่งถ้าจ าแนกรูปแบบตามสิทธิแลแสรีภาพของประชาชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 
รูปแบบ คือ ประชาธิปไตยและเผด็จการ 
 รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีลักษณะส าคัญ คือ การมีส่วนร่วม ความเป็น
พหุนิยม การพัฒนานิยม การปกป้องคุ้มครองและการด าเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการด ารง
ชีพของคนในรัฐ ในการน ารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ โดยส่วนใหญ่มักมี
ลักษณะเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่มีผู้แทนท าหน้าที่ใช้อ านาจแทนประชาชน อย่างไรก็
ตาม ในระยะหลังได้มีการพัฒนาการใช้อ านาจของประชาชนมากขึ้น ท าให้รูปแบบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมเป็นที่นิยมมากข้ึน ในรัฐธรรมนูญของไทยก็มีพัฒนาการใช้อ านาจของประชาชนใน
ลักษณะดังกล่าว กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ฉบับ พ.ศ. 2550 และ ฉบับ พ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติการมีส่วนร่วมในการใช้
อ านาจการปกครองโดยตรงมากขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ มาก กล่าวเฉพาะการใช้อ านาจ
ทางการบริหาร  
 ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะมีรูปแบบรัฐบาลในการ
ปกครองที่ต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติว่าอยู่
ในลักษณะใด โดยที่รูปแบบเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติทางการเมืองของ
ประชาชน 
 ส าหรับรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะตรงข้ามกับรูปแบบประชาธิปไตย คือ รูปแบบ
การปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการปกครองที่มีการใช้กันมาก่อนรูปแบบ
ประชาธิปไตย และค่อยๆถูกแทนท่ีด้วยรูปแบบประชาธิปไตย และเป็นที่นิยมน้อยลงในปัจจุบัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการปกครองสามารถจ าแนกออกได้เป็นก่ีประเภท และรูปแบบการ
ปกครองแบบทรราชย์มลีักษณ์ทีส่ าคัญอย่างไร 

2. องค์ประกอบของระบอบประชาธปิไตย มีอะไรบ้าง 

3. รูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีพัฒนาการมาอย่างไร มลีักษณะอย่างไร 

4. รูปแบบประชาธิปไตยแบบโดยตรงกับรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม มี
ความแตกต่างกันอย่างไร 

5. ลักษณะส าคญัของรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เป็น
ย่างไร 

6. ลักษณะส าคญัของรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ
ประธานาธิบดี เป็นอย่างไร 

7. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างรปูแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี 

8. จงอธิบายถึงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบผสมกึ่ง
ประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา เป็นอย่างไร 

9. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างรปูแบบเผดจ็การแบบอ านาจนิยมและแบบ
เบ็ดเสร็จนิยม 
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วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
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 จากการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย มักเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา เนื่องจากมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่สามารถน ามายืนยันอ้างอิงได้ เช่น หลักศิลาจ ารึก 
หลักฐานทางโบราณคดี เอกสารทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่ได้อธิบายถึงระบบ
การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองในแต่ละช่วงสมัย วิวัฒนาการของการเมืองการ
ปกครองไทย 
 ในบทนี้ผู้เขียนจะได้อธิบายถึงการเมืองการปกครองไทยโดยแบ่งเป็น 4 ยุคสมัย
ประกอบด้วย การเมืองการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา 
การเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรีและการเมืองการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

การเมืองการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัย 
 กรุงสุโขทัยเป็นอาณาจักรหรือรฐัในอดีตรัฐหนึ่ง ตั้งอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น้ ายมเป็นชุมชน
โบราณ ได้รับการสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18 มีความเจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับและเพิ่มถึง
ขีดสุดสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ก่อนที่จะค่อยๆ ตกต่ าและประสบปัญหาทั้งภายนอกและ
ภายใน จนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในท่ีสุด 

 ลักษณะท่ัวไปของกรุงสุโขทัย 
 สังคมไทยในสมัยกรุ งสุ โขทัยยังเป็นสังคมที่มีลักษณะกระจายประชาชนมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันท้ังในครอบครัวและเครือญาติซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ (ด ารงราชานุภาพ, 2494:15-18) ได้อธิบายว่า เมื่อลักษณะความแตกต่างใน
ฐานะระหว่างบุคคลทางสังคมจึงมีไม่มากนัก ดังนั้นผู้น าทางสังคมจึงมีฐานะเฉกเช่นเดียวกับ
ประชาชน แต่จะต้องมีลักษณะพิเศษคือความเข้มแข็งและความกล้าหาญ ผู้ปกครองจึงมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนเนื่องด้วยเหตุผลหลักคือ ประการแรก ลักษณะสังคมสุโขทัยยังเรียบง่ายไม่
สลับซับซ้อน เพราะมีประชากรไม่มากนัก จึงเป็นสังคมเล็ก ๆ ที่ประกอบด้วยประชาชน 
ครอบครัวและเครือญาติ ประการต่อมาคือ ผู้ปกครองมิได้มีฐานะแตกต่างจากประชาชนมากนัก
จึงเอื้ออ านวยให้เกิดรูปแบบการปกครองแบบพ่อลูก ซึ่งลักษณะการปกครองแบบนี้พระเจ้า
แผ่นดินเป็นบิดาประชาชน ลักษณะการปกครองยึดสกุลเป็นคติ บิดาปกครองเรือน หลาย
ครัวเรือนรวมกันเป็นบ้านอยู่ในความปกครองของพ่อบ้าน ผู้อยู่ในปกครองเรียกว่าลูกบ้าน หลาย
บ้านรวมกันเป็นเมือง มีผู้ปกครองเรียกว่าพ่อเมือง หลายเมืองรวมกันเป็นประเทศอยู่ในการ
ปกครองของพ่อขุน 
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 นอกจากน้ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (ด ารงราชานุภาพ
, 2499:13) ยังได้อธิบายถึงลักษณะลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับอาณาเขต รูปแบบการปกครองและ
ลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามค าแหง (เริ่มพ.ศ.1800) ไว้ว่า 

       “...ทิศเหนือ เมื่อได้เมืองแพร่ เมือง
น่านตลอดไปจนแม่น ้าโขง ทิศตะวันออกได้
แถบขอมทางฝ่ายเหนือไปจนเมืองเวียงจันทร์ 
เวียงค้า ทิศใต้ได้บ้านเมืองเป็นราชอาณาเขต
ลงไปจนสุดแหลมมลายู ทิศตะวันตกได้เมือง
มอญทั งปวงไปจนเมืองหงสาวดี...” 

 การปกครองสมัยนั้น ถ้ามองจากภายนอกในรูปของรัฐจะเห็นเป็นประเทศราชาธิราช 
(Empire) คือมีราชธานีและหัวเมืองช้ันใน ซึ่งการปกครองโดยพ่อขุนเป็นเมืองใหญ่ และมีหัวเมือง
ช้ันนอกและประเทศต่าง ๆ ซึ่งปกครองโดยพ่อเมืองและขุนเป็นเมืองบริวาร ขุนและพ่อเมืองมี
อ านาจสิทธ์ิขาดในเมืองของตัวมีอ านาจเก็บส่วยอากร ออกกฎข้อบังคับใช้ในเขตแคว้นของตัวเอง
โดยไม่ต้องขออ านาจจากพ่อขุน การปกครองหัวเมืองช้ันนอกและเมืองประเทศราชจึงเป็นแบบ
กระจายอ านาจ (Decentralization) โดยสมบูรณ์ ความเกี่ยวพันระหว่างพ่อขุนกับขุนหรือพ่อ
เมืองมีอยู่ 2 ประการคือ ส่งส่วยหรือบรรณาการตามที่ก าหนดไว้และเกณฑ์คนเข้ารบเมื่อมีพระ
บรมราชโองการ 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจของสมัยสุโขทัย มีพื้นฐานอยู่ที่การเกษตรเป็นหลัก โดยมี
การค้าและการท าเครื่องสังคโลกเป็นส่วนประกอบส าคัญ อย่างไรก็ตามจากหลักฐานต่างๆ 
ลักษณะทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยน่าจะมีเพียงแค่พอกินพอใช้ในอาณาจักรเท่านั้น มิได้
มั่งคั่งมั่นคงสมบูรณ์มากเท่ากับอาณาจักรอยุธยา ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิศาสตร์และท าเลที่ตั้งของ
อาณาจักรสุโขทัยไม่เอื้อต่อการเพราะปลูกและเป็นศูนย์การค้ามากเท่ากับอาณาจักรอยุธยา ซึ่งมี
อาณาบริเวณอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง สภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่อุดมสมบูรณ์
มากนี้ เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้อาณาจักรสุโขทัยไม่สามารถมีอ านาจทางการเมือง
อยู่ได้เป็นเวลานาน 
 นอกจากนี้พิสิฐ เจริญวงศ์ คงเดช ประพัฒน์ และศุภรัตน์ เจริญพาณิชย์กุล (2551: 
106-107) ได้อธิบายถึงชนช้ันในสังคมสุโขทัยว่าประกอบด้วย 2 ชนช้ันใหญ่ๆ คือ ชนช้ันปกครอง
และชนช้ันที่ถูกปกครอง ชนช้ันปกครองประกอบด้วยชนช้ันแห่งสังคม 3 กลุ่มคือ กษัตริย์ 
พระสงฆ์ และขุนนางข้าราชการ ในกลุ่มชนช้ันปกครองน้ี กษัตริย์ทรงเป็นผู้น าสูงสุด ทรงปกครอง
บ้านเมือง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเป็นปราชญ์รู้ธรรมเทศนาสั่งสอนประชาชน กษัตริย์ใน
สมัยต้นสุโขทัยมีลักษณะเป็นขุนหรือเป็นเจ้าเมือง เช่นพ่อขุนรามค าแหง ต่อมาได้มีการพัฒนา
ฐานะของกษัตริย์ให้เป็นแบบแผนมากขึ้นและเพิ่มพูนพระราชอ านาจให้สูงขึ้น ใช้พระนามให้
ขึ้นต้นด้วยว่าพญา สมเด็จพระ กมรเตงอัญ หรือพระบาทกมรเตงอัญเป็นต้น ส่วนพระสงฆ์เป็น
บุคคลที่เช่ือมชนช้ันต่าง ๆ ในสังคม ท้ังนี้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของทุกชนช้ัน วัดเป็น
ศูนย์กลางของชีวิต สังคม ส าหรับขุนนางและข้าราชการนั้นคือกลุ่มพระราชวงศ์ มีหน้าที่ช่วย
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กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองและถูกควบคุมโดยกษัตริย์ ส่วนชนช้ันท่ีถูกปกครองนั้นได้แก่ประชาชน
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฐานไพร่และแรงงาน 
 จะเห็นได้ว่าลักษณะโดยทั่วไปของกรุงสุโขทัยจะไม่มีความสลับซับซ้อน สังคมมีสภาพ
ครอบครัว ประเทศมีลักษณะการปกครองแบบราชาธิราช มีราชธานีเป็นเมืองหลวงโดยมีพ่อขุน
เป็นผู้ปกครอง มีการท าการเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจตั้งแต่ชนช้ันผู้ปกครองจนถึงประชาชนผู้ถูกปกครอง 

ลักษณะของการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย 
 สมัยกรุงสุโขทัย ไม่มีหลักฐานใดระบุได้ชัดเจนว่ามีการบริหารหรือการปกครองใน
ลักษณะใด นักวิชาการหลายท่านจึงได้ตีความจากการบรรยายความบนศิลาจารึก ซึ่งก็พบว่า
เป็นได้หลายลักษณะด้วยกัน สามารถแบ่งลักษณะการบริหารออกเป็น 4 ลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
  การบริหารแบบบิดาปกครองบุตร หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “พ่อปกครองลูก” 
ซึ่งรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551 :44)ได้อธิบายว่าระบบการบริหารแบบนี้เป็นการบริหารแบบ
ดั้งเดิมของไทย กล่าวคือพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันเปรียบเสมือนบิดากับ
บุตร โดยพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะเสมือนบิดา มีหน้าที่ให้ความรักความเมตตา การคุ้มครอง
ป้องกันภัย ตลอดจนดูแลทุกข์สุขของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ปกครองอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ 
และประชาชนอยู่ในฐานะเป็นบุตร มีหน้าที่ให้ความเคารพนับถือและเช่ือฟังบิดา จึงมีการเรียก
พระมหากษัตริย์ว่า “พ่อขุน” เช่นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหง เป็นต้น ลักษณะการ
บริหารแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะเด่นที่สุดในสมัยกรุงสุโขทัย แต่ก็เป็นลักษณะที่ใช้ในการบริหาร
ในช่วงระยะเวลา 3 รัชกาลแรกเท่านั้น เนื่องจากยังมีอาณาเขตที่ยังไม่กว้างขวางมากนัก 
ประชาชนยังมีจ านวนไม่มากต่อมาในภายหลังการบริหารเ ริ่มมีการน าแบบขอมมาใช้ 
พระมหากษัตริย์ยกฐานะของตนเองขึ้นสูงแบบสมมติเทพ ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์
กับประชาชนจึงลดน้อยถอยลงเป็นล าดับ การเรียกพระมหากษัตริย์ก็เปลี่ยนไปเป็น “พระยา” 
หรือ “พญา” เช่น พระยาเลอไท (พญาเลอไท) พระยาลิไท (พญาลิไท) เป็นต้น 
  การบริหารแบบกระจายอ านาจ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากกรุงสุโขทัยมีการขยาย
อาณาเขตออกไปมากข้ึน และพลเมืองมีเพิ่มมากขึ้น ลักษณะการบริหารเช่นนี้รังสรรค์ ประเสริฐ
ศรี (2551 :44)ได้อธิบายว่า เมื่ออาณาจักรสุโขทัยได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้น
พระมหากษัตริย์จึงขยายอ านาจออกไปให้หัวเมืองต่างๆ โดยให้เจ้าเมืองที่ปกครองเมืองนั้นๆ มี
อ านาจสิทธิขาดในการบริหารราชการในเมืองของตนเอง เพียงแต่คอยส่งส่วย หรือเครื่องราช
บรรณาการตามที่ก าหนดไว้มาให้พระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย และเกณฑ์คนหรือส่งเสบียงมาช่วย
รบตามค าสั่งของพระมหากษัตริย์ 
  เมืองลักษณะกระจายอ านาจนี้ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2547: 25) ได้อธิบายว่าเป็น
เมืองที่อยู่ภายใต้การปกครอง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกคือเมืองที่ยอมอ่อนน้อมคือยอม
สวามิภักดิ์ ส าหรับอีกประเภทคือเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ 
  การบริหารแบบคล้ายประชาธิปไตย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ (จรูญ สุภาพ, 2521:8) ได้ทรงกล่าวถึงการบริหารในสมัยพ่อขุนรามค าแหงไว้ว่า 
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       “แม้พระอัธยาศัยส่วนพระองค์ของพระ
เจ้ารามค้าแหง ก็ผิดกับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์
อื่น เช่นโปรดทรงสมาคมกับไพร่บ้านพลเมือง 
อย่างฝรั่งเรียกว่าดิโมเครทิค (Democratic) เป็น
ต้น ว่าถ้าใครจะทูลร้องทุกข์เมื่อใดก็อนุญาตให้
เข้าเฝ้าได้ไม่เลือกหน้า แม้จนเวลากลางคืนก็มี
กระดิ่งแขวนไว้ที่ประตูพระราชวังส้าหรับให้สั่น
ส่งเสียงให้ทรงทราบว่ามีผู้จะทูลร้องทุกข์ แล้ว
เอาเป็นราชธุระสอดส่องในการช้าระถ้อยความ
ให้ เป็นยุติ ธรรม ให้ ร าษฎรสมบูรณ์พูนสุ ข
ประกอบด้วยมีเสรีภาพท่ัวไป” 

  นอกจากนี้ ลิขิต ธีรเวคิน (2550 :18) ได้วิเคราะห์หลักการบริหารที่อาจมองว่า
เป็นความคล้ายคลึงกับระบอบประชาธิปไตยว่าจากศิลาจารึกได้มีผู้ตีความว่า สุโขทัยเป็นเมือง
เสรีภาพ กล่าวคือ ใครจะค้าขายอะไรก็ท าได้โดยเสรี ดังท่ีศิลาจารึกได้กล่าวไว้ว่า 

       “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้า
ม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือน(เงิน)ค้าทองค้า...” 

 ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นความเป็นจริง ขณะเดียวกันก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นการ
ชักจูงให้ผู้คนต่างเมืองเข้ามาตั้งรกรากหรือค้าขาย เพราะสุโขทัยนั้นคงไม่สมบูรณ์มากมายนัก
ในทางเกษตรกรรม ต้องอาศัยการค้าด้วย เช่นการท ารัฐวิสาหกิจสมัยนั้นอันได้แก่ การท าชามสังค
โลกเพื่อการส่งออกและเพื่อค้ากับเมืองจีน 
  นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติที่คุ้มครองทรัพย์สินของเอกชน เมื่อหัวหน้าครองครัว
ล้มหายตายจาก สมบัติต่างๆก็ให้สืบทอดโดยทายาทซึ่งก็ได้กล่าวไว้ในศิลาจารึกเช่นเดียวกัน 
  มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ศิลาจารึกที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพนี้ อาจถือได้ว่าเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยก็ว่าได้ ซึ่งก็ย่อมขึ้นอยู่กับการตีความ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสุโขทัย
สามรัชกาลแรกนั้น มีลักษณะการปกครองที่ค่อนข้างจะเสรีเมื่อเปรียบเทียบการปกครองใน
รูปแบบกษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของอยุธยา ส่วนจะถือเป็นรัฐธรรมนูญได้หรือไม่
นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเห็นปัจเจกบุคคล 
  การปกครองแบบธรรมราชา ลักษณะการปกครองเช่นนี้สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
(2547 :28) ได้อธิบายว่า การปกครองแบบธรรมราชา เป็นการปกครองของพระราชาผู้ทรงใช้
ธรรมะปกครองประชาชนซึ่งมีความเช่ือในหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่ว่า ราชาที่ดีปกครองอาณา
ประชาราษฎร์ ให้ร่มเย็นเป็นสุข บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองจะต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่ง
ทศพิธราชธรรม ท าให้ปกครองบ้านเมืองได้ยาวนานและเมื่อสวรรคตพระองค์จะอยู่บนสวรรค์ 
โดยทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องป้องกันมิให้ผู้ปกครองใช้อ านาจโดยมิชอบในอันที่จะสร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน นอกจากทศพิธราชธรรมแล้วในหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งเช่ือกันว่าเป็น
พระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่1 (ลิไท) กล่าวถึงหลักธรรมที่พระเจ้าจักรพรรดิพระราชา
เอกในโลกพึงใช้ในการปกครอง คือจักรวรรดิ 12 ประการ 
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 สรุปได้ว่าลักษณะการบริหารในสมัยกรุงสุโขทัยจึงเป็นการบริหารที่พระมหากษัตริย์
จะมีความใกล้ชิดกับประชาชนประดุจบิดาปกครองบุตรมีการกระจายอ านาจการปกครอง ซึ่ง
ปรากฏในศิลาจารึกแสดงให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพในด้านต่างและพระมหากษัตริย์ได้ยึดหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปกครอง 

 โครงสร้างของการเมืองการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัย 
 ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงนั้น พระองค์ได้ขยายอาณาเขตกรุงสุโขทัยออกไปอย่าง
กว้างขวาง จึงต้องจัดระเบียบการบริหารบ้านเมืองใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันในขณะนั้น เพราะพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถดูแลหัวเมืองต่าง ๆ ได้
อย่างทั่วถึง จึงได้จัดโครงสร้างการเมืองการปกครองโดยแบ่งลักษณะเมืองออกเป็นช้ัน ๆ ตาม
คัมภีร์ราชศาสตร์ของพราหมณ์เป็นหลัก กล่าวคือมีราชธานีอยู่ตรงกลาง มีเมืองลูกหลวงล้อมทั้ง 
4 ทิศ รวมถึงเมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช โดยการแบ่งเขตการปกครองดังกล่าว 
ใช้สืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
  ราชธานี คือเมืองหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ซึ่งสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์
(2547:25-28) ได้อธิบายว่าเมืองราชธานีจะมีก าแพงเมือง3 ช้ัน มีพระราชวังและวัดวาอารามที่
ใหญ่โต ราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลางวัฒนธรรม ค าสั่งหรือนโยบายการ
ปกครองจะออกจากราชธานีทั้งสิ้น การจัดระเบียบบริหารราชการในราชธานีหรือเมืองหลวง ซึ่ง
ถือเป็นศูนย์กลางการบริหารของประเทศนั้น มีพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุนเป็นผู้บริหารสูงสุด มี
อาญาสิทธ์ิเด็ดขาดในแผ่นดินมีอ านาจปกครองสิทธ์ิขาดไปถึงเมืองอุปราช เมืองลูกหลวงและเมือง
หน้าด่าน การแบ่งหน้าที่การเมืองการปกครองในราชธานีหรือในส่วนกลางนั้นมีลักษณะท านอง
กระทรวง ทบวง กรม และการแบ่งเขตเพื่อการปกครอง หรือการบริหารเป็นที่เข้าใจกันว่าได้น า
แบบอย่างสมัยน่านเจ้ามาใช้โดยอนุโลมเท่าท่ีจะเหมาะสม 
  หลักการบริหารในสมัยสุโขทัยคงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นการผสมผสานระหว่างการ
รวมอ านาจและการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลางคือ ราชธานี
หรือพ่อขุนเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีอ านาจสั่งการแก่หน่วยการปกครองต่าง ๆ ตั้งแต่ เมือง
อุปราช เมืองหน้าด่านจนถึงเมืองพระยามหานคร ทั้งนี้พ่อขุนยังทรงเป็นผู้ตรากฎหมายและทรง
ท าหน้าที่เป็นตุลาการคนส าคัญของประชาชนด้วยเช่นกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พ่อขุนทรงใช้
อ านาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการด้วยพระองค์เองโดยตรง การเมืองการปกครองในราชธานี
ถ้าจะเปรียบเทียบกับการเมืองการปกครองในปัจจุบัน ก็คือ ราชการบริหารส่วนกลาง น่ันเอง 
  เมืองลูกหลวง(เมืองหน้าด่าน)เมืองลักษณะนี้ลิขิต ธีรเวคิน (2550:19)ได้อธิบาย
ว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่4ทิศ ล้อมรอบราชธานี มีความส าคัญรองลงไปจากราชธานี เป็นการแบ่งเมือง
และต าแหน่งให้เช้ือพระวงศ์เป็นการฝึกการปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นหน้า
ด่านป้องกันภัยจากศัตรูภายนอก เมืองหน้าด่านคือเมืองที่มีระยะเดินเท้าจากราชธานีถึงได้ใน
เวลา 2 วัน โดยจะสร้างขึ้นรอบ ๆ ราชธานีทั้ง 4 ด้าน การก าหนดระยะเวลาที่จะเดินติดต่อได้
ภายในเวลา 2 วันนี้นั้นก็เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการกับราชธานีหรือส่วนกลาง 
ตลอดจนเหตุผลในการป้องกันราชธานีอีกด้วย ทั้งนี้เพราะเมื่อมีศัตรูมารุกรานเมืองหน้าด่าน
เหล่านี้ก็จะต้องยกกองทัพเข้าไปช่วยป้องกันราชธานีไว้ก่อน นอกจากนี้เมืองหน้าด่านยังเป็นที่ฝึก
เชื้อพระวงศ์ให้มีความช านาญและความสามารถในการเมืองการปกครองอีกด้วย เมืองหน้าด่าน
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เหล่านี้หากมีเชื้อพระวงศ์เป็นผู้ปกครองและบริหารจะเรียกว่า “เมืองลูกหลวง” หากเป็นเมืองที่
พ่อเมืองจะเป็นผู้ที่จะด ารงต าแหน่งพ่อขุนองค์ต่อไปก็จะเรียกว่า “เมืองอุปราช” ส่วนผู้ปกครอง
หรือต าแหน่งพ่อเมืองลูกหลวงน้ีเรียกว่า “ผู้รั้ง” หรือ “เกณฑ์รั้งเมือง” 
  ในสมัยกรุงสุโขทัยมีเมืองหน้าด่าน ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือ
และมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและมีอุปราชอีกด้วย ด้านทิศตะวันออก ได้แก่ เมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) ด้านทิศตะวันตก ได้แก่ เมืองชากังราวหรือเมืองนครชุม (ก าแพงเพชร) ด้านทิศใต้ 
ได้แก่ เมืองสระหลงหรือเมืองปากยม (พิจิตร) 
  นอกจากนี้ยังมีเมืองอื่น ๆ รายรอบราชธานีและเป็นเมืองช้ันในเป็นเสมือนเมือง
หน้าด่านอีกด้วย เช่น เมืองทุ่งยั้ง เมืองพรหม (อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) เมืองพระบาง 
(นครสวรรค์) เมืองคนที เมืองด่าน เป็นต้น พ่อเมืองของเมืองหน้าด่านเหล่านี้จะเป็นผู้รับมอบ
อ านาจในการเมืองการปกครองมาจากพ่อขุนโดยตรง 

 
ภาพที่ 14 ล าดับช้ันการปกครองบ้านเมืองของอาณาจักรสุโขทัย 

  เมืองท้าวพระยามหานครลักษณะเมืองเช่นนี้สุขสมาน วงศ์สวรรค์ (2521:63) ได้
อธิบายว่าเป็นเมืองที่ห่างไกลราชธานีออกไป รัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงแต่งตั้ง
เจ้านายเช้ือพระวงศ์หรือข้าราชการออกไปต่างพระเนตรพระกรรณขึ้นตรงต่อพระองค์ โดย
พิจารณาความเหมาะสมจากผู้ที่มีความสามารถ เมืองพระยามหานคร ได้แก่ เมืองที่อยู่รอบนอก
หรือเป็นหัวเมืองช้ันนอก ซึ่งมีขนาดของเมืองแตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็นเมืองช้ันเอก โท ตรี 
และจัตวา ท านองสมัยน่านเจ้า เจ้าผู้ครองนครหรือพ่อเมือง มีอ านาจหน้าท่ีตามที่พระราชอ านาจ
ที่พระราชทานให้ไว้เสมือนเป็นผู้แทนขององค์พระมหากษัตริย์ โดยทั่วไปแล้วเจ้าเมืองมีอ านาจ
บริหารราชการในเขตเมืองท้าวพระยามหานครเกือบสมบูรณ์ แต่จะต้องปฏิบัติตามบัญชาของพ่อ
ขุนและต้องมีการส่งส่วยแก่พ่อขุนกรุงสุโขทัยอีกด้วย ตลอดจนเมื่อยามมีศึกสงคราม เมืองพระ
ยามหานครเหล่านี้จะต้องจัดกองทัพและเสบียงอาหารมาให้กรุงสุโขทัยอีกด้วย เมืองพระยามหา
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นครสมัยพ่อขุนรามค าแหงมีเมืองแพรก (สวรรค์บุรี) สุวรรณภูมิ (อู่ทอง) ราชบุรี ตะนาวศรี แพร่ 
หล่ม ศรีเทพ (วิเชียรบุรี) และเพชรบูรณ์ เป็นต้น บางครั้งพ่อขุนกรุงสุโขทัยอาจแต่งตั้งผู้ที่ไว้วางใจ
ได้เป็นเจ้าเมืองคนเดิมก็ได้ ทั้งนี้เพราะเมืองพระยามหานครคือเมืองที่ถูกผนวกเข้ามาอยู่ใน
เครือข่ายอ านาจของราชธานี เมืองพระยามหานครในสมัยกรุงสุโขทัยนี้ ถ้าจะเปรียบกับปัจจุบัน
นั้นได้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั่นเอง แต่เป็นส่วนราชการที่ได้รับการกระจายอ านาจให้
มากกว่าการมอบอ านาจ 
  การเมืองการปกครองเมืองประเทศราช (เมืองออก เมืองขึ้น) ซึ่งรังสรรค์ 
ประเสริฐศรี (2551: 47-48) ได้อธิบายว่า เมืองประเทศราช คือ เมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปจาก
เมืองช้ันนอกหรือเป็นเมืองที่อยู่นอกราชอาณาจักร โดยมากจะเป็นเมืองชนต่างชาติ ต่างภาษา ที่
เข้ามาอยู่ในความปกครองของกรุงสุโขทัย โดยการยอมสวามิภักดิ์ เพราะพระบรมเดชานุภาพของ
พ่อขุนบ้าง หรือเพราะแพ้สงครามบ้าง เมืองประเทศราชนี้จะมีเจ้านายของชนชาตินั้น ๆ ปกครอง
ตามจารีตประเพณีของเขา แต่เมื่อผู้ใดจะขึ้นเป็นเจ้าเมืองหรือเจ้าผู้ครองนครจะต้องกราบทูล
ขอให้พ่อขุนกรุงสุโขทัยทรงแต่งตั้ง ท้ังนี้โดยเจ้าเมืองประเทศราชนั้น ๆ ต้องถวายต้นไม้เงิน ต้นไม้
ทอง และเครื่องบรรณาการ มีก าหนด 3 ปีต่อครั้ง และต้องส่งทัพมาช่วยกรุงสุโขทัย เมื่อมีศึก
สงครามหรือตามรับสั่งของพ่อขุน ส่วนการเมืองการปกครองภายในของเมืองประเทศราชนั้น กรุง
สุโขทัยจะไม่เข้าไปก้าวก่าย ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น ถือว่าเป็นการกระจายอ านาจการปกครอง
อย่างเต็มที ่
  เมืองประเทศราชในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชนั้ น  ได้แก่  เมือง
นครศรีธรรมราช มะละกา ยะโฮร์ ทะวาย เมาะตะมะ หงสาวดี น่าน หลวงพระบาง และเวียง
จันทร์ เป็นต้น 
 โดยสรุปแล้วการบริหารราชการในสมัยสุโขทัยเป็นแบบกระจายอ านาจมีโครงสร้างที่
ค่อนข้างหลวม หัวเมืองต่างๆ จะมีอิสระในการปกครองตนเองและมีอ านาจในการบริหารกิจการ
ภายในเมืองของตนเองค่อนข้างมากจนเกือบจะเป็นเอกเทศ ความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ
จึงข้ึนอยู่กับความสามารถและบุคลิกภาพของพระมหากษัตริย์เป็นส าคัญ ลักษณะโครงสร้างทาง
สังคมที่ไม่สลับซับซ้อนมากท าให้การปกครองบ้านเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบครอบครัวโดยเรียก
การปกครองนั้นว่าระบบบิดาปกครองบุตรหรือเรียกอีกอย่างว่าปิตุราชาธิปไตย 

การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 กรุงศรีอยุธยา เป็นอาณาจักรชนชาติไทยในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงพ.ศ.1893-
2310 มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางราชธานี มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีระบบการปกครองและการเมืองการปกครองที่แตกต่างไปจาก
สมัยกรุงสุโขทัย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ลักษณะท่ัวไปสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ประจักษ์ พันธ์ชูเพชร (2543: 16) สมัยอยุธยามีการปกครองในลักษณะของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ที่มีรูปแบบนายปกครองบ่าว บทบาทของ
พระมหากษัตริย์จึงมีลักษณะของนายกับบ่าว อันเป็นลักษณะวัฒนธรรมความเช่ือที่รับมาจาก
อาณาจักรขอม ซึ่งขอมได้รับความเชื่อเกี่ยวกับการปกครองแบบน้ีมาจากสองแหล่งอารยธรรมนั่น
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คือ จากอินเดียที่เช่ือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเหมือนสมมุติเทพ หรือเทวราชา (Divine King) 
ซึ่งเป็นภาคหนึ่งของเทพเจ้าและจากชนชาติมอญในพระคัมภีร์พระธรรมศาสตร์อันเป็นมรดก
ความเช่ือที่มอญรับมาจากต ารามนูธรรมศาสตร์ของอินเดีย ซึ่งในคัมภีร์นี้ก็มีความเช่ือเกี่ ยวกับ
สถาบันกษัตริย์ว่าทรงเป็นเทวราชาเช่นกัน การที่อยุธยาเอาคติความเช่ือเรื่องเทวราชาเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตท าให้บทบาทพระมหากษัตริย์ถูกดึงขึ้นสูงกว่าประชาชนยิ่งขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับในสมัยสุโขทัยเป็นเหตุให้สถาบันกษัตริย์กับประชาชนถูกแยกออกจากกันอย่าง
มาก นอกจากนี้สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2547:66) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า โดยพระมหากษัตริย์ถูกยก
ย่องเป็นเหมือนเทพเจ้า ทรงมีพระราชอ านาจเด็ดขาด เป็น “เจ้าชีวิต” หรือเจ้าแผ่นดิน ในขณะที่
ประชาชนผู้ถูกปกครองมีฐานะเป็นบ่าวไพร่ ระบอบเทวสิทธิ์นี้เองเป็นต้นก าเนิดของ “ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์” การที่กรุงศรีอยุธยารับเอาวัฒนธรรมแบบขอมมาใช้ เนื่องจากที่ตั้งกรุง
ศรีอยุธยาเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมขอม เช่น เมืองละโว้ (ลพบุรี) จึงได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมด้านต่างๆ จากขอมมากกว่าอาณาจักรสุโขทัยซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไป ในสมัยกรุงศรี
อยุธยานี้ ได้มีการออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารบ้านเมืองมาใช้หลายฉบับ 
เช่น กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะโจร กฎหมายลักษณะอาชญาหลวง กฎหมาย
ลักษณะอาชญาราษฎร์ เป็นต้น ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้แบ่งแยกฝ่ายทหารกับฝ่ายพล
เรือนออกจากกัน แต่ในเวลาที่มีศึกสงครามทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันประเทศ มีการออก
กฎมณเฑียรบาลมาใช้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีการก าหนดยศหรือบรรดาศักดิ์ควบคู่กับราช
ทินนามของขุนนางในระดับต่างๆ เพื่อเป็นการบ่งบอกต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบทาง
ราชการ และจากการบริหารแบบเทวสิทธิ์นี้จึงเป็นเหตุ ให้มีการแก่งแย่งชิงอ านาจเพื่อเป็น
พระมหากษัตริย์หลายครั้งหลายคราตลอดระยะเวลา 417 ปีแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 

 
ภาพที่ 15 ลักษณะส าคัญของการปกครองสมัยอยุธยา 

 ส่วนสภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยอยุธยานั้นเสน่ห์ จุ้ยโต (2559:9-10)ได้อธิบาย
ว่าประกอบด้วยการท าเกษตรกรรม คือการท านาพืชผลต่างๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในท าเลที่มีพื้นดิน
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อุดมสมบูรณ์จนท าให้มีผลผลิตเป็นจ านวนมากสามารถเลี้ยงประชาชนภายในราชอาณาจักร และ
มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เช่น จีน โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วน
สภาพสังคมในสมัยอยุธยานั้นมีกฎเกณฑ์มากมาย มีกฎหมายที่ก าหนดให้ประชาชนหรือราษฎร์
ทุกคนต้องมีนาย ผู้ไม่มีนายสังกัดกฎหมายจะไม่รับผิดชอบในการพิทักษ์รักษาชีวิตและทรัพย์สิน 
มีการแบ่งช้ันทางสังคมโดยถือเอาการวัดจ านวนที่ดินเป็นเกณฑ์ เรียกว่าศักดินา โดยทาส วนิพก
และยาจกจะมีศักดินา 5 ไร่ ส่วนไพร่สามัญชนจะมีศักดินาตั้งแต่ 10-25 ไร่ เป็นต้น การจัด
ระเบียบเช่นนี้ยังผลให้เกิดการแบ่งชนช้ันออกกว้างๆ เป็นสองชนช้ันคือชนช้ันสูงหรือชนช้ัน
ปกครอง กับชนช้ันถูกปกครอง ประกอบด้วย ไพร่หรือสามัญชน และทาส โดยแต่ละชนช้ันมีสิทธิ
ไม่เท่าเทียมกัน ชนช้ันปกครองจะได้สิทธิพิเศษมากมาย แต่ชนช้ันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงกันได ้ใน
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้มีการจัดระบบราชการขึ้นโดยการจัดระเบียบต าแหน่งขุน
นางในฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนด้วยการจ าแนกศักดินา หรือ “อ านาจ” กับ
เกียรติยศ ดังนี้ 
 ศักดินา คือ อ านาจเหนือนา เดิมทีมาจากวิธีการแจกที่ดินตามต าแหน่งและ
สถานภาพ ต่อมาภายหลังศักดินาเป็นเพียงเครื่องมือจัดแบ่งประเภทประชาชนตามระดับ
สถานภาพทางสังคมมากว่าจะเป็นการถือครองที่ดินตามจ านวนตัวเลขจริงๆ ดังนั้นข้าราชการ
ศักดินา 3,000 ย่อมมีฐานะเหนือกว่าข้าราชการศักดินา 800 
 ยศ คือ บรรดาชื่อที่แสดงเกียติทั้งหลาย เช่น เจ้าพระยา พระยา เป็นต้น 
 ราชทินนาม คือ ช่ือวิจิตรพิสดาร ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ราชการ เช่น มหาเสนาบดีจักรศรีองค์รักษ์ เป็นต้น 
 ต าแหน่ง คือ ถ้อยค าที่บอกฐานะในหน่วยราชการเฉพาะหนึ่งๆ เช่น สมุหกลาโหม 
สมุหนายก เป็นต้น 
 จากลักษณะการปกครองดังกล่าวจะเห็นว่าผู้ปกครองและประชาชนผู้ถูกปกครองมี
สถานะท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากอิทธิพลของขอมลอิทธิพลของพราหมณ์ฮินดูท าให้เกิดระบบชนช้ัน 
โดยแต่ละชนช้ันมีศักดินา (อ านาจเหนือที่นา) ที่แตกต่างกันท าให้เห็นถึงลักษณะที่แตกต่างไปจาก
ระบบการบริหารในสมัยสุโขทัย 

 โครงสร้างของการเมืองการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 โครงสร้างของการเมืองการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
สมัยกรุงสุโขทัย ที่ส าคัญๆ มี 3 ครั้ง คือ 
   การปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังที่ 1 ในสมัยพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ
พระเจ้าอู่ทอง (พ.ศ.1893-1912) ทรงวางระเบียบบริหารโดยน าการบริหารแบบอาณาจักรของ
สุโขทัยและขอมมาปรับปรุงใช้ในการบริหารกรุงศรีอยุธยา และได้ใช้การบริหารนี้ติดต่อกันมาถึง
สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งมีโครงสร้าง ดังนี้(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551:55) 
   การบริหารส่วนกลาง ซึ่งมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นศูนย์กลางการ
บริหาร มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งการบริหารเป็น 4 ฝ่าย คือเวียง วัง คลัง นา 
และเรียกว่าจตุสดมภ์ ตามแบบขอม โดยมีเสนาบดี 4 คนต าแหน่ง “ขุน” เป็นผู้รับผิดชอบ คือ 
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    เวียง หรือเมือง มีขุนเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รักษาความสงบสุข
ของประชาชน และปราบปรามโจรผู้ร้าย และพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญาในเขต
ราชธาน ี
    วัง มีขุนวัง เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชส านักและพิพากษาคดี
ความที่ราษฎรฟ้องร้องกันเอง 
    คลัง มีขุนคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ควบคุมในการใช้จ่ายและเก็บ
รักษาพระราชทรัพย์ที่เป็นรายได้เข้าสู่พระคลัง การค้าขายกับต่างประเทศ การเก็บภาษีอากร
ต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้ของพระราชอาณาจักร ตลอดจนพิพากษาคดีเกี่ยวกับพระราชทรัพย์หลวง 
    นา มีขุนนา เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเกษตร 
และสะสมเสบียงอาหารของพระราชอาณาจักรและพระราชวัง โดยการเก็บ “หางข้าว” ซึ่งเป็น
ค่านาจากราษฎร คือใครท านาได้ข้าวต้องแบ่งส่วนหนึ่งส่งขึ้นฉางหลวงเพื่อเก็บไว้ใช้ในราชการ 
และนอกจากน้ียังมีหน้าท่ีพิพากษาคดีเกี่ยวกับท่ีนา โค กระบือ 
    
  การบริหารส่วนภูมิภาค ยังคงยึดตามแบบสุโขทัย โดยแบ่งการบริหารเป็น 4 
ส่วน ดังนี ้
    เมืองลูกหลวง หรือเมืองหน้าด่าน อยู่รายรอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ 
ระยะห่างจากราชธานีใช้เวลาในการเดินทางภายในเวลา 2 วัน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระ
ราชวงศ์ไปปกครอง 
    หั ว เมื อ ง ชั้ น ใ น  คื อ เ มื อ งที่ อ ยู่ ถั ด จ า ก เ มื อ ง ลู ก หล ว งออก ไ ป 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเจ้านายหรือขุนนางไปปกครองโดยขึ้นตรงต่อเมืองหลวง หรือราชธานี 
    หัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานคร เป็นเมืองที่มีประชาชนคน
ไทยอาศัยอยู่ แต่ตั้งอยู่ไกลจากราชธานีออกไป มีเจ้าเมืองสืบเช้ือสายของเจ้าเมืองนั้นปกครอง 
หรือเมืองหลวงแต่งตั้งออกไปปกครอง 
    เมืองประเทศราช เป็นเมืองที่ประชาชนเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา ให้
เจ้าเมืองนั้นๆ ปกครองกันเองตามแบบที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยต้องส่งเครื่องราช
บรรณาการตามก าหนด และส่งกองทัพมาช่วยราชธานีตามพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย์ 
  การปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังที่ 2 ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.
1991-2031) ได้ปรับปรุงระบบการบริหารขึ้นใหม่ โดยแยกกิจการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
ออกจากกัน แต่ละฝ่ายขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ ดังนี้(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551:56) 
   การเมืองการปกครองส่วนกลาง ซึ่งมีกรุศรีอยุธยาเป็นเมืองราชธานีเป็น
ศูนย์กลาง แบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ 
    ฝ่ายทหาร มี “สมุหกลาโหม” ซึ่งมียศเป็น “เจ้าพระยามหาเสนาบดี” 
เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลกิจการทางด้านทหารทั่วพระราชอาณาจักร มีหน้าที่ท าการรบในยาม
สงคราม ในยามปกติรวบรวมและฝึกก าลังคน ก าลังอาวุธและเสบียงอาหาร 
    ฝ่ายพลเรือน มี “สมุหนายก” ซึ่งมียศเป็น “เจ้าพระยาจักรี” เป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีเสนาบดีจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) เป็นผู้ช่วย และได้เปลี่ยนช่ือจตุสดมภ์
ใหม่ ดังนี ้
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           เวียง หรือเมือง เรียกว่า “นครบาล” ผู้รับผิดชอบมีต าแหน่งเป็น “พระนครบาลเมือง” 
           วัง เรียกว่า “พระธรรมาธิกรณ์” รับผิดชอบมีต าแหน่งเป็น “พระธรรมาธิกรณ์” 
           คลัง เรียกว่า “พระโกษาธิบดี” รับผิดชอบมีต าแหน่งเป็น “พระโกษาธิบดี” 
            นา เรียกว่า “เกษตราธิบดี” รับผิดชอบมีต าแหน่งเป็น “พระเกษตราธิบดี” 
   การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาค มีการปรับปรุงใหม่โดยให้เป็นแบบเดี่ยว
กันกับราชธานี โปรดให้ยกเลิกเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านที่อยู่รายรอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ 
โดยให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของราชธานี ซึ่งเป็นการขยายอาณาเขตของราชธานีให้กว้างขวางออกไป
จากเดิม และแบ่งการบริหารออกไปเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี ้
    หัวเมืองชั้นใน คือเมืองที่อยู่ถัดจากราชธานีออไป ก าหนดฐานะเป็น “หัว
เมืองจัตวา” ผู้ปกครองเรียกว่า “ผู้รั้ง” มิใช่เป็น “เจ้าเมือง” เหมือนในสมัยสุโขทัย โดย
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งขุนนางไปท าหน้าที่ดังกล่าว และอยู่ภายใต้การควบคุมของราชธานี
อย่างใกล้ชิด 
    หัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานคร คือเมืองที่อยู่ถัดจากหัวเมือง
ช้ันในออกไป ก าหนดฐานะเป็น “หัวเมืองช้ันเอก โท ตรี” ตามขนาดและความส าคัญของเมือง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งราชวงศ์หรือข้าราชการช้ันสูงไปปกครอง อ านาจการบังคับบัญชา
สิทธ์ิขาดขึ้นอยู่กับผู้แทนพระองค์ มีการบริหารงานทุกฝ่ายเหมือนราชธานี 
    นอกจากน้ียังมีการจัดระเบียบการบริหารของหัวเมืองช้ันในและหัวเมือง
ช้ันนอกย่อยออกไปอีก ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า “การบริหารงานส่วนท้องถิ่น” โดยแบ่งเป็นการ
บริหารออกเป็นดังน้ี 
     1) เมือง ถ้าเป็นเมืองในเขตราชธานี ผู้ปกครองเรียก “ผู้รั้ง” ถ้าเป็น
เมืองช้ันนอก เรียก “เจ้าเมือง” ซึ่งเมืองแบ่งเขตการบริหารออกเป็น “แขวง” 
     2) แขวง ผู้ปกครองเรียก “หมื่นแขวง” ซึ่งแขวงแบ่งเขตการบริหาร
เป็น “ต าบล” 
     3) ต าบล ผู้ปกครองเรียก “ก านัน” มีบรรดาศักดิ์เป็น “พัน” ซึ่ง
ต าบลแบ่งเขตการบริหารเป็น “หมู่บ้าน” 
     4) หมู่บ้าน ผู้ปกครองเรียก “ผู้ใหญ่บ้าน” ซึ่งรวมหลายๆ บ้านเป็น
กลุ่มๆ แต่ไม่ได้ก าหนดจ านวนคนและจ านวนบ้านไว้ 
    เมืองประเทศราช ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชาชนเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา 
ยังคงตามแบบท่ีปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยต้องส่งเครื่องราชบรรณาการตามก าหนด และ
ส่งกองทัพมาช่วยราชธานีตามพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย์ 
  มูลเหตุที่ส าคัญของการปรับปรุงการเมืองการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ มีหลายประการซึ่งลิขิต ธีรเวคิน (2550:29) ได้อธิบายไว้ มีดังนี้ 
   1. มีความจ าเป็นต้องท าให้ระบบบริหารอย่างง่ายๆ สมัยอยุธยาตอนต้น
กลายเป็นระบบราชการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภายในอาณาจักรอยุธยาความยุ่งยากซับซ้อนมีมาก
ยิ่งข้ึน อันเป็นผลมาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ท าให้จ าเป็นจะต้องท าให้โครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบราชการกลายเป็นสถาบัน นอกจากนี้ก็จ าเป็นจะต้องมีระบบราชการแบบใหม่เพื่อปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ใหม่ 
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   2. เนื่องจากการขยายอาณาเขตและการรบพุ่งกับอาณาจักรล้านนาทางเหนือ 
จึงจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารใหม่ที่เหมาะกับสถานการณ์ใหม่ นี่อาจถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ภายนอก ถึงแม้ว่าจะเกี่ยวพันกับนโยบายสร้าง “จักรวรรดิ” ของกรุงศรีอยุธยาก็ตาม 
   3. เพื่อปกครองอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างอ านาจให้
เป็นปึกแผ่นมั่นคง ซึ่งจะท าได้ก็แต่โดยปฏิรูปการเมือง การบริหารและสังคมเท่านั้น ในสมัยนั้น
เป้าหมายหลักคือควบคุมก าลังคนซึ่งเป็นรากฐานของอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
การทหาร การปฏิรูปมุ่งหมายที่เพิ่มพูนอ านาจการควบคุมก าลังคนของรัฐให้สูงสุด 
   4. มีการปฏิรูปสังคม (ชนช้ัน) ด้วยโดยเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจากการ
ปฏิรูปทางการเมืองและการบริหาร การปฏิรูปดังกล่าวคือระบบศักดินาและไพร่ 
  การปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังที่ 3 ในสมัยพระเพทราชา (พ.ศ. 2231-
2246) ซึ่งรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551:55-56) ได้อธิบายว่า ได้เกิดกบฏสงครามกลางเมืองหลาย
ครั้ง ดังนั้นเพื่อความมั่งคงปลอดภัยของราชบัลลังก์ จึงทรงให้รวมหัวเมืองช้ันในเอามารวมไว้กับ
เขตราชธานี โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของราชธานีโดยตรง และทรงเห็นว่าการบริหารแบบใน
สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ท าให้ฝ่ายทหารมีอ านาจมากเกินไป เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจกัน 
พระองค์จึงให้ทั้งสมุหกลาโหมและสมุหนายกท างานท้ังด้านทหารและพลเรือนพร้อมกัน โดยแบ่ง
ความรับผิดชอบใหม่ตามอาณาเขต ดังนี้ 
   1) สมุหกลาโหม มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายใต้ท้ังหมด 
   2) สมุหนายก มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมด 
  ภายหลังจากสมัยของสมเด็จพระเพทราชาได้มีการลดอ านาจของสมุหกลาโหมลง
อีกเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นแต่เพียงที่ปรึกษาราชการทหารเท่าน้ันไม่มีหัวเมืองใดๆ อยู่ในอ านาจเลย 
เพราะต่อมาหัวเมืองฝ่ายใต้ไปขึ้นอยู่กับกรมท่า (มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศ) ส่วน
สมุหนายกยังคงมีอ านาจหน้าท่ีเหมือนเดิม ส าหรับการบริหารปกครองของราชธานี (เมืองหลวง) 
นั้นเมืองหลวงมีอ านาจท่ัวไปทั้งหมด ทั้งหัวเมืองช้ันใน ช้ันนอก และเมืองประเทศราช แต่จะเป็น
โดยตรงหรือทางอ้อมเท่านั้น ส่วนจ านวนเมืองประเทศราชจะมีมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความ
เข้มแข็งของพระมหากษัตริย์ในแต่ละสมัย 
  จะเห็นได้ว่าโครงสร้างระบบการบริหารสมัยกรุงศรีอยุธยาได้จัดรูปแบบเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและเสถียรภาพของประเทศ และพยายามจัดโครงสร้างหน่วยงานตาม
ลักษณะจตุสดมภ์ที่ประกอบด้วย เวียง วัง คลัง นา ในระยะแรก และภายหลังในสมัยสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถได้จัดให้อีกต าแหน่งที่สูงว่าจตุสดมภ์คือ สมุหกลาโหมและสมุหนายก นอกจากนี้
ในสมัยอยุธยายังใช้การรวมอ านาจในราชธานี ใช้แบบแบ่งอ านาจในหัวเมืองช้ันนอกและใช้แบบ
กระจายอ านาจไว้ในเมืองประเทศราช 
 พฤติกรรมการเมืองการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 พฤติกรรมการเมืองการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะพิจารณาจากบทบาทของ
ชนช้ันในสังคมที่มีผลต่อการเมืองการปกครองไทย ซึ่งสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2547:120-122) และ
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551: 59-60) ได้แบ่งชนช้ันระหว่างชนช้ันผู้ปกครองและชนช้ันผู้ถูก
ปกครอง สรุปได้ ดังนี ้
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  ชนชั้นผู้ปกครอง ได้แก่ 
   พระมหากษัตริย์ รูปแบบการปกครองกรุงศรีอยุธยา เป็นรูปแบบการ
ปกครองที่พระมหากษัตริย์ มีพระราชอ านาจเป็นล้นพ้น ดังนั้นสังคมในสมัยอยุธยาจึงเป็นสังคมที่
ขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์โดยตรง โดยทรงอยู่ในฐานะต่างๆ คือ ทรงเป็นเจ้าชีวิต มีพระราช
อ านาจเหนือชีวิตของคนทุกคนในสังคม ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของแผ่นดินทั่ว
ราชอาณาจักร จะทรงพระราชทานที่ดินให้แก่ผู้ใดเนื้อที่เท่าใดก็ได้ ทรงเป็นธรรมราชาโดยเป็นผู้
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และใช้พระราชอ านาจปกปักรักษาสถาบันแห่งพระพุทธศาสนาตลอดจน
ศีลธรรมแห่งศาสนานั้น ทรงเป็นผู้ตราพระราชก าหนดกฎหมายต่างๆและเป็นตุลาการผู้ช้ีขาดขั้น
สุดท้ายในข้อพิพาทและความถูกผิดทั้งปวง 
   ขุนนาง ข้าราชการ ขุนนางในสมัยอยุธยาเป็นผู้มีบทบาทต่อระบบราชการ
ไทยในสมัยนั้นอย่างมาก เพราะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการต่างพระเนตรพระกรรณของ
พระมหากษัตริย์ โดยได้รับพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในสมัยสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถได้ทรงจัดระเบียบการบริหารบ้านเมืองให้รัดกุมและก าหนดต าแหน่งหน้าที่และ
สิทธิพิเศษต่างๆ ของขุนนางไว้ โดยการก าหนดยศ ราชทินนาม ต าแหน่งและศักดินาให้แก่ขุนนาง
ระดับต่างๆ เช่น มียศเป็นเจ้าพระยา พระยา พระ หลวงและขุนเป็นต้น ขุนนางขั้นสูงสุดมี 
10,000 ไร่ ขุนนางขั้นต่ ามีศักดินา 400 ไร่ 

 
รูปที่ 16 บรรดาศักดิ์ช้ันยศขุนนางสมัยอยุธยา 
    
 ขุนนางในสมัยอยุธยายังไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน จะได้รับพระราชทานเพียง
ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภคบริโภคบางอย่าง เช่น หีบเงินใช้ใส่พลู ศาสตราวุธ เรือยาว สัตว์
พาหนะ ไพร่และทาสไว้ใช้สอย ที่ดินท าสวนท าไร่ แต่เมื่ออกจากราชการแล้วต้องคืนให้กับหลวง
ทั้งหมด 
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  ชนชั้นผู้ถูกปกครอง (ชนชั้นสามัญ) ได้แก่ 
   1) ไพร่ คือสามัญชนที่ถูกก าหนดให้ต้องสังกัดมูลนายและถูกเกณฑ์แรงงาน 
ไปท าหน้าท่ีต่างๆ เพราะสังคมสมัยอยุธยาเป็นสังคมที่ต้องอาศัยก าลังคนเป็นหลักในด้านการผลิต 
การป้องกันและการขยายอาณาจักร จึงต้องมีวิธีระดมพล โดยแบ่งก าลังคนให้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าหมู่มูลนาย เดิมไพร่ในสมัยอยุธยาตอนต้น มี 2 ประเภทคือ ไพร่สม (ไพร่สมก าลัง) 
และไพร่หลวง เมื่อถึงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้เริ่มจัดท าสารบัญชีเพื่อเกณฑ์ไพร่พลเข้า
กรมกองต่างๆ โดยมีการก าหนดข้อปฏิบัติที่ชายฉกรรจ์สัญชาติไทยทุกคนเมื่ออายุครบ 18 ปี ต้อง
มาขึ้นทะเบียนเป็นไพร่สม สังกัดมูลนายและถูกส่งไปรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ และครอบครัว
ของขุนนางเป็นเวลา 2 ปี แล้วมาสังกัดเป็นไพร่หลวง เข้ารับราชการตามกรมกองที่สังกัดราชธานี 
เรียกว่า “เข้าเวร” ไพร่เหล่านี้จะต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงโดยเข้าเดือนเว้นเดือน ตาม
ก าหนดปีละ 6 เดือน แต่หากไพร่หลวงผู้ใดมีถิ่นอาศัยอยู่หัวเมืองช้ันนอก จะมีฐานะเป็นไพร่ 
(หลวง) ส่วน ไพร่(หลวง) กองด่าน ไพร่ (หลวง) คงเมือง และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าเวรรับ
ราชการในราชธานี แต่ต้องส่งส่วยมาแทนการเข้าเวรนั้น จึงเกิดไพร่ประเภทท่ี 3 คือไพร่ส่วย 
   2) ทาส เป็นชนช้ันหนึ่งของสังคมในสมัยอยุธยาที่อยู่ในระดับล่างสุดและ
กฎหมายอยุธยาก็ได้ยอมรับการเป็นทาส ซึ่งมีบทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับทาสไว้มากมาย และได้
แบ่งทาสออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
    ก. ทาสสินไถ่ เป็นบุคคลที่มีหนี้สินมากมายจนไม่สามารถหามาชดใช้ได้ 
จึงต้องไปเป็นทาสของเจ้าหนี้หรือกรณีนายเงินน าทาสไปขายให้แก่นายเงินใหม่ แต่ต่อมานายเงิน
ใหม่ไม่พอใจทาสผู้นั้นจะน าไปคืนแก่ผู้ขาย แต่ผู้ขายไม่รับคืน เมื่อเรื่องถึงขั้นฟ้องร้องกันในศาล 
หากผู้ใดน าเงินมาไถ่ทาสผู้นั้นออกจากศาล ทาสนั้นจะตกเป็นทาสสินไถ่แก่ผู้มาไถ่ตน 
    ข. ทาสเกิดในเรือนเบี้ย คือบุคคลที่ก าเนิดขึ้นมาในขณะที่บิดามารดา
เป็นทาส บุตรนั้นจะต้องเป็นทาสต่อไป 
    ค. ทาสได้มาแต่บิดามารดา คือบุตรที่ตามบิดามารดาไปอยู่กับนายเงิน 
ต้องตกเป็นทาสของนายเงินด้วย 
    ง. ทาสท่านให ้คือทาสที่นายเงินคนหนึ่งให้หรือขายให้แก่นายเงินอีกคน
หนึ่ง 
    จ. ทาสอันได้ช่วยเหลือในยามต้องโทษทัณฑ์ คือ นายเงินได้ช่วยเหลือ
ให้ผู้ใดผู้หนึ่งพ้นโทษแผ่นดิน ผู้นั้นจะต้องตกเป็นทาสของผู้ช่วยเหลือ 
    ฉ. ทาสอันได้เลี้ยงมาเมื่อเกิดเหตุทุพภิกขภัย คือเมื่อเกิดความอดอยาก
เนื่องจากเหตุใดก็ตาม เมื่อมีผู้มาช่วยเหลือน าไปเลี้ยงดู จะต้องตกเป็นทาสของผู้เลี้ยงดูนั้น 
    ช. ทาสอันได้ด้วยเชลย หรือทาสเชลย คือทาสที่ถูกจับตัวเป็นเชลยจาก
การท าสงคราม 
 โอกาสที่ทาสจะหลุดจากความเป็นทาส ได้แก่ (ภารดี มหาขันธ์, 2527:17-18) 
    ก. เมื่อนายเงินให้ทาสบวชเป็นภิกษุ หรือสามเณรหรือนางชี ก็ถือได้ว่า
หลุดพ้นจากความเป็นทาส แม้ผู้นั้นจะลาสิกขาบทแล้วจะเอามาเป็นทาสอีกไม่ได้ 
    ข. นายเงินให้ทาสไปท าสงครามแล้วถูกจับเป็นเชลย เมื่อหลุดรอด
ออกมาได้ก็จะพ้นจากความเป็นทาส 
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    ค. ทาสฟ้องนายว่าเป็นกบฏ หากสอบสวนแล้วเป็นตามจริงให้ทาสผู้นั้น
พ้นจากความเป็นทาส 
    ง. นายเงิน พ่อ พ่ีน้องหรือลูกหลานของนายเงินเอาทาสมาเป็นภรรยา 
ให้ทาสผู้นั้นเป็นไท ลูกท่ีเกิดมาให้เป็นไทด้วย 
    จ. ทาสที่ได้รับการไถ่ถอน จะไถ่ถอนตนเอง หรือมีผู้อื่นมาเป็นผู้ไถ่ถอน
ให้ก็ได้ 
   3) ชนชั้นพระสงฆ์ เป็นชนช้ันที่ท าหน้าที่ เป็นตัวเช่ือมระหว่างชนช้ัน
ผู้ปกครองกับชนช้ันผู้ถูกปกครองเข้าด้วยกัน ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ม.ป.ป. อ้างใน
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2547:123)ได้อธิบายชนช้ันพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์ในสังคมอยุธยามีเป็น
จ านวนมากซึ่งด ารงอยู่ได้โดยอาศัยการท าบุญของราษฎร ในคณะสงฆ์นั้นมีทั้งเจ้านายและขุนนาง
ที่เคยเป็นข้าราชการรวมอยู่ด้วย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไพร่ คนในสมัยอยุธยานิยมออกบวชเพราะ
เมื่อบวชแล้วไม่ต้องเสียภาษีและยกเว้นการถูกเกณฑ์แรงงาน มีบางคนที่บวชเพื่อหลบหนีจากการ
ถูกเกณฑ์แรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาต่อพระพุทธศาสนาของไทย เพราะคนที่หนีมาบวชนี้ไม่ได้ศรัทธา
ในพระศาสนาอย่างแท้จริง มีการปฏิบัติพระธรรมวินัยย่อหย่อน ดังนั้นในสมัยของสมเด็จพระ
นารายณ์ ได้ทรงแก้ปัญหานี้โดยจัดให้มีการสอบความรู้พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว 
หากพระสงฆ์รูปใดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ก็จะให้สึกจากสมณเพศและถูกสักเลกเข้าสังกัด
กรมกองในราชการ แต่การจัดสอบความรู้พระสงฆ์นี้  เป็นผลดีต่อพระศาสนาเพราะเป็นการ
ส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาพระปริยติธรรมมีความรู้สูงขึ้นไปด้วย 
   แม้ว่าคณะสงฆ์ จะมีจ านวนสมาชิกไม่มาก แต่ก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อสังคมอยุธยาทั้งในด้านการอบรมศิลปะวิทยาการ และการเข้ามาท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางเชือ่มระหว่างชนช้ันปกครอง (พระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง) กับพวกไพร่หรือสามัญ
ชน นอกจากนี้พิสิฐ เจริญวงศ์ คงเดช ประพัฒน์และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล (2551: 142) ได้
จ าแนกคณะสงฆ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 2 พวก คือ พวกที่บวชตลอดชีวิตซึ่งนับเป็นแกนหลัก
ของคณะสงฆ์ พวกนี้มีจ านวนไม่มากแต่มีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นพวกท่ีมาบวชอยู่ช่ัวคราวซึ่งอาจจะเป็นพวกไพร่ที่
หนีจากเจ้าขุนมูลนายที่กดขี่มาบวชเป็นพระเพื่อให้พ้นจากภยันตราย พวกนี้นับเป็นส่วนต่อเติมที่
ไม่คงที่ นอกจากนั้นคณะสงฆ์ยังเป็นกลุ่มคนที่รวมชนช้ันต่างๆ ในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจาก
สังคมอยุธยาไม่มีการกีดกันว่าชนช้ันไหนจึงจะบวชเป็นพระสงฆ์ได้ 
   นอกจากบทบาทในฐานะผู้น าที่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้ววัดและพระสงฆ์ใน
ในช่วงปลายอยุธยายังมีบทบาทอื่นๆ ที่คล้ายคลึงและแตกต่างจากในช่วงก่อนหน้าน้ัน เช่นวัดเป็น
ที่หลบภัยทางการเมืองของผู้ที่เพลี่ยงพล้ าหรืออยู่ในฐานะที่เสียเปรียบทางการเมือง และพระสงฆ์
รับอาราธนาไปเกลี่ยกล่อมคู่ต่อสู้ทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ยอมจ านนอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 
   สรุปได้ว่าชนช้ันพระสงฆ์เป็นกลุ่มคนในสังคมที่แตกต่างจากชนช้ันอื่นไนแง่
ที่ว่าแม้จะมีจ านวนไม่มาก แต่กระจายไปอยู่ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักรและได้มีส่วน
ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้อบรมศิลปะวิทยาการ วัดจึงเป็น
ศูนย์กลางของประชาชนในชนบทและพระสงฆ์ก็มีฐานะเป็นผู้น าสังคมทางอ้อมที่ส าคัญตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน 
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 ดังนั้นระบบการบริหารราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสรุปแล้วในช่วงต้นได้
สร้างสรรค์ความเจรญิทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโดยใช้ลักษณะการปกครองแบบเทวราชา
พระมหากษัตริย์มีฐานะประดุจสมมุติเทพอันเป็นคติความเช่ือพื้นฐานมาจากลัทธิพราหมณ์และ
ขอมได้รับอิทธิพลนี้และถ่ายทอดมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยา โครงสร้างทางสังคมในสมัยอยุธยา
ประกอบด้วยชนช้ันปกครองคือพระมหากษัตริย์ ขุนนาง ชนช้ันผู้ถูกปกครองได้แก่ไพร่ และทาส 
รวมทั้งพระสงฆ์ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวเช่ือมระหว่างชนช้ันผู้ปกครองกับชนช้ันผู้ถูกปกครองเข้า
ด้วยกัน โดยการปกครองในสมัยอยุธยานี้มีระบบการปกครองโดยใช้จตุสดมภ์เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบราชการให้ด าเนินไปได้ แม้ภายหลังจะมีการปรับปรุงโครงสร้างบ้างแต่ระบบนี้ก็
ยังใช้อยู่จนสิ้นยุคอยุธยาและต่อเนื่องถึงสมัยกรุงธนบุรี 

การเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรี 
 สมัยอาณาจักรธนบุรี บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของ
ชาติจากการเสียเอกราชในสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เวลาไปกับการท าสงคราม
เพื่อกอบกู้เอกราชและสร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองจนเกือบตลอดรัชกาล ประกอบกับ
ทรงครองราชย์สมบัติเพียง 15 ปี ดังนั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและระบบราชการจึงไม่ปรากฏชัดเจน ระบบการปกครองส่วนใหญ่คงเป็นเช่นเดียวกับ
ระบบการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายคือภายหลังการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ 

 ลักษณะท่ัวไปของสมัยกรุงธนบุรี (ภายหลังการเสียกรุง พ.ศ. 2310) 
 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ.2310 พระพิมลธรรมซึ่งพบเห็นความพินาศของ
อาณาจักรอยุธยาด้วยตนเอง ได้บรรยายถึงสภาพสังคมในช่วงนั้นอันเป็นผลกระทบจากการ
สงคราม ดังน้ี(สมเด็จพระวันรัตน์, 2521: 410-412) 
 

  “... มนุษย์สมัยนั น คุมกันเป็นหมู่เป็น
พวก ปล้นชิงเข้าเปลือกเข้าสาน เกลือเป็นอาทิ 
ได้อาหารบ้าง มิได้บ้าง ซูบผอมลง เนื อเลือดก็
ลดน้อยไป รุมรึงอยู่ด้วยทุกข์ยากสาหัส ตายไป
บ้างไม่ตายบ้าง ประชาชนได้ถึงความวิโยค 2 
ประการคือ ญาติวิโยค 1 สมบัติวิโยค 1 ได้
ปราศจากเมตตาจิตซึ่งกันและกัน อันภัยเกิด
แต่ความหิวหากบีบคั นหนักเข้าแล้ว ก็ไม่
สามารถจะเอื อเฟื้อต่อพระพุทธรูปและพระ
ธรรมพระสงฆ์ได้ ได้เลี ยงชีพของตนเองด้วย
ความคับแค้น 
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  ฝ่ายภิกษุทั งหลาย เมื่อไม่ ได้อาหาร
บิณฑบาตจากทายกแล้ว ก็เหนื่อยยากล้าบาก
เข้าได้พากันสึกออกหาเลี ยงชีวิตตามสติก้าลัง 

  บางพวกที่ยังรักษากาสาวพัสตร์อยู่ ก็
อุตสาหะพยุงกายด้วยการแสวงหาน่าเวทนายิ่ง
นัก ได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้าง ก็มีรูปกายวิปริต 
สะพรั่งไปด้วยเกลียวหนังและเส้นเอ็นก็ไม่เป็น
น ้ า หนึ่ ง ใ จ เ ดี ย วกั น ได้ หมดอาลั ย รั กษา
พระพุทธรูปและพระธรรมไว้ไม่ได้ พากัน
ส้าเร็จอยู่ตามสถานอันสมควร 

  ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิทั งหลาย ก็ท้าอันตรายแก่
พระพุทธรูป พระธรรมวินัยไตรปิฎก เมื่อขาด
ความรักษาเสียแล้วก็วินาศไปต่างๆ...” 

 ส่วนมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามายังอยุธยาในช่วงสงครามเสียกรุงและอยู่ต่อมา
จนถึงสมัยธนบุรีได้บรรยายไว้ในท านองเดียวกันซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุคณะบาทหลวงฝรั่งเศส 
(ประชุมพงศาวดาร ภาคที่36,2470 : 206-371)ไว้ว่า 

  “. . . ในระหว่างที่พระยาตากพระเจ้า
แผ่นดินใหม่ ของกรุ งสยาม ได้ทรงท้ า ให้
บ้านเมืองใกล้เคียงกัน สะทกสะท้านกลัวเดชานุ
ภาพไปหมดนั น พวกไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินต้อง
ได้รับความเดือดร้อน ต้องล้มตายวันละมากๆ 
เพราะอาหารการกินอัตคัดกันดารอย่างที่สุด 
  ในปีนี มีคนตายมีจ้านวนมากกว่าเมื่อครั ง
พม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา.ตามวัดตามวาก็ร้าง
ไปหมด เพราะพวกพระสงฆ์ได้หนีทิ งวัดไปสิ น 
ผ้าเหลืองเวลานี ไม่ใครจะมีได้นับถือเหมือนแต่
ก่อนแล้ว และถ้าใครขึ นครองผ้าเหลืองในเวลานี 
ก็ต้องอด การที่เป็นเช่นนี ไม่เฉพาะแต่ในกรุง
และต้าบลใกล้เคียง แต่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จยก
ทัพไปที่ใดก็เป็นเช่นนี ทั่วไป เช่นเมืองพิษณุโลก 
นครราชสีมา เพชรบุรี นครศรีธรรมราชและ
ภูเก็ต เป็นต้น...” 

 นอกจากน้ีสายชล วรรณรัตน์ (2551:30) ได้อธิบายลักษณะของอาณาจักรธนบุรี หลัง
การล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาว่า ในด้านการเมือง เมื่ออาณาจักรอยุธยาล่มสลายและสมเด็จ
พระเจ้าตากสินพยายามที่จะสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาใหม่นั้น ผู้น าทางการเมืองในท้องถิ่นต่างๆ 
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พยายามตั้งตัวเป็นอิสระในรูปของอาณาจักรเล็กๆ ได้แก่พระเจ้าฝางในภาคเหนือ เจ้าพระยา
พิษณุโลกในแถบพิษณุโลก นครสวรรค์ พระยานครศรีธรรมราชในภาคใต้ กรมหมื่นเทพพิพิธใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงสถาปนาอ านาจเหนือหัวเมืองเหนือแถบพิษณุโลก พิจิตร
และหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบเมืองนครราชสีมาได้ในปี พ.ศ. 2311 ปีต่อมาก็ได้
หัวเมืองในภาคใต้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้นครศรีธรรมราชเปลี่ยนฐานะจากการเป็น
เมืองเอกมาเป็นเมืองประเทศราช ผู้ครองนครศรีธรรมราชมีฐานะกษัตริย์ซึ่งปกครองเมือง
ประเทศราชอันมีหัวเมืองในภาคใต้หลายเมืองเป็นบริวาร พ.ศ.2313 และหลังจากนี้ไปก็ต้องท า
สงครามอีกเป็นระยะๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2318-2321 ต้องท าสงครามกับพม่า ซึ่งพยายามจะกลับ
เข้ามามีอิทธิพลในล้านนาไทยและลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา พ.ศ.2322 ได้ตีเมืองจันทร์และในปีสุดท้าย
ก่อนเกิดรัฐประหารกองทัพก็ยกไปตีเขมร 
 จะเห็นได้ว่าตลอดช่วงสมัยกรุงธนบุรี สังคมหาได้อยู่ในสภาวะปกติสุข อย่างไรก็ตาม
หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาเพียงสองปี สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเป็นผู้น าในการสร้าง
อาณาจักรขึ้นใหม่ได้ส าเร็จ หลังจากนี้ทรงด าเนินการฟื้นฟูระบบและสถาบันที่ส าคัญเพื่อสร้าง
เสถียรภาพของอาณาจักร 

 ลักษณะของการเมืองการปกครองแผ่นดินในสมัยกรุงธนบุรี 
 การปกครองสมัยกรุงธนบุรีใช้รูปแบบเดียวกันกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
กล่าวคือ มีองค์พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขของประเทศตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ (นคร พันธุ์ณรงค์, 2524:45-47) 
  การปกครองส่วนกลาง มีอัครมหาเสนาบด2ี ต าแหน่ง คือ 
   1) สมุหนายก(จ้าพระยาจักรีศรีองค์รักษ์) มีหน้าที่ดูแลปกครองหัวเมืองฝ่าย
เหนือและอีสาน เหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรีมีสมุหนายกที่มีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่ง 2 ท่าน คือ เจ้าพระยาจักรี (แขก) และเจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) 
   2) สมุหกลาโหม (เจ้าพระยามหาเสนาบดี) มีหน้าที่ปกครองดูแลหัวเมือง
ฝ่ายใต้แต่ถูกลดอ านาจมาตั้งแต่สมัยกรุศรีอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรีจึงไม่ค่อยมีบทบาทหรือได้รับ
การยกย่องเท่าไรนัก 
  นอกจากน้ียังมีต าแหน่งจตุสดมภ์ซึ่งเป็นเสนาบดีที่มีความส าคัญเช่นกัน คือ 
    2.1) กรมเวียง (พระยายมราช) 
    2.2) กรมวัง (พระยาธรรมาธิกรณ์) 
    2.3) กรมนา (พระยาพิพัฒน์โกษา) 
    2.4) กรมนา (พระยาพลเทพ) 
  เสนาบดีทั้ง 4 ไม่ได้มีเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น ทางกรุงธนบุรียังแต่งตั้ง
จตุสดมภ์ทั้ง 4 ตามหัวเมืองพระยามหานครโดยทั่วไปด้วย 
  นอกจากความรับผิดชอบตามช่ือของกรมแล้วกรมวังยังท าหน้าที่เกี่ยวกับศาลใน
นามของพระมหากษัตริย์ และแต่ละกรมมีสิทธิจัดตั้งศาลของตนเองเพื่อใช้พิจารณาคดีเฉพาะ
เรื่องของแต่ละกรม 
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  การปกครองส่วนภูมิภาค สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
   1) หัวเมืองชั้นใน ได้แก่หัวเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่รอบๆ พระนครมีจ่าเมืองเป็น
หัวหน้าผู้ปกครองหรือเรียกอีกอย่างว่าผู้รั้ง และมีคณะกรรมการเมืองประกอบด้วย แพ่ง  (ศาล) 
และศุภมาตรา (ภาษี) อ านาจการบังคับบัญชาเป็นของจตุสดมภ์จากเมืองหลวงเข้าควบคุมใกล้ชิด 
หัวเมืองช้ันใน ได้แก่ เมืองพระประแดง เมืองนนทบุรี เมืองสามโคก (ปทุมธานี) เป็นต้น 
   2) หัวเมืองชั้นนอก ตั้งอยู่ไกลพระนครออกไป แบ่งเป็นหัวเมืองช้ันเอก โท 
ตรี และจัตวา ตามขนาดและความส าคัญ มีเจ้าเมืองปกครองที่มาจากเช้ือพระวงศ์หรือได้รับการ
แต่งตั้งจากเมืองหลวงหรือขุนนางผู้ใหญ่ที่มีอ านาจบังคับบัญชาราชการภายในเมืองได้เต็มที่ และ
มีคณะกรรมการเมอืงที่ส่งมาจากเมอืงหลวง เช่น คณะแพ่ง ศุภมาตรา และจตุสดมภ์ เป็นต้น เพื่อ
มาช่วยราชการ เนื่องจากหัวเมืองช้ันนอกนี้จะมีเมืองเล็กๆ อยู่ภายใต้การปกครองด้วย 
   3) เมืองประเทศราช สมัยกรุงธนบุรีให้ด าเนินการปกครองเหมือนสมัยกรุศรี
อยุธยา คือ เมืองประเทศราชมีหน้าที่ส่งต้นไม้ เ งินต้นไม้ทองและบรรณาการมาถวาย
พระมหากษัตริย์ในเมืองหลวง และเมื่อเมืองหลวงมีสงครามสามารถจะเกณฑ์ทหารและขอเสบียง
อาหารจากเมืองประเทศราชได้ตามสมควร เมืองประเทศราชนี้ได้แก่ เชียงใหม่ ล้านช้าง หลวง
พระบาง เวียงจันทร์และจ าปาศักดิ์ เขมร นครศรีธรรมราชและเมอืงปัตตานี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมืองนครศรีธรรมราชไม่นับว่าเป็นเมืองประเทศราช แต่มาในสมัยกรุงธนบุรีถูกยกให้เป็นเมือง
ประเทศราชเพื่อช่วยควบคุมหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมด 
  การปกครองส่วนท้องที่ การปกครองส่วนท้องที่ในสมัยกรุงธนบุรียังคงใช้พระราช
ก าหนดเดิมเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ(มาตยาอิงคนารถและคณะ, 2529:107) 
   3.1) บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า 
   3.2) ต าบลมีก านันเป็นหัวหน้า 
   3.3) แขวงมีหมื่นแขวงเป็นหัวหน้า 
   3.4) เมืองมีเจ้าเมืองหรือผู้รั้งเป็นหวัหน้า 
 ดังนั้นสมัยกรุงธนบุรี จึงเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยแห่งการแตกสลายของ
อาณาจักรและสมัยของการฟื้นฟูอาณาจักรขึ้นมาใหม่ ระยะเวลา 15 ปีของสมัยกรุงธนบุรีนี้เริ่ม
ขึ้นในลักษณะที่สังคมเต็มไปด้วยความปั่นป่วนเนื่องจากสงคราม และสิ้นสุดลงด้วยปัญหา
การเมืองภายใน สมเด็จพระเจ้าตากสินแม้จะฟื้นฟูระบบและสถาบันต่างๆ ขึ้นมาใหม่ได้ แต่
อาณาจักรยังมีปัญหาอีกมาก พระองค์จึงไม่สามารถเสริมสร้างฐานอ านาจและบารมีให้แข็งแกร่ง
และเป็นที่ยอมรับพอท่ีจะรักษาพระราชอ านาจไว้ได้ 
 
การเมืองการปกครองไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 สถานการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ มีท้ังความสืบเนื่องในลักษณะที่สืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ขณะเดียวกันสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงอุบัติขึ้น
ตามสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดังกล่าวนี้นับเป็นยุคสมัยที่
ประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์ถึงสองครั้งนับจากสภาวะวิกฤตจากการเสียกรุงศรีอยุธยาใน     
พ.ศ. 2310 และอีกช่วงหนึ่งคือการกอบกู้สถานการณ์จากความวุ่นวายในปลายสมัยพระเจ้ากรุง
ธนบุรี นับจาก พ.ศ. 2325 เป็นต้นมาจึงเป็นยุคสมัยแห่งการสถาปนาความมั่นคงแห่งรัฐ การจัด
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ระเบียบสังคม และการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเป็นส าคัญจวบจนถึง
ปัจจุบันโดยมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในแต่ละสมัยซึ่งผู้เขียนได้แบ่งระบบการบริหารราชการเป็น 3 
ช่วงเวลา ประกอบด้วยการเมืองการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเมืองการปกครอง
สมัยรัชกาลที่ 5 และการเมืองการปกครองสมัยการปกครองตามรัฐธรรมนูญ มีสาระส าคัญแต่ละ
ช่วง ดังนี ้
 การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551: 62) ได้อธิบายถึงสภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่า 
กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นเป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ. 2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งได้ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่ง
กรุงเทพ ในด้านการเมืองการปกครองยังคงเป็นไปตามแบบสมัยกรุศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี คือ
พระมหากษัตริย์ทรงมีอ านาจสูงสุดและได้เพิ่มความเหมาะสมเพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนและ
เป็นธรรมแก่ราษฎรมากขึ้นโดยได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
บริหารบ้านเมือง 3 ชุด เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” มีตราคชสีห์ ราชสีห์ และบัวแก้ว การ
ประทบัตราดังกล่าวเป็นเครื่องแสดงให้เห็นขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรและ
ใช้เป็นกฎหมายปกครองบ้านเมืองจนถึงกลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงเป็นแบบ
สมัยอยุธยา นั่นคือการแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วนคือการปกครองส่วนกลางหรือราชธานี
และการปกครองส่วนภูมิภาค มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ (ประจักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2543: 46-47) 
  การปกครองราชธานี มีอัครเสนาบดี 2 ต าแหน่ง คือเจ้าพระยามหาเสนาเป็น
ผู้บังคับบัญชาสมุหกลาโหม และเจ้าพระยาจักรีเป็นผู้บังคับบัญชาสมุหนายก กับเสนาบดีอีก 4 
ต าแหน่งท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาจตุสดมภ์คือ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา 
   1) สมุหกลาโหม เป็นผู้ควบคุมดูแลงานด้านทหาร และมีอ านาจบังคับบัญชา
ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารในหัวเมืองฝ่ายใต้ 
   2) สมุหนายก เป็นผู้ควบคุมดูแลงานด้านพลเรือนและจตุสดมภ์ มีอ านาจ
บังคับบัญชาท้ังฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารในหัวเมืองฝ่ายเหนือ 
   3) กรมเวียง มีเจ้าพระยายมราชเป็นเสนาบดีดูแลภายในพระนครหรือราช
ธานีและบังคับบัญชาศาลพิจารณาความผิดอุกฉกรรจ์มหัตโทษ 
   4) กรมวัง มีเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์เป็นเสนาบดีดูแลในพระราชวัง รวมทั้งมี
อ านาจในการช าระคดีความ นั่นคือศาลทุกศาลที่ไม่ได้สงักัดกรมกองอื่นทั่วราชอาณาจักรให้ข้ึนตอ่
กรมวังอันรวมถึงการส่งยกกระบัตรออกไปยังหัวเมืองต่างๆ ด้วย 
   5) กรมคลัง มีเจ้าพระยาพระคลังเป็นเสนาบดี ดูแลเกี่ยวกับพระราชทรัพย์ 
ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และมีอ านาจบังคับบัญชาหัวเมืองภาคตะวันออก 
   6) กรมนา มีเจ้าพระยาพลเทพเป็นเสนาบดีดูแลรักษานาหลวง เก็บภาษีข้าว 
พิจารณาคดี อันเกี่ยวกับท่ีนาและสัตว์ที่ใช้ในกิจการท านา 
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  การปกครองส่วนภูมิภาค ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงให้สมุหกลาโหมควบคุมดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ สมุหนายกควบคุมดูแลหัวเมืองฝ่าย
เหนือ และกรมคลังควบคุมดูแลหัวเมืองฝ่ายตะวันออก และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้าฯ ได้มีการตัดทอนอ านาจเจ้าเมืองต่างๆ ลง โดยการดึงอ านาจการแต่งตั้งข้าราชการต าแหน่ง
ส าคัญๆ อันเป็นอ านาจของเจ้าเมืองคืนสู่ส่วนกลาง หมายความว่าต าแหน่งเจ้าเมืองจะถูกแต่งตั้ง
โดยกษัตริย์ ส่วนอ านาจในการแต่งตั้งปลัดและข้าราชการอื่นที่เคยเป็นของเจ้าเมืองให้ตกเป็น
อ านาจของสมุหนายก สมุหกลาโหม หรือเสนาบดีกรมคลังแล้วแต่กรณีว่าหัวเมืองนั้นอยู่ในการ
ควบคุมดูแลของใคร 
  ในหัวเมืองจะมีการแบ่งออกเป็นหัวเมืองเอก หัวเมืองโท หัวเมืองตรี และหัวเมือง
จัตวา ซึ่งหัวเมืองจัตวาเป็นหัวเมืองเล็กใกล้ราชธานี มีผู้รั้งเป็นเจ้าเมืองปกครอง ต่อมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ได้ทรงเพิ่มต าแหน่ง “ผู้ก ากับ
ราชการ” ซึ่งมีฐานะสูงกว่าเสนาบดีเพื่อท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่เสนาบดีในกรมต่างๆ 
แทนพระมหากษัตริย์ 
  การปกครองหัวเมืองประเทศราชทรงเอาแบบอย่างจากอยุธยา นั่นคือมีการ
แต่งตั้งบุคคลที่จงรักภักดีและยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์เป็นเจ้าเมืองและให้ปกครองกันเอง ซึ่ง
ทางกรุงเทพจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องบริหารปกครองภายในเมืองประเทศราช แต่เมืองประเทศ
ราชจะต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการมากรุงเทพ เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความสวามิภักดิ์ตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 
  วิธีการที่ ใ ช้ในการควบคุมหัวเมือง ช้ันนอกให้มีความจงรักภักดีต่อองค์
พระมหากษัตริย์และราชบัลลังก์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
กระท าโดยผ่านพิธีการ ดังต่อไปนี้ (ไพบูลย์ ช่างเรียน, 2520:75) 
   1) พระมหากษัตริย์ส่งข้าราชการจากส่วนกลางคือ ยกกระบัตร (Public 
Prosecutor) ซึ่งข้ึนตรงต่อพระมหากษัตริย์ ไปประจ ายังหัวเมืองต่างๆ โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมายและเป็นผู้คอยสอดส่องดูแลการบริหารหัวเมืองของเจ้าเมืองเพื่อรายงานต่อ
พระมหากษัตริย์ ท าให้เจ้าเมืองในหัวเมืองนั้นๆ ไม่สามารถกระท าการใดๆ ที่เป็นภัยต่อราช
บัลลังก์ได้ 
   2) การใช้ระบอบนางต้องห้าม (Royal Harem) คือหากเจ้าเมืองมีธิดาก็จะ
ส่งไปเป็นนางสนมหรือนางต้องห้ามของพระมหากษัตริย ์ซึ่งเป็นการสร้างสมัพันธ์ระหว่างเจ้าเมอืง
และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นตัวประกันไม่ให้เจ้าเมืองผู้เป็นบิดาท าการทรยศ ในทางกลับกัน
ธิดาที่ส่งมาเป็นนางต้องห้ามในราชวังก็จะล่วงรู้เหตุการณ์บ้านเมืองภายในพระราชวังจึงอาจเป็น
ไส้ศึกได้เช่นกัน 
   3) การถือน้ าพิพัฒน์สัตยา (Drinking the Water of Allegiance) โดย
บังคับให้เจ้าเมืองทุกคนต้องเข้าร่วมประเพณีนี้ ซึ่งเป็นพิธีที่ใช้ความเช่ือทางศาสนาเป็นเครื่องมือ
ให้ผู้ดื่มเกรงกลัวภัยอันอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นการผิดค า
สาบานท่ีให้ไว้ 
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   4) วิธีลงโทษท่ีร้ายแรง (Negative Sanction) คือพระมหากษัตริย์ทรงมีพระ
ราชอ านาจเป็นล้นพ้นในการลงโทษผู้ที่คิดกบฏ และโทษของการก่อกบฏก็เป็นโทษที่ร้ายแรง เช่น 
ประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตร การริบราชบาตรคือยึดทรัพย์สมบัติ ศักดินา ลูกเมีย และต าแหน่ง 
 ระบบราชการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก็ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสมัยอยุธยาที่ใช้
มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นั่นคือระบบมูลนาย อันหมายถึงผู้ที่รับมอบหมายให้
ควบคุมและบังคับบัญชาก าลังคนที่เป็นไพร่ มูลนายจะมีการแบ่งเป็นระดับการบังคับบัญชา โดย
มูลนายที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของมูลนายที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่า 
มูลนายแต่ละระดบัจะมตี าแหน่ง บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม และศักดินาเป็นเครื่องก าหนดสทิธิและ
หน้าท่ี มูลนายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ(อัจฉราพร กมุทพิศมัย,2551:294) 
  1) มูลนายโดยก าเนิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “สกุลยศ” และ “ราช
อิสริยยศ” ส าหรับสกุลยศเป็นยศที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด ประกอบด้วย เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และ
หม่อมเจ้า ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ จึงมีการเพิ่มยศ หม่อมราชวงศ์ และ
หม่อมหลวง แต่เมื่อพ้นจากหม่อมหลวงก็จะสิ้นสุดสกุลยศ และมีสิทธิเพียงเติมค าว่า “ณ อยุธยา” 
ต่อท้ายนามสกุลเพื่อเป็นเครื่องบ่งช้ีว่าเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรี ส่วนอิสริยยศเป็นยศ
ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย ์อิสริยยศไดแ้ก่ กรมพระยา กรมหลวง กรมขุน และกรม
หมื่นผู้ที่ได้รับพระราชทานอิสริยยศเรียกว่า “ทรงกรม” 
  2) มูลนายโดยต าแหน่ง หมายถึง กลุ่มผู้ปกครองที่มีต าแหน่งทางราชการ มูลนาย
ประเภทนี้จึงอาจเป็นได้ทั้งมูลนายโดยก าเนิด นั่นคือความเป็นมูลนายขึ้นอยู่กับต าแหน่งไม่ใช่
ฐานะหรือชาติก าเนิด ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยา เจ้าพระยา พระยา ขุน หลวง หมื่น โดยมีศักดินา
ก ากับ 
 จะเห็นได้ว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระบบราชการมีการเปิดโอกาสให้สามัญ
ชนเข้ามารับราชการได้ โดยมิได้กีดกันต าแหน่งเฉพาะลูกหลานของขุนนางดังที่เคยกระท ามา 
ทั้งนี้เพราะเป็นระยะก่อร่างสร้างเมืองซึ่งรัฐต้องการบุคคลเข้ามาท างาน ประกอบกับจ านวนขุน
นางที่มีอยู่เดิมมีจ านวนไม่เพียงพอ 
 จวบจนครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยนี้บ้านเมืองเริ่มได้รับอิทธิพลจากภัยคุกคาม
ของมหาอ านาจตะวันตกและลัทธิล่าอาณานิคมจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการปกครองให้
ทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนั้น โดยรับเอาแนวคิดจากประเทศตะวันตกเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพทางการบริหารและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากตะวันตก จึงได้มี
การจ้างชาวต่างประเทศเข้ารับราชการในกรมกองต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษาและจัดวางระบบการ
ปฏิบัติงาน นอกจากน้ันยังจ้างชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกงสุลไทยในต่างประเทศอีกด้วย 
 การปรับปรุงการเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 4 ท าได้ไม่มากนักเนื่องจากได้ทรง
สวรรคตเสียก่อนแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 
 จะเห็นได้ว่าการเมืองการปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นจะมีลักษณะ
แบบสมัยกรุงศรีอยุธยา มีโครงสร้างการปกครองยังคงยึดตามแบบฉบับในสมัยของสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนารถคือ เป็นแบบจตุสดมภ์ มีอัครมหาเสนาบดี 2 ฝ่ายคือ สมุหนายกซึ่งดูแลบังคับ
บัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือ และสมุหกลาโหมดูแลบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ นอกจากนี้ยังมีระบบ
มูลนายซึ่งเป็นระบบแบ่งกลุ่มชนได้อย่างน้อย 3 กลุ่มคือ มูลนาย ไพร่และทาส 
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 การเมืองการปกครองไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประสูติในปี พ.ศ. 2396 พระองค์
ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2411 จนถึง พ.ศ. 2453 รวมระยะเวลาในการครองราชย์ทั้งสิ้น 42 
ปี และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ปกครองบ้านเมืองนั้น พระองค์ได้
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศอย่างมากมาย ตลอดจนท าให้ประเทศสยาม (ช่ือใน
ขณะนั้น) เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายไปท่ัวโลกในบรรดาชาติมหาอ านาจในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการเมืองการปกครอง 
 สภาพทั่วไปของการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 
 ก่อนสมัยของรัชกาลที่ 5 นั้น พระองค์ท่านนั้นได้ใช้ระบบจตุสดมภ์ ซึ่งเป็นระบบ
บริหารที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมระยะเวลาในการใช้ระบบนี้กว่า 300 ปี จนกระทั่งถึง
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสก าลังออกล่าเมืองขึ้นในแถบนี้ 
พระองค์ทรงเห็นว่าการเมืองการปกครองที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมจนอาจเปน็ช่องทางน าไปสู่การถูกลา่
เป็นเมืองขึ้นได้ และความไม่เหมาะสมของการเมืองการปกครองก็มีอยู่หลายประการด้วยกันคือ
(ณรงค์ พ่วงพิศ, 2532: 114-115) 
  1)เขตแดนไม่แน่นอน การมีเขตแดนไม่แน่นอนอาจเป็นช่องทางให้อังกฤษซึ่ง
ครอบครองพม่า มลายู และฝรั่งเศสซึ่งครอบครองญวน ลาว และเขมรในเวลานั้น ฉวยโอกาส
ผนวกเอาดินแดนของไทยไปเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจท้ังสองก็เป็นได้ 
  2)ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหาร การยึดเอาการเมืองการปกครองแบบเก่า
ซึ่งมีการแบ่งแยกเป็นหัวเมืองช้ันใน หัวเมืองช้ันนอก และเมืองประเทศราช ตลอดจนมีการแบ่ง
หัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นกับมหาดไทย (สมุหนายก) และหัวเมืองฝ่ายใต้ขึ้นกับสมุหกลาโหม และเมือง
ตะวันออกตามปากน้ าขึ้นกับกรมเจ้าท่า ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity 
of Command) ก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาในการรักษาระเบียบแบบแผนทางการ
ปกครองให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ปัญหาในเรื่องการประสานงาน ท าให้เกิดความขัดแย้งในเรื่อง
ความคิดเห็น เกิดความสิ้นเปลืองเจ้าหน้าท่ีและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นเนื่องจากท างานซ้ าซ้อนกัน 
  จากสภาพปัญหาโดยรวมดังกล่าว รัชกาลที่ 5 ท่านจึงทรงปรับปรุงการแก้ไข
ปัญหาการบริหารบ้านเมืองทั้งกิจการภายนอกและกิจการภายในประเทศ โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงการเมืองการปกครอง พอสรุปได้ ดังนี้ (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2559:14-15) 
   1) ลักษณะการบริหาร 
    1.1) การเมืองการปกครองส่วนกลาง  แบ่งการบริหารออกเป็น
กระทรวงต่างๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่แต่ละกระทรวงเป็นสัดส่วน โดยมีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
แต่ละกระทรวง ยกเลิกต าแหน่งอัครมหาเสนาบดีทั้ง 2 คือ สมุหกลาโหมและสมุหนายก จัดให้มี
ระบบเงินเดือนข้าราชการได้รับแบบเดียวกันทุกกระทรวงที่ตั้งขึ้น กระทรวงที่ตั้งขึ้นมี 12 
กระทรวงคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัง 
กระทรวงเมือง กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงยุทธนาธิการ กระทรวงธรรมการ กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงมุรธาธิการ ต่อมายุบ
กระทรวงยุทธนาธิการและกระทรวงมุรธาธิการไปรวมกับกระทรวงอื่น 
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    1.2) การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาค  จัดให้มีการบริหารแบบ 
“เทศาภิบาล” แบ่งเขตการเมืองการปกครองออกเป็นมณฑลเทศาภบิาล และในแต่ละมณฑลแบง่
ออกเป็นเมือง เมืองแบ่งเป็นอ าเภอ (แขวง) อ าเภอแบ่งเป็นหมู่บ้าน โดยออกเป็นพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองส่วนท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ.2440) และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองส่วน
ท้องที่ พ.ศ. 2457 
    1.3) การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดให้มีการบริหารแบบ
สุขาภิบาล ได้แก่สุขาภิบาลกรุงเทพและสุขาภิบาลหัวเมือง (แห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอม 
จังหวัดสมุทรสาคร) ซึ่งปรากฏว่าเป็นการบริหารที่ได้ผลดี ต่อมาจึงได้ออกพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2458 โดยแบ่งสุขาภิบาลออกเป็น 2 ประเภทคือ สุขาภิบาลเมือง และสุขาภิบาล
ท้องที ่
  สภาพเศรษฐกิจ ในยุคนี้เศรษฐกิจหลักยังคงเป็นการเกษตรกรรมโดยอาศัย
ธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการขุดคลองท าชลประทาน และใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการเกษตร เช่น มีการน า
เครื่องจักร และปุ๋ยมาใช้ เป็นต้น ด้านการอุตสาหกรรมยังไม่เจริญก้าวหน้าเพราะภาษีอากรขาเข้า
ถูกก าหนดโดยสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับนานาประเทศ ทรงโปรดให้มีการพัฒนาระบบการเก็บ
ภาษีอากรใหม่โดยการจัดตัง้หอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในพระบรมมหาราชวังและตราพระราชบัญญัติ
ส าหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2416 เพื่อท าหน้าท่ีรวบรวมเงินภาษีอากรทั่วประเทศ ซึ่ง
เดิมมีกรมต่างๆ ท าหน้าท่ีอยู่หลายกรมให้มารวมอยู่ในที่เดียว จึงท าให้รายได้ของแผ่นดินเพิ่มทวี
ขึ้นอย่างมาก สามารถน ารายได้มาใช้ในการท านุบ ารุงประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการตัดถนนเพิ่ม
จากเดิมอีกหลายสาย เช่น ถนนสุรวงศ์ ถนนเยาวราช ถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินนอก 
เป็นต้นและยังโปรดให้สร้างโรงพยาบาล รถราง รถไฟ ไปรษณีย์โทรเลขและโทรศัพท์ เพื่ อให้
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อค้าขายและการส่งข่าวคราวถึงกัน ส าหรับการค้ากับ
ต่างประเทศ สินค้าออกที่ส าคัญก็คือผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศทาง
ตะวันตกอย่างมาก ได้โปรดให้มีการพิมพ์ธนบัตรใช้เป็นครั้งแรกจึงท าให้การค้าขายสามารถท าได้
สะดวกปลอดภัยยิ่งข้ึน 
  สภาพสังคม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้มีการเลิกทาส โดยการเริ่มประกาศใช้
พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาส-ลูกไท พ.ศ.2417 ซึ่งมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้
เวลานานถึง 20 ปี ระบบทาสจึงหมดไปจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังทรงโปรดให้มีการเลิกไพร่
อย่างมีขั้นตอน เพราะไพร่นับเป็นกลุ่มคนไทยจ านวนมากในสังคมไทยขณะนั้น ผลจากการเลิก
ทาสและไพร่ ท าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ เป็นการยอมรับความ
เท่าเทียมกันของคนซึ่งเป็นแนวคิดของชาติตะวันตก และเพื่อยังคงระบบการควบคุมก าลังพลไว้
ส าหรับป้องกันประเทศ และรองรับความเป็นไทของคนเหล่านี้ จึงเกิดระบบทหารแบบตะวันตก
โดยมีการชักจูงให้ไพร่สมัครเข้ารับราชการทหาร ก่อให้เกิดทหารอาชีพข้ึน คือชายฉกรรจ์เมื่ออายุ
ครบ 18 ปีบริบูรณ์จะต้องถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารแทนการเป็นไพร่ จึงนับว่าเป็นการรวม
อ านาจเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่แทนการปล่อยให้บรรดาเจ้าขุนมูลนายควบคุม
ก าลังพลอย่างแต่ก่อน จากการด าเนินการดังกล่าวจึงมีการจัดกองทัพสมัยใหม่ขึ้น คือมีทั้งทหาร
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ประจ าการ และทหารกองเกิน จึงเกิดมีกองทัพแห่งชาติที่ศูนย์กลางของอ านาจบังคับบัญชา
รวมกันที่ส่วนกลางแต่เพียงแห่งเดียวขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย 
  ด้านการศึกษา มีการส่งเสริมการศึกษาอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย เริ่มด้วย
การตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้การศึกษาแก่พระบรมวงศานุวงศ์และบุตร
หลานข้าราชการ ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนพระต าหนักเดิมสวนกุหลาบ มีการจัดตั้งโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงขึ้น ต่อมาคือโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและกลายมาเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพื่อท าหน้าที่ฝึกหัดคนเพื่อเข้ารับราชการตามแบบแผนใหม่แบบ
ตะวันตก และได้มีการจัดตั้งโรงเรียนส าหรับราษฎรขึ้นอีกหลายแห่งโดยให้สถานที่ของวัดเป็น
โรงเรียน แห่งแรกคือโรงเรียนวัดมหรรณพาราม นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สามัญชนสามารถ
เลื่อนฐานะทางสังคมของตนเองได้โดยผ่านการศึกษา คือเมื่อมีการศึกษาก็สามารถเข้ารับราชการ
ได้ เพราะการเข้ารับราชการในสมัยนี้ใช้พิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก นอกจากนี้ยัง
ได้ส่งเสริมให้มีการจัดสง่นักเรียนไปเรยีนยังต่างประเทศเพื่อน าความรู้และวิทยาการอันทันสมยัมา
เผยแพร่เพื่อสร้างชาติให้ทันสมัยทัดเทียมกับชาติตะวันตก 

 โครงสร้างการเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มีสถาบันและ
โครงสร้างทางการบริหารที่สมควรกล่าวถึงซึ่งธารทอง ทองสวัสดิ์ (2558: 23-25)และเสน่ห์ จุ้ยโต 
(2559: 19)ได้อธิบายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงสร้างการบริหารราชการและการแยก
สถาบันทหารกับพลเรือนออกจากกันสามารถสรุปไว้ดังต่อไปนี้ 

 พระมหากษัตริย์ 
  พระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังทรงอยู่ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีอ านาจโดยสมบูรณ์ทั้งในทางนิตินัย บริหาร และตุลาการ การตั้ง
กระทรวงและมณฑลขึ้นโดยมีเสนาบดีและข้าหลวงเทศาภิบาลไปปกครองบังคับบัญชานั้น
เสนาบดีและข้าหลวงเทศาภิบาลก็เพียงอยู่ในฐานะผู้แทนพระองค์รับพระราชภาระไปบริหารและ
ดูแลกิจการต่างพระเนตรพระกรรณ รับมอบอ านาจไปสั่งการแก่หน่วยงานในสังกัดได้ภายใน
ขอบเขตที่ก าหนด และต้องรายงานกิจการในหน้าที่ตามสายงานจนถึงพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้
ทรงใช้อ านาจสูงสุด 
  นอกจากน้ีรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ทรงจัดตั้งสภาที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ในพ.ศ.
2417 โดยโปรดให้มีสภาที่ปรึกษา 2 สภา คือ 
   1) สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) ท าหน้าที่ถวาย
ค าแนะน าในการออกกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 10-20 คนโดยการคัดเลือกจากผู้ที่
มีความสามารถท้ังที่เป็นบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ 
   2) สภาที่ปรึกษาในพระองค์ (Privy Council) ท าหน้าที่ถวายค าปรึกษาหา
ข้อมูลต่างๆ ตามที่พระมหากษัตริย์มอบหมาย จ านวนที่ปรึกษาในพระองค์นี้ไม่มีก าหนดแน่นอน 
ต่อมาได้ทรงยกเลิกและได้ตั้งคณะรัฐมนตรีสภาขึ้นแทน 
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  โครงสร้างการเมืองการปกครอง 
   1) การจัดโครงสร้างบริหารราชการส่วนกลาง 
    1.1) กระทรวงมหาดไทย บังคับบัญชามณฑลและหัวเมืองทั้งปวง มี
หน้าท่ีก ากับการงานปกครองตลอดพระราชอาณาเขต (ยกเว้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่ง
อยู่ในหน้าที่กระทรวงนครบาล) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับกระแสพระบรมราช
โองการหรือพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการปกครองให้มีความสงบเรียบร้อย ความเจริญ และ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน สั่งไปยังมณฑลและหัวเมืองต่าง ๆ และรับใบบอกจากมณฑล
และหัวเมืองนั้นมากราบบังคมทูล หรือพิจารณาด าเนินการเองตามอ านาจที่ได้รับมอบหมายจาก
พระมหากษัตริย์ 
    1.2) กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ก ากับการเกี่ยวกับการทหาร รับกระแส
พระบรมราชโองการหรือพระบรมราโชบายเกี่ยวกับราชการทหาร เพื่อรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็น
เป็นสุขปราศจากสรรพภยันตราย สั่งไปยังมณฑลและเมืองทั้งปวงทั่วพระราชอาณาเขตและรับใบ
บอกรายงานการทหารมากราบบังคมทูล หรือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจที่ได้รับมอบจาก
พระมหากษัตริย์ 
    1.3)  ก ร ะ ท ร ว ง อื่ น  ๆ  ( น อ ก จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย แ ล ะ
กระทรวงกลาโหม) มีหน้าที่บริหารราชการตามสาขางานหรือลักษณะหน้าที่การงานที่ก าหนดไว้ 
เช่น กระทรวงต่างประเทศบริหารงานเฉพาะการต่างประเทศ กระทรวงนครบาลบริหารงาน
ปกครองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระทรวงเกษตราธิการบริหารงานกสิกรรม ป่าไม้ 
เหมืองแร่ และการค้าขาย กระทรวงธรรมการบริหารงานเกี่ยวกับการศาสนาและการศึกษา เป็น
ต้น กระทรวงที่มีหน้าที่บริหารงานเฉพาะสาขาตามลักษณะหน้าที่การงานดังกล่าว มีอ านาจสั่ง
การในเรื่องตามหน้าท่ีของกระทรวงนั้นไปยังมณฑลด้วย 
   กระทรวงต่าง ๆ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีปลัดทูลฉลองเป็น
ผู้บังคับบัญชารองจากเสนาบดีอย่างไรก็ดี ในระยะเริ่มตั้งกระทรวงใหม่ กระทรวงอื่น ๆ นอกจาก
กระทรวงมหาดไทยยังไม่พร้อมที่จะจัดการเมืองการปกครองแผนกของกระทรวงนั้น ๆ ออกไปถึง
หัวเมืองได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด ารัสสั่งให้กระทรวงมหาดไทย
ลงมือจัดการท านุบ ารุงหัวเมืองแทนแผนกกระทรวงอ่ืนไปก่อน ท าให้หน้าที่กระทรวงมหาดไทยใน
ตอนนั้นกว้างขวางมาก 
   2) การจัดโครงสร้างบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 
    2.1) มณฑล เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ก ากับตรวจ
ตราการเมืองการปกครองของเมืองต่าง ๆ ภายในมณฑลนั้น มณฑลอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
โดยตรงของกระทรวงมหาดไทย แต่ก็ต้องบริหารราชการตามค าสั่งของกระทรวงอื่นในราชการอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกระทรวงนั้น ๆ ด้วย โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานงานและ
อ านวยการไปในขณะเดียวกันมณฑลมีข้าหลวงเทศาภิบาล (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสมุหเทศาภิบาล) 
เป็นผู้บริหารสูงสุดในมณฑล และมีข้าราชการของแผนกการต่าง ๆ ประจ าอยู่ที่มณฑลด้วย 
    2.2) เมือง (ในรัชกาลที่ 6 เรียกจังหวัด) เป็นหน่วยบริหารราชการส่วน
ภูมิภาครองลงมาจากมณฑลโดยรวมอ าเภอหลายอ าเภอจัดตั้งเป็นเมือง เมืองเป็นหน่วยงานที่
ก ากับดูแลควบคุมการเมืองการปกครองของอ าเภออีกช้ันหนึ่งเมืองมีผู้ว่าราชการเมืองเป็น
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ผู้บริหารสูงสุดในเมือง และมีกรมการเมืองในท าเนียบ (ข้าราชการประจ า) เป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการเมืองในการเมืองการปกครองในเมืองกับมีกรมการเมืองนอกท าเนียบ (ตั้งจากประชาชน
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคหบดีในท้องที่) เป็นท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการเมืองในการเมืองการปกครอง 
    2.3) อ าเภอ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เล็กที่สุด เป็นหน่วย
ที่ติดต่อกับประชาชนในท้องที่ต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอน้ัน 
    2.4) ต าบล เป็นเขตท้องที่ที่รวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน มี
ก านันซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้นเลือกกันเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าต าบล ท าหน้าที่ประสาน
ระหว่างประชาชนกับอ าเภอและช่วยเหลือให้การเมืองการปกครองของอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวกับ
ประชาชนต าบลนั้นส าเร็จด้วยดียิ่งข้ึน 
    2.5) หมู่บ้าน เป็นเขตท้องที่ท่ีรวมครัวเรือนหลายครัวเรือน มีผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งประชาชนในท้องที่นั้นเลือกขึ้นมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านท าหน้าที่ช่วยก านันในการ
ประสานระหว่างประชาชนกับอ าเภอ และช่วยให้การเมืองการปกครองของอ าเภอในส่วนที่
เกี่ยวกับประชาชนในหมู่บ้านนั้นส าเร็จด้วยดียิ่งข้ึน 
   3) การจัดโครงสร้างการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   สุขาภิบาล เป็นรูปแบบการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกที่ได้
ตั้งขึ้นในประเทศ เป็นการแบ่งแยกอ านาจให้ท้องถิ่นบริหารราชการได้เองบางส่วน สุขาภิบาลมี
หน้าที่บริหารกิจการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ป้องกันและรักษาความเจ็บไข้ การ
บ ารุงรักษาทางไปมา และเพิ่มหน้าที่ของสุขาภิบาลอีกในปี พ.ศ. 2458 ให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ทะเบียนทั้งปวงด้วย เช่น ทะเบียนคนเกิด คนตาย เป็นต้น สุขาภิบาลมีรายได้จากภาษีโรงร้าน
และผลประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก่สุขาภิบาล 
   สุขาภิบาลมี 2 ประเภท คือ สุขาภิบาลเมืองและสุขาภิบาลท้องที่ (เดิม
เรียกว่า “สุขาภิบาลส าหรับต าบล”) 
   สุขาภิบาลเมือง มีกรรมการสุขาภิบาล ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการเมืองเป็น
ประธาน ปลัดเมือง 1 คน นายอ าเภอท้องที่ 1 คน นายแพทย์สุขาภิบาล 1 คน นายช่าง
สุขาภิบาล 1 คน ก านันในต าบลซึ่งอยู่ในเขตสุขาภิบาล 4 คน (ถ้ามีไม่ครบให้สมุหเทศาภิบาล
เลือกตั้งบุคคลในท้องที่น้ันเป็นก านันพิเศษให้ครบจ านวน) 
   สุขาภิบาลท้องที่ มีกรรมการสุขาภิบาลประกอบด้วยนายอ าเภอเป็นประธาน  
นายแพทย์สุขาภิบาล ปลัดอ าเภอ และก านันในท้องที่น้ันเป็นกรรมการ 
   4) การแยกราชการทหารกับราชการพลเรือนออกจากกนั 
    ในปี  พ . ศ .  2 4 37  ไ ด้ มี ก า ร แย กบทบ าทแล ะหน้ าที่ ร ะ หว่ า ง
กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้กระทรวงมหาดไทยบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมด 
ทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือ หัวเมืองฝ่ายใต้ และหัวเมืองปากอ่าว เว้นแต่ในกรุงเทพมหานครกับเมืองที่
ติดต่อใกล้เคียงเป็นเขตนครหลวง ให้อยู่ในบังคับบัญชาของกระทรวงนครบาลตามก าหนด ส่วน
กระทรวงกลาโหมให้มีหน้าที่เป็นผู้ก ากับรักษาการทั้งปวงเกี่ยวกับทหารบก ทหารเรือ เครื่อง
สรรพาวุธยุทธภัณฑ์ ป้อมค่ายคูอู่เรือรบและพาหนะส าหรับทหารให้เป็นผู้รับใบบอกรายงาน
การทหารตามกระแสพระบรมราชโองการหรือพระบรมราโชวาทในราชการทหารทั่วหัวเมือง
ประเทศราชและปักษ์ใต้ ฝ่ายเหนือทั้งพระราชอาณาเขตเพื่อจะรักษาการณ์บ้านเมืองให้อยู่เย็น
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เป็นสุขเกษมปราศจากสรรพภยันตราย นอกจากนี้ยังได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์
ทหารร.ศ.122 (พ.ศ.2446) ซึ่งเป็นการเลิกใช้คนท่ีเกณฑ์มาท าราชการฝ่ายพลเรือนด้วย 
 พฤติกรรมการบริหารราชการสมัยรัชการที่ 5 
   ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นมีหลักการและพฤติกรรมการบริหารราชการดังนี้
(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551:68) 

    1) การใช้อ านาจบริหาร 
    การใช้อ านาจบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
กล่าวโดยทั่วไปมี 3 ลักษณะคือ 
     1.1) การเมืองการปกครองส่วนกลาง บริหารแบบรวมอ านาจ 
กล่าวคือ รวมอ านาจทั้งมวลไว้ท่ีพระมหากษัตริย์ โดยมีกระทรวงต่าง ๆ เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยบริหาร
ราชการ 
     1.2) การเมืองการปกครองในภูมิภาค บริหารแบบแบ่งอ านาจ 
กล่าวคือจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลเพื่อรับแบ่งอ านาจให้ควบคุมดูแลการบริหารของเมืองและ
อ าเภอต่างๆ ซึ่งเป็นสาขาการบริหารของกระทรวงต่าง ๆ ย่อยลงไป มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้รับ
แต่งตั้งให้บริหารราชการในสาขางานของกระทรวงต่าง ๆ เช่นกัน 
     1.3) การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งด าเนินการในรูปการ
บริหารสุขาภิบาล บริหารแบบกระจายอ านาจ กล่าวคือกระจายอ านาจให้สุขาภิบาลบริหารงาน
ของท้องถิ่นที่จัดเป็นสุขาภิบาลนั่นเอง 
    2) นโยบายการบริหาร 
    นโยบายการบริหารราชการในสมัยรัชการที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาจ
สรุปได้ต่อไปนี้ 
     2.1) สร้างความเป็นเอกภาพของชาติ ไม่ให้เมืองมีอิสระปราศจาก
การควบคุม ซึ่งท าให้แยกตัวได้ง่าย โดยเลือกเมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราชที่มี
ความเป็นอิสระแยกตัวได้ง่าย มาจัดการปกครองรวมเป็นพระราชอาณาจักรเดียวกัน 
     2.2) จัดระบบการเมืองการปกครองให้ทันสมัย ไม่ให้ประเทศ
ตะวันตกท่ีก าลังล่าเมืองขึ้นอยู่ อ้างเอาอารยธรรมมาหยิบยื่นให้เพื่อยึดเป็นเมืองขึ้น อย่างเช่นที่ท า
กับประเทศข้างเคียงโดยจัดการบริหารกระทรวงแบ่งตามลักษณะหน้าที่การงาน เพื่อให้มีความ
ช านาญเฉพาะทาง และให้มีมาตรฐานการบริหารงานแต่ละด้าน 
     2.3) รวมอ านาจในการเมืองการปกครอง ให้ส่วนกลางสามารถ
ควบคุมหัวเมืองต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพจัดระบบบริหารเป็นมณฑลเทศาภิบาลเพ่ือให้มีตัวแทน
ของรัฐบาลกลางควบคุมการบริหารหัวเมืองอย่างใกล้ชิด และจัดเขตท้องที่การบริหารส่วน
ภูมิภาค และการบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้ควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง 
     2.4) ดูแลทุกข์สุขของราษฎรให้ทั่วถึง บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขราษฎรให้
เสมอหน้า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประเทศตะวันตกท่ีก าลังล่าเมืองขึ้นดึงเอาประชาชนคนไทยไป
ขึ้นกับตนโดยรวมกับดินแดนเมืองข้ึนของเขาที่มีเขตแดนติดกับไทย โดยยกเลิกระบบทาสและไพร่ 
ยกเลิกระบบ “กินเมือง” ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนโดยไม่ต้องหากินจากต าแหน่งหน้าที่ และ
ให้ราษฎรมีส่วนช่วยในการเมืองการปกครองแผ่นดิน เช่นให้มีก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งราษฎรเลือกตั้ง
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ขึ้นมาท าหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นหู
เป็นตาของทางราชการที่จะสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตลอดจนช่วยน าเก็บภาษีอากร
ผลประโยชน์ของแผ่นดินด้วย 

 การเมืองการปกครองไทยสมัยการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 
   ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับการปกครองการ
บริหารส่วนภูมิภาค เช่น การเปลี่ยนแปลงการเรียกช่ือข้าราชการข้าหลวงเทศาภิบาลมาเป็น
สมุหเทศาภิบาล เป็นต้น ส่วนทางด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พระองค์ได้ริเริ่มทดลองวิธีการ
ปกครองตนเองตามแบบเทศบาลขึ้นในพระราชวัง ในปี พ.ศ. 2461 ได้โปรดเกล้าพระราชทาน
นามเขตการปกครองนี้ว่า “ดุสิตธานี” โดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้การทดลองดังกล่าว
เป็นการสอนการปกครองตนเองแก่เสนาบดีและข้าราชการต่างๆ   และได้หยุดชะงักไปเมื่อ
พระองค์เสด็จสวรรคต อย่างไรก็ตาม พระราชด าริของพระองค์ที่จะทรงสร้างการปกครองตนเอง
แก่ราษฎร นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญของการปกครองตามรูปแบบของเทศบาลในสมัยต่อมา  
  นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยการยกกรม
ทหารเรือเป็นกระทรวงทหารเรือ เปลี่ยนช่ือกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ทรงให้
เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า เพื่ออบรมเยาวชนให้อดทนและมีจิตใจที่
เข้มแข็ง (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553: 36)  
 การเมืองการปกครองสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน  
  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ. ศ. 2475 ข้าราชการทหารและพลเรือนระดับกลาง
จ านวน 99 นาย ในนามของ “คณะราษฎร” ได้ยึดอ านาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
ป ร ะ เทศสย ามมี ธ ร รม นูญกา รปก ครองแผ่ นดิ น  โ ด ยกา ร ยึ ด อ า น าจ จ ากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในวันนั้นส าเร็จลงภายในเวลาไม่กี่ช่ัวโมง เป็นการยึดอ านาจที่ปราศจาก
การเสียเลือดเนื้อ มีทหารบกทหารเรือและนักเรยีนนายรอ้ยทหารบกเข้าร่วมเพียงประมาณไม่เกนิ 
2,000 คน คณะราษฎรได้วางหลักการส าคัญในการก่อการปฏิวัติครั้งนี้ไว้ 6 ประการคือ   (เชาว
นะ ไตรมาศ 2543: 2)  
 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง การศาล
ในทางเศรษฐกิจ ของประเทศไว้ให้มั่นคง  
 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้
มาก  
 3. ต้องบ ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหา
งานให้ราษฎรทุกคนท า  
 4. จะวางโครงสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก  ซึ่งจะต้องให้
ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน  
 5. จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 5 
ประการข้างต้น  
 6.จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร  
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 การยึดอ านาจเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปสู่การเมืองการปกครองแบบกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
เป็นประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยที่ส าคัญที่สุดครั้งหนึ่ง  ส าหรับสาเหตุที่น าไปสู่การ
ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 และท าให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สิ้นสุดตรงนั้น น่าจะมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยใหญ่ 3 ประการคือ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550: 177) 
  1. สาเหตุทางเศรษฐกิจ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้น
ครองราชย์สมบัติ (พ.ศ. 2468) นั้น เป็นเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกก าลังอยู่ในสภาพที่ตกต่ าเป็นอัน
มาก ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ประกอบกับตอนปลายรัชกาลที่  6 การใช้จ่ายในราช
ส านักมีค่อนข้างมาก รัฐบาลได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง การตัด
งบประมาณการดุลข้าราชการออก ได้สร้างความไม่พอใจต่อเหล่าข้าราชการมาก นอกจากนี้
วิธีการจัดเก็บภาษีเพิ่มในขณะที่ราษฎรก าลังเดือดร้อน ก็ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาแก่ผู้เสี ยภาษีที่
เป็นไปในทางลบต่อรัฐบาลมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาโดยตรง แต่ที่คน
หนุ่มมีการศึกษาดีและข้าราชการเกิดความไม่พอใจในรัฐบาลคือ  วิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่
ค่อนข้างรุนแรงนั่นเอง  
  2. สาเหตุทางสังคม เกิดจากความขัดแย้งระหว่างชนช้ันในสังคมกล่าวคือ สภาพ
สังคมก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนหลายกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็นชน
ช้ัน เช่น ไพร่หรือสามัญและเจ้า เป็นต้น และสังคมก็ยอมรับชนช้ันที่ชาติก าเนิด ต าแหน่ง หน้าที่ 
ฐานะและอ านาจเงิน ท าให้บรรดาเช้ือพระวงศ์มีอภิสิทธิ์ต่างๆ ได้ยศฐาบรรดาศักดิ์ โดยถ้วน
หน้า ในวงราชการเหนือคนสามัญธรรมดา การแบ่งสิทธ์ิทางชนช้ันดังกล่าว ท าให้ราษฎรไม่พอใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่บรรดาพวกเจ้ามีอยู่ จึงท าให้ประชาชนบางกลุ่มต้องการการปกครอง
แบบใหม่  
  3. สาเหตุทางการเมือง เกิดจากความไม่พอใจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังคงคุกรุ่นเรื่อยมาจนถึงสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ความไม่พอใจดังกล่าว เช่น ทหารมีความรู้สึกว่าถูกเหยียด
หยามและไม่ได้รับความสนใจจากผู้น า การแบ่งชนช้ันระหว่างเจ้ากับไพร่ ขุนนางผู้ใหญ่มีความ
เสื่อมทรามและมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นต้น  
 จากสาเหตุดังกล่าว ศาสตราจารย์ดร.ลิขิต ธีรเวคิน  ได้สรุปสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2475 ไว้ว่า การปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 
เกิดขึ้นจากตัวแปรหลายตัวแปรด้วยกัน ภายใต้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายใน
และต่างประเทศ ผลส าคัญคือ การเกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบัน
ข้าราชการ อนึ่งการปฏิวัติในปี 2475 มีลักษณะเป็นรัฐประหารแย่งอ านาจทางการเมืองการ
ปกครองจากเจ้า โดยข้าราชการทหารพลเรือนซึ่งเจริญเติบโตจากการปฏิรูประเบียบบริห าร
ราชการแผ่นดินและการจัดตั้งสถาบันราชการเพื่อการดังกล่าว  
   การเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย นับตั้งแต่สมยัที่คณะราษฎร
เข้ายึดอ านาจเปลี่ยนแปลงการปกครองไดส้ าเรจ็ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพร
ปรมาภไิธย ประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบับแรกซึ่งเป็นฉบับช่ัวคราวเมือ่วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2475 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ยดึหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมี
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พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ซึ่งเปน็แนวทางส าคัญตลอดมาแม้ว่า จะมีปัญหาอุปสรรคในการ
ปกครองตามรัฐธรรมนูญอยู่บ้าง และก่อให้เกิดการรัฐประหารมีการยกเลิกทุกยุคทุกสมัย ยังคง
ยอมรับอุดมการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเป็นหลักในการปกครองเสมอมา  
  และในวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระยามโนปกรณนิติธาดา ไดร้ับการโปรดเกล้าฯ 
ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกในระบอบประชาธิปไตยของประเทศสยาม และนับจากนั้น
เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันจ านวน 29 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ วันด ารงต าแหน่ง วาระ(คร้ัง) 

1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา            
(ก้อน หุตะสิงห์) 

28 มิถุนายน 2475 3 

2 พระยาพหลพลพยุหเสนา  
(พจน์ พหลโยธิน) 

24 มิถุนายน 2476 5 

3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 16 ธันวาคม 2481 8 
4 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 1 สิงหาคม 2487 4 
5 นายทวี บุณยเกต ุ 31 สิงหาคม 2484 1 
6 หม่อมราชวงศ์ เสนยี์ ปราโมช 17 กันยายน 2484 4 
7 นายปรีดี พนมยงค ์ 24 มีนาคม 2498 2 
8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ ์ 23 สิงหาคม 2498 2 
9 นายพจน์ สารสิน 21 กันยายน 2500 1 
10 จอมพล ถนอม กิตติขจร 1 มกราคม 2501 5 
11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ์ 9 กุมภาพันธ์ 2502 1 
12 นายสัญญา ธรรมศักดิ ์ 14 ตุลาคม 2516 2 
13 หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม 2518 1 
14 นายธานนิทร์ กรัยวิเชียร 22 ตุลาคม 2519 1 
15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 11 พฤศจิกายน 2520 2 
16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 3 มีนาคม 2523 3 
17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวณั 4 สิงหาคม 2531 2 
18 นายอานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม 2534 4 
19 พลเอก สุจินดา คราประยรู 7 เมษายน 2535 1 
20 นายชวน หลีกภัย 23 กันยายน 2535 2 
21 นายบรรหาร ศลิปอาชา 14 กรกฎาคม 2538 1 
22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 25 พฤศจิกายน 2539 1 
23 พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 17 กุมภาพันธ์ 2544 2 
24 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท ์ 1 ตุลาคม 2549 1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ วันด ารงต าแหน่ง วาระ(คร้ัง) 
25 นายสมัคร สุนทรเวช 29 มกราคม 2551 1 
26 นายสมชาย วงศ์สวสัดิ ์ 18 กันยายน 2551 1 
27 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 17 ธันวาคม 2551 1 
28 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 8 สิงหาคม 2554 1 
29 พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา 25 สิงหาคม 2557 1 
30 พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา 9 มิถนุายน 2562 2 

ที่มา: บุญลือ วงษ์ท้าว, 2559: 58-64 
ทั้งนี้การเมืองไทยได้ผ่านช่วงของระยะเวลาเปลี่ยนผ่านท่ีส าคญัโดยมเีหตุการณ์ตา่งๆ ซึ่ง

ส่งผลใหม้ีนายกรัฐมนตรีที่ครองต าแหน่งยาวนานท่ีสุดในขณะเดยีวกนัก็มีนายกรัฐมนตรดี ารง
ต าแหน่งโดยมีระยะเวลาที่สั้นทีสุ่ด ดังนี ้
รายนามนายกรัฐมนตรีไทยเรียงตามระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

อันดับ ชื่อ วาระด ารงต าแหน่ง 
รวม
เวลา 

1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2487 (2,055 วัน) 
8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 16 กันยายน 
พ.ศ. 2500 (3,448 วัน) 

5,503 
วัน 

2 จอมพล ถนอม กิตติขจร 

1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 
2501 (292 วัน) 
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 (3,597 วัน) 

3,889 
วัน 

3 
พลเอก เปรม   ตณิสลูา
นนท์ 

3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 
2531 (3,076 วัน) 

3,076 
วัน 

4 ชวน หลีกภัย 

23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2538 (1,023 วัน) 
9 พฤศจิกายนพ.ศ. 2540 - 9 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2544 (1,188 วัน) 

2,211 
วัน 

5 ทักษิณ ชินวัตร 
9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2544 - 19 กันยายน 
พ.ศ. 2549 (2,048 วัน) 

2,048 
วัน 

6 
พลเอก พระยาพหลพล
พยุหเสนา 

21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2481 (2,004 วัน) 

2,004 
วัน 

7 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ์
9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2502 - 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2506 (1,763 วัน) 

1,763 
วัน 

8 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน  ปัจจุบัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2481
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2487
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2506
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2481
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2506
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
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อันดับ ชื่อ วาระด ารงต าแหน่ง 
รวม
เวลา 

9 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 (1,006 วัน) 

1,006 
วัน 

10 อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 (961 วัน) 

961 วัน 

11 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวณั 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2534 (933 วัน) 

933 วัน 

12 
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะ
นันทน์ 

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2523 (843 วัน) 

843 วัน 

13 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 

1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2488 (395 วัน) 
31 มกราคม พ.ศ. 2489 - 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2489 (52 วัน) 
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 21 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2491 (103 วัน) 
21 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2491 - 8 เมษายน 
พ.ศ. 2491 (47 วัน) 

598 วัน 

14 อานันท์ ปันยารชุน 

2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 
2535 (402 วัน) 
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน
พ.ศ. 2535 (105 วัน) 

507 วัน 

15 บรรหาร ศิลปอาชา 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (501 วัน) 

501 วัน 

16 สัญญา ธรรมศักดิ ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2518 (489 วัน) 

489 วัน 
 
 

17 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท ์
1 ตุลาคมพ.ศ. 2549 - 29 มกราคมพ.ศ. 
2551 (485 วัน) 

485 วัน 

18 
พลเรือตรี ถวัลย์         
ธ ารงนาวาสวัสดิ ์

23 สิงหาคมพ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2490 (442 วัน) 

442 วัน 

19 
หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ 
ปราโมช 

14 มีนาคมพ.ศ. 2518 - 20 เมษายน พ.ศ. 
2519 (403 วัน) 

403 วัน 

20 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคมพ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม     377 วัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
https://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2487
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2488
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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อันดับ ชื่อ วาระด ารงต าแหน่ง 
รวม
เวลา 

พ.ศ. 2520 (377 วัน) 

21 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
28 มิถนุายน พ.ศ. 2475 - 21 มิถุนายน
พ.ศ. 2476 (358 วัน) 

358 วัน 

22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 (349 วัน) 

349 วัน 

23 
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ 
ปราโมช 

17 กันยายนพ.ศ. 2488 - 31 มกราคม
พ.ศ. 2489 (136 วัน)15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2518 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 (27 วัน) 
20 เมษายนพ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม   พ.ศ. 
2519 (169 วัน) 

332 วัน 

24 สมัคร สุนทรเวช 
29 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน 
พ.ศ. 2551 (224 วัน) 

224 วัน 

25 ปรีดี พนมยงค ์
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2489 (152 วัน) 

 
152 วัน 

26 พจน์ สารสิน 
21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม 
พ.ศ. 2501 (102 วัน) 

102 วัน 

27 สมชาย วงศ์สวัสดิ ์
18 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 (75 วัน) 

75 วัน 

28 พลเอก สุจินดา คราประยรู 
7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2535 (47 วัน) 

47 วัน 

29 ทวี บุณยเกต ุ
31 สิงหาคมพ.ศ. 2488 - 17 กันยายน
พ.ศ. 2488 (17 วัน) 

17 วัน 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/รายนามนายกรัฐมนตรไีทยสบืค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 

สรุป 
 การ เมื องการปกครองมี วิ วัฒนาก ารมาตั้ งแต่ สมั ยสุ โ ขทัย เป็นต้นมา  ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์มีสถานะเปรียบเสมือนพ่อ ประชาชนเปรียบดังลูก โครงสร้างการบริหารแบ่งเป็น 
4 ส่วนคือเมืองราชธานี หัวเมืองช้ันในรอบราชธานี เมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช 
มีหลักการบริหารที่ส าคัญคือเมืองราชธานีใช้หลักการรวมอ านาจ ส่วนเมืองช้ันนอกและเมือง
ประเทศราชใช้วิธีกระจายอ านาจ 
 การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยามีลกัษณะแตกต่างจากอยุธยาโดยเปลี่ยนจาก
ลักษณะ “พ่อปกครองลูก” เป็น “นายปกครองบ่าว” พระมหากษัตริย์ด ารงสถานะประดุจสมมติ
เทพหรือเทวราชา ตามแบบขอม มีโครงสร้างการเมืองการปกครองมีลักษณะเป็นแบบจตุสดมภ์ 
ประกอบด้วยเวียง วัง คลัง นา ใช้หลักการเมืองการปกครองแบบรวมอ านาจในราชธานีและหัว
เมืองช้ันใน ใช้วิธีแบบแบ่งอ านาจในหัวเมืองช้ันนอก และแบบกระจายอ านาจส าหรับเมือง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ประเทศราช โดยพระมหากษัตริย์ทรงอ านาจสูงสุดและมีความเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้
พระมหากษัตริย์ยังทรงยึดหลักในการปกครองโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง เช่น
หลักทศพิธราชธรรม หลักราชสังคหวัตถุธรรม เป็นต้น 
 การเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรี มีการบริหารโดยใช้หลักการบริหารแบบอย่าง
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีระยะเวลาการเมืองการปกครองไม่นานนักเพราะเป็นช่วงของการ
บูรณะฟื้นฟูอาณาจักรสยามหลังการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา  
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ได้มีการปฏิรูปการเมือง
การปกครองแผ่นดินตามแบบตะวันตกเพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและความทันสมัยของประเทศ 
 การเมืองการปกครองแผ่นดินหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ใช้วิธี
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยกษัตริย์อยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันจ านวน 29 คน ซึ่งมีที่มาทั้งจากการท า
รัฐประหารและการเลือกตั้ง 

จากพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า ในช่วง
ระยะเวลากว่า 700 ปี นับจากสมยัสุโขทัยเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน จะได้แบ่งช่วงเวลาต่างๆ ตาม
ลักษณะเด่นของพัฒนาการของการเมืองในแต่ละช่วงดังนี้  

 ช่วงที่ 1 สมัยการปกครองของไทยแบบจารตีประเพณีนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมา
จนถึงสมัยกรุงรตันโกสินทร์ตอนตน้ ( พ.ศ.1781- 2394) เป็นสมัยทีป่ระเทศไทยปกครองแบบ
โบราณ ท้ังแบบปิตุราชาในสมัยกรงุสุโขทัยและต่อมาเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

 ช่วงที่ 2 สมัยการปกครองของไทยแบบตะวันตก นับแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์และสิ้นสุดทีส่มัยรัชกาลที่ 7 เมื่อเปลีย่นแปลงการปกครองวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2475 เนื่องจากเป็นยุคที่รับเอากระแสวัฒนธรรมทางสังคมและการเมืองการปกครองจาก
ประเทศยโุรปนั่นเอง  

ช่วงที่ 3 สมัยประชาธิปไตยแบบอมาตยาธิปไตยคือเอาช่วงหลังเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง 2475 จนถึงการสิ้นสุดอ านาจของจอมพลป.พิบูลสงคราม ใน พ.ศ. 2500  

ช่วงที ่4 สมัยประชาธิปไตยในยคุทหารและนายทุนตั้งแต่การขึ้นมามีอ านาจของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ พ.ศ.2500 จนถึงก่อนเหตุการณ์วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นช่วงเวลา
ที่การเมืองไทยถูกปกครองโดยเผดจ็การกองทัพร่วมกับนายทุนพ่อค้าที่เข้ามามีอิทธิพลต่างทาง
การเมืองสูงมากในยคุนี ้ 

ช่วงที่ 5 สมัยประชาธิปไตยของไทยยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ (พ.ศ. 2516- 2535) เป็นยุคของ
ความพยายามที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่มีอุปสรรค
มากมายเนื่องจากยังคงถูกกระแสการเมืองยุคก่อนนั้นครอบง าอยู ่ 

ช่วงที่ 6 สมัยประชาธิปไตยของไทยยุคปฏริูปการเมือง 2535 ถึงปัจจุบันเป็นยุคที่คน
ไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมภายใต้กระแสการปฏริูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ     
พ. ศ. 2540  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายลักษณะของการเมืองการปกครองในสมยักรุงสโุขทัย 
 2. จงอธิบายลักษณะของการเมืองการปกครองในสมยักรุงศรีอยุธยา 
 3. จงอธิบายบทบาทพระสงฆ์ในสมัยอยุธยา 
 4. จงวิเคราะห์ความแตกต่างของการเมืองการปกครองสมัยกรุงสุโขทัยกับสมัยกรุงศรี
อยุธยาในประเด็นต่อไปนี้ 
  ก. วัตถุประสงค์ของการเมืองการปกครองแต่ละยุคสมัย 
  ข. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองแตล่ะยุคสมยั 
  ค. บทบาทของชนช้ันผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองแต่ละยุคสมัย 
 5. จงอธิบายลักษณะระบบราชการสมยักรุงธนบุร ี
 6. จงอธิบายสาเหตสุ าคญัของการน าไปสู่การปฏริูประบบราชการในสมัยของรัชกาล
ที่ 5 
 7. จงอธิบายลักษณะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข 
 8. ผลของการท ารัฐประหารของไทยในแต่ละครั้ง ส่งผลให้ประเทศไทยมีสภาพเป็น
อย่างไร 
 9. จงอธิบายช่วงต่างๆ ของการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
สถาบันทางการเมือง 

ดร.วิษณุ ปัญญายงค ์
อาจารยส์ากล พรหมสถติย ์

 
 
 

 สถาบันการเมือง (Political institution) เป็นสิ่งส าคัญและปรากฏอยู่ในทุกระบอบและ
ทุกระบบการเมือง เพราะสถาบันการเมืองเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าทางการเมืองมาเป็น
ผลผลิตทางการเมือง และการตัดสินใจของสถาบันทางการเมืองจะส่งผลผูกพันต่อสังคมทั้งระบบ 
โดยปกติสถาบันการเมืองถือเป็นส่วนย่อยที่ส าคัญของระบบการเมือง และถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งท่ีใช้เป็นตัวช้ีวัดถึงระดับการพัฒนาทางการเมือง กล่าวคือ ในสังคมที่มีระดับการพัฒนา
ทางการเมืองอยู่ในระดับสูง จะมีสถาบันทางการเมืองที่หลากหลาย และท าหน้าที่เฉพาะด้าน
มากกว่าสถาบันทางการเมืองในสังคมที่มีระดับการพัฒนาการทางการเมืองที่ต่ ากว่า 
  สถาบันทางการเมือง คือ สถาบันที่มีความสัมพันธ์กับการปกครองของรัฐโดยตรง เช่น 
รัฐธรรมนูญ สถาบันฝ่ายนิติบัญญัต ิสถาบันฝ่ายบริหาร สถาบันตุลาการ พลเมืองและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน กล่าวคือ แบบแผนทางการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาภายในระบบการเมืองหรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะของการสร้างพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม โดยมีโครงสร้างและ
องค์การทางการเมืองก าหนดรูปแบบและวิธีในการปฏิบัติหรือกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งท า
หน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจในกิจกรรมทางการเมืองเหล่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันถึง
เสถียรภาพของระบบการเมืองนั้นท่ีด ารงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 
 ในบทนี้จะกล่าวถึง ความหมายของสถาบันการเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบัน
นิติบัญญัติ สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความหมายของสถาบันการเมือง 
 สถาบันมีความหมายที่แบ่งเป็น 2 นัย คือ สถาบันทางรูปธรรม คือ องค์การหรือสมาคม 
และสถาบันทางนามธรรม คือ ระเบียบหรือระบบที่ปฏิบัติในสังคม ดังนั้น สถาบันจึงเป็น
แบบอย่างพฤติกรรมที่ก่อตั้งขึ้นถือปฏิบัติสืบต่อกันมาและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคม  ใน
สังคมจะมีสถาบันเกิดขึ้น เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมือง 
สถาบันทางการเมือง คือ สถาบันที่มีความสัมพันธ์กับการปกครองของรัฐโดยตรง เช่น 
รัฐธรรมนูญ สถาบันฝ่ายนิติบัญญัต ิสถาบันฝ่ายบริหาร สถาบันตุลาการ พลเมืองและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายของสถาบันทางการเมืองไว้หลากหลาย ดังน้ี 
 อานนท์ อาภาภิรม (2545 : 56) ให้ความหมายของสถาบันทางการเมืองว่า หมายถึง 
แบบอย่างของการคิด การกระท าในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาระเบียบ ความสงบ การบรรลุ
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เป้าหมายของสังคมร่วมกันและการตัดสินใจร่วมกัน สถาบันทางการเมืองเป็นสถาบันที่ครอบคลุม
ตั้งแต่เรื่องผู้ปกครองหรือผู้มีอ านาจในสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ผู้น า การเลือกตั้ง ลัทธิการเมืองต่างๆ และอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นต้น 
 บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 130) กล่าวไว้ว่า สถาบันทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของ
พฤติกรรมหรือการกระท าทางการเมือง ซึ่งถูกสร้างวางระเบียบกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและ
กระบวนการต่างๆ โดยมีโครงสร้างและองค์การทางการเมืองที่ก าหนดรูปแบบวิธีการในการ
ประพฤติปฏิบัติ หรือกระท าการทางการเมือง และมีปฏิสัมพันธ์หรือการกระท าที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม 
 กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2554 : 39) สรุปไว้ว่า สถาบันการเมือง หมายถึง แบบ
แผนที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือด ารงไว้ซึ่งพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นทางการก็ได้ มี
หน้าท่ีในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสังคม ยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
และเป็นหลักประกันถึงเสถียรภาพของระบบการเมืองที่จะสามารถด าเนินกิจกรรมและด ารงอยูไ่ด้
ภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 328) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบันการเมือง เป็นสถาบันตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ เป็นองค์กรและกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอ านาจภายในรัฐ อัน
ได้แก่ อ านาจมหาชนระดับชาติ อันได้แก่ รัฐสภา (อ านาจนิติบัญญัติ) และองค์กรปกครอง
ส่วนกลาง (ฝ่ายบริหาร) รวมถึงสถาบันตุลการที่เป็นสถาบันที่ส าคัญอีกสถาบันหนึ่งภายในรัฐที่
ผูกพันลึกซึ้งกับระบอบประชาธิปไตย 
 Macridis (1955 : 24) กล่าวว่า สถาบันทางการเมือง คือ องค์กรของชุมชนทางการเมือง
ที่มีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยจะท าหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง 
 Eisenstadt (1965 : 44) สรุปว่า เมื่อมองสถาบันทางการเมืองในแง่กิจกรรม โดยเน้น
พิจารณาไปที่กิจกรรมของสถาบันทางการเมืองว่ามีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เช่นไร ฉะนั้น 
สถาบันทางการเมืองจึงหมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าที่มุ่งจะรักษาเสถียรภาพของความเป็น
องค์กรของสถาบันทางการเมืองไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มสังคมหรือชุมชนทางการเมืองที่
สถาบันทางการเมืองนั้นด ารงอยู่ 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 128) ได้กล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของสถาบันการเมืองไว้ว่า 
จากความหมายของสถาบันทางการเมือง จะพบว่ามีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ 
  1. มีแบบแผน หมายถึง มีแบบแผนในการจัดตั้งและยอมรับในกิจกรรมทั้งหลายของ
องค์กร รวมถึงกฎเกณฑ์บรรทัดฐานและกระบวนการต่างๆ  
  2. มีโครงสร้างและองค์กรทางการเมือง ที่ก าหนดรูปแบบและวิธีการในการประพฤติ
ปฏิบัติกิจกรรมทางการเมือง  
  3. มีปฏิสัมพันธ์หรือการกระท าที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หรือการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของบุคคล กลุ่มสมาคม หรือท้ังสังคมโดยรวม 
 Huntington (1968 : 12-21) ได้น าเสนอปัจจัยที่จะสร้างเสถียรภาพแก่สถาบันทาง
การเมืองไว้ สรุปได้ดังนี้ สถาบันการเมืองเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจซึ่งตั้งมั่นและปรากฏอยู่ใน
ระบบการเมือง มีความส าคัญต่อพัฒนาการทางการเมือง รวมทั้งเป็นโครงสร้างทางการเมืองที่
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ก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการเมือง การที่รัฐมีสถาบันทางการเมืองที่ต่อเนื่องและ
มีเสถียรภาพจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความมีเสถียรภาพของสถาบันทางการเมือง
นั้นประกอบด้วย  
 1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองหรือท าหน้าที่เพื่อการคงอยู่ของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 2. ความสลับซับซ้อน (Complexity) เป็นการพิจารณาถึงลักษณะของสถาบันว่ามี
หน่วยย่อยมากน้อยเพียงใด มีการจ าแนกโครงสร้างการท างานตามความรู้ ความสามารถและมี
ลักษณะแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้านหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาในการบังคับ
บัญชาว่าเป็นไปในลักษณะตามสายงานหรือไม่ อย่างไร 
 3. ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง ความสามารถของสถาบันหรือองค์การที่จะ
ท าการตัดสินใจด้วยตนเอง มีอ านาจในการด าเนินนโยบายให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการของ
องค์การหรือสถาบันของตนเองได้ โดยไม่ถูกครอบง าหรือตกอยู่ภายใต้อ านาจหรืออิทธิพลของ
องค์การอื่น 
 4. ความเป็นปึกแผ่น (Coherence) ถือเป็นเง่ือนไขส าคัญส าหรับสถาบันทุกสถาบัน 
รวมทั้งสถาบันทางการเมืองด้วย ความเป็นปึกแผ่นนี้เน้นรวมถึงการมีความเห็นที่สอดคล้อง
ต้องกัน เพราะการที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นสถาบันหรือองค์การที่มีประสิทธิภาพนั้น 
องค์ประกอบหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ ก็คือจะต้องมีความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
 กล่าวโดยสรุป สถาบันทางการเมือง หมายถึง แบบแผนทางการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมา
ภายในระบบการเมืองหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะของการสร้างพฤติกรรมทางการเมือง ทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
โดยมีโครงสร้างและองค์การทางการเมืองก าหนดรูปแบบและวิธีในการปฏิบัติหรือกิจกรรมทาง
การเมือง รวมทั้งท าหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจในกิจกรรมทางการเมืองเหล่านั้น เพื่อเป็น
หลักประกันถึงเสถียรภาพของระบบการเมืองนั้นที่ด ารงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม 
 การศึกษาสถาบันการเมืองอันเป็นโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างหนึ่งที่ท าหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของระบบนั้นๆ สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือโครงสร้างหรือ
สถาบันทางการเมืองดังกล่าวมีความมั่นคงหรือเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหน เพียงใด  

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน ได้มีการก าหนดสถาบันทาง
การเมืองที่ส าคัญไว้ คือ ประมุขแห่งรัฐ เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
และประชาชน โดยเฉพาะในงานพิธีการที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามรูปแบบประมุขของรัฐในแต่ละ
ประเทศมักจะมีการก าหนดแตกต่างแล้วแต่ประวัติศาสตร์และบริบททางการเมืองการปกครอง
ของประเทศนั้นๆ  
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  พรชัย เลื่อนฉวี (2554 : 147) ได้อธิบายไว้ พอสรุปได้ว่า โดยทั่วไปรูปแบบประมุขของ
รัฐมักจะปรากฏใน 2 รูปแบบ คือ ประมุขของรัฐที่เป็นพระมหากษัตริย์ และประมุขของรัฐที่เป็น
ประธานาธิบดี โดยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดมักมีอ านาจหน้าที่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น 
การลงนามประกาศใช้กฎหมาย การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี การแต่งตั้งรัฐมนตรีและข้าราชการ
ช้ันสูง การประกาศสงคราม เป็นต้น ส าหรับกรณีประเทศไทยนั้น ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 
2475 รูปแบบประมุขที่ประเทศไทยใช้มาตลอดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ คือ 
ประมุขของรัฐในรูปแบบพระมหากษัตริย์ 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 129) ได้กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ พอสรุปได้ดังนี้ 
ค าว่า กษัตริย์ แปลว่า นักรบหรือผู้ป้องกันภัย ดังนั้น พระมหากษัตริย์จึงหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ 
ซึ่งเป็นคตินิยมที่สืบเนื่องมาจากธรรมเนียมเรื่องวรรณะของอินเดีย ที่ถือว่ากษัตริย์เป็นวรรณะที่
รวมถึงพวกนักรบด้วย และลักษณะเหล่านี้สอดคล้องกับสังคมและการเมืองการปกครองในอดีต 
ที่กษัตริย์เป็นผู้ปกครองที่ต้องมีความสามารถในการเป็นอยู่ ในการท าศึกสงครามกับรัฐอื่นๆ จะ
เห็นได้ว่ากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราชในอดีตนั้นล้วนมีความสามารถในการนี้ทั้งสิ้น ส าหรับแนวคิด
ในทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นถือว่าพระมหากษัตริย์คือหัวหน้า
ครอบครัวใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดกับหมู่คณะ และเป็นประมุขของรัฐหรือเป็นผู้มี
อ านาจปกครองสูงสุด เห็นได้จากในยุโรปมีหลักการเทวสิทธิ์ที่ท าให้พระมหากษัตริย์มีอ านาจ
อย่างเด็ดขาด ส่วนในประเทศไทยนั้นสถานะของพระมหากษัตริย์มีบางส่วนคล้ายคลึงกับทาง
ยุโรป แต่มีคตินิยมอย่างอื่นเข้ามาผสมผสานด้วย ท าให้พระมหากษัตริย์มีลักษณะทั้งที่เป็นพ่อ
เมืองและเป็นอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ คือ พระองค์ทรงถูกเลือกขึ้นมาปกครองประเทศและมี
ความใกล้ชิดและได้รับการเคารพรักจากประชาชนโดยทั่วไป ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็น
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล โดยมีพระ
ราชอ านาจและพระราชภารกิจที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและตามพระราชประเพณีที่พระองค์
ทรงเป็นศูนย์รวมของชาติ  
 อย่างไรก็ตาม สามารถกล่าวโดยสรุปถึงลักษณะทั่วไปของสถาบันพระมหากษัตริย์มี
ลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ  
  ประการแรก สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่เหนือสถาบันทาง
การเมืองอื่น ในการปกครองในแต่ละรูปแบบท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์
จะอยู่เหนือสถาบันทางการเมืองอื่นในฐานเป็นองค์อธิปัตย์  
  ประการที่สอง สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ต้องได้รับการยอมรับ
จากสังคม จึงจะด ารงได้อย่างชอบธรรม ดังน้ัน การด ารงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์จึงต้องมี
ฐานอ านาจเพื่อสร้างความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วยอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
  ประการที่สาม สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นสถาบนัท่ีต้องมีการสบืทอดโดยสายโลหิต
เป็นส าคัญ มีการสืบทอดราชบัลลังก์โดยการสืบสันตติวงศ์ การขึ้นสู่บัลลังก์จึงเป็นไปโดยการ
แต่งตั้งที่มีกฎหมายหรือจารีตประเพณี เป็นตัวก าหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ 
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ประเภทของสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศที่มีอายธรรมและวัฒนธรรมที่ เก่าแก่ วิวัฒนาการจึงถือก าเนิดเคียงคู่กับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2545 : 142) และ ธโสธร ตู้ทองค า (2559 : 4-9) ได้อธิบายถึง
ประเภทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้คล้ายกัน พอสรุปได้ว่า การจัดประเภทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของพระมหากษัตริย์ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
กษัตริย์ในระบบฟิวดัล (Feudal Monarchy) กษัตริย์ในลัทธิเทวสิทธิ (Divine Rights 
Monarchy) และกษัตริย์ในระบบประชาธิปไตย (Constitutional Monarchy) รายละเอียดดังนี้ 
 1. กษัตริย์ระบบฟิวดัล (Feudal Monarchy) หรือ สถาบันพระมหากษัตริย์ยุคเทวรา
ชา เป็นรูปแบบกษัตริย์ที่แพร่หลายในยุคกลางของยุโรป (ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 5-14) โดยมี
แนวความคิดว่า กษัตริย์เป็นประมุขท่ีมีอ านาจเหนือพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในขอบเขตของ
พื้นที่ด้วย ลักษณะของสังคมจะมีขุนนางเป็นเจ้าของที่ดินและมีไพร่หรือทาสติดดินอยู่ในการ
ควบคุมของขุนนาง อันรวมถึงบุคคลที่เข้ามาเช่าที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพด้วย กษัตริย์ท า
หน้าที่ในการประสานประโยชน์และลดข้อขัดแย้งระหว่างขุนนางเจ้าที่ดินและต้องท าหน้าที่ทาง
สัญลักษณ์อีกด้วย กษัตริย์มีอ านาจควบคุมพื้นที่และคนจ านวนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามอ านาจที่
แท้จริงเป็นของกลุ่มเจ้าที่ดิน 
 2. กษัตริย์ในลัทธิเทวสิทธิ์ (Divine Rights Monarchy) หรือ สถาบันพระมหากษัตริย์
ยุคสมัยใหม่ (คริสต์ศตวรรษที่ 16-19) การปฏิรูปศาสนา การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิวัติ
การค้า และการปฏิวัติอุตสาหกรรม ท าให้ก้าวสู่ยุคใหม่ มีความเช่ือว่า การเป็นกษัตริย์เป็น
โองการแห่งสวรรค์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า หรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กษัตริย์จึงมีความชอบ
ธรรมในการใช้อ านาจปกครอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กษัตริย์เป็นผู้เดียวท่ีรับผิดชอบต่อพระเจ้า ท า
ให้ประชาชนไม่อาจต่อต้านหรือขัดขืนในอ านาจกษัตริย์ แต่ประชาชนยอมรับและประพฤติปฏิบัติ
ตนตามที่กษัตริย์ต้องการ อันถือเป็นการเคารพและยอมรับต่ออ านาจพระเจ้า ท าให้กษัตริย์มี
อ านาจสมบูรณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมิใช่เป็นเพียงกษัตริย์ในแง่ของสัญลักษณ์เท่านั้น 
 3. กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย (Constitutional Monarchy) การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ยอมรับในแนวคิดเรื่องปัจเจกบุคคล ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารปกครองบนพื้นฐานความเสมอภาค อิสรภาพ และภราดรภาพ เพราะมีความเช่ือพื้นฐาน
ว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทุกคน มิใช่เป็นของบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ทรงเป็นสัญลักษณ์การใช้อ านาจในประปรมาภิไธยผ่านสถาบันทางการเมืองที่เป็นผู้ใช้อ านาจจริง 
ฉะนั้น กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยจึงไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนดังเช่นในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ท าหน้าที่ท่ีส าคัญคือบทบาทแห่งสัญลักษณ์ในระบบการเมือง 
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 ธงทอง จันทรางศุ (2541 : 138) ได้อธิบายไว้ว่า แต่ถ้าอาศัยพระราชอ านาจและพระ
ราชสถานะเป็นเครื่องจ าแนก สามารถจ าแนกประเภทของพระมหากษัตริย์ได้ 3 ประเภท คือ 
 1. พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) คือ ใน
ระบอบนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ มีพระราชอ านาจและพระบรมเดชานุภาพ
เด็ดขาดและล้นพ้นแต่พระองค์เดียว การปกครองแบบนี้เคยใช้อยู่ในประเทศต่างๆ ในอดีต และ
เคยใช้อยู่ในประเทศไทย ก่อน พ.ศ. 2475 
 2. พระมหากษัตริย์ในระบอบปรมิตาญาสิทธิราชย์ (Limited Monarchy) คือใน
ระบอบนี้ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ านาจทุกประการ เว้นแต่ที่ต้องถูกก าจัดโดยบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ เช่น การบัญญัติกฎหมาย การก าหนดงบประมาณแผ่นดิน ต้องให้รัฐสภา
เห็นชอบเสียก่อน แต่ที่ส าคัญคืออ านาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งและถอดถอน
นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรี  คณะรั ฐมนตรี รับผิดชอบโดยตรงต่อพระมหากษัตริ ย์ 
พระมหากษัตริย์ในระบอบนี้มักจะเป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากเหตุที่พระมหากษัตริย์ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ยอมจ ากัดพระราชอ านาจของพระองค์เอง โดยวิธีการพระราชทาน
รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน เช่น ประเทศญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ ประเทศซาอุดิอาร
เบีย ในปัจจุบัน เป็นต้น 
 3. พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) คือ ในระบอบนี้
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ในการใช้พระราชอ านาจทุกกรณี ท้ังนิติบัญญัติ บริหารและ
ตุลาการ พระองค์มิได้ใช้พระราชอ านาจนั้นเอง แต่มีองค์กรหรือหน่วยงานรับผิดชอบด้านต่างๆ 
กันไป พระมหากษัตริย์ในระบอบนี้ เช่น ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น ใน
ปัจจุบัน 

พระราชสถานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ไทย 
 ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราช
สถานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์จึงมิได้มีอย่างกว้างขวางดังเช่นในอดีต ที่ประเทศ
ไทยมีรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสทิธิราชย์ ดังน้ัน พระราชสถานะและพระราชอ านาจ
ของพระมหากษัตริย์จึงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามพระมหากษัตริย์ไทย
ก็ทรงมีพระราชอ านาจที่นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญในบางเรื่อง ซึ่งพระราชอ านาจเหล่านั้นเป็น
พระราชอ านาจตามประเพณี ที่ประชาชนชาวไทยยังคงยึดมั่นและมอบถวายพระราชอ านาจ
เหล่านั้นอย่างจริงใจและด้วยความจงรักภักดี  
  ธโสธร ตู้ทองค า (2559 : 4-19) ได้จ าแนกพระราชสถานะและพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ไทยไว้ในลักษณะคล้ายกัน พอสรุปได้ดังนี้  
 พระราชสถานะและพระราชอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญไทย
ทุกฉบับ ได้กล่าวถึงพระราชสถานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ไว้อย่างชัดเจนและ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชสถานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
 1. พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมของชาติทางกฎหมาย ดังที่ปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญ 
“อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ านาจนั้นทาง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งแสดงให้เห็นเอกลักษณ์
ประชาธิปไตยไทยว่า อ านาจอธิปไตยอยู่ท่ีพระมหากษัตริย์และประชาชน 



107 
 

 2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข รัฐธรรมนูญทุกฉบับนับตั้งแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บัญญัติในหลักการที่ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร 
และมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กล่าวคือ เป็นที่มาแห่ง
เกียรติศักดิ์ ทรงเป็นกลางทางการเมือง ทรงเป็นประมุขถาวร และทรงเป็นศูนย์รวมของความเป็น
ชาติ 
 3. พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ดังที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
บทบัญญัติเรื่องนี้ได้รับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับความคิดความเช่ือของ
คนไทย จึงมีการน ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทย ทั้งนี้ด้วยมีความประสงค์ที่จะแสดงพระราช
สถานะอันสูงสุดของพระมหากษัตริย์ ใ ห้ประจักษ์ คติการปกครองของประชาธิปไตย 
พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือความรับผิดชอบทางการเมือง จนเป็นเหตุให้เกิดหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่ว่า พระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระท าผิด (The King can do no wrong) ซึ่งหมายถึงผู้ใด
จะฟ้องร้องหรือกล่าวหาพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางคดีแพ่งหรือคดีอาญา 
 4. พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ดั งที่ รั ฐธรรมนูญบัญญัติ ไ ว้ 
“พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก” ซึ่งหมายความว่า
พระมหากษัตริย์ต้องเป็นพุทธศาสนิกชน และยังต้องท าเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ ที่มีผู้นับถืออยู่
ในประเทศไทย 
 5. พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย คือ พระมหากษัตริย์เป็นผู้บัญชาการ
สูงสุดของกองทัพ 
 6. พระมหากษัตริย์ เป็นที่มาของฐานันดรศักดิ์  อิสริยยศ และประธานแห่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 7. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการแต่งตั้งและให้ข้าราชการในพระองค์
และสมุหราชองครักษ์พ้นจากต าแหน่ง 
 8. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ” การอภัย
โทษ หมายถึง การยกโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่ผู้ถูกสั่งลงโทษเพราะกระท าความผิดอาญา 
อันเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ 
 อมร จันทรสมบูรณ์ (2516 : 1-8) ได้กล่าวถึงพระราชสถานะและพระราชอ านาจตาม
ประเพณีการปกครอง ไว้ว่ า นอกเหนือจากพระราชสถานะและพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ตามหลักท่ัวไป พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจ
อีกส่วนหน่ึงต่างหาก พระราชอ านาจเหล่านี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ (Convention) ซึ่งมีค่าบังคับ
เป็นรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ท้ังนี้เพราะว่าเดิมนั้น พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ านาจสิทธิขาด
ในทุกๆ เรื่อง และทุกๆ กรณีแต่ผู้เดียว และต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
จ ากัดพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย ์ฉะนั้น จึงเป็นท่ียอมรับกันว่า ถ้ากรณีใดไม่มีบทบัญญตัิ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก าหนดขอบเขตหรือเ ง่ือนไขของการใช้พระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ไว้ พระมหากษัตริย์ก็จะยังคงมีพระราชอ านาจเช่นนั้นอยู่โดยผลของธรรมเนียม
ปฏิบัติ พระราชสถานะและพระราชอ านาจตามประเพณีการปกครอง ประกอบด้วย 
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 1. พระราชอ านาจในภาวะวิกฤต กล่าวคือ เมื่อเกิดวิกฤตร้ายแรงทางการเมืองถึงขั้นมี
การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ ์14 ตุลาคม 2516 หรือเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬก็ดี จะเห็นว่า พระมหากษัตริย์ทรงเข้ามาระงับเหตุร้อนให้กลับสงบเย็นลงได้อย่างอัศจรรย์ 
(กรณีวิกฤตการณ์พฤษภาทมิฬ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกแกนน าของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันเข้าเฝ้า 
และสามารถท าให้ปัญหาความรุนแรงต่างๆ ยุติลงได้ด้วยความสงบ) 
 2. พระราชอ านาจพิจารณาฎีการ้องทุกข์ ประเพณีถวายฎีการ้องทุกข์จากราษฎรที่
ได้รับความเดือดร้อนมีมานานนับตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี พระมหากษัตริย์ทรงรับฎีกาและ
ด าเนินการแก้ทุกข์ โดยการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่รับผิดชอบ (ฎีการ้องทุกข์ คือ 
การทูลเกล้าฯถวายฎีกาปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับ ไม่ว่าจะมาจากการกระท าที่ไม่ชอบของ
ฝ่ายปกครอง เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองกระท าการอันมิชอบ หรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นท่ัวไป 
และขอพระบรมราชานุเคราะห์เป็นการเฉพาะราย พระราชวินิจฉัยพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับฎีกา
ของประชาชนบางประการ เป็นที่มาของโครงการพัฒนาต่างๆ ของทางราชการ เช่น โครงการ
ตามพระราชด าริ เป็นต้น) พระราชอ านาจในการพิจารณาฎีการ้องทุกข์นี้ ไม่มีบทกฎหมาย
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่มีที่มาในทางธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 131-134) ได้อธิบายถึงพระราชอ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนิติบัญญัติไว้ พอสรุปได้ว่า โดยหลักการแล้ว ร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีต้องน าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ แต่อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น 
90 วัน แล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา
แล้ว นายกรัฐมนตรีต้องน าร่างกฎหมายนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์
มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานคืนภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีต้องน าร่างกฎหมาย
นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
 โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 348) ได้อธิบายสรุปไว้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองและไม่มีอ านาจทางการเมืองอย่าง
แท้จริง แต่ในทางนิตินัย สถาบันกษัตริย์คงมีพระราชอ านาจพิเศษ ในเรื่องส าคัญ เช่น การแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูง การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การยุบ
สภาผู้แทนราษฎร การประกาศใช้พระราชบัญญัติ การยับยั้งพระราชบัญญัติ การพระราชทาน
อภัยโทษ การท าสนธิสัญญา เป็นต้น ซึ่งในทางพฤตินัย สถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงใช้พระ
ราชอ านาจดังกล่าวเอง แต่ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ในพระปรมาภิไธยของสถาบันกษัตริย์ 
 กล่าวโดยสรุป สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐ เป็นสถาบันทางการเมือ
ที่ส าคัญ ด ารงต่อเนื่องช่วงของประวัติศาสตร์หรือตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศส่วนใหญ่ ที่
เน้นการสืบทอดของพระมหากษัตริย์ทางสายโลหิต มีแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
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หลากหลายนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องและยาวนานจากอดีตสู่ปัจจุบัน นับ
แต่อาณาจักรสุโขทัยอันถือว่าเป็นอาณาแรกของชาวไทยจวบจนปัจจุบันประเทศไทยก็มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดมา แม้ว่าจะมีภารกิจ อ านาจ และบทบาท แตกต่างกันไปตาม
กาลเวลาแต่ละยุคสมัย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท าให้สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระราชสถานะและพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
 1. พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมของชาติทางกฎหมาย 
 2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข  
 3. พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ 
 4. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก  
 5. พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
 6. พระมหากษัตริย์ เป็นที่มาของฐานันดรศักดิ์ อิสริยยศ และประธานแห่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 7. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการแต่งตั้งและให้ข้าราชการในพระองค์
และสมุหราชองครักษ์พ้นจากต าแหน่ง 
 8. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ  

สถาบันนิติบัญญัติ 
 สถาบันนิติบัญญัติ (Legislature)เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่หลักในการบัญญัติกฎหมาย
โดยมีรัฐสภา (Parliament) เป็นองค์กรที่ท าหน้าท่ีดังกล่าว การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีรัฐสภาเป็นสถาบันที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน เพราะมีตัวแทนของประชาชนที่ผ่าน
การเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ ฉะนั้น การบัญญัติกฎหมายจึงต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน จึงจะมีผลบังคับใช้ตามหลักการของประชาธิปไตยทางอ้อม 
(Indirect Democracy) รัฐสภาเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายใช้บังคับ
ในประเทศ รัฐสภาจึงมีบทบาทที่ส าคัญที่สุดที่จะก าหนดว่าพฤติกรรมใดของบุคคลใดในสังคมควร
จะเป็นความผิดและมีความผิดสถานใด มีอัตราโทษอย่างใด 
 จุมพล หนิมพานิช (2551 : 99-100) ได้อธิบายไว้ว่า อ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย
หรือการออกกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ในรัฐถือเป็นอ านาจหน้าท่ีหลักของรัฐสภา ซึ่งในทางการเมือง
การปกครองนั้นกฎหมายนับเป็นสิ่งที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับใช้ในการบริหารและ
ปกครองประเทศ ท้ังนี้ก็เพ่ือเป็นการจัดระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความ
เป็นธรรม ให้เกิดในสังคม ดังนั้น ในการตรากฎหมายแต่ละฉบับจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก โดยมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม นอกจากนั้นสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติยังมีอ านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ของสถาบันบริหาร และมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ 
 ดังท่ีกล่าวแล้วว่าองค์กรที่ท าหน้าท่ีนิติบัญญัตินั้นคือรัฐสภา ถ้าพิจารณาถึงรูปแบบของ
รัฐสภาแล้วสามารถจ าแนกรูปแบบของรัฐสภาออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบรัฐสภาจ าแนก
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ตามจ านวนสภาที่ประกอบกันเป็นรัฐสภา และรูปแบบรัฐสภาจ าแนกโดยพิจารณาโดยค านึงถึง
การใช้อ านาจอธิปไตย ดังนี้ 
 อานนท์ อาภาภิรม (2545 : 21) ได้อธิบายถึงไว้ว่า รูปแบบรัฐสภาซึ่งจ าแนกตาม
จ านวนสภาที่ประกอบกันเป็นรัฐสภา สามารถจ าแนกออกได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1. ระบบสภาเดียว เป็นระบบที่ได้รับความนิยมและน ามาใช้ปฏิบัติกันน้อยมาก และมัก
ปรากฏว่านิยมใช้ระบบสภาเดียวในการปกครองระดับท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา เช่นการปกครอง
ในระดับแขวง และระดับนคร ส่วนระดับมลรัฐนั้นมีเพียงมลรัฐเดียวคือเนเบรสกา (Nebarska) 
ส าหรับประเทศอื่นๆ ที่ใช้ระบบสภาเดียวได้แก่ รัฐต่างๆ ในแคนาดา ประเทศคอสตาริกา ส่วน
ประเทศยุโรปท่ีใช้ระบบสภาเดียวก็มีสวีเดน ซึ่งเริ่มใช้ ค.ศ. 1967 และประเทศนอร์เวย์  
 2. ระบบสองสภา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งระบบสองสภา เพื่อเปิดโอกาสให้มีสภาที่
ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากประชาชนธรรมดาทั่วๆ ไป กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติพิเศษบาง
ประการ เช่น ผู้ที่จะเป็นสมาชิกต้องมีอายุสูงกว่าสมาชิกที่มาจากประชาชน หรือเป็นตัวแทนของ
คนบางกลุ่ม กล่าวได้ว่า ระบบสองสภามีก าเนิดในประเทศอังกฤษ และสืบต่อมาได้รับความนิยม
ไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 รูปแบบรัฐสภาจ าแนกโดยพิจารณาโดยค านึงถึงการใช้อ านาจอธิปไตย สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. รัฐสภาที่มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจอย่างเคร่งครัดระหว่างอ านาจนิติบัญญัติและ
บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ อยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยก
อ านาจ ซึ่งให้หลักประกันในความเป็นอิสระและเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
 ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการแบ่งแยกอ านาจจากกันค่อนข้างเด็ดขาด 
โดยเฉพาะรัฐสภาในระบบประธานาธิบดี การบริหารงานของประธานาธิบดี รัฐสภาจะน าไปเปิด
อภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้ ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีจะใช้อ านาจในการยุบสภา
ไม่ได้เช่นกัน อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีความสัมพันธ์ แต่การใช้อ านาจนั้นอยู่บน
พื้นฐานของความมีอิสระ เช่น ประธานาธิบดีบริหารงานภายใต้กฎหมายต่างๆ ท่ีผ่านจากรรัฐสภา 
ในขณะเดียวกันหากกฎหมายดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประธานาธิบดีมีสิทธิที่จะ
ยับยั้งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ การโน้มน้าวให้ฝ่ายนิติบัญญัติผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และการบริหารงานของประธานาธิบดีเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น ในกรณี
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาขอให้รัฐสภาอนุมัติงบประมาณจ านวนมาก เพื่อช่วยเหลือบริษัท
ขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหาทางการเมืองจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2552 เป็นต้น 
 2. รัฐสภาที่แบ่งแยกอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารออกจากกันไม่เด็ดขาด 
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการส าคัญตรงที่ว่า องค์กรนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่ส าคัญ
ที่สุดในการบัญญัติกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วคณะรัฐมนตรีต่างหากที่มีอ านาจแท้จริง 
เพราะการปกครองในระบบรัฐสภานั้น พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา (สภาสามัญ) จะ
เป็นผู้ที่จัดตั้งรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคคลช้ันน าที่มีอิทธิพลของพรรค 
บทบาทของเสียงข้างมากของฝ่ายบริหาร จะต้องได้รับการสนับสนุนจากสภา ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมี
อ านาจในการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน 
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  เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝา่ยบรหิาร ฝ่ายบริหารสามารถยุบสภา
เพื่อคืนอ านาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป ว่าเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารหรือรัฐสภา โดย
พิจารณาจากผลการเลือกตั้งเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันหากปล่อยให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม รัฐสภาอาจขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งผลของการอภิปรายย่อมกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล 
 กล่าวโดยสรุป โครงสร้างของรัฐสภาอาจประกอบด้วยสภาเพียงสภาเดียว หรือสองสภา
ก็ได้แล้วแต่รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะก าหนด 

องค์ประกอบของรัฐสภา 
 รัฐสภาของแต่ละประเทศอาจมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ดังที่กล่าวในรูปแบบของ
รัฐสภา เพื่อสะดวกในการศึกษา ขอยกตัวอย่างของรัฐสภาไทยมาเป็นกรณีศกึษา ตามรัฐธรรมนูญ
ไทยแต่ละฉบับก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ กัน ในบางครั้งก็มีลักษณะเป็นสภาเดียว 
บางครั้งก็มี 2 สภา รวมทั้งที่มาและองค์ประกอบก็แตกต่างกันไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
  อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 136) ได้ให้ค าอธิบายไว้ พอสรุปได้ว่า ในรัฐธรรมนูญที่
บัญญัติโดยปกติและเป็นรัฐธรรมนูญประเภทถาวร มักก าหนดให้รัฐสภาไทยประกอบด้วย 2 สภา 
คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และยังได้ก าหนดต าแหน่งส าคัญต่างๆ ที่มีความส าคัญในการ
บริหารและการด าเนินการในรัฐสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. ประธานรัฐสภา ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาในกิจการทั้งหมดของรัฐสภา เป็น
ประธานในท่ีประชุมรัฐสภา บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับประธานรัฐสภาในช่วงหลัง จะ
ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และให้ประธานวุฒิสภาเป็นรอง
ประธานรัฐสภา 
 2. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ต าแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการยอมรับความส าคัญ
ของเสียงน้อยในรัฐสภา ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ว่า “ภายหลัง
คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพรรคตนมิได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร” 
 3. คณะกรรมาธิการสามัญ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า “สภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภา ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ 
และมีอ านาจเลือกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อการกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาแล้ว
รายงานต่อสภา” 
 4. ผู้ประสานงานควบคุมการลงคะแนนเสียงในสภา (Whip) เป็นการประยุกต์มาจาก
การด าเนินการของรัฐสภาอังกฤษ เมื่อพรรคได้สัญญากับประชาชนไว้ก็ต้องมีมาตรการให้มั่นใจได้
ว่านโยบายที่หาเสียงเกิดผลเป็นพระราชบัญญัติ 
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  อ านาจหน้าท่ีของรัฐสภา 
 จุมพล หนิมพานิช (2551 : 97-105) ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของรัฐไว้ว่า รัฐสภาเป็น
ตัวแทนในการท าหน้าที่ทางนิติบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยมีอ านาจหน้าที่ส าคัญหลายประการ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้ 4 ประการ คือ  
  1. อ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย  
  2. อ านาจหน้าท่ีในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
  3. อ านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบ และ  
  4. อ านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ดังนี้ 
 จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2545 : 197-202) ได้อธิบายถึงกระบวนการในการท าหน้าที่ตรา
กฎหมายของรัฐสภาไว้ ดังนี้ อ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ได้ก าหนดให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่ท าหน้าท่ีหลักในการบัญญัติกฎหมาย เพราะสมาชิกในรัฐสภาได้
ผ่านการยอมรับจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ให้เข้ามาใช้อ านาจนิติบัญญัติแทนตนภายใต้วิถีทางที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นกฎหมายหรือข้อบังคับที่จะมีผลต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อธิปไตยจึงต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐสภาหรือ
รูปแบบประธานาธิบดี ก็จะใช้หลักการเดียวกัน จะแตกต่างกันก็เฉพาะในรายละเอียด ซึ่งสามารถ
แยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เสนอร่างกฎหมาย 
 ระบบประธานาธิบดี : ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย คือ สมาชิกรัฐสภาเท่าน้ัน เพราะการ
ปกครองในรูปแบบประธานาธิบดีเป็นการปกครองที่แบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในการใช้อ านาจ
อธิปไตยแบบเด็ดขาด คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลากร และฝ่ายนิติบัญญัติต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
อย่างค่อนข้างอิสระ เพราะฉะนั้น การเสนอร่างกฎหมายจึงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของฝ่าย
นิติบัญญัติ จึงให้อ านาจเฉพาะสมาชิกรัฐสภาเท่าน้ันท่ีมีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย 
 ระบบรัฐสภา : ผู้เสนอร่างกฎหมายสู่สภานิตบิัญญตัิสามารถกระท าได้ทั้งสมาชิกรัฐสภา
และคณะรัฐมนตร ีแล้วแต่กรณี การให้อ านาจในการเสนอร่างกฎหมายแก่ฝ่ายบริหารเนื่องจากใน
ระบบรัฐสภา การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะของการร่วมมือและถ่วงดุลอ านาจกัน
มากกว่าที่จะเป็นการแบ่งแยกอ านาจ ประกอบกับการที่ฝ่ายบริหารมีหน่วยงานมากมายที่เป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม รวมไปถึงข้าราชการที่
ท างานให้กับรัฐ จึงท าให้ฝ่ายบริหารมีความใกล้ชิดและเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงสมควรที่ฝ่ายบริหารจะมีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมายได้เช่นเดียวกับ
สมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
 2. การพิจารณาร่างกฎหมาย 
 ระบบประธานาธิบดี : การพิจารณาร่างกฎหมายถือเป็นภารกิจของรัฐสภาแต่เพียง
องค์กรเดียว ฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิเข้าไปรับทราบหรือยุ่งเกี่ยวอย่างเป็นทางการ วิธีการที่ฝ่าย
บริหารจะเข้าไปมีบทบาทต่อกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายอาจท าได้โดยการใช้อิทธิพลโน้ม
น้าวให้สมาชิกรัฐสภามีความเห็นคล้อยตาม (Lobby) หรือการแสดงข้อเท็จจริงในกรณีที่
คณะกรรมาธิการผู้พิจารณาร่างกฎหมายเรียกฝ่ายบริหารเข้าไปแถลงข้อเท็จจริง (testifying) ใน
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นโอกาสที่ฝ่ายบริหารจะได้แสดงข้อเท็จจริงโน้ม
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น้าวความเห็นของกรรมาธิการ แต่ก็มิได้มีส่วนในการพิจารณาร่างกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติเสนอ
มาแต่ประการใด 
 ระบบรัฐสภา : จะมีการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายโดยฝ่ายบริหาร
สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลในที่ประชุมสภานิติบัญญัติได้ แต่สิทธิในการลงคะแนน
เสียงยังคงสงวนไว้เฉพาะสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น และในขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของ
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมาย ฝ่ายบริหารสามารถเสนอขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยอาจเสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ตามกฎ
ข้อบังคับ 
 3. การประกาศใช้  
 ระบบประธานาธิบดี : ให้อ านาจแก่ประธานาธิบดีในฐานะประมุขของประเทศเป็นผู้ลง
นามประกาศใช้ 
 ระบบรัฐสภา : ประมุขของประเทศเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งอาจเป็น
พระมหากษัตริย์ หรือประธานาธิบดี แล้วแต่ว่าประเทศน้ันมีสถาบันใดเป็นประมุข 
 ข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ โดยทั่วไปจะให้อ านาจแก่ประมุขทั้งในระบบประธานาธิบดี
และระบบรัฐสภา ในการที่จะยับยั้งกฎหมายฉบับน้ันได้กรณีที่ไม่เห็นด้วย 
 ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข (2559 : 5-16) ได้อธิบายถึงอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินไว้ดังนี้ กระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินถือได้ว่าเป็นหลักการที่
ส าคัญอย่างยิ่งในระบบรัฐสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จะก าหนดสัมพันธภาพ ระหว่างอ านาจนิติ
บัญญัติและอ านาจบริหารไว้ แต่ละอ านาจต่างมีความเชื่อมโยงและมีการถ่วงดุลแห่งอ านาจซึ่งกัน
และกัน โดยฝ่ายบริหารมีอ านาจท่ีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งท่ัวไปขึ้นใหม่ และ
ในขณะเดียวกัน ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการก าหนดวิธีการต่างๆ ไว้ เช่น การตั้งกระทู้ถาม และการเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ หรือการตั้งคณะกรรมาธิการ
ประจ ารัฐสภา เพื่อท าหน้าที่ในการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 ในขณะที่ในระบบประธานาธิบดีไม่สามารถท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ ข้างต้น เพราะมีการ
แยกอ านาจออกจากกันโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตามหากฝ่ายบริหารหรือประธานาธิบดีกระท า
ความผิดร้ายแรงหรือกระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ ก็อาจถูกตรวจสอบด้วยการถูกถอดถอน
ออกจากต าแหน่งได้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Impeachment 
 ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข (2559 : 17-18) ยังได้อธิบายถึงอื่นๆ ที่ส าคัญของรัฐสภาไว้ พอ
สรุปได้ดังนี้ 
  1. อ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ โดยทั่วไปการให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ
ของการใช้อ านาจรัฐ เช่น การแต่งตั้งประมุขของรัฐหรือประมุขฝ่ายบริหาร การแต่งตั้งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ การประกาศสงคราม การท าหนังสือสัญญาที่ต้องผูกพันกับรัฐต่างประเทศ 
เป็นต้น จะต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ นั่นคือการให้ผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของ
ประชาชนก่อนนั่นเอง นอกจากนี้ รัฐสภาโดยวุฒิสภายังมีอ านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญได้ด้วย เช่น ที่ก าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญของ
ไทยในเรื่องการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ส าคัญ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น 
 2. อ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้ความเห็นชอบ และการพิจารณาเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา และถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง
ได้ด้วย ดังนี้ 
  2.1 การให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คือ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
นอกจากนี้  วุฒิสภาพิจารณาเลือกบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธร รมนูญ คือ 
คณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
  2.2 การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งเป็นวิธีการควบคุมฝ่ายบริหารวิธี
หนึ่ง ซึ่งควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงว่ามีความเหมาะสมหรือ
สมควรที่จะให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ต่อหรือไม่ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
พิพากษาหรือตุลการ พนักงานอัยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก าหนด หากมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่าการกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ ากระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอ านาจถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงดังกล่าว ออกจากต าแหน่งได้  

  โดยหลักการดังกล่าวนี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 เป็นครั้งแรก การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง แบ่งเป็น 2 
กรณี คือ (ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, 2559 : 19) 
 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งได้ โดยค าร้องขอ
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าความผิดเป็นข้อๆ ให้
ชัดเจน 
 2. สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากต าแหน่งได้ 
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 กล่าวโดยสรุป สถาบันนิติบัญญัติเป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อกระบวนการบัญญัติ
กฎหมายเป็นส าคัญ ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีองค์กรที่ท าหน้าที่บัญญัติ
กฎหมาย คือ รัฐสภาเพราะถือว่ารัฐสภาเป็นสถาบันที่แสดงเจตนารมณ์ทั่วไปของประชาชน 
รัฐสภาเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน รูปแบบของ
รัฐสภาในแต่ละประเทศเป็นผลจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไป โครงสร้างของ
รัฐสภา แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือระบบสภาเดียวและระบบสภาคู่ และโดยทั่วไปมีอ านา
หน้าที่หลักคือ มีอ านาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ด้านที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร และด้านอื่นๆ ใน
ฐานะที่เปน็ผู้แทนของประชาชน ในปัจจุบันรัฐสภาเป็นสถาบันทางการเมืองท าหน้าที่นิติบัญญัติ 
อันได้แก่การบัญญัติกฎหมาย การควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร และการให้ความเห็นชอบใน
เรื่องส าคัญต่างๆ ประกอบด้วยสมาชิกจากสภาเดียวหรือสองสภา แบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภาก็ได้ 

สถาบันบริหาร 
 สถาบันบริหาร (Executive) หรือฝ่ายบริหารนั้นมีลักษณะเป็นสากลในทุกๆ ประเทศ
และทุกระบบการปกครองย่อมมีองค์กรหรือสถาบันๆ หนึ่งที่เรียกว่ารัฐบาล (Government) ท า
หน้าท่ีขับเคลื่อนองค์กรหรือประเทศ 
 จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2545 : 213) ได้อธิบายไว้ พอสรุปได้ว่า ฝ่ายบริหาร (Executive) 
หมายถึง คณะบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการน านโยบายของรัฐไปด าเนินการและไป
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น องค์กรที่ถูกก าหนดให้ใช้อ านาจ
บริหารคือรัฐบาล (Government) ซึ่งหมายถึง คณะรัฐมนตรีนั่นเอง โดยมีกลไกหรือเครื่องมือ
การน านโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติ คือข้าราชการประจ าทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการ
ปกครองบริหารประเทศ ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภา (Parliamentary 
Democracy) จะมีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการยอมรับจากรัฐสภาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร แต่ใน
รูปแบบประธานาธิบดี (Presidential Democracy) จะมีประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมา
จากประชาชนโดยตรงเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
 โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 247) ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ ย่อมมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าในด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้าน ต่อไปนี ้
 1. ด้านองค์ประกอบจ านวยของฝ่ายบริหาร 
 2. องค์กรภายใน 
 3. กลไกการเลือกสรรบุคลกร 
 4. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 5. อ านาจในการบริหารที่เป็นทางการและการเลือกตั้งโดยที่ไม่เป็นทางการ 
 6. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือมาจากตัวแทนประชาชน 
 7. รัฐบาลที่มีการบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน หรือรัฐบาลที่คณะบุคคลในรัฐบาลมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 8. เป็นรัฐบาลที่มีอ านาจเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
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 โกเมศ ขวัญเมือง (2559 : 249) ยังได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของการบริหารของรัฐบาลไว้
ว่า ถ้านับย้อนประวัติศาสตร์ จะพบว่าโครงสร้างของฝ่ายบริหารย่อมแตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละ
สมัย เช่น โครงสร้างฝ่ายบริหารในยุคนครรัฐและในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ย่อมแตกต่างเป็น
อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างฝ่ายบริหารในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 16 เป็นต้นมา 
 ส่วนในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 พบว่า ในยุโรปและอเมริกาเหนือได้มีความพยายามที่จะท า
ให้การบริหารจัดการรัฐบาลที่มีเหตุมีผลมากขึ้น โดยน าเอาระบบรัฐธรรมนูญมาปรับใช้ ซึ่งท าให้
เกิดระบบบริหาร 2 ระบบใหญ่ ได้แก่ 
 1. ระบบคณะรัฐมนตรี (Cabinet System) เป็นระบบที่เริ่มเกิดครั้งแรกในประเทศ
อังกฤษและสวีเดน เป็นระบบท่ีมีการบริหารภายใต้หลักการที่ว่า 
  1.1 นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่ต้องบริหารประเทศในบริบท
ของความเป็นองค์คณะ โดยมีคณะรัฐมนตรีมีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 
และร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายด้วยเช่นกัน 
  1.2 ระบบคณะรัฐมนตรีนี้ค่อยๆ ขยายไปประเทศยุโรปตะวันตก ยุโรปกลาง 
และยุโรปตะวันออก ในขณะที่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ค่อยๆ สลายลง ท าให้ระบบ
คณะรัฐมนตรีเข้าแทนท่ีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบบนิยมการใช้อ านาจเด็ดขาด 
 2. ระบบประธานาธิบดีตามระบอบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Presidential) 
ภายใต้กลักการที่ว่า 
  2.1 เป็นระบบที่เริ่มเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาภายหลังประกาศอิสรภาพแล้ว
ค่อยๆ ขยายไปสู่ประเทศละตินอเมริกา 
  2.2 รูปแบบของฝ่ายบริหารในระบบประธานาธิบดีนั้นมีลักษณะเป็นการ
รับผิดชอบตามล าดับชั้น ไม่ใช่ลักษณะความรับผดิชอบร่วมแบบระบบคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
มักเรียก Secretaries แทน Ministers รัฐมนตรีจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ประธานาธิบดีและรับผิดชอบต่อประธานาธิบดีโดยตรง 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 141-142) ได้อธิบายถึงรูปแบบของสถาบันบริหารไว้ พอ
สรุปได้ดังนี้ 
 1. รัฐบาลแบบประธานาธิบดี เป็นรูปแบบรัฐบาลที่ใช้หลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจ
อธิปไตยออกเป็นสัดส่วนให้อ านาจสถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการเท่าเทียมกัน 
ขณะเดียวกันให้แต่ละฝ่ายยับยั้งถ่วงดุลกันได้ ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของประเทศและ
ประมุขของฝ่ายบริหาร หรือหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบทางด้านบริหารแต่ผู้เดียว 
 รูปแบบรัฐบาลตามโครงสร้างนี้ การจัดตั้งรัฐบาล จะขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีที่ได้รับ
เลือกมาจากประชาชนโดยเป็นบุคคลที่จะก าหนดตัวรัฐมนตรีโดยตรง นอกจากจะมีอ านาจแต่งตั้ง
รัฐมนตรีแล้ว ยังมีอ านาจถอดถอนรัฐมนตรีได้อีกด้วย ในระบบนี้นโยบายของรัฐบาลจะไม่ต้อง
รับรองโดยรัฐสภา รัฐบาลแบบนี้เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 
 ตามหลักการรัฐบาลแบบประธานาธิบดี อ านาจการบริหารอยู่กับประธานาธิบดีเพียง
คนเดียว ดังนั้น รัฐมนตรีแต่ละคนจึงเป็นเสมือนเลขานุการของประธานาธิบดี กล่าวคือ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนตัวประธานาธิบดีในแต่ละเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับรองประธานาธิบดี เป็น
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ต าแหน่งสูงสุดเป็นอันดับสองของประเทศ แต่รัฐธรรมนูญระบุหน้าที่ไว้เพียงเล็กน้อย มีบทบาท
และหน้าท่ีอื่นเท่าที่ประธานาธิบดีจะมอบหมายให้ 
 2. รัฐบาลแบบรัฐสภา เป็นรูปแบบรัฐบาลที่ให้อ านาจกับรัฐสภาในการควบคุมฝ่าย
บริหารหรือคณะรัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง นอกเหนือไปจากมีอ านาจในด้านนิติบัญญัติ 
คณะรัฐมนตรีจะต้องมาจากรัฐสภา และบริหารประเทศโดยรับผิดชอบต่อรัฐสภา การบริหารงาน
ต่างๆ ต้องกระท าในนามของคณะรัฐมนตรี นโยบายหรือมติที่ผ่านคณะรัฐมนตรีจะต้องผูกพัน
รัฐมนตรีทุกคน ประมุขของประเทศเป็นคนละคนกับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะฝ่าย
บริหาร อาจเป็นไปได้ทั้งประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ที่จะท าหน้าที่เฉพาะพิธีการเท่านั้น 
ไม่มีอ านาจในการบริหารประเทศ 
 การจัดตั้งรัฐบาลรูปแบบนี้ จะขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในการ
เลือกตั้งทั่วไป จะเป็นผู้ได้รับพระบรมราชโองการให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น
นายกรัฐมนตรีจะท าการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมรัฐบาล เมื่อนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งรัฐบาลแล้ว
จะต้องขอพระบรมราชโองการจากพระมหากษัตริย์ให้ทรงแต่งตั้ง หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีน า
คณะรัฐมนตรีไปแถลงขอความไว้วางใจจากรัฐสภา ถ้ารัฐสภาลงมติไว้วางใจก็จะด าเนินงานของ
ตนได้ แต่ถ้ารัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจ ก็จะด ารงต าแหน่งไม่ได้ ทั้งนี้เพราะการด าเนินงานของ
รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีในระบบนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับรัฐสภา รัฐบาลแบบนี้เริ่มต้นในประเทศ
อังกฤษ 
 กล่าวโดยสรุป สถาบันบริหารของไทย ประกอบด้วยฝ่ายการเมือง (คณะรัฐมนตรี 
ข้าราชการการเมืองซึ่งเป็นผู้ช่วยท างานของคณะรัฐมนตรี) กับฝ่ายบริหาร (ข้าราชการประจ า) 
นั่นเอง กล่าวคือ ประเทศไทย ภายใต้รูปแบบระบอบประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภานั้น 
คณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยหัวคณะ คือ นายกรัฐมนตรีซึ่งปกติคือหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่ง
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกตั้งสมาชิกของพรรคเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภามากที่สุด 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพรรคการเมืองดังกล่าวให้ท าหน้าที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีร่วม
คณะทั้งชุดจะร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบาย (Policy) หรือแนวทางกว้างๆ ในการด าเนินงาน
สาธารณะเพื่อสนองตอบต่อความต้องการส่วนรวมของประชาชนและน าเสนอต่อรัฐสภา เมื่อ
รัฐสภาให้ความไว้วางใจแล้ว ต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละคนจึงรับเอานโยบายแต่ละ
ด้านจากรัฐบาลไปควบคุมการปฏิบัติด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ความส าคัญของสถาบันบริหาร 
 อุทัย หิรัญโต (2524 : 230) ได้อธิบายความส าคัญของสถาบันบริหารไว้ 3 ประการ คือ 
 1. อ านาจบริหารมีฐานะอยู่เหนืออ านาจอื่น กล่าวคือเป็นผู้ด าเนินให้กิจการทั้งปวงของ
รัฐบังเกิดผล เป็นผู้สนองให้กิจการของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการส าเร็จผล 
 2. อ านาจบริหารมีอิสระเต็มที่ในการบริหารประเทศ และเป็นอ านาจที่สมบูรณ์ มิใช่
เป็นอ านาจที่คอยรับใช้อ านาจนิติบัญญัติและตุลาการ ความเป็นเอกของอ านาจบริหารดังกล่าวนี้ 
เห็นได้ชัดจากระบบการปกครองแบบประธานาธิบดี  
 3. อ านาจบริหารมีสิทธิริเริ่มในกิจการต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง แม้แต่ในการออก
กฎหมายใหม่หรือยกเลิกกฎหมายเก่า นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารมีอ านาจด าเนินบริการสาธารณะ 
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เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และความอยู่ดีกินดีของประชาชนได้ ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติและ
ตุลาการไม่มีอ านาจเช่นน้ีเลย 
 วิษณุ เครืองาม (2530 : 550-552) ได้กล่าวถึงความส าคัญของคณะรัฐมนตรีไว้ว่า 
 1. ความส าคัญในทางกฎหมาย เป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่บังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
 2. ความส าคัญในทางการเมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจทางการเมืองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 3. ความส าคัญในทางอ านาจ กฎหมายต่างๆ ให้อ านาจคณะรัฐมนตรีมาก อีกทั้ง
คณะรัฐมนตรียังเป็นผู้ก าหนดนโยบายของประเทศจึงเท่ากับเป็นผู้กุมชะตากรรมของประเทศไว้
ในมือ 
 สรุปโดยย่อ สถาบันบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (The Executive) เป็นสถาบันทาง
การเมืองที่มีความส าคัญ มีหน้าที่ในการบริหารประเทศ ในหลักการโดยทั่วไป รัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรี จะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าคณะ และมีรัฐมนตรี
ที่ประจ ากระทรวง กระทรวงละ 1 คน ส่วนรัฐบาลใดมีหัวหน้าคณะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ
ประธานาธิบดีขึ้นอยู่กับโครงสร้างหรือรูปแบบของรัฐบาล กล่าวคือ ถ้าโครงสร้างหรือรูปแบบของ
รัฐบาลเป็นแบบประธานาธิบดี หัวหน้ารัฐบาลคือประธานาธิบดี แต่ถ้าโครงสร้างหรือรูปแบบของ
รัฐบาลเป็นแบบรัฐสภา หัวหน้าคณะรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรี สถาบันบริหารมีความส าคัญอย่าง
มาก โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบัน นโยบายการด าเนินงานของฝ่ายบริหารมีผลกระทบต่อสังคม 
ไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของสังคม แต่กระทบถึงความเป็นอยู่ การท ามาหากิน
ของประชาชน กระทบถึงสถานภาพทางสังคมและการเมืองของกลุ่มต่างๆ ด้วย 
  อ านาจหน้าท่ีของสถาบันบริหาร 
 ในกรณีประเทศไทยซึ่งใช้รูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภา มาจากการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมาก คณะรัฐมนตรีจึงไม่ได้มีอิสระจากสภา
ผู้แทนราษฎร กล่าวคือ จะมีความเช่ือมต่ออ านาจ (Fusion of power) ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารเข้าด้วยกัน ท่ีสุดแล้วรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาก็จะต้องรับผิดชอบ
ต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นสถาบันอันเป็นตัวแทนของประชาชนเสมอ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อ านาจหน้าที่
ทั่วไป และ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 
 โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 248) ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ทั่วไปหรืออ านาจหน้าที่ที่
ส าคัญๆของฝ่ายบริหารไว้ว่า เป็นอ านาจหน้าท่ีโดยกว้างๆ ที่คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ ได้แก่  
 1. วางนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ก่อนเข้ารับต าแหน่ง คณะรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อเป็นกรอบในการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
 2. บริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เป็นภาระหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องน านโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาไปปฏิบัติบริหารราชการแผ่นดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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 3. ประสานงานระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ การบริหารราชการแผ่นดินจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งก็
คือการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานราชการเหล่านี้ ซึ่งก็คือ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่างๆ นั่นเอง 
 4. วางระเบียบข้อบังคับให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ถือปฏิบัติ การปฏิบัติราชการที่
มุ่งผลส าเร็จหรือเป้าหมายเดียวกัน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจนและ
มีทิศทางเดียวกัน 
 5. พิจารณาและลงมติเรื่องต่างๆ ที่กระทรวง ทบวง กรม เสนอมา การปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือปัญหาอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวพันกับ
นโยบายรัฐบาล องค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยตัดสินใจสุดท้ายคือคณะรัฐมนตรี 

 อภิชาต แสงอัมพร (2559 : 143-144) ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไว้ว่า เป็น
อ านาจที่กฎหมายบัญญัติรองรับสิทธิอ านาจ (Authority) ไว้ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตาม
รัฐธรรมนูญ คือ การบริหารราชการแผ่นดิน อ านาจหน้าทีประเภทน้ีจึงถือว่าส าคัญที่สุด 
 2. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น อ านาจหน้าที่ประเภทนี้ของคณะรัฐมนตรีมักจะเป็น
อ านาจแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ อ านาจในการอนุมัติหรือ
ให้ความเห็นชอบการด าเนินกิจการต่างๆ ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และอ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาด 
 ส่วนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ นั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน 
คือ อ านาจหน้าที่ในทางการเมือง คือ มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินร่วมกับรัฐมนตรีอื่นตาม
นโยบายของรัฐบาล และอ านาจหน้าที่ในทางการปกครอง คือ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานราชการทั้งปวงซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้อ านาจ
ไว้โดยเฉพาะ 
 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลจะถูกตรวจสอบโดยรัฐสภา ในแง่ที่ว่ารัฐบาลจะต้องตอบ
ค าถามต่างๆ ที่รัฐสภาถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลได้ และท้ายที่สุดอาจถูกลงมติไม่ไว้วางใจ
โดยรัฐสภา และที่ส าคัญที่สุดในทางการเมืองก็คือ รัฐบาลที่แพ้มติไม่ไว้วางใจจากสภา
ผู้แทนราษฎร จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือประกาศยุบสภา ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังก าหนดให้รัฐมนตรีมีสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาได้ นอกจากนี้ 
นายกรัฐมนตรียังมีอ านาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้อีกด้วย แต่ไม่สามารถใช้อ านาจดังกล่าวในกรณี
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝา่ยค้านยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกรฐัมนตรีตามเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งจะท าให้นายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิยุบสภา และต้องยอมให้มีการอภิปรายในญัตติดังกล่าวในที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
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 เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กล่าวถึงอ านาจ
หน้าท่ีของคณะรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี้ 
 1. การวางนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อเข้ารับต าแหน่งต้องแถลงต่อรัฐสภา 
 2. การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา 
 3. การตราพระราชก าหนด หรือกฎหมายอื่นท่ีออกโดยฝ่ายบริหาร 
 4. การถวายค าแนะน าในการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา 
 5. การทูลเกล้าฯ ให้ออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
 6. ประสานงานของกระทรวง ทบวง ตามที่กฎหมายก าหนด 
 7. หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 กล่าวโดยสรุป อ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามทีก่ล่าวมานั้น สามารถสรุปได้เป็น 2 
เรื่องใหญ่ๆ คือ การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา รับผิดชอบต่อสภา
ผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน กล่าวคือ รัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบต่อรัฐสภาในเรื่องนโยบาย
และการด าเนินงานทั้งในส่วนของตนเอง และของกระทรวงที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้ กรณี
ความประพฤติไม่เหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของรัฐมนตรี แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินโดยตรง แต่ก็เป็นเหตุผลในการบีบให้รัฐมนตรีคนนั้น
จ าต้องลากออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมือนกัน  และรับผิดชอบ
ร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี เป็นหลักการที่ต้องการแสดงภาพความเป็น
เอกภาพของรัฐบาล กล่าวคือ รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อข้อตัดสินใจทั้งปวงของ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีคนใดที่ปฏิเสธไม่ยอมรับ หรือต่อต้านข้อตัดสินใจ โดยธรรมเนียมปฏิบัติ 
รัฐมนตรีคนนั้นควรที่จะลาออก การไม่เปิดเผยเรื่องราวของการประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ถือเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันประการหนึ่งของคณะรัฐมนตรี เพราะรัฐมนตรีจะแสดงความขัดแย้ง
ระหว่างกันให้ปรากฏต่อสาธารณชนก่อนหรือหลังการตัดสินใจคณะรัฐมนตรีไม่ได้ 
 
สถาบันตุลาการ 
  รัฐใดที่ประกาศตนเป็นนิติรัฐ ย่อมหลีกไม่พ้นที่จะยอมรับบทบาทขององค์กรตุลาการใน
ฐานะที่เป็นกุญแจส าคัญในการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ไม่ให้
เป็นไปตามอ าเภอใจ การควบคุมฝ่ายบริหาร ได้แก่ การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครอง ในขณะที่การควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 278) ได้ให้ค าอธิบายไว้
ว่า สถาบันตุลาการ (Judiciary) คือศาล (Court) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ตัดสินข้อขัดแย้งทาง
กฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีฝ่ายตุลาการเป็นผู้ใช้อ านาจอย่างเสมอภาค ศาลยุคใหม่โดยปกติจะต้อง
ท าหน้าที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภาครัฐ หรือฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการถือว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญ
ยิ่งของประเทศ ท่ีท าหน้าที่พิจารณาอรรถคดีทั้งปวงที่เกี่ยวข้องระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือรัฐ
กับรัฐ โดยมีความเป็นอิสระเป็นกลาง ในการเอื้ออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและค า
วินิจฉัย ค าตัดสินย่อมผูกพันคู่กรณี 
 จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2545 : 225) ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายที่ส าคัญประการหนึ่งที่รัฐพึง
มีต่อประชาชนคือการให้หลักประกันทางด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติกลไกที่
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เป็นกรอบหรือกติกาพื้นฐานที่รัฐใช้เป็นแนวทางเพื่อพิทักษ์ความยุติธรรมในสังคมก็คือกฎหมาย 
โดยมีสถาบันตุลาการเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยในการให้ความยุติธรรมบนพื้นฐานคือกฎหมายของ
รัฐ กล่าวคือ มีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการตัดสินคดีความเมื่อประชาชนเกิดความขัดแย้งขึ้น 
หรืออีกนยัหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าสถาบันตุลาการ หมายถึง ศาลหรือผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าท่ีในศาล 
มีหน้าที่ส าคัญในการปกป้องเสรีภาพและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือมี
การกระท าผิดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าท่ีของศาลจึงเป็นการกระท าในนามของรัฐ หรือ
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ในกรณีประเทศที่ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในการตัดสินคดีความผู้พิพากษาจึงต้องมีอิสระในการปฏิบัติงานโดย
ปราศจากการถูกครอบง าจากอ านาจอื่นใด โดยการแยกอ านาจตุลาการออกไปจากอ านาจนิติ
บัญญัติและอ านาจบริหาร 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 144-145) ได้กล่าวถึงหลักสากลที่ยึดปฏิบัติเพื่อความเป็น
อิสระของสถาบันตุลาการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลาการไม่อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาตามล าดับชั้น 
 2. หลักเกณฑ์ในการจ่ายส านวนคดีให้ผู้พิพากษาและตุลาการว่าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารงานของศาลแต่ละคน 
 3. ห้ามเรียกส านวนหรือโอนส านวนไปให้ผู้พิพากษาหรือตุลาการผู้อื่นท า เว้นแต่กรณี
นั้นจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
 4. สร้างความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาและตุลาการ เพื่อไม่ให้ผู้พิพากษา
และตุลาการต้องกังวลใจในเรื่องของเงินเดือนและถูกโยกย้ายบ่อยๆ โดยก าหนดการโยกย้ายตาม
วาระที่กฎหมายบัญญัติหรือเป็นการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น และก าหนดไม่ให้น าระบบบัญชี
เงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้แก่ผู้พิพากษาและตุลาการ 
 5. แยกหน่วยธุรการของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญออกเป็นอิสระ 
ไม่สังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 
 นอกจากนี้องค์กรตุลาการยังต้องด ารงความเป็นกลางและปราศจากอคติ ใน
กระบวนการพิจารณาคดี ต้องให้โอกาสคู่ความทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้พิพากษามี
ส่วนได้เสียกับประเด็นแห่งคดีที่ตนพิจารณา ผู้พิพากษานั้นต้องถอนตัวออกจากการพิจารณาคดี
นั้น นอกจากน้ัน ผู้พิพากษายังต้องไม่เข้าไปด ารงต าแหน่งในฝ่ายบริหาร หรือเข้าไปท าหน้าที่เป็น
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมาย หากต้องเข้าไปท าหน้าที่ดังกล่าวก็ไม่ควรกลับเข้ามารับหน้าที่เป็น
ผู้พิพากษาอีก เพราะในวันข้างหน้าอาจเป็นไปได้ว่าอาจมีประเด็นแห่งคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเข้า
ไปเกี่ยวข้อง ดังนั้น ค าตัดสินพิพากษาขององค์กรตุลาการจึงต้องกระท าภายใต้ความเป็นเหตุเป็น
ผลตามกฎหมายเท่านั้น หาใช่เพราะความเช่ือในทางการเมืองเป็นการส่วนตัว ความเช่ือในทาง
ศาสนา ความนิยมชมชอบส่วนตัวของผู้พิพากษามาเป็นปัจจัยในการตัดสินวินิจฉัยคดีไม่ 
 วิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีตัดสินคดีความในกระบวนการยุติธรรม สามารถแยก
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การแต่งตั้ง และการเลือกตั้ง ดังนี ้
 การแต่งตั้ง อาจจะโดยคณะกรรมการ เช่น ในประเทศไทยที่มีคณะกรรมการตุลการ 
หรือ ก.ต. ท าหน้าที่ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลขึ้นด ารงต าแหน่งผู้พิพากษา หรืออาจโดย
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บุคคลผู้ท าหน้าที่ เช่น ในสหรัฐอเมริกาให้อ านาจแก่ประธานาธิบดใีนการแตง่ตั้งผู้พิพากษาศาลสูง 
โดยผ่านการยอมรับจากคณะกรรมการตุลาการและวุฒิสภา ในความรู้ความสามารถตามที่
กฎหมายของรัฐก าหนด 
 การเลือกตั้ง ในบางประเทศจะให้ประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปมีส่วนในการ
ตัดสินคดีความ โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ระบบไต่สวนในการตัดสินคดีความ เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่จะต้องมีประชาชนเข้าไปท าหน้าที่เป็นลูกขุนในกระบวนการตัดสินคดีของศาล
ยุติธรรม 
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2548 : 171) และ ไพโรจน์ วายุภาพ (2553 : 24) ได้ให้ค าอธิบาย
คล้ายกัน พอสรุปได้ว่า การจัดระบบศาล ในปัจจุบันระบบศาลแบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ศาลเดี่ยว และระบบศาลคู่  
 ระบบศาลเดี่ยว (Single System of Justice) กระบวนการตัดสินคดีความของ
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคดีใดจะใช้ศาลประเภทเดียวกัน คือ ศาลยุติธรรม ที่เรียกว่าศาลปกติ 
(Ordinary Court) ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ระบบศาลเดี่ยวจะมีศาลสูงสุดเพียงศาลเดียว คือ ศาลยุติธรรมสูงสุด ที่
ควบคุมดูแลศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์ 
 ระบบศาลคู่ (Dual System of Justice) มีการแบ่งศาลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ระบบ
ศาลยุติธรรม (Judicial Court) ใช้ส าหรับตัดสินข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา กับระบบศาล
อื่นที่ท าหน้าที่ตัดสินคดีความระหว่างเอกชนกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด้วย ตามหลักกฎหมาย
มหาชน เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เป็นต้น 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 146) ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ เกี่ยวกับ
การตีความในกฎหมาย มีดังนี้  
 1. ตัดสินความในข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น คดีต่างๆ จะต้องน าไปขึ้นศาล เพื่อให้ศาล
ตัดสิน 
 2. ป้องกันการกระท าผิด โดยการออกกฎหมายศาล และโดยการสั่งให้บุคคลระงับการ
กระท าใดๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาล ย่อมถือเป็น
การหมิ่นประมาทศาล อาจถูกลงโทษปรับ หรือจ าคุกได้ 
 3. ช้ีขาดเกี่ยวกับสิทธิคู่กรณี โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องกัน ซึ่งท าให้เสียเวลา และโดยไม่
ต้องมีการพิสูจน์กันว่ามีการกระท าผิดใดๆ เกิดขึ้น ค าช้ีขาดของศาลดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับ
ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 4. อ านาจในการพิจารณาตัดสินว่า กฎหมายใด หรือกฎหมายฉบับใดที่ตราขึ้นโดยฝ่าย
นิติบัญญัตินั้น จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือใช้อ านาจหน้าที่เกินขอบเขตที่ให้ไว้โดย
รัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จะต้อง
เป็นโมฆะ 
 5. อ านาจในการพิจารณาตัดสินว่า ค าสั่งหรือการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็น
ค าสั่งและการกระท าท่ีใช้อ านาจโดยมิชอบ จึงไม่มีผลใช้บังคับหรือเป็นโมฆะ 
 6. อ านาจหน้าที่อื่น ฝ่ายตุลาการอาจมีกิจกรรมประจ าวันที่ส าคัญๆ เช่น การออก
ใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ผู้เยาว์ เป็นต้น 
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 กรณีประเทศไทย อ านาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ พอสรุปได้ดังนี้ (อภิชาติ แสงอัมพร
,2559 : 147-148) 
 1. อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร เป็นอ านาจหน้าที่ที่
จะกระท าการตรวจสอบว่า กฎหมายบทใด หรือฉบับใด ที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นมานั้น ขัดแย้ง
กับรัฐธรรมนูญหรือไม่ อ านาจหน้าท่ีเช่นนี้ ปัจจุบันคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส าหรับการตรวจสอบว่า ค าสั่งหรือการกระท าของฝ่ายบริหารอย่างหนึ่งอย่างใด จะขัดต่อ
กฎหมาย นอกเหนืออ านาจที่ให้ไว้ หรือเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือไม่นั้น จะเป็นหน้าที่ของ
ศาลปกครอง 
 2. อ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการพิจารณา
พิพากษาคดี ซึ่งเกิดจากการพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับหน่วยงาน
ของรัฐ ท้ังนี้ โดยจะต้องยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นหลักในการพิจารณา และเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาความต่างๆ ซึ่งจะให้อ านาจแก่ศาลในการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าต่อศาล และ
มีอ านาจจับกุมคุมขังบุคคลที่ขัดขืนไม่มาศาลตามที่ได้ออกหมายไปด้วย 
 ในส่วนของวิธีพิจารณาความในช้ันศาล ก็นับว่ามีความส าคัญพอๆ กับการจัดตั้งศาล
และการก าหนดตัวผู้พิพากษา ด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความขึ้น 
เพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกๆ ฝ่าย ทั้งนี้เพราะความ
ยุติธรรมที่ได้มาโดยใช้เวลานานเกินควร หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป ก็เท่ากับการปฏิเสธ
ความยุติธรรมนั่นเอง ศาลจึงควรให้โอกาสแก่ทุกๆ ฝ่าย อย่างเท่าเทียมกันด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งควรให้มีค่าใช้จ่ายน้อย มิฉะนั้นคนจนกว่าจะเสียเปรียบ 
 ผู้พิพากษาจะต้องไม่ล าเอียง และให้โอกาสแก่คู่ความแต่ละฝ่ายน าสืบแสดง
พยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างของตน วิธีพิจารณาที่ดีจะต้องมีความแน่นอน คดีที่คล้ายกัน
จะต้องได้รับการตัดสินช้ีขาดเหมือนๆ กัน ดังนั้น จึงมีการถือค าพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลสูงเป็น
บรรทัดฐาน ที่ศาลช้ันล่างจะต้องยึดเป็นแนวทางในการพิจารณาคดี กล่าวคือ เมื่อมีคดีเกิดขึ้น
และมีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกับศาลฎีกาหรือศาลสูงได้ตัดสินไปแล้ว ศาลช้ันล่างก็จะตัดสินตามแนว
ที่ศาลฎีกาหรือศาลสูงวางไว้  
 ส าหรับประเภทของศาลนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้
ก าหนดให้มีศาลอยู่ 4 ประเภท คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2560 : 434) ได้ก าหนดให้มีศาล 3 ประเภท คือ ศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ส่วนศาลรัฐธรรมนูญแยกเป็นหมวดต่างหากจากหมวดที่ว่า
ด้วยศาล แต่ก็ยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่ดังเช่นที่เคยมีมา 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับประเทศไทยนั้นในอดีตก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 ได้ใช้ระบบศาลเดี่ยวมาโดยตลอด จนเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 แล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นระบบศาลคู่ คือ มีศาลอื่นที่นอกจากศาลยุติธรรม มา
ท าหน้าที่ตัดสินคดีได้ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เป็นต้นหน้าท่ีหลักของฝ่ายตุลาการก็คือ 
การตีความหรือตัดสินความ ตามตัวบทกฎหมายเมื่อมีคดีใดคดีหนึ่งเกิดขึ้น กล่าวคือ เมื่อมีคดี
เกิดขึ้นศาลจะต้องค้นหาความจริง และน ากฎหมายมาใช้กับคดีนั้นๆ แต่ถ้ากฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัย 
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คลุมเครือ หรือมีการขัดแย้งกัน ศาลจะต้องเป็นผู้ตีความในกฎหมาย โดยอาศัยหลักยุติธรรมใน
การกระท าดังกล่าว อาจถือได้ว่าผู้พิพากษาได้มีส่วนในการสร้างกฎหมายขึ้นมา ในคดีที่คล้ายๆ 
กัน ค าพิพากษาของศาล จึงอาจใช้เป็นหลัก หรือแนวทางในการตัดสินครั้งต่อๆ ไปด้วย 

สรุป 
 สถาบันทางการเมืองเป็นแบบแผนที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง ซึ่งส่งผลต่อลักษณะและ
พฤติกรรมทางการเมืองในรัฐนั้นๆ โดยสถาบันทางการเมืองในแต่ละสังคมจะมีลักษณะแตกต่าง
กัน ตามความต้องการในการบรรลุเป้าหมายของรัฐ สถาบันทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในระบบ
การเมืองหนึ่งๆ อาจด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนาน หรืออาจสูญสลายไปตามกาลเวลา ก็ข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ แต่สถาบันทางการเมืองที่สามารถด ารงอยู่และสืบทอดกันมาได้อย่าง
ยาวนานน้ัน มักจะมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและปรับตัวก่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดที่ใช้ในการปกครองในอดีต แต่โดยส่วนใหญ่
ในปัจจุบันจะเป็นสถาบันท่ีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในกรณีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แม้เป็น
สถาบันที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่เป็นศูนย์รวมของชาติในหลายด้าน ในรัฐธรรมนูญได้ก าหนด
พระราชสถานะและพระราชอ านาจหลายประการ แต่ส่วนใหญ่เป็นพระราชอ านาจที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการใช้อ านาจรัฐ นอกจากน้ันพระมหากษัตริย์ไทยยังทรงไว้ซึ่งความเคารพสักการะจากปวงชน
อย่างสูง ดังนั้นจึงก่อให้เกิดพระราชอ านาจและพระราชสถานะท่ีปวงชนทั่วไปยังคงถวายให้แม้ไม่
มีบทบัญญัติตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนทั่วไปถือว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงและให้ความเช่ือมั่น
อย่างสนิทใจ พระราชอ านาจเหล่านั้น เช่น การยอมรับในการเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศใน
ภาวะวิกฤติ พระราชอ านาจในการพิจารณาฎีการ้องทุกข์ เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ในการบริหารของรัฐต่างๆ โดยทั่วไปมักมีการน าแนวคิดการแบ่งแยก
อ านาจมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างอ านาจต่อกัน ท าให้เกิดสถาบันทางการเมืองที่
ส าคัญ คือ สถาบันนิติบัญญัติ ท าหน้าที่หลักในการบัญญัติกฎหมาย สถาบันบริหาร ท่ีท าหน้าที่ใน
การบริหารประเทศและน านโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ และสถาบันตุลาการ ที่ท าหน้าที่ในการ
ตัดสินอรรถคดีต่างๆ ภายในรัฐ ให้เกิดความยุติธรรม 
 สถาบันทางการเมืองต่างๆ ดังกล่าว ล้วนเป็นผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาการทาง
การเมืองการการปกครองของรัฐ เพื่อให้เกิดแบบแผนและโครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่
เหมาะสมของรัฐ ซึ่งรูปแบบและลักษณะของสถาบันทางการเมือง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเหมาะสมและเหตุปัจจัยต่างๆ แต่โดยทั่วไปเมื่อสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ก็จะก่อให้
สถาบันทางการเมืองเหล่านั้นมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถาบันทาง
การเมืองที่แต่ละรัฐน าไปปรับใช้ ก็จะถูกก าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐนั้นๆ นั่นเอง 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. สถาบันทางการเมืองหมายถึงอะไร มีลักษณะที่ส าคญัอย่างไร 

2. จงอธิบายถึงประเภทของสถาบันพระมหากษตัริย์ เมื่ออาศัยพระราชอ านาจและ
พระราชสถานะเป็นเครื่องจ าแนก 

3. จงอธิบายถึงพระราชอ านาจและพระราชสถานะของพระมหากษัตรยิ์ไทย 

4. จงอธิบายถึงอ านาจหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญตัิ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

5. ให้อธิบายความแตกตา่งระหว่างรฐัสภาที่มีการแบ่งแยกอ านาจอย่างเคร่งครดั
ระหว่างอ านาจนิติบญัญตัิและบรหิาร กับรัฐสภาที่แบ่งแยกอ านาจนิติบัญญตัิและ
บริหารออกจากกันไม่เด็ดขาด 

6. ให้อธิบายถึงอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปของสถาบันบริหาร 

7. จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจนิติบัญญัติกับอ านาจบริหาร 

8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบศาลคู่กับระบบศาลเดี่ยว 

9. หลักสากลที่ยึดปฏิบัตเิพื่อความเปน็อิสระของสถาบันตุลาการ ประกอบด้วย
อะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

เอกสารอ้างอิง 
กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2554). คู่มือศึกษาพ้ืนฐานวชิากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 
โกเมศ ขวัญเมือง. (2555). กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ ภูทับเบิก. 
จักษ์ พันธ์ชูเพชร. (2545). การเมืองการปกครองไทย : มิติทางประวัติศาสตร์และสถาบันทาง

การเมือง (พิมพ์คร้ังที่ 4). กรุงเทพฯ: มายด์ พับลิชช่ิง. 
จุมพล หนิมพานิช. (2551). "รัฐสภา" ในเอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองไทย หน่วยที่ 9-15 (พิมพ์คร้ังท่ี 13). นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข. (2559). "รัฐสภา" ในเอกสารการสอนชุด สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-5 (พิมพ์คร้ังท่ี 3). นนทบุรี: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2560). กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ 
(พิมพ์คร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 

ธงทอง จันทราศุ. (2541). รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: มติชน. 
ธโสธร ตู้ทองค า. (2559). "สถาบันพระมหากษัตริย์" ในเอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและ

กระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยท่ี 1-5 (พิมพ์คร้ังท่ี 3). นนทบุรี: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

บรรเจดิ สิงคะเนติ. (2548). หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน. 

บูฆอรี ยีหมะ. (2552). ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พรชัย เลื่อนฉวี. (2554). กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (พิมพ์คร้ังท่ี 9). กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์. 

วิษณุ เครืองาม. (2530). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 
อภิชาติ แสงอัมพร. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง. สุรินทร์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์. 
อมร จันทรสมบูรณ์. (2516). พระมหากษัตริย์ในกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ: มงคลการพิมพ์. 
อานนท์ อาภาภิรม. (2545). รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
อุทัย หิรัญโต. (2524). สารานุกรม ศัพท์ทางรัฐศาสตร์ 2524. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
Eisenstads, S.N. (1965). Essays on Comparative Institotions. New York: John 

Wiley and Sonx  
Roy, C. Macridis. (1995). The Study of Comparative Government. New York: 

Doubleday & Company. 
Samuel, P. Huntington. (1968). Political Order in Changing Societies. New 

Haven and London: Yale University Press. 



128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สิทธิและเสรีภาพ 

ผศ.นพดล ธีระวงศ์ภญิโญ 
อาจารยส์ากล พรหมสถติย ์

 
 

 สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย และของมนุษยชาติ ใน
ฐานะที่เป็นสัตว์โลกท่ีมีจิตใจสูง ต่างกับระบอบเผด็จการที่ถือว่าคนเป็นทาสของรัฐและผู้มีอ านาจ 
ซึ่งพร้อมจะใช้มาตรการที่ทารุณโหดร้ายเกินมนุษย์ธรรมดาเพื่อบังคับประชาชนให้อยู่ในอ านาจ 
 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในปัจจุบันมีพัฒนาการมาเป็นล าดับจากแรกเริ่มที่มุ่งจ ากัด
อ านาจของผู้ปกครอง ค่อยๆ ขยายผลมาสู่การมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน 
โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้น บทบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการที่จะมิสิทธิและเสรีภาพในทางปฏิบัติมาก
น้อยเพียงใด คงต้องศึกษาติดตามในบริบททางการเมืองของประเทศนั้นๆ เพราะในบางครั้ง
รัฐธรรมนูญอาจมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพมากมาย แต่อาจมีข้อความต่อท้ายต่างๆ 
เช่น ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายหรือตามเง่ือนไขหรือวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น 
 ในบทนี้จะกล่าวถึง พลเมืองและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง ความหมายและที่ของสิทธิ
และเสรีภาพ ประเภทและขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หลักประกันการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงแนวคิดว่าด้วยศักดิ์ของความเป็นมนุษย์และแนวคิดว่าด้วยหลัก
ความเสมอภาค มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
 สิทธิและเสรีภาพ เป็นค าที่นิยมกล่าวควบคู่ด้วยกันเสมอ ในทางกฎหมายแม้ค าสองค านี้
จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มิใช่จะมีความหมายเหมือนกันหมด พึงสังเกตจากบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ที่เรียกช่ือประเภทของสิทธิและเสรีภาพแยกต่างหากจากกันอย่างชัดเจน เช่น 
รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าเสรีภาพในการชุมนุม โดยมิได้เรียกว่าสิทธิในการชุมนุม หรือรัฐธรรมนูญ
บัญญัติว่าสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ แต่มิได้เรียกว่าเสรีภาพพิทักษ์รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติต่างๆ ใน
หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญจึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมี
เจตนาที่แยกใช้ค าว่าสิทธิและเสรีภาพให้แตกต่างกัน เพราะความหมายของค าทั้งสองมีความ
แตกต่างกัน ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ อาจมองได้หลายแง่มุมและนักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้ ดังต่อไปนี ้
 ในการให้ความหมายกับสิทธิ มีการให้ค านิยามไว้ค่อนข้างหลากหลาย ในทางวิชาการ
ได้มีผู้ให้ความหมายของเสรีภาพไว้ ดังนี้ 
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 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1232) ให้ความหมายไว้ว่า สิทธิ 
(right) คืออ านาจอันชอบธรรม เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ์ใน
ที่ดินแปลงนี้ และอ านาจที่กฎหมายรับรองให้กระท าการใดๆ โดยสุจริตได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน  
 หยุด แสงอุทัย (2553 : 167) ให้ข้อสังเกตว่ามีความเห็นต่อความหมายของสิทธิอยู่ 2 
ความเห็น ได้แก่ ความเห็นแรก สิทธิหมายถึงอ านาจที่กฎหมายให้แก่บุคคลในอันที่จะมีเจตจ านง 
และความเห็นที่สอง สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ท่ีกฎหมายคุ้มครองให้ ซึ่งเราไม่อาจถือความเห็นใด
ความเห็นหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว เพราะความเห็นแรกมองในแง่ของเนื้อหาของสิทธิ ส่วน
ความเห็นที่สองมองในแง่ของจุดประสงค์ของสิทธิ ดังนั้น ควรจะถือว่าสิทธิเป็นทั้งอ านาจและ
ประโยชน์ กล่าวโดยสรุป สิทธิ คือ อ านาจที่กฎหมายให้เพื่อส าเร็จประโยชน์ท่ีกฎหมายคุ้มครอง 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2538 : 348) ให้ความเห็นว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจที่จะให้ผู้อื่น
ต้องกระท าหรืองดเว้นการท าการบางอย่างตามที่เรามีสิทธิอันเป็นการบังคับให้คนอื่นต้องกระท า
ตามสิทธิของเรา 
 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (2543 : 22) ได้ให้ความหมายของสิทธิไว้ว่า สิทธิ คือ อ านาจที่
กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น เป็นต้นว่า
อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นอีกคนหนึ่งหรือหลายคน
กระท าการบางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรือให้ละเว้นกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2552 : 49) ได้ให้ความหมายของสิทธิไว้ว่า สิทธิในความหมาย
ทั่วไป หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่น
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย ส่วนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
นั้นหมายถึงอ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจก
บุคคลในอันที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด การให้อ านาจแก่ปัจเจกชนดังกล่าว ได้
ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงขอบเขตแห่งสิทธิของตน ในบางกรณี
การรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงด้วย 

 
ภาพที่ 17 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
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 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 154) ได้สรุปลักษณะส าคัญของสิทธิ ไว้ดังนี้  
 1. สิทธิอาจเป็นได้ทั้งประโยชน์หรืออ านาจ กล่าวคือ ฝ่ายที่ให้ความเห็นว่าสิทธิเป็น
ประโยชน์นั้น พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของสิทธิเป็นไปก็เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคล
มุ่งประสงค์ ส่วนฝ่ายที่ให้ความเห็นว่าสิทธิเป็นอ านาจได้กล่าวว่าสิทธิเป็นอ านาจที่กฎหมาย
รับรองให้แก่บุคคล เป็นการมองในแง่เนื้อหาของสิทธิ 
 2. สิทธิเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิ กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิย่อมสามารถ
ที่จะตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ก็ได้ หรืออาจให้ผู้อื่นใช้แทนก็ได้ ซึ่งกรณีการให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนนี้มัก
พบในกฎหมายแพ่ง เช่น เรื่องตัวการตัวแทน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล เป็นต้น 
 3. สิทธิเรียกร้องให้บุคคลอื่นมีหน้าท่ีเคารพต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธินั้นๆ กล่าวคือ ในการ
ใช้สิทธิต่างๆ นั้น ผู้ทรงสิทธิย่อมจะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระท าการตามที่ตนมีสิทธิอยู่ เช่น ให้
กระท าการให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธิ งดเว้นกระท าการที่ผู้ทรงสิทธิต้องการ หรืองดเว้น
กระท าการในอันที่จะล่วงละเมิดการใช้สิทธินั้นๆ การที่สิทธิเรียกร้องให้บุคคลอื่นมีหน้าที่เคารพ
ต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธินี้เองท าให้เห็นว่าสิทธิย่อมคู่กับหน้าท่ีเสมอ 
 กล่าวโดยสรุป สิทธิหมายถึงประโยชน์อันชอบธรรมที่กฎหมายได้รับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ สามารถกระท าการตามที่กฎหมายบัญญตัิไว้ และก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นท่ีจะต้อง
อ านวยประโยชน์นั้นให้แก่ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายได้ก าหนด อน่ึง สิทธิตามความหมายข้างต้นถือ
เป็นสิทธิในความหมายทั่วไป และใช้กันในกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยเท่านั้น ในประเทศเผด็จ
การคอมมิวนิสต์ต่างๆ หาได้มีสิทธิเช่นว่านี้แต่อย่างใด 
 ส่วนในการให้ความหมายของเสรีภาพก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิ กล่าวคือ มีการให้
ค านิยามไว้ค่อนข้างหลากหลาย ในทางวิชาการได้มีผู้ให้ความหมายของเสรีภาพไว้ ดังนี้ 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1256) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
เสรีภาพ คือ ความสามารถที่จะกระท าการใดๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง 
เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะท าจะพูดได้โดยไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2538 : 348) ให้ความเห็นว่า เสรีภาพคืออ านาจที่จะกระท าการ
อะไรก็ได้ คือมีอ านาจที่จะเลือกประพฤติหรือไม่ประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งก่อให้เกิดหน้าที่
เชิงปฏิเสธแก่ผู้อื่นที่จะไม่เข้ามารบกวนการใช้อ านาจเลือกประพฤติของเรา 
 ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง วันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็น
ผลมาจากการอภิวัฒน์ใหญ่เปลี่ยนแปลงการปกครองในฝรั่งเศส ได้ให้ความหมายของเสรีภาพใน
มาตรา 4 ซึง่บัญญัติว่า “เสรีภาพคือความสามารถท่ีจะกระท าการใดก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น 
ดังนั้น การใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนจะมีก็แต่เพียงข้อจ ากัดเฉพาะที่ต้องยอมให้
สมาชิกอื่นของสังคมสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน ข้อจ ากัดเช่นว่าน้ีจะก าหนดขึ้นได้ก็โดย
บทกฎหมายเท่าน้ัน”  
 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (2543 : 22) กล่าวว่า เสรีภาพคืออ านาจของบุคคลในอันที่จะ
ก าหนดตนเอง โดยอ านาจนี้บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเองตามใจปรารถนา บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขาไม่ถูกบังคับให้กระท าในสิ่งที่เขาไม่ประสงค์จะ
กระท า และไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวางไม่ให้กระท าในสิ่งที่เขาประสงค์จะท า 
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 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ (2547 : 24) เห็นว่า เสรีภาพเป็นอ านาจในการก าหนด
ตนเอง บุคคลสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าจะกระท าหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อม
มีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าท่ีเขาไม่ถูกบังคับให้กระท าในสิ่งท่ีเขาไม่ประสงค์จะกระท าหรือไม่ถูกหน่วง
เหนี่ยวขัดขวางไม่ให้กระท าในสิ่งที่เขาประสงค์จะท า กล่าวโดยสรุปเสรีภาพ คืออ านาจของบุคคล
ในอันที่จะก าหนดตนเองโดยอ านาจนี้ บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเอง เสรีภาพจึง
เป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง 
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2552 : 51) ให้ความหมายของเสรีภาพไว้ว่า เสรีภาพ หมายถึง 
สภาการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความประสงค์ของตน 
เสรีภาพจึงหมายถึง อ านาจในการก าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระท าการใดหรือไม่
กระท าการใดอันเป็นอ านาจที่มีเหนือตนเอง 
 โดยสรุป เสรีภาพ คือ สภาวะที่มนุษย์มีอิสระที่จะกระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการ
ใด โดยปราศจากเงื่อนไขผูกมัดหรือหน่วงเหนี่ยว และก่อให้เกิดหน้าที่เพียงประการเดียวแก่บุคคล
อื่นที่จะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงการใช้เสรีภาพของบุคคลดังกล่าว 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความหมายของสิทธิและเสรีภาพนั้น จึงมีความแตกต่างกันอยู่ที่
สิทธิเป็นประโยชน์ในเรื่องที่บุคคลชอบที่จะเรียกร้องเอาจากบุคคลอื่น หากการเรียกร้องนั้นเป็น
การเรียกร้องเอาแก่บุคคลทั่วไปหรือปัจเจกก็เป็นสิทธิในทางเอกชน เช่น สิทธิทางแพ่ง ถ้าการ
เรียกร้องประโยชน์นั้นเป็นการเรียกร้องเอาจากรัฐ สิทธินั้นก็เป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน หรือ
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ หรือหากพิจารณาถึงวิธีการ สิทธินั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ เช่น การใช้สิทธิ
เรียกร้องให้ผู้อื่นช าระหนี้ทางแพ่ง หรือสิทธิในการเลือกตั้งแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง เป็น
เรื่องที่จะเห็นว่าผู้ทรงสิทธินั้นจะต้องด าเนินการบางประการเพื่อใช้สิทธินั้น  ส่วนเสรีภาพนั้นคือ
ประโยชน์ในลักษณะที่บุคคลจะกระท าการใดๆ โดยไม่ถูกบังคับหรืออยู่ใต้อาณัติ อันเป็นสิ่งที่ไม่
ต้องเรียกร้องหรือด าเนินการเพื่อใช้ แต่เสรีภาพนั้นจะส่งผลให้บุคคลผู้ทรงเสรีภาพนั้นปลอดจาก
การถูกบังคับให้กระท าหรือไม่กระท าการอยู่แล้วตลอดเวลาที่ยังมีเสรีภาพน้ันคุ้มครองอยู่ 
  พลเมืองและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะองค์กรทางการเมืองกับบุคคลที่อยู่ภายในรัฐ 
สถานภาพของบุคคลภายในรัฐมีความแตกต่างกัน แสดงออกในรูปแบบที่ต่างกันไปด้วย เช่น ใน
ฐานะเป็นพลเมือง หรือฐานะต่างด้าว เป็นต้น ในระบอบเสรีประชาธิปไตย ให้ความส าคัญกับเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองเป็นอย่างมาก สิทธิของพลเมืองหรือสิทธิในฐานะเป็นพลเมืองย่อมมี 
ซึ่งเป็นการจ ากัดอ านาจของรัฐ แต่สิทธิย่อมไม่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้เ พราะหากผู้ใดมีสิทธิหรือ
เสรีภาพเต็มที่ จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นด้วย คือไปรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่น รัฐ
จึงมีหน้าท่ีในการก าหนดขอบเขตโดยดูแลให้สิทธิของพลเมืองหรือสิทธิในฐานะเป็นพลเมือง 
 บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ (2554 : 94-95) ได้อธิบายถึงพลเมืองไว้ พอสรุปได้ว่า พลเมือง 
หมายถึง บุคคลซึ่งโดยก าเนิดหรือโดยการแปลงชาติหรือโอนสัญชาติ เป็นสมาชิกของรัฐขึ้นอยู่กับ
รัฐนั้น ๆ กล่าวคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ และมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องและได้รับสิทธิ
ต่าง ๆ จากกฎหมายของรัฐ ความเป็นพลเมืองขึ้นอยู่กับหลักการที่นานาประเทศส่วนมากใช้เป็น
หลักเกณฑ์พิจารณาที่มีข้อแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด ได้แก่ สถานที่เกิด สายโลหิต และโดย
การแปลงชาติหรือโดยการโอนสัญชาติ ดังนี ้
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 1. ความเป็นพลเมืองโดยสถานท่ีเกิด การเป็นพลเมืองขึ้นอยู่กับสถานที่เกิด คือ เกิด ณ 
รัฐใดก็ถือว่าเป็นพลเมืองของรัฐนั้น ประเทศที่ยอมรับหลักการนี้ มีหลายประเทศรวมทั้ง
สหรัฐอเมริกา 
 2. ความเป็นพลเมืองโดยการสืบสายโลหิต การยึดถือหลักความเป็นพลเมืองตามความ
เป็นบิดามารดา หมายถึง การเป็นพลเมืองตาม บิดา มารดา คือ บิดา มารดาเป็นพลเมืองของ
ประเทศใด บุตรที่เกิดมาแม้จะเกิดในต่างประเทศก็ให้ถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศท่ีบิดามารดา
ถือสังกัดอยู่ การให้สิทธิแห่งการเป็นพลเมืองโดยสายโลหิต คือยึดถือตามบิดามารดา ปรากฏใน
ประเทศยุโรปตะวันตก 
 สหรัฐอเมริกายอมรับหลักการเป็นพลเมืองโดยสายโลหิตในบางกรณี เช่น หากเกิดใน
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในต่างประเทศ หรือเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดไป
อยู่ ณ ต่างประเทศเป็นการช่ัวคราวเท่านั้น โดยปกติแล้ว สหรัฐอเมริกาและอังกฤษยึดถือหลัก
สถานท่ีเกิด คือ หากคนไทยไปมีบุตรในสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ ย่อมได้ความเป็นพลเมืองของ
สหรัฐอเมริกาหรือของอังกฤษโดยอัตโนมัติ 
 3. ความเป็นพลเมืองโดยการแปลงชาติหรือโดยการโอนสัญชาติ การเป็นพลเมืองอาจ
ได้มาภายหลัง คือไม่เกี่ยวกับการเกิด ณ ที่ใด หรือจากการสืบสายโลหิตมาอย่างไร เช่น การที่
พลเมืองมีผิวสีแตกต่างกัน และเกิดในประเทศอื่น แต่มีสภาพเป็นพลเมืองของอังกฤษ ของ
สหรัฐอเมริกา ของเบลเยียม การเป็นพลเมืองในกรณีที่เกิดขึ้นโดยการแปลงสัญชาติหรือโอน
สัญชาติ แม้จะมีสิทธิเหมือนพลเมืองโดยสถานท่ีเกิด หรือโดยการสืบสายโลหิต แต่มีสภาวะไม่เท่า
เทียม กล่าวคือ หากมีพฤติกรรมที่รัฐถือว่าจะเป็นภัยต่อรัฐอาจมีการถอนสัญชาติ คือความเป็น
พลเมืองได้ ในประเทศเสรีประชาธิปไตย การถอดถอนสัญชาติจะต้องกระท าโดยค าสั่งศาล (โดย
อ านาจฝ่ายตุลาการ) และให้เป็นตามกระบวนการแห่งกฎหมายด้วย ผู้ที่มีสัญชาติ เป็นบุคคลซึ่ง
ขึ้นอยู่กับรัฐใดรัฐหนึ่ง แต่ให้ได้สิทธิเต็มที่ในฐานะพลเมือง ผู้มีสัญชาติอาจได้รับการคุ้มครองจาก
รัฐ แต่อาจไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลอืกตั้ง ตัวอย่างเช่น คนท่ีเกิดในเกาะซามัวของสหรัฐอเมริกา
มีสถานภาพเป็นเพียงผู้ที่มีสัญชาติอเมริกัน แต่หากบิดาหรือมารดาคนหนึ่งคนใดเป็นพลเมือง
อเมริกัน ตัวเองจึงจะเป็นพลเมืองอเมริกันได้ 
 ส าหรับผู้ไม่มีสิทธิเป็นพลเมือง คือคนที่มีสถานะอย่างอ่ืนและเป็นคนต่างด้าว หมายถึงผู้
ที่ไม่เป็นพลเมือง หรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติของรัฐที่ตนก าลังอาศัยอยู่ คนต่างด้าวขึ้นอยู่กับรัฐ
ต่างประเทศ คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ตนก าลังพักอยู่  ใน
ขณะเดียวกันรัฐที่บุคคลคนนั้นอาศัยอยู่จะต้องให้ความคุ้มครองดูแล 
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและเสรีภาพ 
 เสรีภาพน้ันก็ก่อให้เกิดสิทธิเช่นกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกว่าสิทธิในเสรีภาพ กล่าวคือ
เสรีภาพน้ันก่อให้เกิดสิทธิในการที่จะเรียกร้องมิให้บุคคลอื่นหรือรัฐกระท าการอันเป็นการลิดรอน
เสรีภาพนั้นได้ และหากมีการลิดรอนเสรีภาพ ผู้ทรงเสรีภาพก็ย่อมมีสิทธิในการร้องขอหรือ
เยียวยาเพื่อให้ยุติการลิดรอนเสรีภาพน้ัน 
  อมร รักษาสัตย์ (2541 : 68) ได้ให้ความเห็นไว้ พอจะสรุปได้ว่า  เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาตามรัฐธรรมนูญ บุคคลไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเรียกร้องหรือกระท าการใดๆ ทั้งสิ้น ก็
สามารถที่จะนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิในศาสนา และสามารถปฏิบัติกิจตามศา
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สนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตนได้ตราบใดที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ
พลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดสิทธิในการที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นเคารพในเสรีภาพดังกล่าว โดยบุคคลอื่นย่อมเกิดหน้าที่
ในการที่ไม่ไปกระท าการใดๆ ที่จะละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วย รวมทั้งได้รับการ
คุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะ
เหตุที่นับถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธิในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ
ของตนได้ ตราบใดที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน และถ้าหากเสรีภาพดังกล่าวถูกละเมิดย่อมสามารถใช้สิทธิ
ที่จะขอรับการเยียวยาได้ 
 จากความหมายของสิทธิและเสรีภาพในข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า เมื่อสิทธิและ
เสรีภาพมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกันโดยใกล้ชิดเช่นนี้เอง ท าให้ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะ
พิจารณา หรือศึกษาสิทธิและเสรีภาพน้ีไปควบคู่กันและมักจะเรียกไปโดยรวมกันเป็นค าเดียวกัน
ว่า สิทธิและเสรีภาพ เป็นการอธิบายในแง่มุมสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายทั่วไป 
 ถ้ากล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จะเป็นกรณีที่ยกระดับสิทธิและเสรีภาพ
เหล่านั้นให้มีคุณค่าอยู่ในระดับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ เป็นสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ความ
คุ้มครอง ซึ่งผลจากการที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองจะส่งผลให้บุคคลที่ถือปฏิบัติตามสิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวภายใต้ขอบเขต เงื่อนไข หรือข้อจ ากัดที่รัฐธรรมนูญก าหนด บุคคลนั้นย่อมได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน ฉะนั้นเมื่อบุคคลได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ
แล้วการกระท าใดๆ ย่อมไม่เป็นความผิดตามกฎหมายที่มีล าดับช้ันต่ ากว่ารัฐธรรมนูญ  
  ที่มาของสิทธิและเสรีภาพ 
 สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยและของมนุษยชาติ ต่าง
จากระบอบเผด็จการที่ถือว่าคนเป็นทาสของรัฐและผู้มีอ านาจ 
 อมร รักษาสัตย์ (2543 : 65-66) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อประชาชนทั่วโลกมีการศึกษาดีขึ้น 
การปกครองของประเทศต่างๆ จึงต้องวิวัฒนาการโดยลดความป่าเถื่อนโหดร้ายลงและมีความ
เป็นอารยะสูงขึ้น ดังเห็นได้ว่าโลกได้เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมาแต่สมัยกรีก
โบราณร่วม 2,500 ปีมาแล้ว ส่วนโลกตะวันออกก็ได้ปรากฏแนวคิดทางธรรมาธิปไตยในอนุทวีป
ระยะใกล้เคียงกัน แต่ต่อมายุโรปกลับตกไปสู่ยุคมืด และเอเชียตกอยู่ภายใต้ลัทธิเทวสทิธิราชย์ แต่
แนวความคิดทางประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็กลับฟื้นมาในยุโรป เริ่มจาก
อังกฤษในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่พระเจ้าจอห์นทรงยอมลงพระนามในมหากฎบัตรเมื่อ 15 
มิถุนายน ค.ศ. 1215 แต่การยอมรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความส าคัญของรัฐสภาก็มิได้
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จนถึงสมัยพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 ที่ทรงประกาศสิทธิประชาชน ใน ค.ศ. 1689 
ต่อมาสิทธิของพลเมืองได้รับการบัญญัติขึ้นเป็นส่วนเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา (1787) 
ใน ค.ศ. 1791 และได้กลายเป็นตัวแบบของสิทธิมนุษย์ของประเทศต่างๆ ในเวลาต่อมา 
 สิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก เมื่อภาคีสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อ 10 ธันวาคม 
ค.ศ. 1948 โดยประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1946 ได้ร่วมลงนามด้วย ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่ไทยต้องปฏิบัติตาม 
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 วิษณุ เครืองาม (2523 : 242-243) ได้กล่าวถึงที่มาของสิทธิและเสรีภาพไว้ว่า สิทธิและ
เสรีภาพเป็นสิ่งที่ได้มีขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายรับรอง หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายก าหนดให้มีขึ้น เป็นข้อที่สมควรพิจารณาให้ชัดเจน แนวคิดที่มาของสิทธิและเสรีภาพ ได้
มีแนวคิดแตกต่างกันออกเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิดกฎหมายธรรมชาติ และแนวคิดกฎหมาย
ฝ่ายบ้านเมือง ดังนี้ 
 1. แนวคิดกฎหมายธรรมชาติ (Law of Nature) เชื่อว่าสิทธิท้ังหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติพร้อมๆ กับมนุษย์ และถือว่าความยุติธรรมมาก่อนตัวบทกฎหมาย นับแต่สมัยโบราณ
มาก็ได้เกิดแนวคิดที่ว่ากฎหมายธรรมชาติมีอยู่จริง แม้จะมิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็
นับเป็นกฎหมายที่สูงส่งควรค่าแก่การเคารพยิ่งเสียกว่ากฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยผู้ปกครอง
ประเทศ สิทธิทั้งหลายแห่งมนุษยชาติเกิดมีขึ้นตามกฎหมายธรรมชาติ ส่วนกฎหมายที่ตราขึ้นใน
ภายหลังนั้นเป็นเพียงการยอมรับหรือรับรองสิทธิที่ได้มีอยู่แล้วว่ามีอยู่จริงและรับบังคับคุ้มครอง
ให้เท่าน้ัน ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งหรือประกาศสทิธิให้มนุษย์แต่ประการใด เช่น สิทธิในร่างกาย เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น กฎหมายธรรมชาติคือกฎแห่งธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ 
เมื่อแนวความคิดนี้เช่ือในกฎธรรมชาติ จึงเช่ือว่ามนุษย์มีสิทธิบางประการติดตัวมาตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นท่ีมาอันส าคัญของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 2. แนวคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (Positive Law) John Austin ได้กล่าวไว้ว่า 
กฎหมาย คือ ค าสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งสั่งแก่ราษฎรทั้งหลาย ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามผู้นั้นต้องรับ
โทษ เพื่อสนับสนุนแนวความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง ที่มีความขัดแย้งกับแนวความคิดก่อน
หน้าโดยสิ้นเชิง กล่าวคือในเมื่อสิทธิเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ สิทธิจึง
เกิดขึ้นได้แต่โดยกฎหมาย ถ้าไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองแล้ว สิทธินั้นๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้
เลย หากกฎหมายของรัฐมิได้รับรองไว้ บุคคลในรัฐนั้นก็มิอาจจะยกสิทธิดังกล่าวขึ้นอ้างได้ 
แนวความคิดนี้มองสวนทางว่าการกล่าวอ้างถึงสิทธิที่เกิดจากกฎหมายธรรมชาตินั้น แท้จริงแล้ว
กฎหมายธรรมชาติคือศีลธรรม มโนธรรม และความรู้สึกว่าควรจะเป็น ซึ่งหากฎเกณฑ์วัดได้ยาก
ว่าสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้นมีอยู่เพียงใดและภายในขอบเขตอย่างไร หากยอมให้มีการ
อ้างกฎหมายธรรมชาติได้แล้ว ก็อาจจะเกิดปัญหาถกเถียงได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
 

ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดของสิทธิและเสรีภาพ จะพบว่าสิทธิและเสรีภาพมีหลาย
ประการ เพื่อให้มีการจัดหมวดหมู่ของสิทธิและเสรีภาพให้ชัดเจน จึงได้มีการแยกประเภทของ
สิทธิและเสรีภาพ ในที่น้ีจะศึกษาถึงประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นส าคัญ ซึ่ง
สามารถจ าแนกประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ มาเป็นตัวจ าแนก ดังนี้ 
 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (2538 : 22-30) ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า สิทธิและเสรีภาพตามเกณฑ์
เนื้อหา เมื่ออาศัยวัตถุแห่งสิทธิและเสรีภาพเป็นหลักเกณฑ์ เราอาจจ าแนกสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมได้ 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยในร่างกายและชีวิต ซึ่ง
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ความคุ้มครองจากการใช้อ านาจรัฐป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
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ทางอาญา เช่น บทบัญญัติที่ว่าบุคคลจะไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่จะได้กระท าการอัน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าน้ันบัญญัติเป็นความผิด 
 2. สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิด เช่น เสรีภาพในการ
นับถือศาสนา เสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการศึกษาอบรม หรือเสรีภาพในการพูด การ
เขียน การพิมพ์ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนๆ เป็นต้น 
 3. สิทธิและเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการท า
สัญญาก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือสิทธิในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรม เป็นต้น 
 4. สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม เช่น เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ 
สหพันธ์ สหกรณ์ หรือหมู่คณะอื่นๆ เป็นต้น 
 5. สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เช่น สิทธิเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง เสรีภาพใน
การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ เป็นต้น 
 6. สทิธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน เช่น บทบัญญัติที่รับรองว่าบุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน เป็นต้น 
 ณัฐกร วิทิตานนท์ (2557 : 60-61) ได้กล่าวถึงประเภทของสิทธิและเสรีภาพไว้ว่า สิทธิ
และเสรีภาพตามเกณฑ์ผู้ทรงสิทธิ เมื่อพิจารณาจากมุมมองผู้ทรงสิทธิหรือประธานแห่งสิทธิ เรา
จะสามารถจ าแนกสิทธิและเสรีภาพออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง 
ดังนี ้
 1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายที่ติดตัวมนุษย์ทุก
คนมาตั้งแต่ก าเนิด สิทธิและเสรีภาพประเภทน้ีจึงผูกพันกับความเป็นมนุษย์โดยตรง กล่าวคือ ถ้า
ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมีเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา สภาพทางร่างกายและจิตใจ หรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมเช่นใด ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้กันถ้วนทุกคน 
 สิทธิมนุษยชนมีรากฐานความคิดจากปรัชญาว่าด้วยสิทธิธรรมชาติ ซึ่งถือว่าสิทธิ
เสรีภาพเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่มีผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น กฎหมายของบ้านเมืองที่บัญญัติรับ
รองรับสิทธิเสรีภาพจึงเป็นเพียงการรับรองสิทธิเสรีภาพที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น
แม้ว่ากฎหมายของรัฐใดจะไม่มีบทบัญญัติให้การรับรองสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิธรรมชาติไว้เลย ก็
หาใช่เครื่องยืนยันว่าประชาชนของรัฐนั้นจะปราศสิทธิเสรีภาพไม่ เพราะสิทธิเสรีภาพประเภทนี้
ด ารงอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยอ านาจรัฐเป็นเครื่องรับรอง จากลักษณะของสิทธิมนุษยชนจึงท าให้
มนุษย์ทุกคนสามารถอ้างสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ได้โดยไม่มีเง่ือนไขของดินแดนหรือความเป็น
พลเมืองของรัฐเป็นอุปสรรค ปัจจุบันจึงถือว่าสิทธิเสรีภาพเกือบทุกประเภทเป็นสิทธิมนุษยชน 
เว้นแต่สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐประสงค์จะมอบให้แก่พลเมืองของรัฐเท่าน้ัน 
 2. สิทธิพลเมือง (Citizen Rights) ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพต่างๆ ที่ผูกพันกับความเป็น
พลเมืองของรัฐ ความหมายของสิทธิพลเมืองจึงค่อนข้างแคบกว่าสิทธิมนุษยชนค่อนข้างมาก 
กล่าวคือ แม้บุคคลจะถือก าเนิดเป็นมนุษย์ มีสิทธิมนุษยชนโดยธรรมชาติ แต่ก็ใช่ว่ามนุษย์ทุกคน
จะได้รับความคุ้มครอง สิทธิพลเมืองมักเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเป็นเรื่องความ
มั่นคงของรัฐ บุคคลที่มิใช่พลเมืองของรัฐนั้นๆ จึงไม่อาจอ้างสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้ เช่น สิทธิใน
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 มานิตย์ จุมปา (2541 : 32-51) ได้ค าอธิบายสรุปไว้ว่า สิทธิเสรีภาพตามเกณฑ์
วิธีการใช้สิทธิเสรีภาพ การแบ่งสิทธิเสรีภาพโดยค านึงถึงวิธีการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น แบ่งเป็น
สิทธิเสรีภาพที่ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ สิทธิเสรีภาพที่เรียกร้องเอาจากรัฐ และสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงเจตจ านงทางการเมือง ดังนี้ 
 1. สิทธิเสรีภาพท่ีปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพที่รัฐรับรองว่าจะ
ไม่เข้ามาก้าวก่ายหรือบังคับเอาแก่ประชาชน ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพเช่นว่านี้ประการ
ใดก็ได้ตามใจสมัคร เว้นแต่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เช่น สิทธิในการที่รัฐจะต้องไม่เลือก
ปฏิบัติต่อประชาชน เพราะเหตุแห่งความแตกต่างกันในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ สิทธิของ
บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิใน
การที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข เป็นต้น 
 2. สิทธิเสรีภาพที่ประชาชนสามารถเรียกร้องเอาจากรัฐ ได้แก่ สิทธิที่ประชาชนมีสิทธิ
ร้องขอต่อรัฐ หรือรัฐจะต้องด าเนินการเพื่อให้สมแก่สิทธินั้นของประชาชน สิทธิเสรีภาพนี้มิได้
เพียงแต่จ ากัดอ านาจรัฐเท่านั้น แต่เป็นการสร้างหน้าที่ให้แก่รัฐด้วย เช่น สิทธิในคลื่นความถี่ที่ใช้
ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคม ที่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนในการที่จะได้รับประโยชน์จากคลื่นความถี่
เช่นนี้ รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ สิทธิในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 3. สิทธิเสรีภาพในการแสดงเจตจ านงทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทางตรง เช่น สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เช่น เข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น การร่วมแสดงประชามติ สิทธิในการเข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง เป็นต้น 
 กลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต (2553 : 225-261) ได้ให้ค าอธิบายถึงสิทธิเสรีภาพตาม
เกณฑ์การจ ากัดสิทธิเสรีภาพ พอสรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของสิทธิเสรีภาพวิธีนี้เป็นการ
พิจารณาว่าสิทธิเสรีภาพสามารถถูกจ ากัดได้อย่างไรบ้าง โดยอาจไล่เรียงจากการจ ากัดที่น้อยที่สุด
ไปสู่การจ ากัดที่มากท่ีสุด สามารถแบ่งออกได้เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จ ากัดไม่ได้ สิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จ ากัดได้โดยผลของเง่ือนไขกฎหมายพิเศษ และสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญที่จ ากัดได้โดยผลของเงื่อนไขกฎหมายทั่วไป ดังนี้ 
 1. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จ ากัดไม่ได้เลย หรือสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่
ปราศจากเงื่อนไขของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพที่ไม่อยู่ภายใต้การจ ากัดของ
กฎหมายใดๆ เลย ได้แก่ เสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยรัฐธรรมนูญมักใช้ค าว่าเสรีภาพบริบูรณ์ 
การนับถือศาสนานั้นเป็นสิทธิเสรีภาพที่ไม่มีการจ ากัดใดๆ เลย แต่เสรีภาพในการปฏิบัติตามศา
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สนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานั้นเป็นสิทธิเสรีภาพที่ จ ากัดได้โดยเง่ือนไขของ
รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ จะกระท าได้เท่าที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น 
  2. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จ ากัดได้โดยผลของเง่ือนไขกฎหมายพิเศษ สิทธิ
เสรีภาพประเภทนี้ถูกจ ากัดได้โดยผลของกฎหมาย แต่มิใช่กฎหมายใดๆ ก็สามารถตราขึ้นเพื่อ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพในกลุ่มนี้ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ก าหนดเง่ือนไขไว้ว่าสิทธิเสรีภาพกลุ่มนี้จะ
สามารถถูกจ ากัดได้ในกรณีใด หรือด้วยกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ประการใดบ้าง การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพในกลุ่มนี้ สังเกตได้ว่า รัฐธรรมนูญจะใช้ถ้อยค าว่า โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การ
โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติการจ ากัด
เสรีภาพในกรณีนี้ไว้ว่า จะกระท าได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือ
ความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบหรือสุขภาพของประชาชนเท่านั้น 
 3. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จ ากัดได้โดยผลของกฎหมายทั่วไป สิทธิและเสรีภาพ
ประเภทนี้ถูกจ ากัดได้โดยผลของกฎหมายโดยไม่มีเง่ือนไขประการใดก าหนดไว้อีก ดังนั้น 
กฎหมายใดๆ ก็สามารถตราขึ้นเพื่อจ ากัดสิทธิเสรีภาพในกลุ่มนี้ได้ทั้งสิ้น ซึ่งสิทธิและเสรีภาพใน
กลุ่มนี้ รัฐธรรมนูญจะใช้ถ้อยค าลงท้ายมาตราที่รับรองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวว่าตามที่กฎหมาย
บัญญัติ หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ตามมาตรา 48 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีถูกจ ากัดได้โดย
ผลของกฎหมายทั่วไป ท้ังนี้ถ้อยค าของมาตราดังกล่าวได้บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ...การสืบมรดกย่อมได้ความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งรัฐธรรมนูญมิได้ระบุว่ากฎหมายใดบ้างที่จะจ ากัดสิทธิเสรีภาพเรื่องนี้ได้ ซึ่ง
กฎหมายที่รับรองสิทธิและจ ากัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่บัญญัติถึงหลักทั่วไปและข้อจ ากัดแห่งสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเอาไว้ และยังรวมถึง
กฎหมายอื่นท่ีอาจจ ากัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลได้ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การจ ากัดสิทธิเสรีภาพก็จะต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนด้วย 
กล่าวคือ มาตรการที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การที่ถือเป็นเหตุในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นด้วย และเป็นวิธีการที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด
ต่อสิทธิและเสรีภาพท่ีถูกจ ากัดนั้น โดยจะต้องเป็นทางเลือกที่เป็นผลร้ายน้อยท่ีสุด หรือหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องด าเนินการนั้นแล้ว 
 มานิตย์ จุมปา (2541 : 31-32) ได้จ าแนกประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามเกณฑ์การ
จ ากัดสิทธิไว้อีกลักษณะหนึ่ง คือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิสัมบูรณ์ และสิทธิสัมพัทธ์ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สิทธิสัมบูรณ์ (Absolute Rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่รัฐมิอาจจ ากัดได้ 
เพราะเหตุว่าโดยสภาพของสิทธิเสรีภาพดังกล่าวมีลักษณะเป็นนามธรรม และเป็นสิทธิในทางมโน
ธรรม กล่าวคือ เป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดหรือความเ ช่ือความศรัทธาที่อยู่ในจิตใจ ดังนั้นแม้ว่า
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รัฐธรรมนูญจะจ ากัดขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพประเภทนี้ ก็เป็นเพียงการจ ากัดในทางกฎหมาย
เท่านั้น มิอาจจ ากัดได้ในความเป็นจริง เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา ลัทธิความเช่ือ แม้ว่า
รัฐธรรมนูญจะให้ความคุ้มครองเสรีภาพเฉพาะศาสนาหรือลัทธิความเช่ือที่ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ในความเป็นจริงบุคคลอาจจะนับถือศาสนาหรือ
ลัทธิความเช่ือที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ได้ เพราะรัฐไม่อาจ
หยั่งรู้ถึงความนึกคิดของบุคคลดังกล่าวได้ ตราบใดที่บุคคลนั้นไม่แสดงออกมาทางกายภาพ ดังนั้น
การจ ากัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา ลัทธิความเช่ือ ตลอดเสรีภาพอื่นในทางมโนธรรม จึงไม่
อาจกระท าได้ในทางปฏิบัติ 
 2. สิทธิสัมพัทธ์ (Relative Rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่รัฐอาจจ ากัดขอบเขต
และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสรีภาพได้ มิฉะนั้นหากปล่อยให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพที่ตนมี
อย่างเต็มที่และไร้ขอบเขต การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นจะไม่ต่างอะไรกับการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ
ของรัฐ อีกท้ังยังสุ่มเสี่ยงท่ีจะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการก าหนดขอบเขตและเง่ือนไขบางประการเพื่อจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพให้
อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะพอควร เช่น การใช้สิทธิเสรีภาพอาจถูกจ ากัดได้ด้วยกรณีที่มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพอาจถูกจ ากัดได้ด้วย
กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ 
   

ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 สิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของบุคคลภายในรัฐ แต่การใช้สิทธิ
เสรีภาพก็ใช่ว่าจะไร้ขอบเขต เพราะหากใช้แล้วไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ก็จะ
กลายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยมิชอบ ไม่ต่างอะไรกับการใช้อ านาจรัฐแล้วไปกระทบสิทธิของ
ประชาชน นอกจากนี้การกล่าวอ้างสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่มีลักษณะกว้างขวางและ
ไม่มีใครยืนยันได้ว่าสิทธิมนุษยชนมีรายละเอียดเช่นใดบ้าง ยิ่งจะท าให้ผู้อ้างสิทธิมนุษยชน
กลายเป็นผู้ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างสุดโต่ง 
  บรรเจิด สิงคะเนติ (2552 : 216-219) ได้อธิบายสรุปไว้ว่าความไม่ชัดเจนแน่นอนของ
สิทธิมนุษยชนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้รัฐจ าต้องก าหนดขอบเขตของการใช้สิทธิและเสรีภาพไว้
ในรัฐธรรมนูญ ในการก าหนดขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพ มีหลักการหรือเหตุผลของการ
จ ากัดสิทธิ ดังนี้ 
 1. หลักว่าด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นหลักเบื้องต้นใน
การบัญญัติกฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายหลาย
ประเทศ โดยในช้ันแรกได้ยอมรับเฉพาะที่ใช้บังคับแก่หลักเสรีภาพในการท าสัญญา แต่ต่อมา
ปรากฏว่าเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าแนวความคิดดังกล่าวได้กลายเป็นหลักส าคัญที่ใช้บังคับ
โดยทั่วไปในกฎหมายเอกชน ความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีความมุ่งหมายที่จะยกขึ้นใช้ใน
กรณีที่ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัว ในที่นี้ผลประโยชน์ส่วนรวม
ย่อมมีความส าคัญมากกว่า จึงอาจให้ความหมายได้ว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชน หมายถึง 
ประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติและสังคม 
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 ศีลธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ว่าการกระท าเช่นไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ศีลธรรม
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพราะศีลธรรมเป็นรากฐานของกฎหมาย มนุษย์จะยอมรับกฎหมายก็
ต่อเมื่อกฎหมายนั้นสอดคล้องกับความรู้สึกทางศีลธรรมของตน อย่างไรก็ตาม กฎหมายอาจจะมุ่ง
แต่เพียงการด ารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ท าให้ในบางกรณีการกระท า
บางอย่างอาจจะผิดกฎหมายแต่ไม่ขัดต่อศีลธรรม 
 2. หลักสิทธิของบุคคลอื่น ขอบเขตประการแรกของการใช้สิทธิและเสรีภาพคือสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลใดก็ไม่สามารถที่จะแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อื่นได้ ตามทัศนะของจอห์น ล๊อค มนุษย์กับสังคมแยกจากกันมิได้เพราะสังคมเกิดจากมนุษย์ 
สังคมจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อความสงบสุขของมนุษย์ผู้เป็นสมาชิกในสังคม แต่เดิมนั้นมนุษย์อยู่ใน
สภาวะที่มีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ สามารถที่จะกระท าการได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
ธรรมชาติและมีสถานะเท่าเทียมกัน ท าให้ไม่มีบุคคลใดสามารถก่อความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 
ทรัพย์สินและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ ได้ เพราะทุกคนต่างมีอิสระเท่าเทียมกัน 
 เมื่อเกิดรัฐข้ึนสิทธิของบุคคลอื่นจึงได้รับการรับรองโดยกฎหมายของรัฐ สิทธิของบุคคล
อื่น จึงเป็นข้อจ ากัดของเสรีภาพที่แฝงอยู่โดยตรรกะของกฎหมาย โดยเปลี่ยนจากตรรกะในทาง
กฎหมายธรรมชาติ มาเป็นตรรกะในทางกฎหมายบ้านเมือง การจ ากัดสิทธิของบุคคลอาจเป็น
ความจ าเป็นเพื่อความมุ่งหมายในการคุ้มครองผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล แต่เง่ือนไขดังกล่าว
ยังไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอ หน้าที่ในการคุ้มครองผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลนั้นฝ่ายนิติบัญญัติ
อาจยกข้ึนเพื่อให้เป็นสิทธิของผู้ได้รับประโยชน์ได้ ในกรณีนี้เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ให้อ านาจ
ในทางกฎหมายแก่บุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถบรรลุเป้าหมาย ในผลประโยชน์ที่กฎหมายให้
ความคุ้มครองได้เฉพาะกรณีที่ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ถูกก าหนดให้เป็นประโยชน์แก่
บุคคลที่สาม ในกรณีนี้จึงกล่าวได้ว่าสิทธิของบุคคลอื่น จึงเป็นความชอบธรรมในการจ ากัด
ขอบเขตสิทธิเสรีภาพ 
 3. หลักความมั่นคงของรัฐ รากฐานของการท าหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของรัฐถือว่าเป็นพื้นฐานส าหรับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ตามพื้นฐานของทฤษฎีสัญญา
ประชาคม ความมั่นคง ของรัฐเป็นผลจากการที่รัฐเข้ามาท าหน้าที่ให้การคุ้มครองแก่สิทธิของ
ปัจเจกบุคคล ดังนั้น ตามแนวคิด ของนักกฎหมายธรรมชาติ ความมั่นคงในการด ารงอยู่ของรัฐจึง
เป็นเหตุผลอันชอบธรรมส าหรับการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลได้ การย้อนกลับไปพิจารณาการท า
หน้าท่ีในการรักษาความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงปลอดภยัในสิทธิของปัจเจกบุคคล จึงเป็นการ
แสดงถึงความเกี่ยวพันของความชอบธรรมในยุคดั้งเดิมที่ยังคงมีผลมาจนถึงปัจจุ บัน ดังนั้น 
ความสามารถในการท าภาระหน้าที่ของรัฐจึงได้รับการยอมรับว่า     เป็นวัตถุประสงค์ในการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งอาจก าหนดรูปแบบของการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในลักษณะของการ
ก าหนดหน้าที่ให้แก่พลเมือง เช่น การก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ในการเสียภาษีการก าหนดให้
ประชาชนมีหน้าที่ต่างๆ เป็นต้น 
 4. หลักการใช้สิทธิต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ มีประเด็นที่สมควรพิจารณาก่อน
ว่าการ ใช้สิทธิและเสรีภาพแค่ไหนเพียงใดถึงจะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้อาจแยก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญออกได้หลายลักษณะ เช่น บทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นบทบัญญัติทั่วไป
บทบัญญัติ ที่มีลักษณะห้ามมิให้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บทบัญญัติที่มีลักษณะบังคับให้กระท า
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ตาม บทบัญญัติที่ ไม่มีลักษณะเป็นการให้เลือกปฏิบัติได้ เป็นต้น การใช้สิทธิและเสรีภาพที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญจะหมายเฉพาะกรณีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญที่มี
ลักษณะห้ามมิให้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น มิได้หมายความถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด 
 กรณี บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มีลักษณะ
ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงถูกบัญญัติไว้ใน มาตรา 291 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้ ฉะนั้นสาระส าคัญที่ไม่
อาจใช้สิทธิให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ จึงได้แก่ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และรูปของรัฐ ส าหรับสาระส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ได้แก่  
   

1. อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  
  2. เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเสรี มิใช่ระบอบประชาธิปไตยแบบเผด็จการ  
  3. เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางผู้แทน  
  4. เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อาศัยหลักเสียงข้างมาก  
  5. เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยอาศัยระบบพรรคการเมือง  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติห้ามการกระท าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบ
ประชาธิปไตย ในมาตรา 68 ซึ่งได้บัญญัติว่า “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้” 
 ส่วนในเรื่องรูปของรัฐนั้นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่เป็นปฏิปักษ์ในกรณีนี้ จึ งหมายถึง
กรณีที่มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐเดี่ยวเป็นสหพันธรัฐ พยายามที่จะเปลี่ยนจาก
ราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐ หรือพยายามที่จะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นรัฐอิสระ ดังนี้ย่อมเป็น
การกระท าท่ีกระทบต่อความเป็นราชอาณาจักรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมิได้ ดังนั้นหาก
มีการใช้สิทธิที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐเดี่ยว ซึ่งเป็น
ราชอาณาจักรจึงย่อมเป็นการใช้สิทธิที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญและไม่ได้รับความคุ้มครอง 
 

หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่มีหลักการรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
มีการก าหนดหลักประกันในการตรากฎหมายเพื่อจ ากัดสทิธิและเสรภีาพของบุคคล กล่าวคือ ฝ่าย
นิติบัญญัติจะตรากฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เท่าน้ัน  
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2558 : 249 -337) ได้ให้ค าอธิบายไว้ สรุปได้ว่า เพื่อมิให้การ
รับรองสิทธิเสรีภาพเป็นการรับรองโดยลายลักษณ์อักษรแต่เพียงอย่างเดียว รัฐธรรมนูญจึงสร้าง
หลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง ดังวิธีการต่างๆ 
ดังนี ้
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 1. การรับรองหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพไว้ในหมวดที่ 1 ว่าด้วยบททั่วไป เพื่อแสดง
ถึงสถานะของบทบัญญัติดังกล่าวว่าเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติอื่นใดของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นจะละเมิดมิได้ 
 2. การบัญญัติให้การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล 
 3. การรับรองให้บุคคลสามารถยกบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดเพื่อใช้สิทธิทางศาล หรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในช้ันศาล 
 4. การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่อาจกระท าได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นกฎหมายเฉพาะกรณีที่
รัฐธรรมนูญก าหนดให้สามารถตราขึ้นเพื่อจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางประเภทได้ อีกทั้งเนื้อหาสาระ
ของกฎหมายจะต้องไม่เป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพจนเกินความจ าเป็น ไม่กระทบกระเทือนถึง
สาระส าคัญหรือแก่นของสิทธิเสรีภาพประเภทนั้น กฎหมายที่มุ่งจ ากัดสิทธิเสรีภาพจะต้องใช้
บังคับเป็นการทั่วไป ไม่เลือกที่จะบังคับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งอัน
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และกฎหมายนั้นจะต้องระบุบบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจ
ในการตรากฎหมายไว้ด้วย ฉะนั้น กฎหมายฉบับใดที่มีเนื้อหาเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพประเภทใดก็ตาม หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น กฎหมาย
ดังกล่าวย่อมมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
 5. การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการ
กระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น 
 6. การรับรองอ านาจขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการกระท า
ต่างๆ ของรัฐที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย เช่น การ
รับรองให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือการรับรองให้ศาลปกครองมี
อ านาจพิจารณาพิพากษากรณีกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 กลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต (2553 : 221-225) ได้ให้ค าอธิบายไว้ พอสรุปได้ว่า ใน
บทบัญญัติมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดสภาพ
เงื่อนไขของการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. การจ ากัดสิทธิต้องเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง บทบัญญัติตามมาตรา 29 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เรียกร้องให้องค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีอ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลว่าจะต้องตรากฎหมายให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้องค์กรนิติบัญญัติ
ออกค าสั่งทางปกครองในรูปของกฎหมาย เพราะค าสั่งทางปกครองเป็นเครื่องมือหนักที่องค์กร
ฝ่ายปกครองใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางปกครองให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่
โดยแท้ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง การยอมให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและ
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เสรีภาพเพื่อใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จึงเป็นการยอมให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติเข้าไปแทรกแซงอ านาจเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง อันขัดต่อหลักการ
แบ่งแยกอ านาจซึ่งเป็นหลักการส าคัญในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อป้องกันมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อปัจเจกบุคคลแต่ละคน โดยการตรากฎหมายเฉพาะกรณีขึ้นใช้บังคับ
อันขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 
 กรณีฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพแต่มีผลใช้บังคับเฉพาะบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มบุคคลจ านวนแน่นอนจ านวนหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลที่อาจค านวณเป็นจ านวนได้ กับ
กรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพที่แม้กฎหมายนั้นจะมีลักษณะเป็น
นามธรรมและใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปก็ตาม แต่ในทางข้อเท็จจริงแล้วฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งประสงค์
จะให้ใช้บังคับกับบุคคลเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่ม หรืออาจกล่าวได้ว่ากฎหมายนั้นอ าพราง
เจตนาที่แท้จริง ซึ่งทั้งสองกรณีถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป แต่เป็น
กฎหมายที่ใช้เฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณี ในทางตรงกันข้าม หากเป็นกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น และฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าจ าเป็นจะต้องมีการตรากฎหมายจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งถ้าหากว่ากฎหมายนั้นไม่ได้มีผลเฉพาะเหตุการณ์นั้น แต่ได้รับ
การบัญญัติให้ครอบคลุมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กับทั้งใช้บังคับบุคคลไม่จ ากัดจ านวน
ด้วยแล้ว จะถือว่าในกรณีเช่นนี้ฝ่ายนิติบัญญัติอาจตรากฎหมายลักษณะนี้ใช้บังคับได้ โดยถือว่า
เป็นการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการ
เฉพาะเจาะจง ดังนั้น หากฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน แต่ขัดกับหลักท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรค 2 ย่อมถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
 2. การจ ากัดสิทธิจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิไม่ได้ หลักการนี้เรียกร้อง
การควบคุมการจ ากัดสิทธิในกรณีสมบูรณ ์กล่าวคือไมว่่ากรณจีะเป็นประการใด ฝ่ายนิติบัญญัติไม่
อาจจะออกกฎหมายที่มีผลกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิเสรีภาพได้ เพราะตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 29 ถือว่าเป็นการคุ้มครองขั้นต่ าสุดต่อแก่นของสิทธิเสรีภาพอันเป็นหัวใจของ
สิทธิและเสรีภาพน้ันๆ ซึ่งได้แบ่งเขตแดนของสิทธิออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่รัฐไม่อาจก้าว
ล่วงเข้าไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพได้เลย และส่วนท่ีรัฐอาจเข้าไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
นั้นได้ โดยในส่วนหลังนี้รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วว่าสิทธิและเสรีภาพประเภท
ไหนท่ีรัฐธรรมนูญต้องการจะคุ้มครอง 
 3. การจ ากัดสิทธิจะต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น หลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จะ
จ าเป็นหรือหลักพอสมควรแก่เหตุ หรือหลักความได้สัดส่วน เป็นหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การน ามาใช้ควบคุมการใช้อ านาจของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
สาระส าคัญของหลักความได้สัดส่วน มีดังต่อไปนี้ 
  3.1 หลักความสัมฤทธิ์ผล หมายถึง มาตรการนั้นเป็นมาตรการที่อาจท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้ มาตรการอันใดอันหนึ่งจะเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมหาก
มาตรการนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ได้ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
  3.2 หลักความจ าเป็น หมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดได้ และเป็นมาตรการหรือวิธีการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
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ดังนั้นหากมีมาตรการอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นและมีผลกระทบน้อยกว่ามาตรการที่รัฐ
ได้เลือกใช้ ในกรณีนี้ย่อมถือได้ว่ามาตรการที่รัฐน ามาใช้ไม่เป็นไปตามหลักความจ าเป็น 
  3.3 หลักความได้สัดส่วน ในความหมายอย่างแคบ หมายถึง มาตรการอันใด
อันหนึ่งจะต้องไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดังกล่าวกับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ เป็นการพิจารณาความสมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกกระทบกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่สมดุล
กัน แต่หากกระทบสิทธิของปัจเจกบุคคลมากแต่ประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากการกระทบสิทธิ
ดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ย่อมถือว่าไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่าง
แคบ 
 4. การจ ากัดสิทธิต้องระบุบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัด
สิทธิ หลักการจ ากัดสิทธิต้องระบุบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัด
สิทธิ มีความส าคัญในการเตือนฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้เข้าไปแทรกแซงในขอบเขตของสิทธิขั้น
พื้นฐานท่ีได้รับความคุ้มครองโดยไม่ตั้งใจ และโดยปราศจากการไตร่ตรองช่ังน้ าหนักระหว่างผลดี
และผลเสียของการแทรกแซงดังกล่าวกับผลที่จะได้จากการแทรกแซงดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายนิติ
บัญญัติควรจะต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบและจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถึงผลดังกล่าว เมื่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติได้ล่วงล้ าเข้าไปในขอบเขตของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ 
หน้าท่ีในการอ้างมาตราที่ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานไว้ในกฎหมายถือว่าเป็นข้อจ ากัด
ในทางรูปแบบที่มีต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
 กล่าวโดยสรุป ในยามที่บ้านเมืองสงบสุข การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติต้องตราโดยมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามเง่ือนไขที่
รัฐธรรมนูญก าหนด การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงจะชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ แต่ในบางสถานการณ์ เมื่อเกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง เพื่อการด ารงอยู่ของรัฐ
และเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารสาธารณะ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงต้องถูกจ ากัดลง
ภายใต้สถานการณ์พิเศษบางอย่าง กล่าวคือ รัฐธรรมนูญบัญญัติข้อจ ากัดของการใช้สิทธิและ
เสรีภาพไว้ 3 ประการ คือ ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น และ
ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
 การบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่ได้ท าให้ประชาชนมิสิทธิและ
เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ เพราะเมื่อมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขึ้น ก็จ าเป็นที่จะต้องมีองค์กรมา
ท าหน้าที่คุ้มครอง ซึ่งองค์กรที่ท าหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่
ส าคัญ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2559 : 1-41-1-47) ได้ให้ค าอธิบายถึงองค์กรทางตุลการและ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกระบวนการทางด้านตุลการและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ไว้พอสรุปได้ดังนี้ 
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  ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitution Court)  
  เป็นองค์การที่ส าคัญที่มีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
การคุ้มครองท าได้โดยการตรวจสอบการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยการตรวจสอบรา่งกฎหมาย 
และกฎหมายที่สภาตราขึ้น ตลอดจนพระราชก าหนดว่าขัดต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้หรือไม่ แต่ทั้งนี้รัฐธรรมนูญประชาชนจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยโตรง
หรือไม่ ข้ึนอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ 
 
 ศาลปกครอง (Administrative Court)  
  เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารว่า การออกกฎ 
ค าสั่งทางปกครอง หรือการะท าอื่นใด ท่ีออกโดยฝ่ายบริหารขัดต่อความขอบของกฎหมายหรือไม่  
โดยศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทของฝ่ายบริหารอันเนื่องมาจากการ
กระท าหรือละเว้นการกระท าท่ีฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 
 ศาลยุติธรรม (Court Justice)  
  เป็นศาลอีกศาลหนึ่งที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ศาล
ยุติธรรมที่ท าหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ ศาลอาญา กล่าวคือ เมื่อมีการ
กระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐอันละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพท่ีกฎหมายคุ้มครองแก่บุคคลใด บุคคลผู้ถูก
ละเมิดย่อมมีอ านาจที่จะน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้
ละเมิดเสียเอง โดยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ชอบ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมาย
อาญา) 
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman)  
  เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีจ านวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมอี านาจหนา้ที่
ส าคัญ คือ 
 1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณี 1) การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และ 2) การ
ปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ีก็ตาม 
 2. จัดท ารายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา นอกเหนือจากนี้
ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดรฐัธรรมนูญ หรือหากเป็นกฎ ข้อบังคับ หรือการกระท าใดของฝ่าย
บริหารขัดต่อกฎหมาย ผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้
เช่นกัน 
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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Commission) 
  เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (องค์อิสระ) ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่น จ านวน 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่ง
ได้รับการสรรหา โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการ
กระท าดังกล่าว เพื่อด าเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อด าเนินการ ต่อไป 
 2. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
 4. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน
และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน 
 5. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และเสนอต่อรัฐสภา 
 6. อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

แนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักความเสมอภาค 
  แนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  แนวคิดว่าด้วยศักดิ์ความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) ได้รับการพัฒนามากพร้อมกับ
แนวคิดว่าด้วยสิทธิตามธรรมชาติของส านักกฎหมายธรรมชาติ โดยเห็นว่ามนุษย์ที่ถือก าเนิดมา
ย่อมมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ทุกคน รัฐหรือบุคคลอื่นใดก็มิอาจละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ได้ 
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2544 : 35-36) ได้กล่าวไว้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human 
Dignity) ในทางกฎหมายนั้น นักกฎหมายชาวเยอรมันที่ช่ือเคล้าส สเติร์น (Klaus Stern) ได้ให้
ความหมายว่า หมายถึง คุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะที่ผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์ ซึ่งบุคคลใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์ทุกคนได้รับคุณค่าดังกล่าว โดยไม่ต้องค านึงถึงเพศ เช้ือชาติ ศาสนา วัย หรือ
คุณสมบัติอื่นๆ ของบุคคล จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณ
ค่าที่มีลักษณะเฉพาะอันสืบเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์และเป็นคุณค่าที่ผูกพันอยู่เฉพาะกับ
ความเป็นมนุษย์เท่านั้น โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอันใดทั้งสิ้น เช่น เช้ือชาติ ศาสนา เป็นต้น คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ดังกล่าวนี้มีอยู่เพื่อให้มนุษย์มีความเป็นอิสระในการพัฒนาบุคลิกภาพส่วน
บุคคลภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองโดยอิสระ และถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสูงสุด
ที่มิอาจล่วงละเมิดได้ 
 ส าหรับความหมายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงความมีค่าของมนุษย์แต่ละคนทั้งใน
แง่ของความมีค่าในตัวเองของผู้นั้นเอง และในสถานภาพของความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนด้วย 
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของมนุษย์แต่ละคนอันไม่อาจจะพรากเสีย
ได้ อาจกล่าวได้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังเช่นเขาเป็น
มนุษย์ โดยที่มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอันไม่อาจแบ่งแยกด้วยเหตุแห่งเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ 
ภาษา ถ่ินก าเนิด สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่นใด อันไม่ค านึงถึงสถานะที่บุคคล
ดังกล่าวเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา ผู้ทรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือมนุษย์แต่ละคนโดยมิได้จ ากัด
แต่พลเมืองของรัฐหนึ่งรัฐใด แม้แต่คนไร้สัญชาติ คนเร่ร่อน คนที่ไม่อาจสื่อสารด้วยวิธีใดๆ ก็ย่อม
เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย ดังนั้น การเอาคนไปเป็นทาสและมองว่าเป็นเพียง
ทรัพย์สมบัติของนายทาส จะเฆี่ยนตีหรือลงโทษอย่างใดก็ได้หรือการแบ่งชนช้ันวรรณะของบุคคล 
ไม่ว่าจะเกี่ยวพันกับความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือไม่ก็ตาม จึงเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์อย่างชัดเจน 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 169) ได้กล่าวไว้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 ได้บัญญัติถึงแนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับการคุ้มครอง บทบัญญัติ
นี้จึงเป็นการประกาศหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญว่าประสงค์จะให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ บทบัญญัติอื่นใดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งกับ
หลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เนื่องจากสถานะของบทบัญญัตินี้เป็นหลักการพื้นฐาน
อันมิอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือละเมิดได้ 
 กล่าวโดยสรุป สถานะของแนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นพื้นฐานของ
แนวคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพอีกช้ันหนึ่ง กล่าวคือ แม้บุคคลได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
จากรัฐและการจ ากัดสิทธิเสรีภาพก็เป็นไปตามกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็
ตาม แต่หากมาตรการทางกฎหมายมีลักษณะเป็นการเหยียบย่ าดูหมิ่นถึงรากฐานศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพที่รัฐรับรองก็ย่อมไร้ความหมาย เช่น กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภามีมาตรการลงโทษด้วยการตัดนิ้วหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่นักโทษ หรือ การขังคุกที่มี
สภาพเหม็นและคับแคบ เป็นต้น 
  แนวคิดว่าด้วยหลักความเสมอภาค 
 แนวคิดเรื่องหลักแห่งความเสมอภาคตั้งอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุก
คนเกิดมากและด ารงอยู่อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมนุษย์ทุกคนจะต้องเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของกันและกัน 
  วีระ โลจายะ (2545 : 465-466) ได้อธิบายไว้ว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นมุมมองของส านัก
กฎหมายธรรมชาติที่มองว่า สิ่งเหล่านี้ติดตัวมาแต่ก าเนิดและถึงแม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรอง
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ การยอมรับหลักการดังกล่าแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับแนวคิดปัจเจกชนนิยมอีกด้วย เพราะการที่รัฐหรือบุคคลต้องยอมรับและเคารพ
ต่อหลักความเสมอภาคนั้นเท่ากับเป็นการยอมรับสิทธิตามธรรมชาติของปัจเจกชนแต่ละคนด้วย
เช่นกัน 
 ปัจจุบันหลักความเสมอภาคเป็นส่วนหนึ่งในหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับใน
รูปแบบที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยส านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ ได้รับการ
พิจารณาในมุมมองทางกฎหมายมิใช่ในขอบเขตทางปรัชญาแต่เพียงอย่างเดียว ปรากฏการณ์
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ดังกล่าวเป็นผลมาจากการรอมชอมทางความคิดของส านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองและส านัก
กฎหมายธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการแปรสิทธิตามธรรมชาติของบุคคลมาเป็นสิทธิของ
บุคคลที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย 
 
  วิวัฒนาการและความหมายของหลักความเสมอภาค 
 แนวคิดเรื่องหลักความเสมอภาคในสมัยดั้งเดิมเกิดจากค าสอนของศาสนาคริสต์ ที่ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและระบบทาสที่มีอยู่ในยุคของอาณาจักรโรมัน ต่อมาในสมัย
กลางระบบศักดินาได้ยกเลิกแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและสร้างล าดับช้ันของสังคมขึ้น แปรผัน
ตามสภาพของที่ดินและบุคคล อย่างไรก็ตาม ความไม่เสมอภาคในสมัยกลางดังกล่าวค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดชนช้ันกลางที่สะสมความเข้มแข็งจนน าไปสู่การเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง
ความไม่เสมอภาคดังกล่าว 
  สมยศ เช้ือไทย (2535 : 138) ได้อธิบายสรุปไว้ว่า ส าหรับหลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญก็คือหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย (Equality before the law) ซึ่งบุคคล
ย่อมเสมอภาคในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ดังนั้น นอกจาก
หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญจะมิใช่แต่เพียงแนวคิดปรัชญาทางกฎหมาย แต่ยังได้รับการ
บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้หลักความเสมอภาคได้รับความ
คุ้มครองในระดับสูงสุด ซึ่งกฎหมายอื่นใดมิอาจะละเมิดหลักการดังกล่าวได้ 
 ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ยังมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ระบุ
ถึงหลักความเสมอภาคได้ดีที่สุด ก็คือค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศส ซึ่งตรา
ขึ้นภายหลังจากการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 ซึ่งหลังจากนั้นประเทศต่างๆ ก็ได้น า
หลักความเสมอภาคไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตน 
 ณัฐกร วิทิตานนท์ (2557 : 68) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับประเภทของหลักความเสมอ
ภาคไว้ว่า ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักความเสมอภาค
ทั่วไป และหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
 1. หลักความเสมอภาคทั่วไป เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนที่อาจกล่าวอ้างกับ
การกระท าใดๆ ของรัฐได้ หากเรื่องนั้นมิได้มีการก าหนดไว้ในหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่
หากเรื่องใดมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องก าหนดไว้แล้ว ก็ให้พิจารณาไปตามหลักความเสมอ
ภาคเฉพาะเรื่องนั้นๆ 
 2. หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง คือ หลักความเสมอภาคที่ใช้เฉพาะภายในขอบเขต
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชายและหญิง โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเสมอภาคทั่วไปกับหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องนั้น ถือได้ว่า
หลักความเสมอภาคทั่วไปเป็นพื้นฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่หลักความเสมอ
ภาคทั่วไปนั้นสามารถน าไปใช้ได้ทุกๆ เรื่องโดยไม่จ ากัดขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และบุคคลทุกๆ 
คนย่อมอ้างหลักความเสมอภาคทั่วไปได้ ส่วนหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องอาจถูกจ ากัดโดยใช้
เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลที่รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองเท่านั้น โดยหลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่องนั้นยังถือเป็นหลักกฎหมายพิเศษซึ่งย่อมมาก่อนหลักความเสมอภาคทั่วไป ถ้ากฎเกณฑ์ใด
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ได้รับการพิจารณาด้วยหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาตาม
หลักความเสมอภาคทั่วไปอีก 
 สมยศ เช้ือไทย (2535 : 139) แบ่งหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องออกเป็น 5 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีกรณีที่ต้องใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล 
บุคคลทุกคนที่ถูกโต้แย้งสิทธิสามารถที่จะน าคดีสู่การพิจารณาในศาลที่มีเขตอ านาจได้อย่างเท่า
เทียมกัน ผู้ใดจะร้องขอให้ตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีของตนโดยเฉพาะไม่ได้ 
 2. ความเสมอภาคในการเข้าท างานในภาครัฐ บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมายที่ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าท าหน้าท่ีในภาครัฐ บุคคลย่อมมีความเสมอภาคที่
จะสมัครเข้ารับราชการได้ โดยทั่วไปกระบวนการคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบแข่งขันเพื่อพิจารณา
ความรู้ความสามารถของบุคคล การน าหลักเกณฑ์อื่นมาพิจารณานอกจากเรื่องความรู้
ความสามารถจึงอาจขัดต่อหลักความเสมอภาค เช่น ผู้มีสิทธิสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
จบปริญญาตรีเกียรตินิยม 
 3. ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
ย่อมมีสิทธิเลือกตั้งและสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกัน 
 4. ความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ เช่น ความเสมอภาคในการช าระภาษีให้แก่รัฐ 
มากน้อยตามความสามารถของแต่ละบุคคล ความเสมอภาคในการรับราชการทหารของชายไทย
ทุกคน เว้นแต่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร เช่น ผู้พิการทุพพล
ภาพ 
 5. ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ เช่น บุคคลทุกคนมิสิทธิเสมอภาคในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณะสุขท่ีได้มาตรฐาน 
 
  การกระท าที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค 
 โดยทั่วไปบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอกันในทางกฎหมาย อีกทั้งกฎหมายต้องให้ความ
คุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้แตกต่างจาก
บุคคลอื่น ทั้งที่บุคคลนั้นมีคุณสมบัติหรือสาระส าคัญเช่นเดียวกับบุคคลอื่น จึงเป็นการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมขัดต่อหลักความเสมอภาค การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความ
แตกต่างในเพศ เชื้อชาติ ภาษา อายุ สภาพทางร่างกายและจิตใจ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเช่ือความศรัทธา การศึกษา หรือเหตุอื่นใด อันเป็นสาระส าคัญของการด ารงอยู่ซึ่งศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ จึงไม่อาจกระท าได้ เพราะเท่ากับว่าการเลือกปฏิบัติเช่นนั้นได้แบ่งแยกชนช้ัน
ของบุคคลทั้งที่ต่างก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ดังนั้น การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุ
ข้างต้น จึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่อาจยอมรับได้ 
 สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2548 : 77-80) มีความเห็นในประเด็นการเลือกปฏิบัตินี้ไว้ พอสรุป
ได้ว่า การกระท าบางอย่างอาจดูเหมือนจะเป็นการละเมิดหลักความเสมอภาค แต่หากการกระท า
นั้นมีเหตุผลส าคัญรองรับ ก็มิอาจจัดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเลือกปฏิบัติ
เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะหรือรกัษาความมั่นคงของรัฐ การเลือกปฏิบัติเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เช่น การสร้างห้องน้ าส าหรับ
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ผู้พิการ หรือการสร้างทางเดินส าหรับอ านวยความสะอวดให้แก่ผู้พิการทางสายตาเป็นการเฉพาะ 
เป็นต้น เพื่อให้การใช้สิทธิของบุคคลดังกล่าวเท่าเทียมกับการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วไป 
หรือการเลือกปฏิบัติเพราะระบบการท างานท่ีแตกตา่งกัน เช่น ระบบงานของเอกชนย่อมแตกต่าง
จากระบบงานของรัฐ ซึ่งมีเรื่องของสายการบังคับบัญชา วินัย สมรรถภาพ หรือจริยธรรมมา
เกี่ยวข้อง 
 

สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญไทย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีบทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพมาตั้งแต่
รัฐธรรมนูญฉบับแรก และได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากข้ึนเป็นล าดับ กล่าว
ได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 มีบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งท่ีควรทราบเป็นเบื้องต้นว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ได้ปรากฏอยู่ในหลายหมวดไม่เฉพาะว่าจะปรากฏในหมวดสิทธิและ
เสรีภาพเท่านั้น แต่กระจายอยู่ในหมวดอื่นๆ ด้วย เช่น หมวดรัฐสภา หมวดศาล หมวดการ
ปกครองท้องถิ่น หมวดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เป็นต้น 
  บรรเจิด สิงคะเนติ (2559 : 249-337) ได้ให้ค าอธิบายไว้ สรุปได้ว่า เป็นที่ยอมรับว่า 
บทบัญญัติสิทธิและเสรีภาพโดยตรงและชัดแจ้งนั้น ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่มาตรา 26 ถึงมาตรา 69 (พ.ศ. 2560 ในหมวด 3 
สิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่มาตรา 25 ถึงมาตรา 49) กล่าวคือ การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าได้ และได้รับการคุ้มครอง สรุป
ได้ดังนี้ 
 1. ความเสมอภาค รัฐธรรมนูญได้รับรองหลักความเสมอภาคในทางกฎหมายและการ
ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 2. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพใน
เคหสถาน เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร สิทธิในครอบครัว เกียรติยศช่ือเสียง 
ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น 
 3. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เช่น ในคดีอาญานั้นต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไม่มีความผิด และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าผิดไม่ได้ สิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งในคดีแพ่งบุคคลมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ เป็นต้น 
 4. สิทธิในทรัพย์สิน โดยสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับการคุ้มครองขอบเขตแห่ง
สิทธินั้น 
 5. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
 6. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสือ่มวลชน โดยบุคคลย่อมมีเสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 
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 7. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา โดยบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษา
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีซึ่งรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
 8. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะสุขและสวัสดิการจากรัฐ เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณะสุขท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแล
มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสม บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ เป็นต้น 
 9. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วยราชการ สิทธิได้รับข้อมูลค าช้ีแจงและ
เหตุผลจากหน่วยราชการ สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน สิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว เป็นต้น 
 10. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม เช่น บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดย
ปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตร 
องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะ เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
เป็นต้น 
 11. สิทธิชุมชน เช่น สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน เป็นต้น 
 12. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อ านานในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 
มิได้ และบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท าใดๆ ท่ีเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญนี้ 
 กล่าวโดยสรุป สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย จ าแนกออกได้ 4 ประเภท คือ 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ร่วมกับชุมชน และสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กล่าวคือตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนั้น ประชาชนชาวไทยมีสิทธิและเสรีภาพในหลากหลากดา้น ดังนั้นเพื่อท่ีจะให้มีผลให้
สิทธิและเสรีภาพเป็นจริงในทางปฏิบัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีบทบัญญัติ
ก าหนดให้การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค านึงถึงศักดิ์ความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล และบัญญัติหน้าที่ของรัฐไว้เป็นการเฉพาะ 
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สรุป 
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสิ่งที่มีการให้ความส าคัญอย่างมาก ในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะได้มีการน าหลักรัฐธรรมนูญนิยม
มาใช้ในการจัดท ารัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสาระส าคัญในการจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ กล่าวคือ เมื่อเรามีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจ ากัดอ านาจ
รัฐที่เหมาะสม ไม่ให้รัฐมีอ านาจเกินขอบเขต ก็จะท าให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม ถ้ารัฐมีอ านาจมากสามารถครอบง าประชาชนในทางต่างๆ ได้ เท่ากับว่าสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมีน้อยลง 
 โดยทั่วไปสิทธิและเสรีภาพมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งสิทธิอาจก่อให้เกิดเสรีภาพได้ และเสรีภาพก็อาจก่อให้เกิดสิทธิได้เช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่รัฐและประชาชนจะต้องมีอยู่อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นไปภายในรัฐ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม เป็นต้น ดังนั้น การบัญญัติถึงสิทธิและ
เสรีภาพจึงต้องมีการกระท าอย่างละเอียดรอบคอบ 
 นอกจากน้ีสิทธิและเสรีภาพเมื่อมีการน ามาใช้อาจมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ คือ การใช้สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนอาจมีการกระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นได้ ดังนั้นการใช้สิทธิและ
เสรีภาพจะต้องมีการก าหนดขอบเขตการใช้ให้ชัดเจน ซึ่งหลักทั่วไปในการก าหนดขอบเขตของ
สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ มักจะวางหลกัว่า จะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ 
ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติในเรื่องการให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ซึ่งในเชิงรูปธรรมจะต้องมีการก าหนดองค์กรที่จะท าหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน องค์กรเหล่านี้ประกอบด้วย ศาลและองค์กรอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ เช่น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ถูกต้องเหมาะสมตามเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายความหมายของค าว่าสิทธิและค าว่าเสรภีาพ พร้อมทั้งแสดงข้อแตกต่าง
ของค าทั้งสอง 

2. จงอธิบายประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนญู พร้อมยกตวัอย่าง
ประกอบ 

3. จงอธิบายถึงประโยชน์ของสิทธิและเสรีภาพท่ีประชาชนไดร้ับไดบ้ทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร 

4. ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่กล่าวว่าจะต้องไมเ่ป็นปฏิปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญ มลีักษณะอย่างไร 

5. การสร้างหลักประกันเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของบุคคล มีอะไรบ้าง จง
อธิบาย 

6. ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบทบาทอย่างไรใน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

7. จงอธิบายถึงแนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย ์

8. จงอธิบายถึงแนวคิดว่าด้วยหลักความเสมอภาค 

9. ให้ยกบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนญูไทย มา 1 เรื่อง พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
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บทที่ 6 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ดร.สุธีกิตติ์ ฝอดสูงเนิน 

อาจารย์ธนกร เพชรสินจร 
 
 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการที่ส าคัญในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือและจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ ในฐานะ
เครื่องมือการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองอย่างอิสระ โดยการร่วมท า ร่วมก ากับดูแล และร่วมตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร ซึ่ง
จะท าให้ผู้บริหารมีความรบัผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดการก าหนด
นโยบายที่ไม่เหมาะสม ส่วนในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่ม
อ านาจให้กับประชาชนในแง่ของการมีทักษะความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการ
รับผิดชอบดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนใน
ที่สุด  
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การกระท าใด ๆ ก็ตามที่เกิดโดยความเต็มใจไม่ว่าจะ
ประสบผลส าเร็จหรอืไม่ และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้น
เป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย เพื่อผลในการที่
จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรั ฐ หรือต่อการเลือกผู้น า
ทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 
 ในบทนี้จะกล่าวถึง ความหมายและความส าคัญของการมีส่วนร่วม กระบวนการและ
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความหมายและความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ในหลายลักษณะตามบริบทของการมี
ส่วนร่วม ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ ดังนี้ 
 ภูมิธรรม เวชยชัย (2527 : 34) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 
หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน จัดการและควบคุมการใช้
และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคม และได้
พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญหาซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง 
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อย่างเป็นตัวของตัวเอง และได้น าเสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานพัฒนา 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530 : 61) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าเป็น
กระบวนการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านทั้งรูปแบบของส่วนบุคคลและ
กลุ่มคนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยต้องเป็นไป
ด้วยความสมัครใจ มิใช่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะหวังรางวัลตอบแทน และที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วม
นั้นต้องสอดคล้องกับชีวิตความจ าเป็น ความต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย 
 นรนิติ เศรษฐบุตร (2537 : 205) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง 
การมีส่วนร่วมในการกระท า (Activity) ของแต่ละคน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของ
รัฐบาล การมีส่วนร่วมจะมาจากแต่ละบุคคลโดยตรงต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล เรียกว่า 
การมีส่วนร่วมโดยตนเอง (Autonomous Participation) และการมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจนโยบายทางอ้อมนอกเหนือจากแต่ละบุคคลโดยตรง เรียกว่า การมีส่วนร่วมโดยการถูก
ระดม (Mobilized Participation) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาชาธิป
ไตย 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2542 : 138) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมใน
ลักษณะที่เป็นการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
โครงการ ได้แก่ การร่วมคิดหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและ
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
โดยโครงการดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน 
 คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (2544 : 145) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า เป็นการกระจาย
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ 
ตลอดจนการควบคุม จากประชาชน 
 อาทิตย์ วงมุสิก (2545 : 8) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง 
ประชาชนได้แสดงออกทางพฤติกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งเริ่มจากการที่ประชาชนเข้าใจสภาพที่
แท้จริงของชุมชน และเห็นช่องทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ เมื่อประชาชนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมร่วมในลักษณะต่างๆ กัน เช่น 
ร่วมคิดแก้ปัญหา หาทางเลือกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจด าเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตย
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2548 : 15) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบมสี่วนรว่ม หมายถึง การที่อ านาจในการตดัสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่ม
คนจ านวนน้อย แต่อ านาจควรไดร้บัการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพื่อทุก ๆ คนได้มโีอกาสที่
จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม 
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมายที่กว้างขวาง สามารถแยก
เป็นได้หลายมุมมอง ทั้งในแง่ที่รัฐเป็นผู้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม หรือจากการที่
ประชาชนมีจิตส านึกในการเข้าไปมีส่วนร่วมเอง ในฐานะที่มีความเป็นพลเมือง โดยภาพรวมของ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการกระท าของประชาชนที่ต้องการมีอิทธิผลในกิจกรรมต่างๆ 
ของรัฐบาล โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน 
 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรม
ทางการเมืองในระดับต่างๆ ที่ส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง โดยเฉพาะในส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ถือว่าเป็นหลักการ
ส าคัญอย่างหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
การตัดสินใจ และการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมี
ความส าคัญต่อการบริหารประเทศ 
 เจมส์ แอล. เครย์ตัน (2551 : 21-25) กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า 
 1.  คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณะ
ชนจะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายและ
บ่อยครั้งที่มีการส่วนร่วมของประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าจะเป็นค าตอบที่
มีประสิทธิผลที่สุด 
 2.  ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่
ค านึงถึงความต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจน ามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้อง
กัน อันท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้
ในที่สุด 
 3. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพัน
อย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ 
ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
 4.  การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีท่ีการตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยาก
เห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย 
 5.  การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะ การเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ 
เข้ามาแสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้ง
และการแบ่งฝ่าย ท่ีจะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้ 
 6.  การคงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและ
เกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน 

7. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้มาท างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะ เข้าจะได้รับรู้ถึงความ
ห่วงกังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถ
คาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 
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 8.  การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือท าให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจ
ของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผู้น า และท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกันเพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 อรทัย ก๊กผล (2552 : 26-28) กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1.  เป็นการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของประชากร ท าให้การตัดสินใจมีความ
รอบคอบและได้รับการยอมรับมากขึ้น 
 2.  ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยปกติกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนที่เสียไปกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบการต่อต้านของประชาชนในภายหลัง 
 3.  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างฉันทามติ ซึ่งสอดคล้องกับสังคมพหุ
ลกัษณ์ที่มีความหลากหลายของความคิด ท าให้ลดความขัดแย้งในสังคมได้ 
 4.  น าไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 5.  ช่วยท าให้ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหารกับประชาชน 
 6.  เป็นการช่วยพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณะชน 
รวมทั้งเป็นการฝึกประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย 
 7.  ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจในประเด็นสาธารณะมากข้ึน 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 183) กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไว้ดังน้ี 

1.  เป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของรัฐในภาพรวม และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

2.  เป็นการช่วยให้ประชาชนมีพลังในการต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ ในสังคม 
3.  เป็นการแสดงถึงการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา

ตนเองได้ในท่ีสุด 
4.  เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ การใช้ความคิดใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
คือ ท าให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและกันอย่างแท้จริง
ท าให้การด าเนินนโยบายของรัฐตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญต่อการเมืองการปกครองในฐานะเป็น
เครื่องช้ีวัด การตัดสินใจ เพิ่มความรับผิดชอบ สร้างและพัฒนา สนับสนุนแก่การบริหารประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการยอมรับแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ในการบริหารประเทศอย่างยั่งยืนและสัน
สุข 
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กระบวนการและขั้นตอนการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ท าให้
ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจึงมีลักษณะที่เป็นวัฏจักร ส่งผลย้อนกลับมาสู่ประชาชนที่เป็นผู้รับผลของ
การพัฒนานั้นๆ ในประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
จะสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ในทุกข้ันตอนของการพัฒนา 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2548 : 29-30) ได้กล่าวถึงระดับขั้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแบ่งได้หลายวิธี 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือถ้าระดับ
การมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้น
เพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเรียงล าดับจากต่ าสุดไปหาสุด ได้แก่ 

1.  ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน 
โดยวิธีการต่างๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ 

2.  ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดท าแบบสอบถามก่อนริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ 
เป็นต้น 

3.  ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผน
โครงการและประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัด
ประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4.  ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับ
ประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการโครงการ เหมาะที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อ
โต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกันเป็นต้น 

5.  ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกัน
ด าเนินโครงการ เป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

6.  ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน 
เพื่อแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติแต่การลงประชามติจะสะท้อนถึง
ความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและ
การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์
และทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมี
ผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้ค าปรึกษา
แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 
 อรทัย ก๊กผล (2552 : 24-26) กล่าวถึงตัวแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
สังคมไว้ว่า สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (International Association for 
Public Participation : IAPP) ได้น าเสนอตัวแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทาง
สังคมที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องทั่วๆ ไปมีจ ากัดเฉพาะเรื่องการเมือง ตัว
แบบน้ีน าเสนอระดับการมีสว่นร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขั้น จากระดับต่ าไประดับสงูขึ้น โดย
ถ้าล าดับการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งสูงขึ้น ก็จะยิ่งเป็นการสะท้อนถึงอ านาจของประชาชนใน
การบริหารหรือตัดสินใจมากขึ้น สาระส าคัญของตัวแบบที่น าเสนอโดย IAPP แสดงเนื้อหาจาก
การมีส่วนร่วมในระดับที่สูงจนถึงระดับต่ า ดังนี้ 

1.  การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนใน
ระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการตามผลของการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่รู้จักกันดีคือ การลง
ประชามติ หรือสภาเมือง การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้สะท้อนความยินยอมพร้อมใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการยอมรับอ านาจการตัดสินใจของประชาชนหรือชุมชน อย่างไรก็ตาม 
การมีส่วนร่วมในระดับนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีกระบวนการเสริมความสามารถของ
ประชาชนให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง อาทิ ข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงพอ การเสริมสร้าง
ทักษะให้ประชาชนวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ การใช้การมีส่วน
ร่วมในระดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของประชาชนในระดับสูง 

2. การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ เป็นการให้บทบาทของประชาชนใน
ระดับสูง โดยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการ
ตัดสินใจ ฉะนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝ่าย
ประชาชน ผลการตัดสินใจที่ออกมาเป็นผลการตัดสินใจรว่มกัน เชื่อว่าน่าจะน าไปสู่การเสริมสรา้ง
ความสมานฉันท์ในสังคม เพราะประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนในองค์กร
ตัดสินใจด้วย ไม่ใช่เพียงให้ความคิดเห็นต่อองค์กรตัดสินใจ 

3. การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความ
คิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้น
นี้ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมี
ลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขั้นนี้ อ านาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มแข็ง ตัวอย่าง
เทคนิคการมีส่วนร่วมที่ใช้มาก อาทิต การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตั้งคณะท างานภาค
ประชาชน เป็นต้น 
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4. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนมี
บทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมีส่วน
ร่วมในลักษณะนี้ เช่น การส ารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ ปัจจุบันกฎหมายส่วนใหญ่
มักก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยในระดับการรับฟังความ
คิดเห็น 

5. การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ า
ที่สุด บทบาทของประชาชนน้อยมาก เพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ปัจจุบันการที่ภาครัฐ
ตัดสินใจในเรื่องที่กระทบประชาชนและแจ้งให้ประชาชนทราบ สะท้อนความล้าสมัยในการ
บริหารงาน และสะท้อนว่าภาครัฐท าตนเป็นคุณพ่อรู้ดี แต่ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องตระหนักว่า 
ไม่ว่าจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นใด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญ
มาก แต่ต้องไม่ใช่การให้ข้อมูลในลักษณะประชาสัมพันธ์ โดยให้มองแต่ด้านดีเท่านั้น หัวใจส าคัญ
คือการให้ข้อเท็จจริงครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อท าให้ประชาชนได้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 184-185) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามทัศนะของ Cohen and Up Hoff (1980) ไว้ดังน้ี 

1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการ
แสดงออกด้านความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ หรือก าหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมิน
ปัญหาหรือทางเลือก ที่จะสามารถเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนา โดยการประเมิน
สภาพที่เป็นอยู่และสาเหตุของปัญหา ซึ่งในข้ันตอนน้ียังแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 1.1 การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นหาความต้องการที่
แท้จริง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการ 

 1.2 การมีส่วนร่วมในขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาส
หรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ ซึ่ง
โดยรวมเป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุรวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การวางแผนหรือก าหนดนโยบายและโครงการ 

 1.3 การมีส่วนในขั้นตอนการตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) เป็น
การหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน หรือกลุ่มที่รวมตัวกันตาม
ประเพณี เช่น กลุ่มสตรี หรือกลุ่มหนุ่มสาว เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการเป็นสมาชิก
ร่วมด าเนินการคัดเลือกผู้น า และการสร้างพลังอ านาจให้แก่องค์กร 

2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) เป็นการด าเนินงานตาม
โครงการและแผนงานและเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรม และ
ผลงาน ที่ปรากฏในข้ันตอนน้ียังแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากร
เหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ 
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 2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Administration and 
Contribution) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการจ้างบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงาน การฝึกอบรม ผู้ที่
จะเข้าปฏิบัติในโครงการ หรือการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และเป็นผู้
ประสานงานในโครงการด้วย 

 2.3 การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติการในโครงการ มักพบว่ามีลักษณะ
เป็นการบังคับให้เข้าปฏิบัติในโครงการมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจาก
การให้ความร่วมมือ เพราะการบังคับให้ท าน้ัน ผลประโยชน์จะไม่ใช่เป็นสิ่งส าคัญ แต่ถ้าเป็นการมี
ส่วนร่วมด้วยความเต็มใจน้ัน จะมีการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับหลังเกิดการมีส่วนร่วมด้วย 

3. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) ยังแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
 3.1 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การ

มีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต รายได้ หรือทรัพย์สิน 
 3.2 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น 
การเพิ่มคุณภาพชีวิต การเกิดระบบน้ าประปา 

 3.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ 
ความนับถือตนเอง (Self-esteem) พลังอ านาจทางการเมือง (Political Power) ความคุ้มค่าของ
ผลประโยชน์ (Sense Efficacy) 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ
วัดผลและวิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องเพื่อหา
แนวทางแก้การท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่การมีส่วนร่วมในช้ันนี้ ส่วนใหญ่บทบาท
ดังกล่าวจะเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยจะเป็นการประเมินผลของงบประมาณที่จัดสรรนั้น 
น าไปใช้อย่างไร บางกรณี แม้แต่เจ้าหน้าที่เองยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว 
การมีส่วนร่วมในการประเมนิผลน้ีจะเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพลังความคิดของมวลชน
ของพลังความคิดของมวลที่จะท าให้โครงการพัฒนาหรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
  กล่าวโดยสรุป การเพิ่มขึ้นของการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่จะต้องกระท าก่อนการตัดสินใจของ
รัฐบาล โดยการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งในระดับการวางแผน การด าเนินกิจกรรม การใช้
ประโยชน์และการได้รับประโยชน์ จากการมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายหรือกิจกรรมของ
ภาครัฐ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็น

เรื่องของกจิกรรมหรือการกระท าที่แสดงออกมา ไม่ใช่เรื่องของทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม หรือ
ความเช่ือทางการเมือง เป็นเรื่องของกิจกรรมหรือการกระท าของบุคคลธรรมดาหรือพลเมือง
ทั่วไป ไม่ใช่กิจกรรมหรือการกระท าของนักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง เป็นเรื่องของการ
แสดงออกโดยตั้งใจ เพื่อให้มีผลต่อการใช้อ านาจตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้น าประเทศ  
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ประจิตร มหาหิง (2529 : 244-246) กล่าวถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ความเห็นของ เวอร์บา ที่ได้เสนอไว้ว่ามี 4 รูปแบบ คือ 

1.  การใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) เป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคนในการเลือก
ตวัแทนของตนเข้าไปใช้อ านาจในทางการเมือง อาจเป็น 4 ปี หรือ 2 ปี ต่อครั้งแล้วแต่กรณี 

2. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign activity) เป็นกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง กิจกรรมนี้
เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนอาจใช้เพื่ออิทธิพลที่เขาพึงมีต่อการเลือกนั้น นอกเหนือไปจากเสียง 1 
เสียงตามสิทธิในการเลือกตั้งแล้ว 

3.  กิจกรรมของชุมชน (Community activity) เป็นกิจกรรมของกลุ่ม หรือองค์กรที่
มีพลเมืองร่วมกันด าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในกรณีนี้
ประชาชนจะร่วมกัน เพื่อใช้อิทธิพลต่อการด าเนินการกิจการงานของรัฐ กิจกรรมในรูปแบบนี้
เป็นไปอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอนและมีอิทธิพลมาก 

4. การติดต่อเป็นการเฉพาะ (Particularized contacts) เป็นรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองเป็นรายบุคคล ผู้ซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ข้าราชการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เฉพาะตัวหรือของครอบครัว กิจกรรมรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมี
เป้าหมายที่แน่นอน และมีอิทธิพลมาก 

สุจิต บุญบงการ (2542 : 36-38) กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมตามทัศนะของ 
Huntington and Nelson ว่าได้จ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยจัดแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ 
ดังนี ้

1.  กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
และเข้าร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น 

2.  การลอบบี้ (Lobby) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้น าทางการเมือง เพื่อ
หาทางเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายของรัฐโดยให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ 

3.  กิจกรรมองค์กร (Organizational Activity) หมายถึง เป็นกิจกรรมของกลุ่ม
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเข้าไปมีอิทธิพลต่อประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะ
อย่างหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนร่วมก็ได้ 

4. การติดต่อเฉพาะเรื่อง (Contacting) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีเป็นการส่วนตัว โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวตลอดจนหมู่คณะของตน 

5. การใช้ความรุนแรง (Violence) เป็นกิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการท าร้ายร่างกาย ท าลายทรัพย์สิน กิจกรรมนี้
อาจด าเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การก่อรัฐประหาร การลอบ
สังหารผู้น าทางการเมือง หรืออาจมุ่งเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การปฏิวัติ เป็นต้น  

บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 153-155) กล่าวถึงการแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ว่า จาก
ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ท าให้สามารถแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป็น 2 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ถูกกฎหมายกับการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ผิด
กฎหมาย ดังน้ี 
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1.  การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ถูกกฎหมาย (Legal Forms) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบ คือ 

 1.1  การมีส่วนร่วมแบบปกติ (Conventional Participation) 
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่คนทั่วไปปฏิบัติก็คือการมีส่วนร่วมใน

รูปแบบที่ถูกกฎหมายและเป็นการมีส่วนร่วมแบบปกติ การใช้สิทธิเลือกตั้งนับเป็นรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมแบบปกติที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม การวัดหรือตรวจสอบ
ว่าการออกเสียงเลือกตั้ง เป็นเครื่องบ่งช้ีถึงการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในแต่ละสังคม เช่น ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใสของการจัดการเลือกตั้ง ขนาดของเขตเลือกตั้ง ลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งสัมพันธ์
กับโครงสร้างทางสังคม การออกเสียงเลือกตั้งในสังคมที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม โปร่งใส นับเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองหรือมติมหาชนท่ีส าคัญว่า ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
มีความคิดเห็นอย่างไร สนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือนโยบายของพรรคการเมืองใด หรือส่ง
สัญญาณถึงระบบการเมืองทั้งระบบว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไร 

  นอกเหนือจากการใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
รูปแบบนี้ยังได้แก่ ประชามติ (Referendum) ซึ่งเป็นการใช้สิทธิลงคะแนนของประชาชนเพื่อให้
ความเห็นชอบต่อประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ยากต่อการตัดสินใจ โดยเฉพาะตัวนักการเมืองที่ไม่กล้า
ตัดสินใจในประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนความนิยม เพราะเป็นประเด็นปัญหาที่
ประชาชนมีการโต้แย้งหรือถกเถียงกันอย่างรุนแรง การลงประชามติจึงท าให้นักการเมืองไม่ต้อง
ตัดสินใจเอง แต่น าผลที่ได้จากการตัดสินใจของประชาชนมาด าเนินการต่อไป เช่น การออก
กฎหมายบางฉบับหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

  ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นอีกวิธีหนึ่งของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในรูปแบบปกติ เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่รัฐบาล
มีโครงการบางอย่างที่จะด าเนินการ ซึ่งโครงการนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ในด้านต่างๆ ของคนในพื้นที่ ดังนั้น รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเพื่อน าไปประกอบการ
ตัดสินใจ 

 1.2 การมีส่วนร่วมแบบไม่ปกติ (Unconventional Participation) 
  การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ถึงแม้ว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่คนส่วนใหญ่เห็นว่า

ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศว่าพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกทางการเมืองลักษณะใดเหมาะสมหรือผิดปกติหรือไม่ เช่น หลายสังคมเห็นว่าการ
ประท้วงหรือการเดินขบวนเรียกร้องทางการเมือง แม้ว่าเป็นสิ่งที่กระท าได้เพราะรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพทางการเมือง แต่ก็เห็นว่าช่องทางปกติของการเมืองมีอยู่ ต้องใช้
ช่องทางปกตินั้นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น รัฐบาล รัฐสภา หรือพรรคการเมือง เป็นต้น แต่ฝ่ายที่
สนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบไม่ปกตเิห็นว่า การมีส่วนร่วมแบบปกติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อ
การผลักดัน หรือเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้ 
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2. การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย (Illegal Forms)  
 การแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบใด ถูกจัดเป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ผิด

กฎหมายนั้น ขึ้นอยู่กับการนิยามหรือให้ความหมายของระบอบการเมืองการปกครองในแต่ละ
ประเทศ ประเทศที่ปกครองในระบอบเผด็จการมักจะไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เช่น การ
จัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตย ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการรวมตัวจัดตั้ง
พรรคการเมืองได้  แต่ประเทศเผด็จการไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้ งพรรคการเมืองอื่นใด 
นอกเหนือจากพรรคของรัฐบาล 

 กรณีของการกระท าอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) อาจถูกตีความว่าเป็น
พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองที่ผิดกฎหมายเพราะบางกรณีเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืน
กฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความอยุติธรรมของกฎหมายฉบับนั้น หรือต่อต้านการใช้อ านาจของ
ผู้ปกครองประเทศ เนื่องจากเห็นว่าขาดความยุติธรรม เช่น การปฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษีแก่รัฐ การ
รวมตัวปิดกั้นพ้ืนท่ีหรือบริเวณ เพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐด าเนินการพัฒนาต่างๆ เช่น การสร้างเขื่อน 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่นับว่าผิดกฎหมายและสร้างความเสียหาย ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนท่ัวไปมากท่ีสุดคือการก่อการร้าย (Terrorism) ซึ่งเป็นการใช้
ความรุนแรงเพื่อท าลายความชอบธรรม ข่มขู่ คุมคาม สร้างความหวาดกลัวให้กับฝ่ายรัฐบาล 
เนื่องจากเห็นว่าการมีส่วนร่วมในรูปแบบปกติที่ถูกกฎหมายไม่สามารถกดดันรัฐบาล หรือผู้มี
อ านาจให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง หรือความต้องการของตนหรือกลุ่มตนได้ 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
เป็นเรื่องของกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงออกมา ของบุคคลธรรมดาหรือพลเมืองทั่วไป เป็น
เรื่องของการแสดงออกโดยตั้งใจ เพื่อให้มีผลต่อการใช้อ านาจตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้น า
ประเทศ อาจด้วยวิธีการชักจูงให้คล้อยตามหรือบีบบังคับ และเป็นได้ทั้งกิจกรรมที่ถูกต้องหรือผิด
กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับวัฒนธรรม

ทางการเมืองของผู้คนในสังคมนั้นๆ กล่าวคือ ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองในรูปแบบและระดับต่างๆ มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้คนใน
สังคมนั้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและในทุกๆ สังคมต่างล้วนมีวัฒนธรรมทางการเมืองในหลาย
รูปแบบ ไม่มีสังคมใดมีเพียงวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบเดียวซึ่งประชาชนในประเทศยึดถือ
ร่วมกัน เพียงแต่วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบใดกลายเป็นรูปแบบหลักที่มีอิทธิพลต่อคนส่วน
ใหญ่ก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของการเมืองการปกครองของประเทศน้ัน 

ลิขิต ธีรเวคิน (2529 : 9) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมทางการเอง หมายถึง ค่านิยม ความ
เชื่อ ปทัสถานและพฤติกรรมของคนในกระบวนการหรือวิถีทางทางการเมือง 

อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (2552 : 1) กล่าวไว้ว่า Lucien W. Pye นักวิชาการรัฐศาสตร์ได้ให้
ค านิยามของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า ทัศนคติ ความเช่ือ ความรู้สึกเกี่ยวกับกระบวนการทาง
การเมือง ถือเป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในระบบการเมืองโดยครอบคลุมทั้งอุดมการณ์
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ทางการเมือง และบรรทัดฐานในทางปฏิบัติของบุคคลต่อบอบการเมืองนั้น วัฒนธรรมทาง
การเมืองจึงเป็นรูปแบบรวมของมิติทางด้านจิตวิทยา และความรู้สึกนึกคิดของการเมือง แนวคิด
ดังกล่าวก็ครอบคลุมไปถึงประเด็นของแนวคิดทางการเมือง คือ อุดมการณ์ทางการเมือง 
ความชอบธรรมในการปกครอง อ านาจอธิปไตย ความเป็นชาติ การปกครองโดยยึดหนักกฎหมาย 
และมติมหาชน 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559 : 2) กล่าวว่า Gabriel 
Almond นักวิชาการรัฐศาสตร์ได้ให้นิยามของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า หมายถึง รูปแบบของ
ทัศนคติส่วนบุคคลและความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อการเมืองในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก
ของระบบการเมือง โดยอธิบายว่าความโน้มเอียงมี 3 ด้าน ดังน้ี 

1.  ความโน้มเอียงด้านความรู้หรือการรับรู้ (Cognitive orientations) คือ ความรู้
ความเข้าใจและความเชื่อของประชาชนท่ีมีต่อระบบการเมือง 

2. ความโน้มเอียงด้านความรู้สึก (Affective orientations) คือ ความรู้สึกทาง
อารมณ์ที่ประชาชนมีต่อระบบการเมือง เช่น ความชอบหรือความไม่ชอบ ความพอใจหรือความ
ไม่พอใจ 

3. ความโน้มเอียงด้านการประเมินค่า (Evaluative orientations) คือ การใช้
ดุลพินิจตัดสินใจให้ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม และปรากฏการณ์ทางการเมือง เช่น ตัดสิน
ว่าดีหรือไม่ดี เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งการตัดสินนี้จะใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อารมณ์
ความรู้สึกเข้ามาประกอดด้วย 

กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมทางการเมือง คือ กระบวนการเรียนรู้และอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมืองของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองนั้น โดยจะเริ่มต้นจากการรับรู้และความเข้าใจต่อ
ระบบการเมืองเป็นเบื้องต้น เมื่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรต่อระบบการเมืองส่วนต่างๆ ของ
ระบบการเมืองอย่างไรแล้วจะพัฒนาต่อไปเป็นความรู้สึก ความรู้สึกดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งความ
พอใจและไม่พอใจ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จากนั้นจะพัฒนาเป็นความเช่ือ และน าไปสู่การใช้
ดุลพินิจ ในการตัดสินใจว่ามีบทบาทอย่างไรหรือไม่ ต่อระบบการเมืองซึ่งเป็นผลจากการประเมิน
ค่าของระบบการเมืองในขั้นสุดท้าย 

 
ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนในชาติเป็นผลมาจากความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่มีอิทธิพลเหนือพวกเขา และส่งผลต่อความคิด ความเช่ือของพวกเขา ที่มีต่อการเมือง
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมือง ผู้น าทางการเมือง สถาบันทางการเมือง และรวมถึงตัว
ของพวกเขาเองด้วย 

บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 159-160) กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมืองตามแนวคิดของ
นักวิชาการรัฐศาสตร์ Almond และ Verba นั้นได้แบ่งวัฒนธรรมทางการเมืองเป็น 3 ประเภท 
ดังนี ้

1.  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political Culture) 
 วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนี้ ประชาชนขาดความรู้สึกเป็นพลเมืองของชาติ 

มักจะนิยามหรือยึดโยงตัวตนเข้ากับพื้นถิ่น หรือท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ใกล้ตัว ด้วยเหตุนี้จึงมอง
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การเมืองเป็นเรื่องที่ไกลตัว ไม่มีความสนใจใคร่รู้ จนแทบจะไม่มีการถกเถียง แลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองใดๆ เมื่อถามถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง คนเหล่านี้จึงแสดง
ท่าทีถึงความไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือเห็นว่าตนไม่มีศักยภาพ หรือความสามารถที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น หากในสังคมผู้คนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนี้ก็ย่อมเป็นเรื่อง
ยากล าบากในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เจริญก้าวหน้าได้ เพราะสิ่งส าคัญที่
จ าเป็นต้องท าไปพร้อมๆ กับการสร้างสถาบันทางการเมืองใหม่ก็คือ การปลูกฝังความรู้สึกเรื่อง
ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ตัวอย่างสังคมที่มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองรูปแบบนี้ เช่น สังคมเผ่า หรือชาวเขา 

2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (Subject Political Culture) 
 วัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนี้ ประชาชนมีส านึกความเป็นพลเมืองมากกว่า

รูปแบบแรก อีกทั้งยังให้ความสนใจต่อการเมือง เพียงแต่รูปแบบความสนใจมีลักษณะเชิงตั้งรับ
มากกว่าเชิงรุก กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาคับข้องใจ ต้องการเรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมือง 
พวกเขารู้สึกว่าสามารถเจรจาหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ แต่ส าหรับ
การเมืองในระดับชาติ พวกเขายังคงเกิดความรู้สึกว่า ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทหรือมีอิทธิพล
กดดันให้รัฐบาลสนองตอบต่อข้อเรียกร้อง ความต้องการของพวกตนได้ เพราะรู้สึกว่า ตนไม่มี
อ านาจ (Powerless) เฝ้าแต่รอคอยรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากระบบการเมืองที่จะ
น ามาให้ การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อแสดงบทบาททางการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
โดยทั่วไป สังคมที่ผู้คนมีวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนี้การพัฒนาประชาธิปไตยให้ดียิ่งขึ้น
คงเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร แต่ก็ยังดีกว่าสังคมที่มีวัฒนธรรมในรูปแบบแรก 

3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participant Political Culture) 
 วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนี้ ประชาชนจะตระหนักถึงความเป็นพลเมืองของ

ตนและให้ความสนใจสูงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองของประเทศในระดับ
ต่างๆ เพราะเช่ือมั่นว่า ตนสามารถมีอิทธิพลต่อการเมือง หากเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่
สมเหตุสมผลก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อประท้วงต่อต้านความไม่ชอบมาพากลนั้น วัฒนธรรมทาง
การเมืองในรูปแบบนี้  ประชาชนจึงมีระดับของความสามารถทางการเมือง ( Political 
Competence) และรู้สึกว่ามีอ านาจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political 
Efficacy) สูง นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนี้ ประชาชนยังมีความไว้เนื้อเช่ือใจผู้อื่น 
เห็นว่าทุกคนมีสิทธิในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ แม้กระทั่งเด็กๆ ใน
ครอบครัวก็เช่นเดียวกัน 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559 : 3-4) กล่าวว่า 
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ในสังคมต่างๆ ตามทัศนะของ Almond และ Verba นั้นเป็น
การยากที่จะช้ีให้เห็นชัดลงไปว่าในสังคมต่างๆ ประชาชนในสังคมการเมืองทั้งประเทศจะมี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบหน่ึงแบบใดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในสังคมการเมืองที่ประชาชน
ยังคงมีความแตกต่างกันด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง ซึ่งจะมีผลต่อความรับรู้
ทางการเมืองหรือจิตส านึกทางการเมืองต่างกัน รวมทั้งความเข้าใจทางการเมืองของแต่ละบุคคล
ด้วย ท้ังนี้สรุปได้ว่าในสังคมต่างๆ ประชาชนมีลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสม (Mixed 
Political Culture) ได้แก่ 
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1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมไพร่ฟ้า (Parochial-Subject Political 
Culture) 

 เป็นวัฒนธรรมที่ประชาชนไม่ยอมรับอ านาจในแบบดั้งเดิม เช่น อ านาจของ
หัวหน้าเผ่า หรือเจ้าของที่ดิน แต่ประชาชนเริ่มมีความจงรักภักดีต่อระบบการเมืองที่สลับซับซ้อน
มากขึ้น หรือยอมรับอ านาจของรัฐบาลกลางแทนที่จะยอมรับอ านาจของหัวหน้าเผ่า แต่ยังไม่
สนใจเรียกร้องสิทธิทางการเมือง หรือไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมมีส่วนร่วม (Subject-Participant 
Political Culture) 

 ในวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ ประชาชนกลุ่มหนึ่งมีความสนใจที่จะเข้าร่วมทาง
การเมือง และมีจิตส านึกทางการเมืองสูง แต่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งก็เฉื่อยชาไม่สนใจที่จะเข้าร่วม
ทางการเมือง โดยยังยอมรับในอ านาจรัฐแบบปราศจากเง่ือนไข วัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งมีการ
ผสมกันในลักษณะเช่นนี้จะท าให้การเมืองไม่มั่นคง เพราะว่าประชาชนในกลุ่มที่ต้องการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองนั้นมีจ านวนน้อยอยู่ในสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองแบบการมีส่วนร่วมก็จะถูก
กดดันจากกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ในสังคม 
เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านั้นจะเน้นไปทางด้านอ านาจนิยม ถ้าหากในระยะ
ยาวมีการจัดตั้งองค์กรหรือกลไกทางการเมืองและสถาบันต่างๆ ขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ เช่น พรรค
การเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นต้น จะท าให้วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบไพร่ฟ้าถูกผสมผสานกันขึ้น จะท าให้มีความโน้มเอียงไปสู่วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วม การจะท าให้ระบอบประชาธิปไตยเจริญงอกงามขึ้น มีความต่อเนื่องยาวนาน 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมอาจจะมีอิทธิพลท าให้ประชาชนที่โน้มเอียงไปทางอ านาจ
นิยมเปลี่ยนท่าที และทัศนะคติเกิดเป็นลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมี
ส่วนร่วม 

3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมมีส่วนร่วม (Parochial-Participant 
Culture) 

 เป็นรูปแบบที่เกิดอยู่ในประเทศเกิดใหม่ และเป็นปัญหาในการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมือง เพราะว่าประชาชนในประเทศเหล่านี้ส่วนมากจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับ
แคบ แต่จะถูกปลุกเร้าในเรื่องผลประโยชน์ทางเชื้อชาติ ศาสนา ท าให้เกิดความสนใจที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อคุ้มครองประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตน การพยายามเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนอาจน าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมื อง โดย
ประชาชนกลุ่มหนึ่งอาจมีแนวคิดเอนเอียงไปทางอ านาจนิยม ในขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งอาจ
เอนเอียงไปทางระบอบประชาธิปไตย ลักษณะความขัดแย้งนี้ท าให้โครงสร้างทางการเมืองไม่อิง
อยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะขึ้นอยู่กับการปลุกเร้าเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 193) กล่าวว่า ในโลกตะวันตกผู้คนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนา วัฒนธรรมทางการเมืองหลัก
ของประชาชนส่วนใหญ่ คือ แบบไพร่ฟ้า โดยมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมเข้ามามี
บทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมต่างๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน
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เทคโนโลยี การแพร่กระจายอย่างทั่วถึงของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีผลต่อการรับรู้
ของประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวโลกเป็นอย่างมาก 

กล่าวโดยสรุป ตัวแบบวัฒนธรรมทางการเมืองมี 3 รูปแบบ คือ วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบคับแคบ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
เป็นรูปแบบเพื่อใช้สร้างความกระจ่างในการอธิบายหรือเพื่อท าความเข้าใจที่ง่ายขึ้น แต่ในโลก
แห่งความเป็นจริงจึงไม่มีสังคมใดที่มีตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งเพียงตัวแบบเดียว ทุกสังคมต่างล้วนมี
ลักษณะผสมผสานกันของทั้ง 3 ตัวแบบ เพียงแต่จะมีตัวแบบใดเป็นตัวแบบหลักที่เป็นลักษณะ
ของคนส่วนใหญ่เท่านั้น  

เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย

ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ ค่านิยม ความใกล้ชิดกับปัญหา การได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น แต่เง่ือนไข
ส าคัญที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ บุคคลจะให้ความสนใจเมื่อความต้องการ
พื้นฐาน เช่น ปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตได้รับการตอบสนองแล้ว ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีคุณลักษณะของการสะสม กล่าวคือ บุคคลมี
ความเกี่ยวพันหรือมีกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งจะท าให้บุคคลนั้นมีความเกี่ยวพันกับ
กิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ ด้วย 

เชาวนะ ไตรมาศ (2545 : 53-56) กล่าวว่า การพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง หรือที่เรียกว่าการ
สร้างความสามารถทางการเมืองของประชาชน ให้เป็นรากฐานรองรับพร้อมๆ กันไปกับการมี
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เอื้ออ านวยดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยเวลา ขั้นตอนและ
ปัจจัยส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถทางการเมืองสูงขึ้น โดยจัดให้มีการ
ฝึกฝน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ทักษะความรู้กันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ทักษะของการต่อสู้ทางการเมืองในวิถีทางสันติที่ช่วยในการประนีประนอมและประสานประโยชน์ 

2. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองของประชาชน โดยจัดให้มีการ
สร้างขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี แนวความคิด และจริยธรรมที่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐาน
อ้างอิงร่วมกันได้ หรือเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองร่วมกันได้ 

3. การส่งเสริมสถาบันทางการเมืองของประชาชนให้เข้มแข็งขึ้น โดยส่งเสริมให้มี
การจัดตั้งองค์กรประชาชนท่ีเข้มแข็ง สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีการกระจายอย่างทั่วถึงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมี
ความคงทนสามารถเผชิญกับปัญหาแรงกัดดันได้อย่างหนักแน่นมั่นคง ตลอดจนมีการพัฒนาและ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้น าและบุคลากรที่มีความสามารถได้โดยราบรื่น และถ่ายโอนภารกิจ
อย่างต่อเนื่อง 

4. การส่งเสริมขบวนการทางการเมืองของประชาชน ให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีการปฏิบัติสัมพันธ์ร่วมกันกับส่วนอ่ืนของสังคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาให้ก้าวหน้าสูงยิ่งๆ ข้ึน 
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5. การส่งเสริมเครือข่ายทางการเมืองของประชาชน ให้มีการเช่ือมโยงและการ
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันภายนอก ทั้งในทางราบและทางดิ่ง มีการแบ่งงานกันท าและมี
การยึดโยงกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างใกล้ชิด 

6. การส่งเสริมการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนให้แพร่หลาย โดยจัดให้มี
ระบบสารสนเทศ มีระบบทางด่วนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ฉับไว ทั่วถึง และกระจายอย่าง
กว้างขวาง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการปรับความทันสมัยของข้อมูล ตลอดจนระบบ
การบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นสูงด้วย 

7. การส่งเสริมมาตรการและกลยุทธ์ทางการเมืองของประชาชน โดยส่งเสริมให้มี
ระเบียบวิธีที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง และเป้าหมาย
ทางการเมืองที่ต้องการบรรลุด้วย รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเง่ือนไขของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โอกาส สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ตลอดจนการจัดการในการใช้ทรัพยากรทาง
การเมือง ท่ีก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิหรือประสิทธิผลทางการเมืองได้สูงด้วย โดยเฉพาะมาตรการและ
กลยุทธ์ที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ในการประสานประโยชน์และลดความขัดแย้ง การกดดัน เจรจา
ต่อรอง ควบคุมตรวจสอบ การเจาะลึกและเกาะติดกับกรณีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การเรียกร้อง
หรือแม้แต่การสร้างแนวร่วมพันธมิตร การสร้างอิทธิพลรูปแบบต่างๆ ต่อองค์กรของรัฐ 

8. การส่งเสริมบรรทัดฐานทางการเมืองของประชาชน โดยจัดให้มีการสร้างสรรค์ สั่ง
สม ปลูกฝังและสืบสาน จารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคประชาชนขึ้นมารองรับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

9. การส่งเสริมการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน โดยจัดให้มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติ ค่านิยม และหล่อหลอมพฤติกรรมทางการเมืองในภาค
ประชาชนในระหว่างเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนด้วยกันเอง 

10. การส่งเสริมให้มีการสร้างผู้น าประชาชนทดแทน โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร 
หรือทรัพยากรบุคคลทางการเมืองภาคประชาชน สร้างยุวชนการเมืองภาคประชาชน มีการ
ก าหนดหลักสูตรการศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ท่ีมีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 

11. การส่งเสริมภาวะผู้น าทางการเมืองในหมู่ประชาชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าใหม่ทางการเมือง ที่ไม่เน้นการแข่งขันทางอ านาจหรือเพื่อการแข่งขันเข้ากุมอ านาจรัฐ แต่
เน้นความส าคัญของการมีภาวะผู้น าทางการเมืองแบบพลเมือง รวมทั้งการส่งเสริมการสร้าง
วีรบุรุษมวลชนด้วย 

12. การส่งเสริมการเมืองทางเลือกภาคประชาชน โดยจัดให้มีการสร้างทางเลือกใหม่
ให้แก่ประชาชน นอกเหนือจากแบบแผนดั้งเดิมที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบทางอ้อม โดยเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแบบทางตรงมากขึ้น ให้มีสิทธิมีส่วนในการตัดสินใจที่แท้จริง ขยายโอกาสให้
ประชาชนเป็นฝ่ายน าในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะ โดยเฉพาะในการแก้วิกฤตการณ์หรือ
ปัญหาส าคัญทั้งระดับชุมชน และระดับชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหากันเองระหว่างภาคีที่
เกี่ยวข้อง 

13. การส่งเสริมอุดมการณ์ทางการเมืองในหมู่ประชาชน โดยจัดให้มีการสร้าง
อุดมการณ์ทางการเมืองภาคประชาชนแยกเป็นเอกเทศต่างหากจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่
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พรรคการเมืองน าเสนอ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนด้วยกันเอง
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ถวิลวดี บุรีกุล (2552 : 16) กล่าวถึง เง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ว่าประกอบด้วย 3 ประการ คือ 

1.  ต้องมีอิสรภาพในการเข้าร่วม หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ 
การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ การถูกบังคับให้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ไม่ถือว่า
เป็นการมีส่วนร่วม 

2. ต้องมีความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมใน
กิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ 

3. ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ประชาชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถและศักยภาพพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ กล่าวคือ ใน
บางกิจกรรมจะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความ
ซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นไม่ได้ จึงต้องเสริมสร้าง
ความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถเข้าร่วมได้ 

ส่วนองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ด้าน คือ 
1.  ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน คือ การให้ประชาชนเข้าร่วมใน

กิจกรรมหนึ่งๆ จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้
ตัดสินใจถูกว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

2. ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย คือ การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย คือ การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปกลุ่มเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์
ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพื้นฐาน ทั้งนี้ มักพิจารณาผู้เข้าร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนผู้สนใจอีกด้วย 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 194) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีเง่ือนไข
ประกอบบางประการเพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1.  ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน กล่าวคือ การให้ประชาชนเข้าร่วมใน
กิจกรรม ต้องมีเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพท่ีเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 

2. ประชาชนจะต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีความ
เต็มใจ เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมนัยหนึ่งนัยใด 

3. ประชาชนต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีโอกาสที่
จะเข้าร่วม ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจและก าหนดกิจกรรมที่ตน
ต้องการในระดับท่ีเหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง
ในระบบพ้ืนฐานทางการเมืองเป็นส าคัญ 

กล่าวโดยสรุป เง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วยการที่
ประชาชนต้องมีอิสรภาพ ต้องมีความเสมอภาค และต้องมีความสามารถ ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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โดยการมีส่วนร่วมนั้น ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย และ
ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 

อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวโน้มของระบอบประชาธิปไตยซึ่งก าลังด าเนินไปในทุกวันน้ี การเพิ่มขึ้นของการให้มี

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของ
ประชาธิปไตย ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่จะต้องกระท าก่อนการตัดสินใจของรัฐบาล นอกจากภาครัฐแล้ว 
บริษัทเอกชนจ านวนมากได้ด าเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการหาที่ตั้งโครงการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือการเยียวยาแก้ไขแก่ผู้
ได้รับผลกระทบ เพื่อให้โครงการที่จะจัดท าข้ึนได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนอย่าง
แท้จริง อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจมีอุปสรรคที่ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่ได้ 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527 : 144-152) กล่าวถึงอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่า แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1.  อุปสรรคด้านการเมือง เกิดจากการไม่ได้กระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่ประชาชน โครงสร้างอ านาจทางการเมืองการปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ ตกอยู่ในก า
มือของทหาร นายทุนและข้าราชการ 

2. อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการขาดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง อ านาจ
การต่อรองมีน้อย กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ 

3. อุปสรรคด้านวัฒนธรรม ขนบประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่ท าให้ประชาชนไม่สามารถ
เข้ามีส่วนร่วมได้เนื่องจากขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน/เผ่า แบบดั้งเดิม 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจากโครงสร้างทางสังคมเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน กล่าวคือ ความแตกต่างในสังคม รายได้ อ านาจ และฐานะทางเศรษฐกิจ ระบบ
การเมืองถูกควบคุมโดยคนกลุ่มน้อย และขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการแจกแจงทรัพยากร 

ถวิลวดี บุรีกุล (2552 : 99-103) กล่าวถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วม ว่า
ประกอบด้วย 

1.  เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรบัรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมอย่าง
เพียงพอ 

3. การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4. ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมและความพร้อมของประชาชน 
5. ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ 
6. การไม่มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง 

หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่สามารถท างานให้ดีขึ้นได้ เพราะไม่มีมาตรฐานในการท างานท่ีชัดเจน 
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อภิชาต แสงอัมพร (2559 : 194-195) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ว่ามี 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ปัญหาด้านนโยบายและองค์กรภาครัฐ มี 2 ระดับ คือ 
 1.1  ระดับนโยบาย พบว่า นโยบายของรัฐไม่เอื้อต่อการพัฒนาเพราะอ านาจ

การตัดสินใจรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง ไม่มีการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน อีกส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
โครงสร้างอ านาจทางการเมือง การบริหาร และระบบเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มนายทุน 

 1.2 ระดับปฏิบัติ พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนขาดการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขาดการประสานงาน 
การติดตาม การประเมินผลที่เป็นระบบ 

2.  ปัญหาเกี่ยวกับประชาชน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 2.1 กลุ่มผู้น า พบว่า มีการครอบง าความคิดประชาชนเพราะต้องการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตนท าให้ขาดศรัทธาจากประชาชน 
 2.2 กลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า ประชาชนมีภาระด้านการประกอบอาชีพ 

ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพร่างกาย ประชาชนขาดทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดเห็น/ผลประโยชน์ การแบ่งพรรคแบ่งพวก 
ส่งผลให้ขาดความสามัคคี ขาดการศึกษา ขาดความรู้ทางด้านวิทยาการต่างๆ ขาดความเช่ือมั่น 
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น จึงท าให้ไม่สนใจ ไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังไม่
ศรัทธาในตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและที่ส าคัญคือการขาดการยอมรับในสิทธิและบทบาทของสตรี 

3. ปัญหาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 
 3.1 ด้านการเมือง พบว่า ขาดการกระจายอ านาจ เพราะระบบการเมืองถูก

ควบคุมโดยคนกลุ่มน้อย 
 3.2 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า กระบวนการผลิต/ปัจจัยการผลิตอยู่ภายใต้ระบบ

ทุนนิยม ซึ่งมีกลไกของรัฐควบคุมระบบเศรษฐกิจอย่างเข้มงวด ท าให้ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

 3.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 
อันเกิดจากความไม่รู้เพราะขาดการศึกษา มีการครอบง าของผู้น าและการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ท าให้ยากจนตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ 

กล่าวโดยสรุป สังคมจะก้าวไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่าง
สมบูรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองอาจจะยังยึดติดกับวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมและวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้ากับแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นอิสระปนกับอ านาจนิยม 
รวมถึงอิทธิพลจากสังคมโดยรวมซึ่งถูกครอบง าโดยระบบราชการที่ยังมีความเป็นศักดินาหรือ
ความเป็นเจ้าขุนมูลนาย 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไทย 

ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากบทบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ
ประชาชน เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนในกระบวนการทางการเมืองต่างๆ 

บุญเสริม นาคสาร (2548) กล่าวว่า ความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตยโดยผู้แทน 
ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการจึงได้
เสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยโดยผู้แทน โดยการเสนอระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาทดแทน หลักการส าคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ยึดหลักพื้นฐานที่ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอ
แม้ว่าได้มอบอ านาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น ตัวแทน แล้วก็ตาม แต่
ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบควบคุมและแทรกแซงการท าหน้าที่ของตัวแทนของ
ประชาชนได้เสมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ คือ 

1.  การเรียกคืนอ านาจโดยการถอดถอน/ปลดออกจากต าแหน่ง (Recall) เป็นการ
ควบคุมการใช้อ านาจของผู้แทนของประชาชนในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน 
หากปรากฏว่า ผู้แทนของประชาชนใช้อ านาจในฐานะตัวแทน มิใช่เป็นไปเพื่อหลักการที่ถูกต้อง 
หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนร่วมที่แท้จริง ในทางตรงกันข้าม กลับเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ โดย
ทุจริต หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถ
เรียกร้องอ านาจที่ได้รับมอบไปนั้นกลับคืนมาโดยการถอดถอน/ปลดออกจากต าแหน่งได้ 

2. การริเริ่มเสนอแนะ ( Initiatives) เป็นการทดแทนการท าหน้าที่ของผู้แทน
ประชาชน หรือเป็นการเสริมการท าหน้าที่ของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะ
นโยบาย ร่างกฎหมาย รวมทั้งมาตรการใหม่ๆ เองได้ หากว่าตัวแทนของประชาชนไม่เสนอหรือ
เสนอแล้วแต่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 

3. การประชาพิจารณ์ (Public Hearings) เป็นการแสดงออกของประชาชนในการ
เฝ้าดูตรวจสอบและควบคุมการท างานของตัวแทนของประชาชน ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
ฝ่ายบริหารเตรียมออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆ ก็ตาม อันมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตย
สามารถที่จะเรียกร้องให้มีการช้ีแจงข้อเท็จจริงและผลดีผลเสีย ก่อนการออกหรือบังคับใช้
กฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการนั้นๆ ได้ 

4. การแสดงประชามติ (Referendum) ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายส าคัญ หรือการ
ออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก เช่น 
การขึ้นภาษี การสร้างเขื่อนหรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถ
เรียกร้องให้รัฐฟังมติของประชาชนเสียก่อนที่จะตรากฎหมายหรือด าเนินการส าคัญๆ โดยการจัด
ให้มีการลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่อันเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2559) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้  ร่วมคิด ร่วมท า ในสิ่งที่มี
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ผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2460 หมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 78 ก าหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน ดังนี้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และการจัดบริการสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

3. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมตลอดถึงการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและ
ชุมชน 

มาตรา 133 (3) มาตรา 236 และมาตรา 256 (1) ให้อ านาจแก่ประชาชนสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1.  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด 3 
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือหมวด 5 หน้าท่ีรัฐ ท้ังนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย 

2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธาน
รัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานพอสมควรเพื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 

3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มีอายุครบ 18 ปี

บริบูรณ์ เพื่อไปท าหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของตนเข้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหารประเทศ 
ดังนั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และท าให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม 
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งได้ดังนี้ 

1.  สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
2. สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง แจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง 
3. ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง 
4. ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเป็นสมาชิกหรืออาสาสมัครขององค์การเอกชนที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง 
5. ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในระดับต่างๆ เช่น กรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
1.  กิจกรรมการมีส่วนร่วมก่อนการเลือกตั้ง 
 1.1  ตรวจบัญชีรายช่ือว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
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 1.2 ตรวจสอบพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 13. ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง 
 1.4 ฟังการปราศรัยนโยบายของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
 1.5 สอดส่องดูแลพฤติกรรมที่มิชอบ 
 1.6 ศึกษาประวัติผู้สมัคร 
 1.7 ให้การศึกษาแก่ประชาชน 
 1.8 การต่อรองนโยบายของพรรคการเมือง 
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการเลือกตั้ง 
 2.1 สังเกตการณ์การซื้อเสียง 
 2.2 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 2.3 ติดตามการนับคะแนน 
 2.4 ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 2.5 แจ้งเหตุหากพบเหตุการณ์ผิดปกติ 
 2.6 ชักชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 2.7 ไม่รับเงินซื้อเสียง 
 2.8 ตรวจสอบดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกติกา 
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมหลังการเลือกตั้ง 
 3.1 ติดตามผลการเลือกตั้ง 
 3.2 ติดตามผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 3.3 ติดตามการจัดตั้งรัฐบาล 
 3.4 ติดตามตรวจสอบการท างานของผู้แทนท่ีเราเลือก 
 3.5 แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมืองถ้าพบว่ามีการกระท าโดยมิชอบ 
สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนญูฉบับปัจจุบัน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 

2560 รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นที่ได้รับการ
รับรองไว้ไม่ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เพียงแต่บรรยากาศและแนวทางการปกครองของ
รัฐบาลทหาร อาจท าให้รู้สึกได้ว่า สิทธิที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรนั้นไม่ได้เป็นจริงสักเท่าไร ประเด็น
หนึ่งที่น่าสนใจ คือ สิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการก าหนด
นโยบาย ออกกฎหมาย ที่จะมีผลกระทบต่อตัวเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดช่องทางที่ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง ดังนี้ 

1.  ตามมาตรา 43 บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ 
ให้ด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นไม่ด าเนินการสิ่งที่จะก่อ
ผลเสีย และหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 

2. ตามมาตรา 133 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนสามารถเข้าช่ือ
กันเพ่ือเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภาผู้แทนราษฎร
ได้ 
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3. ตามมาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
เข้าช่ือกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้
ก าหนดจ านวนรายชื่อที่ต้องใช้ไว้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และจะต้องมีกฎหมายออกมา
ก าหนดหลักเกณฑ์ต่อไป 

4. ตามมาตรา 256 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน
สามารถเข้าเช่ือกันเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 

นอกจากสิทธิโดยตรงที่ประชาชนสามารถเข้าช่ือกันเพื่อที่จะเสนอกฎหมายและ
นโยบายแล้ว รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้รัฐมหีน้าท่ีต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการตดัสนิใจอีก
หลายเรื่อง หลายประเด็น ดังนี ้

1.  ตามมาตรา 57 (1) รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพื้นที่สาธารณะส าหรับการท า
กิจกรรม โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

2.  ตามมาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวิตภาพ โดยต้องให้ประชาชน และ
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์ด้วย 

3.  ตามมาตรา 63 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน 
หรือช้ีเบาะแสการทุจริต 

4.  ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

5.  ตามมาตรา 68 รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาและเผยแพร่หลักธรรม ต้องมีมาตรการป้องกันการบ่อนท าลาย และต้องส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมด าเนินการดังกล่าวด้วย 

6.  ตามมาตรา 74 รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ หรือ ระบบความสัมพันธ์
ระหว่างสหภาพลูกจ้างและนายจ้าง ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

7.  ตามมาตรา 78 รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
การจัดท าบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการ
ตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน 

8.  ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

9.  ตามมาตรา 252 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมา
จากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอื่นก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมด้วย 

10.  ตามมาตรา 253 ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
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11.  ตามมาตรา 257(3) การปฏิรูปประเทศต้องท าเพื่อให้ประชาชนมีความสุข          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

12.  ตามมาตรา 259 กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องระบุถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน อีกอย่างน้อย 4 ประเด็นส าคัญ ดังนี ้

1. ตามมาตรา 58 การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

2.  ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

3.  ตามมาตรา 77 ก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความ
คิดเห็นต่อประชาชน 

4.  ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากบทบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ
ประชาชน เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนในกระบวนการทางการเมืองต่างๆ หลักการส าคัญของระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพื้นฐานที่ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอ านาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะ
ที่เป็น ตัวแทน แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบควบคุมและแทรกแซงการท า
หน้าท่ีของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ 

สรุป 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า คือ การกระท าใด ๆ ก็ตามที่เกิดโดยความเต็มใจไม่ว่าจะ
ประสบผลส าเร็จหรอืไม่ และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้น
เป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย เพื่อผลในการที่
จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้น า
ทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมือง
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย คือ ท าให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบ
ความต้องการของกันและกันอย่างแท้จริงท าให้การด าเนินนโยบายของรัฐตอบสนองต่อผู้เป็น
เจ้าของประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองของผู้คนในสังคมนั้นๆ กล่าวคือ ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองในรูปแบบและระดับต่างๆ มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้คนใน
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สังคมนั้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและในทุกๆ สังคมต่างล้วนมีวัฒนธรรมทางการเมืองในหลาย
รูปแบบ ไม่มีสังคมใดมีเพียงวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบเดียวซึ่งประชาชนในประเทศยึดถือ
ร่วมกัน เพียงแต่วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบใดกลายเป็นรูปแบบหลักที่มีอิทธิพลต่อคนส่วน
ใหญ่ก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของการเมืองการปกครองของประเทศนั้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 
2560 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีรับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย มสีิทธิในหลายประเด็นทีไ่ดร้ับการ
รับรองไว้ไม่ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ เพียงแต่บรรยากาศและแนวทางการปกครองของ
รัฐบาลทหาร อาจท าให้รูส้ึกได้วา่ สิทธิท่ีเขียนไว้เป็นตัวอักษรนั้นไม่ได้เป็นจริงสักเท่าไร ประเด็น
หนึ่งที่น่าสนใจ คือ สิทธิของประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการก าหนด
นโยบาย ออกกฎหมาย ท่ีจะมผีลกระทบต่อตัวเอง ซึ่งรัฐธรรมนญูก าหนดช่องทางที่ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สทิธิทางตรง 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีลักษณะอยา่งไร 
3. จงอธิบายถึงการมีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีถูกกฎหมาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
4. จงอธิบายถึงการมีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
5. การกระท าอารยะขดัขืนมีลักษณะเป็นอย่างไร 
6. เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วยอะไรบ้าง 
7. จงอธิบายถึงแนวการในการมีส่วนร่วมของประชาชนอันเป็นการแสดงออกถึงการ

ใช้สิทธิโดยตรงในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
8. จงอธิบายถึงวธิีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งโดยละเอียด 
9. จงอธิบายถึงบทบัญญัติการมีส่วนรว่มทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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195 
 

 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐละนิติรัฐ 
 
ตอนที่ 1 จงอธิบายความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ โดยละเอียด 

1. รัฐ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. รัฐบาล 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. รัฐในเชิงองค์กร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  จงเติมค าในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
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สาระส าคัญของหลักนิติรัฐ 
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บทที ่2 รูปแบบการปกครอง 
 

ตอนที่ 1 จงอธิบายเพื่อให้ความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ โดยละเอียด 
 

1. รูปแบบการปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทรราชย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. คณาธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. มัชณิมวิถีอธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ประชาธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  จงเติมค าในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
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การปกครองตาม
แนวคิดของอริสโตเติล 

1……………………………………………… 
2. ……………………………………….…… 
3. ……………………………………….…… 
4. ………………………………………….... 
5. ……………………………………………. 
6. ……………………………………………. 

รัฐธรรมนูญท าหน้าท่ี 
1……………………………………………… 
2. ……………………………………….…… 
3. ……………………………………….…… 
 

ประชาธิปไตยโดยตรง คือ 
………………………………………………………
………………………………………………………
….. 

ประชาธิปไตยโดยอ้อม คือ 
………………………………………………………
………………………………………………………
….. 

ลักษณะส าคัญของระบบ
รัฐสภา 

1.……………………………………………………
2…………………………………………………...
3……………………………………………………
4…………………………………………………… 

อ านาจหลักการ 

ปกครอแบบ
ประชาธิปไตย 

 

1.……………………………………………………
2…………………………………………………...
3…………………………………………………… 



203 
 

บทที่ 3 วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย 
 

ตอนที่ 1 จงอธิบายเพื่อให้ความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ โดยละเอียด 
 

1. การบริหารแบบบิดาปกครองบุตร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ราชธานี 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เมืองลูกหลวง 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เมืองท้าวพระยามหานคร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. เมืองประเทศราช 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. เครื่องราชบรรณาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  จงเติมค าในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
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บทที่ 4 สถาบันทางการเมือง 
 

ตอนที่ 1 จงอธิบายเพื่อให้ความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ โดยละเอียด 
 

1. สถาบันการเมือง 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สถาบันกษัตริย์แบบเทวสิทธิ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. พระราชอ านาจกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. สถาบันฝ่ายบริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. สถาบันฝ่ายตุลาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. อ านาจหน้าที่รัฐสภา 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  จงเติมค าในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
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ลักษณะส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

1.……………………………………………………
2…………………………………………………...
3…………………………………………………… 

ประเภทของสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ 
 

1.……………………………………………………
2…………………………………………………...
3…………………………………………………… 

รูปแบบรัฐสภา  
จ าแนกเป็น 2 รูปแบบ 

 

รูปแบบรัฐสภา  
จ าแนกเป็น 2 รูปแบบ 
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บทที่ 5 สิทธิและเสรีภาพ 
 

ตอนที่ 1 จงอธิบายเพื่อให้ความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ โดยละเอียด 
 

1. สิทธิ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เสรีภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เสรีภาพความเป็นพลเมือง 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ความเป็นพลเมืองโดยสถานที่เกิด 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ความเป็นพลเมืองโดยสายโลหิต 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ความเป็นพลเมืองโดยการโอนสัญชาติ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ละเมิดสิทธิ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. การเคารพต่อสิทธิ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

9. เสรีภาพตามมาตรา 4  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  จงเติมค าในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
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ลักษณะส าคัญของสิทธิ 
3 ประการ 

 

1.……………………………………………………
2…………………………………………………...
3…………………………………………………… 

แนวคิดท่ีมาของสิทธิ 
และเสรีภาพ 

 

สิทธิมนุษยชน 
หมายถึง 

 

.…………………………………………..…………
…………………………………………………...…
…………………………………………….…..…… 

สิทธิพลเมือง 
หมายถึง 

 

.…………………………………………..…………
…………………………………………………...…
…………………………………………….…..…… 

หลักความสัมฤทธ์ิผล 
หมายถึง 

 

.…………………………………………..…………
…………………………………………………...…
…………………………………………….…..…… 
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บทที่ 6 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

ตอนที่ 1 จงอธิบายเพื่อให้ความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ โดยละเอียด 
 

1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. คุณภาพการตัดสินใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ฉันทามติ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การพัฒนาภาคประชาสังคม 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ประชามติ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การล็อบบี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. การมีส่วนร่วมแบบไม่ปกติ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  จงเติมค าในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
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การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

 

1.……………………………………………………
2…………………………………………………...
3…………………………………………………… 

การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ 

 

1.……………………………………………………
2…………………………………………………...
3…………………………………………………… 

การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

 

1.……………………………………………………
2…………………………………………………...
3…………………………………………………… 

รูปแบบการมีส่วนร่วม
ตามทัศนะของ Hunting 

and Nelson 
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