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รายวิชา GEN 1144 การเมืองการปกครองของไทย  
 

ค ำน ำ 
 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GEN1144 การเมืองการปกครองของไทยชุดนี้ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอยู่ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งทางส านักวิชาบริหารรัฐกิจได้ท าการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของไทยไม่ ว่าจะเป็น ระบบการเมือง
การปกครอง ประวัติการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดิน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการมีส่วนร่วมและการเมืองกับวิถีชีวิตของประชาชน   

ส านักวิชาบริหารรัฐกิจขอขอบคุณคณาจารย์ส านักวิชาฯที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียบเรียงเอกสารและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย จะเป็นคู่มือใน
การศึกษาค้นคว้าให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครองของไทยต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
          มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  
 ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 รหัสและชื่อรายวิชา 
 GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย Thai Politics and Government 
2 จ านวนหน่วยกิต 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  ทุกหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์ประจ าส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
  ทุกภาคการศึกษา/ทุกชั้นปี 
6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  20 มิถุนายน 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองไทย วิเคราะห์
การเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไทย วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์ 
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการและการปกครองท้องถิ่น 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   2.1 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในรูปแบบการปกครอง รวมทั้งลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ 
   2.2 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
   2.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสถาบันทางการเมือง องค์กรที่ส าคัญทางการเมืองของไทย  
    2.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ และน ามาปรับใช้ในวิถี 
         ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
1 ค าอธิบายรายวิชา  
    ศึกษาสถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองไทย วิเคราะห์การเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไทย 
วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหาร
ราชการและการปกครองท้องถิ่น 
2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

45 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
 

ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

ไม่มี 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ไม่มี 

3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ในชั่วโมงแรกของการเรียน 
   3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (10 นาที) ต่อสัปดาห์ ต่อคน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1.1.1  มีวินัย ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์ สุจริต  
1.1.2  มีความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและต่อผู้อ่ืน 
1.1.3  เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
1.1.4  ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและจัดการความขัดแย้ง ด้วยกระบวนการสันติวิธี  

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม สิทธิ เสรีภาพ การเคารพศักดิ์ความ 

เป็นมนุษย์ 
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม ให้ถกเถียงกันในทางความคิดท่ีแตกต่าง โดยมีการแสดงทัศนะที่เป็นเหตุเป็นผล และสร้าง

กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
1.3 วิธีการประเมินผล 

         1.3.1  ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน รวมทั้งความรับผิดชอบในการส่งงานและกิจกรรม  
         1.3.2  สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียนต่ออาจารย์และเพ่ือน 
         1.3.3  สังเกตจากพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการกิจกรรมชั้นเรียน 
2 ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่จะได้รับ  
    2.2.1  มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองการปกครองที่เป็นสากล 
    2.2.2  มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
    2.2.3  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย อีกท้ังสามารถวิเคราะห์การเมืองและ 
             พฤติกรรมทางการเมืองไทย 
    2.2.4  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

2.2 วิธีการสอน 
         2.2.1  บรรยายเนื้อหารายวิชา 
         2.2.2  การท างานกลุ่ม การน าเสนอและอภิปราย 
         2.2.3  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา เอกสาร ข่าวสาร 

2.3 วิธีการประเมินผล 
         2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  

  2.3.2  รายงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.1.1  สามารถคิด วิเคราะห์ และท าความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
3.1.2  สามารถวิเคราะห์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในทางการเมือง การปกครอง และสามารถสร้างแนวทางในการ 
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         แก้ไขปัญหาให้แก่สังคมอย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1  บรรยายเนื้อหารายวิชา 
3.2.2  การท างานกลุ่ม การน าเสนอและอภิปราย 
3.2.3  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา เอกสาร ข่าวสาร 
3.2.4  จัดวิธีการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และวิเคราะห์ เช่นการอภิปราย 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
3.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
3.3.2  รายงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
         4.1.1  เข้าใจในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
         4.1.2  มีส่วนรวมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
         4.1.3  มีความเป็นผู้น าและสามารถปรับตัวยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย 

4.2 วิธีการสอน 
         4.2.1  มอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ต้องท างานเป็นกลุ่ม  
         4.2.2  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการอภิปรายกันอย่างมีเหตุผล ภายใต้การยอมรับความคิดเห็นที่ 
                  แตกต่าง   

4.3 วิธีการประเมิน 
          4.3.1  สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
          4.3.2  การน าเสนอผลงานกลุ่ม 
          4.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.1.1  มีทักษะในการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1.2  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
5.1.3  มีทักษะในการเลือกและรับรู้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีสติ ผ่านการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
5.2.2  มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1  ทักษะในการสื่อสารและการน าเสนองาน 
5.3.2  การเขียนรายงานที่สามารถอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศที่มีความเหมาะสมและถูกต้อง 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชาและอธิบายถึงความส าคัญ
ของการการเมืองการปกครองไทย 

3 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 
2 บทที่ 1 บททั่วไป  

ความส าคัญของระบบการเมือง ระบบการ
ปกครอง, ประเภทของระบบการเมืองการ
ปกครอง 

3 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 

3 - 5 บทที่ 2 ประวัติการเมืองการปกครองของ
ไทย 
-การเมืองการปกครองของไทยในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
-การเมืองการปกครองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย 
-การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 
-การเมืองการปกครองไทยภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

9 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 

6 - 7 บทที่ 3 สถาบันทางการเมืองและการ
ปกครองไทย 
-  สถาบันกษัตริย ์   
- รัฐธรรมนูญ    
- สถาบันนิติบญัญัติ บริหารและตุลาการ 
- พรรคการเมือง    
- กลุ่มผลประโยชน์ 

6 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 

8 สอบกลางภาค  
9 บทที่ 4 การเลือกตั้ง 

- ความหมายและลักษณะของการเลือกตั้ง 
-หลักเกณฑ์การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 

3 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 



เอกสารหมายเลข มคอ. 3 
 

   
 

10 บทที่ 5 การบริหารราชการแผ่นดิน 
- ความหมายและความส าคัญของการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
- ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
- ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
- ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

3 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 

11 - 12 บทที่ 6 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความหมายและความส าคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- วัตถุประสงค์และลักษณะส าคญัของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แนวคิดการกระจายอ านาจ 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, 
องค์การบริหารส่วนต าบล, กรุงเทพฯและ
เมืองพัทยา  

6 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 

13 – 14 บทที่ 7 องค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
- ความหมายและความส าคัญขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ 
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผู้ตรวจการ
แผ่ นดิน ,  คณะกรรมการป้ องกันและ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช า ติ , 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน , องค์กร
อัยการ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

6 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 

15  บทที่ 8 การเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน 
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
- บทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
- จริยธรรมทางการเมือง 

6 บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม 

อาจารย์ประจ า
ส านักวชิาบริหาร

รัฐกิจ 

16 สอบปลายภาค  

 รวม 45   
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้* 

กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขยีนรายงาน โครงงาน การ
สอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 
 

2.2, 3.3 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30 
40 

1.2, 4.1 การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

5.2 การน าเสนอรายงาน แบบฝึกหัดทบทวน การท างานกลุ่ม
และผลงาน 

 20 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 ต าราและเอกสารหลักที่ก าหนด 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย Thai Politics and Government 

2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
-  

3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ธน ธนาพงศธร. การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหวาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522. 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, 2546.  
__________. การปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ, พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท,  
          2555. 
คณิน บุญสุวรรณ. รัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดบุ๊ค, 2551. 
จุมพล หนิมพานิช. ระบบราชการเปรียบเทียบ เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการ
บริหาร 
           การพัฒนา หน่วยที่ 1 – 7 . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: พิฆเนศพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์, 2539. 
เชาวน์วัศ  เสนพงศ์.  การเมืองการปกครองไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547. 
ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร.  รัฐศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 
ตระกูล มีชัย. การกระจายอ านาจ. กรุงเทพฯ: บริษัทสุขุมและบุตรจ ากัด, 2538. 
ธเนศวร์  เจริญเมือง.  พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง.  กรุงเทพมหานคร : คบไฟ, 2549. 
__________.  รัฐศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ.  กรุงเทพมหานคร : พิราบ, 2537. 
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บูฆอรี  ยีหมะ.  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์.  สงขลา : สามลดา, 2550. 
ปธาน สุวรรณมงคล. การปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร : 2547. 
ประหยัด หงส์ทองค า. การกระจายอ านาจ: หลักการและองค์ประกอบที่น่าพิจารณา. เทศาภิบาล. ม.ป.พ., 2537. 
__________. การปกครองท้องถิ่นของไทย, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2526. 
ผุสดี สัตยมานะ. การบริหารรัฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มงคลการพิมพ์, 2517. 
พิทยา บวรวัฒนา. รัฐประศาสนศาสตร์:ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (ค.ศ.1970 – 1980). พิมพ์ครั้งที่ 6. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
พรชัย เทพปัญญา และคณะ. การปกครองท้องถิ่นแปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สัมพันธ์พาณิชย์, 2527.  
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, รัฐศาสตร์ พัฒนาการและแนวการศึกษา. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2524. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, 2553. 
มานิต จุมปา. ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เล่ม 1) . กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
__________. ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เล่ม 2). กรุงเทพฯ:  

      ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
มงคล  สงปรางค์. ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ .  การค้นคว้าอิสระ ร.ม. (การเมืองและการ

ปกครอง) เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 
ลิขิต  ธีระเวคิน.  การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 
วรเดช จันทรศร. การพัฒนาระบบราชการไทย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โครงการต ารา สมาคมมหาวิทยาลัยไทย, 2543. 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.  คู่มือพลเมืองยุคใหม่.  นนทบุรี : เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์ และการพิมพ์, 2552. 
วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ  และคณะ. การเมืองและการปกครองไทย .  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการปกครอง คณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550. 
สมาน รังสิโยกฤษฏ์. การปฏิรูปภาคราชการ: แนวคิดและยุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สวัสดิการ 

ส านักงาน ก.พ., 2545. 
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา  
- มีการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 

วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5 การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1  
บททั่วไป 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 

1.  ความหมายของการเมืองการปกครอง 
 2.  ความส าคัญของระบบการเมือง ระบบการปกครอง 
 3.  ประเภทของระบบการเมืองการปกครอง 
 
วัตถุประสงคป์ระจ าบท 
 
 1. เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายของการเมืองการปกครอง 
 2. เพ่ือให้เขา้ใจถึงความส าคัญของระบบการเมือง ระบบการปกครอง 
 3. เพ่ือให้เข้าใจถึงที่มาของการปกครอง 
 4. เพ่ือให้เข้าใจถึงประเภทของระบบการเมืองการปกครอง 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint 
3. การบรรยายในชั้นเรียน 
4. เว็บไซตท์ี่เก่ียวข้อง  

การวัดผลและประเมินผล 
 
1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม 
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. ตรวจค าถามท้ายบท 
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
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รายวิชา GEN 1144 การเมืองการปกครองของไทย  

1. ความหมายของการเมืองการปกครอง 

 บทที่ 1  
บททั่วไป 

  
 

Aristotle (384 - 322 ปีก่อน ค.ศ.) กล่าวว่า “มนุษย์นั้นโดยธรรมชาติเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องอาศัยอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ” หรือหลายครั้งเราได้ยินว่า “มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง” (Political animal)   ดังนั้น
เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันหากมิได้ก าหนดกติกาอะไรสักอย่างขึ้นมาก ากับการอยู่รวมกัน ของมนุษย์แล้วนั้น มนุษย์
ด้วยกันเองยังเชื่อว่าน่าจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคมและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ เนื่องจากโดย
ธรรมชาติของมนุษย์นั้น ป่าเถื่อน ขลาดกลัวและไม่เป็นระเบียบดังที่ โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes ค.ศ.
1588-1679) ได้เคยกล่าวไว้ว่า เมื่อมนุษย์จ าต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้กติกาแล้วก็จ าเป็นอยู่ในตัวเอง
ที่จะต้องก าหนดตัวผู้น ามาท าหน้าที่ควบคุมดูแลให้สังคมหรือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย และโดยที่มนุษย์จ าต้องปกครองกันนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างมนุษย์ด้วยกัน หรือการจะท าให้
สังคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป หลีกเลี่ยงมิได้ เสียที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจทางการเมือง อันมี
ความหมายและบริบทที่สะท้อนออกมาในเรื่องของการใช้อ านาจเพ่ือการปกครองประชาชน  

การเมืองการปกครองซึ่งเป็นสภาพการณ์และผลท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ กับชีวิตของมนุษย์อย่างมิอาจปฏิเสธได้ ซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้ใดก็ตาม จ าเป็นต้องให้ความสนใจ
กับเรื่องการเมืองการปกครองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจากสิ่งใดที่ออกมาจากสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ท าหน้าที่ในการตรากฎหมายต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้ มาจากรัฐบาลในรูปของนโยบาย
สาธารณะ (Public Policies) โครงการพัฒนา และงานต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นหรือด าเนินไปโดยภาคราชการ 
รวมไปถึงการตัดสินคดีความหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล และบุคคลกับรัฐ เหล่านี้ล้วนแต่
เป็นเรื่องที่การเมืองส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างท่ีไม่อาจมองข้ามไปได้ ดังนั้นเราจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเข้าใจทั้ง
ทางการเมืองและการปกครองไปควบคู่กัน  
 

 

การเมือง (Politics)  คือ กระบวนการจัดสรรผลประโยชน์และสิ่งที่มีค่าทางสังคม หรือการใช้
อ านาจในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคมในรูปของ กฎ ระเบียบ หรือนโยบายในการบริหารงาน หรือ 
การแข่งขันเพ่ือแสวงหาอ านาจ อันส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังหมายถึง เรื่องในการแข่งขัน
หรือแสวงหาอ านาจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนใหญ่ และท าหน้าที่สร้างสรรค์ชีวิตทีมีคุณธรรมให้เกิดขึ้น
โดยการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้ทั่วถึงและเป็นธรรมในสังคม  

การปกครอง (Government)  คือ เรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การวางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับ
สังคม เพ่ือให้เกิดความสงบสุขหรือท าการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข โดยอยู่ในลักษณะการใช้อ านาจของรัฐเข้าจัด
ระเบียบและควบคุมสังคม  

โดยสรุป การเมืองและการปกครองจึงเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการ
บริหารบ้านเมืองของรัฐ โดยใช้อ านาจทางการเมืองเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้มนุษย์มีทั้งความสุขทั้งในความหมายของ
วัตถุธรรมและนามธรรม คือ สุขทั้งร่างกายและจิตใจ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=427_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%84.%E0%B8%A8.&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=347_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%84.%E0%B8%A8.&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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2. รูปแบบการปกครอง 

ในขณะที่ทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ความต้องการมีมากเกินการแก่งแย่ง
แข่งขัน ซึ่งใครจะเป็นผู้ชี้ขาด ตัดสิน หรือมีอ านาจบังคับเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและเป็นธรรมโดยใช้กฎ กติกา 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายใด ๆ เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของมนุษย์ของทุกคนในรัฐ ซึ่งในทางรัฐศาสตร์เรียกผู้ที่มี
อ านาจนี้ว่า รัฐาธิปัตย์  หรือ องค์อธิปัตย์ (Sovereign) หรือผู้ปกครอง (ในประเทศไทย รัฐาธิปัตย์แบ่งออกเป็น 
3 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ) ส่วนอ านาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองของรัฐหรือ
ประเทศนั้น คือ อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) อันเป็นอ านาจเด็ดขาดในการปกครองของประเทศ แสดงถึง
อ านาจสูงสุดภายในรัฐและความเป็นอิสระที่ไม่ต้องขึ้นกับรัฐอื่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1.  อ านาจนิติบัญญัติ คือ อ านาจในการออกกฎหมาย 
2.  อ านาจบริหาร คือ อ านาจในการบริหารประเทศตามกฎหมาย โดยผู้ปกครองหรือรัฐบาล 
3.  อ านาจตุลาการ คือ อ านาจในการพิจารณาตัดสินคดีความตามกฎหมาย  

 

2.1 รูปแบบการปกครอง 
การแบ่งรูปแบบการปกครอง สามารถแบ่งออกได้ตาม 2 นักคิดทางรัฐศาสตร์ที่ส าคัญได้แก่เพลโต

และ อริสโตเติล โดยได้แบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็น 6 ประเภท โดยในเกณฑ์ 2 ประการ คือ  
1)  เกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนผู้มีอ านาจในการปกครองว่าเป็นบุคคลเดียว หมู่คณะ หรือประชาชน

ทั้งหมด และ  
2)  เกณฑ์เชิงคุณค่าโดยพิจารณาว่ารูปแบบการปกครองนั้นดีหรือไม่ โดยดูว่าท าเพ่ือประชาชน

หรือเพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง โดยแบ่งได้ดังนี้   
 
 

จ านวนผู้มีอ านาจ รูปแบบท่ีดี รูปแบบท่ีไม่ดี 

คนเดียว 
ราชาธิปไตย 
(Monarchy) 

ทุชนาธิปไตย 
(Tyranny) 

กลุ่มคน 
อภิชนาธิปไตย 
(Aristocracy) 

คณาธิปไตย 
(Oligarchy) 

คนจ านวนมาก 
หรือประชาชนทั้งหมด 

ประชาธิปไตย 
(Democracy) 

ฝูงชน 
(Mob-rule) 

 
ตาราง ลักษณะของรูปแบบการปกครอง  
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2.1.1  การปกครองโดยคนเพียง 1 คน 
หมายถึง อ านาจอธิปไตยอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียว โดยมีอ านาจในการบริการและออกกฎเกณฑ์

สูงสุดได้เพียงคนเดียว (อาจมอบให้องค์กรท าหน้าที่แทน แต่อ านาจเด็ดขาดอยู่ที่ตัวบุคคลนั้น)  โดยแบ่งเป็น 
ราชาธิปไตย คือ การปกครองที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประชาชนส่วนรวม 
ทุชนาธิปไตย คือ การปกครองที่มีจุดมุ่งหมายที่ตนเองหรือพวกพ้อง 
ในอดีตเราเข้าใจหลักการดังกล่าว คือ การปกครองในระบบกษัตริย์ หรือ“สมบูรณาญาสิทธิราชย์” 

(Absolute Monarchy) ภายหลังระบบกษัตริย์เราเรียกว่า “เผด็จการ” (Dictatorship) ซึ่งในช่วงแรกมักจะอยู่ใน
ลักษณะการปกครองเพ่ือประชาชน แต่ภายหลังเมื่ออยู่กบัอ านาจแล้วมักจะกลายเป็นทรราชย์ หรือทุชนาธิปไตย  

 
2.1.2 การปกครองโดยกลุ่มคน 
หมายถึง อ านาจอธิปไตยอยู่ในมือของคณะบุคคลหรือกลุ่มคน ในการวางกฎเกณฑ์หรือปกครองและ

การบริหาร โดยแบ่งเป็น 
อภิชนาธิปไตย คือ การปกครองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาชนส่วนรวม 
คณาธิปไตย คือ การปกครองที่มีจุดมุ่งหมายที่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือที่เรียกว่าเผด็จการโดยคณะ

บุคคล ในบางครั้งใช้เรียกการปกครองโดยกลุ่มคนผู้เข้าถึงอ านาจ เช่น กลุ่มขุนนาง กลุ่มราชวงศ์ กลุ่ม
ปัญญาชน หรือในปัจจุบันคือ กลุ่มทุน 

2.1.3 การปกครองโดยคนส่วนใหญ่ 
หมายถึง อ านาจอธิปไตยอยู่ในมือของกลุ่มคนส่วนใหญ่หรือประชาชน (ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ

อธิปไตย) และมอบให้แก่กลุ่มบุคคลที่เห็นชอบจากประชาชนในการบริหารประเทศ แบ่งเป็น 
ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชน และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประชาชนส่วนรวม 
ฝูงชน คือ การปกครองโดยประชาชนแต่ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว อันส่งผลให้ไม่สามารถ

หากฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับในการควบคุมการด าเนินไปของสังคม สุดท้ายน ามาซึ่งความวุ่นวายและการ
ปะทะกันของกลุ่มคน ส่งผลให้เกิดสภาพแห่งการไม่มีรัฐหรือกฎหมาย 

ประเทศไทยช่วงต้น คือ รูปแบบ “ราชาธิปไตย” ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พยายาม
เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ “ประชาธิปไตย” แต่กลับติดอยู่กับรูปแบบ “อภิชนาธิปไตย” หรือ “คณาธิปไตย” 
สลับกันไปมา จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น สามารถกล่าวเบื้องต้นได้ว่า จนถึงปัจจุบัน รูปแบบการปกครองของ
ประเทศไทยยังไม่อยู่ในลักษณะ “ประชาธิปไตย” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

 
(1) หลักประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตย (Democracy) คือ หลักการที่ยึดว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยมี

จุดเริ่มต้นในนครรัฐกรีก โดยช่วงแรกอยู่ในลักษณะเป็นประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) คือ การ
ยอมให้พลเมืองชายทุกคน (ที่บรรลุนิติภาวะ หรือจับอาวุธได้) เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาประชาชน อันเป็น
สถาบันสูงสุดของนครรัฐ 

แต่ในปัจจุบันระบบประชาธิปไตยได้ เปลี่ยนมาอยู่ ในรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
(Representative Democracy) หรือ ประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) โดยการเลือกตัวแทน
ขึ้นมาใช้อ านาจแทนตน อันเนื่องมาจากจ านวนพลเมืองที่มากขึ้นและอาณาเขตที่เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ในบาง
รัฐยังคงให้อ านาจแก่ประชาชนโดยตรงในบางประการ เช่น การเสนอร่างกฎหมาย , การแสดงประชามติ 
(Referendum) ดังเช่นในประเทศไทย เป็นต้น 
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 (2) อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
สิทธิ คือ อ านาจอันชอบธรรมที่สามารถกระท าได้ได้รับการยอมรับจากกฎหมาย 
เสรีภาพ คือ อิสระในการกระท าใด ๆ ตามความต้องการ แต่จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของ

บุคคลอ่ืน 
สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย  จ าแนกได้ดังนี้  

ก)  เสรีภาพในการพูด การพิมพ์ และการโฆษณา โดยรัฐประชาธิปไตยจะอนุญาตให้มีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น แต่ต้องไม่หยาบคายลามก หมิ่นประมาท หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นนี้มีค่าสูงมาก เพราะเชื่อว่าหากยอมให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีแล้วการขัดแย้ง
กันอย่างรุนแรงจะไม่เกิดขึ้น 

 ข)  เสรีภาพในการนับถือศาสนา คนทุกคนย่อมมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะเลือกนับถือหรือศรัทธาใน
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เพราะศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อถือ แต่บุคคลก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธกฎหมายของ
รัฐซึ่งขัดแย้งกับหลักการทางศาสนาของเขา แต่ในบางประเทศท่ีเคารพเสรีภาพสูงมาก เช่น สหรัฐอเมริกา        
การหลีกเลี่ยงกฎหมาย ของประเทศเพราะขัดกับหลักการทางศาสนา ได้รับการยอมรับว่าเป็นการกระท าที่ไม่
ผิดกฎหมาย จึงไม่ต้องรับโทษ 

ค)   เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุ่ม โดยต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย และไม่เป็น
อันตรายหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม ตราบเท่าที่การกระท านั้นเป็นไปอย่างสันติ
และไม่เกินเลยขอบเขตแห่งกฎหมาย  

ง)  สิทธิในทรัพย์สิน คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเอง รัฐจะต้องท าหน้าที่
ป้องกันภัยอันอาจจะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนภายในรัฐ 

จ)  สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษถึงแก่ชีวิตเสียอิสรภาพ 
หรือเสียทรัพย์สินโดยปราศจากการพิจารณาตามกระบวนการแห่งกฎหมาย  

ฉ)  สิทธิส่วนบุคคล สิทธิมูลฐานที่ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล เช่น เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การ
เลือกประกอบอาชีพ การสมรส การหย่าร้าง ฯลฯ โดยบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 
(3) ความเสมอภาค  
ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยจ าแนกออกได้ 5 ประการ คือ  

ก) ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง การที่บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม
การเมือง เช่น สิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุถึงเกณฑ์ สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นต้น  

ข) ความเสมอภาคต่อการปฏิบัติของกฎหมาย หมายถึง บุคคลจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย
โดยเท่าเทียมกัน เมื่อกระท าความผิด การลงโทษและการได้รับเหตุอันควรปรานีจะต้องใช้กฎหมายเดียวกัน  

ค) ความเสมอภาคในโอกาส หมายถึง คนทุกคนจะต้องได้รับโอกาสที่จะใช้ความสามารถของเขา
ในการศึกษา การประกอบธุรกิจการงาน และการแสวงหาความเจริญก้าวหน้าหรือเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยทัดเทียมกัน เช่น การมีมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้น  

ง) ความสามารถภาคทางเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพความใกล้เคียงกันในฐานะทางเศรษฐกิจแต่
มิได้หมายถึงการที่คนทุกคนจะต้องมีรายได้เท่าเทียมกัน โดยจะต้อง  

1. มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เพ่ือมิได้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นมากนัก เช่น การเก็บ
ภาษีในอัตราก้าวหน้า เป็นต้น  
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3. การปกครองแบบประชาธิปไตย 

2.บุคคลควรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพอสมควรคือมีรายได้เพียงพอในการด ารงชีพ เช่น การ
ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า การใช้สิทธิคนยากจนรับการรักษาพยาบาลฟรีหรือโดยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค 
และสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น  

จ) ความเสมอภาคทางสังคม คนทุกคนจะต้องได้รับการเคารพว่า ความเป็นคนนั้นมีศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกัน ในฐานะของความเป็นมนุษย์เหมือนกัน 

    

 

ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการ
ปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองที่ยึดถืออ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประเทศที่เป็น
ประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักหรือเป็นกติกาที่ก าหนด
แนวทางส าหรับการที่รัฐจะใช้อ านาจปกครองประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการปกครองแต่รัฐธรรมนูญ
ก็ไม่ใช่เครื่องหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสด็จการก็มีรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกัน การที่จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นให้
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยหรือไม่ ลักษณะส าคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถ
พิจารณาได้จาก รัฐบาล การเลือกตั้งและการปกครองโดยเสียงข้างมาก  

 
3.1 รัฐบาล  
ลักษณะของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย คือ“รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ

ประชาชน” ซึ่งเป็นวาทะของอับราฮัม ลินคอลน์ (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ การที่
รัฐบาลใดจะได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีลักษณะครบทั้ง 3 ประการ คือ  

3.1.1 รัฐบาลของประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และ
ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ด้วยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  นั่นคือ ประชาชนอยู่ในฐานะ
เป็นเจ้าของรัฐบาลซึ่งบ่งชี้ถึงมิติของการปกครองในด้านความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  

3.1.2 รัฐบาลโดยประชาชน หมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นผู้ปกครองได้ 
ถ้าหากได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  

3.1.3 รัฐบาลเพ่ือประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะต้องมีจุดประสงค์เพ่ือความผาสุกของประชาชน 
และจะต้องมีการก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง เช่น ทุก 4 ปี ฯลฯ เพ่ือจะได้เป็นหลักประกันว่าผู้ปกครอง
จะต้องปกครองเพ่ือประชาชน หากผันแปรจากจุดหมายนี้ ประชาชนจะได้มีโอกาสเปลี่ยนผู้ปกครองผ่าน
ทางการเลือกตั้ง  

 
ภาพ อับราฮัม  ลินคอลน์ : ประธานาธิบดี คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา 
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3.2  การเลือกตั้ง ประเทศประชาธิปไตยจ าเป็นต้องมีการเลือกตั้ง เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถ
เสนอตัวเข้ารับใช้ส่วนรวมโดยการสมัครรับเลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้พลเมืองใช้สิทธิในการที่จะเลือกบุคคลที่
ตนต้องการให้เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นผู้ใช้สิทธิเป็นปากเสียงแทนตนในสภา  ในระบอบประชาธิปไตยนั้น การมี
สิทธิเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวยังไม่เป็นการเพียงพอ ต้องมีหลักประกันในการใช้สิทธิในการใช้สิทธินั้นด้วยว่า 
สามารถใช้ได้อย่างเสรีเต็มที่และมีโอกาสเลือกสรรตัวบุคคลที่ต้องการจริง ๆ คือ ต้องมีการลงคะแนนแบบลับ  

3.3 การปกครองโดยเสียงข้างมาก การปกครองโดยเสียงข้างมาก หมายถึง บุคคลที่ประกอบกันขึ้น
เป็นรัฐบาลนั้น  ถ้าหากไม่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงแล้ว ก็ต้องเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการยอมรับจาก
เสียงข้างมากของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาโดยการออกกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหา หรือการตัดสินใจใน
นโยบายต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของเสียงข้างมากของผู้แทนในสภา  ในระบอบประชาธิปไตยมิได้
หมายความเพียงการยึดหลักเสียงข้างมากเท่านั้น แต่จะต้องมีหลักประกันส าหรับเสียงข้างน้อยด้วย นั่นคือ 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการเคารพ เป็นเสียงข้างมากจะละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิของเสียง
ข้างน้อยจึงถือเป็นการใช้ “กฎหมู่”  

3.3.1 นอกจากนี้ความเห็นหรือทัศนะของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการรับฟัง  เพราะใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้เผยแพร่ทัศนะหรือ
แนวความคิดของเขา  

3.3.2 ทัศนะหรือความคิดเห็นที่ปราชัยต่อเสียงข้างมากหรือตกเป็นเสียงข้างน้อยนั้นไม่ได้
หมายความว่าจะต้อง สูญหาไปโดยสิ้นเชิง แต่อาจจะกลับมาเป็นทัศนะท่ีได้รับการยอมรับหรือเป็นเสียงข้างมาก
ในโอกาสต่อไปได ้ 

3.4 วิถีชีวิตประชาธิปไตย  
ลักษณะส าคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อาจจ าแนกได้ดังนี้  

3.4.1 เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคล โดยไม่ศรัทธาบุคคลใดถึงชั้นปูชนียบุคคล (แต่ก็ต้องกตัญญู
ต่อญาติผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ) จะต้องไม่เคร่งครัดเรื่องระบบอาวุโส (แต่ก็ต้องให้ความเคารพผู้อาวุโส) 
ประชาธิปไตยจะด าเนินไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพ่ือค้นหาเหตุผลและความ
ถูกต้องที่แท้จริง เพราะเหตุผลเท่านั้นที่จะจรรโลงให้ประชาธิปไตยด าเนินไปได้ และประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์
เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล 

3.4.2 รู้จักการประนีประนอม  คือ ยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ไม่นิยมความ
รุนแรง ต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ยึดมั่นหรือดึงดันแต่ความคิดเห็นของตนเองโดยไม่ยอมผ่อน
ปรนแก้ไข และต้องยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดเห็นของตนเองเมื่อผู้อ่ืนมีความคิดเห็นที่ดีกว่า  ปรัชญา
ประชาธิปไตยโดยพื้นฐานไม่ปรารถนาให้มีการใช้ก าลังและการล้มล้างด้วยวิธีการรุนแรง เพราะถ้ามีการใช้ก าลัง
และความรุนแรงแล้ว แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีหรือไม่ใช้เหตุผล ซึ่งก็ขัดกับหลักความเชื่อขั้นมูลฐานของ
ประชาธิปไตยท่ีถือว่ามนุษย์มีเหตุผล  

3.4.3. มีระเบียบวินัย คือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม่ าเสมอ และช่วยท าให้
กฎหมายของบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดตามอ าเภอใจ แต่ถ้ามีความรู้สึกว่ากฎหมาย
ที่ใช้อยู่ไม่เป็นธรรม ก็ต้องหาทางเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น มิใช่ฝ่ายฝืนหรือไม่ยอมรับ การใช้เสรีภาพ
เกินขอบเขตจนละเมิดหรือก้าวก่ายในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ย่อมท าให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม เพราะ
สังคมที่ไม่มีการจ ากัดในเรื่องสิทธิเสรีภาพเลยนั้นหาใช่สังคมประชาธิปไตยไม่แต่เป็นสังคมอนาธิปไตยที่
เปรียบเสมือนไม่มีรัฐบาล ไม่มีกฎหมาย ไร้ระเบียบวินัยทางสังคมโดยสิ้นเชิง  
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3.4.4 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่า ตนเป็นเจ้าของ
ประเทศ และประเทศเป็นของคนทุกคน โดยส านึกว่า การที่ตนได้รับการศึกษา สามารถท ามาหาเลี้ยงชีพและ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวมของทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีหน้าที่ท าประโยชน์ให้เป็นการตอบแทน 
นอกจากนี้ลักษณะวิถีชีวิตประชาธิปไตยยังมีอีกหลายประเด็น เช่น ต้องเป็นคนหนักแน่นไม่หูเบา, ต้องไม่เชื่อ
อะไรง่าย ๆ , มีทัศนะที่ดีต่อคนอ่ืน, ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน, เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, มีน้ าใจเป็น
นักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะ เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  1 
 

1. การเมืองและการปกครองมีความหมายอย่างไร และมีความเกี่ยวพันกันอย่างไร 
2. รูปแบบการปกครองตามแนวคิดของอริสโตเติลแบ่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์อะไร และสามารถแบ่ง

ออกเป็นก่ีรูปแบบ อะไรบ้าง 
3. จงอธิบายรูปแบบการปกครองแบบคณาธิปไตย พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน  
4. วิถีประชาธิปไตยมีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย  
5. รูปแบบวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยว่ามีลักษณะเช่นไร จงอธิบาย 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 1 
 

เชาวน์วัศ  เสนพงศ.์ การเมืองการปกครองไทย.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547. 

วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ  และคณะ. การเมืองและการปกครองไทย.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการปกครอง คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550. 

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์. การเมืองการปกครองไทย: พ.ศ.1762 – 2500. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2547. 
อมร  รักษาสัตย์.  การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.  กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 

2544. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2  
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 
  1. การเมืองการปกครองของไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

2. การเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตย 
3. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
4. การเมืองการปกครองไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 
วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเหตุการณ์และปรากฏการณ์ท่ีส าคัญของการเมืองการปกครอง 
    ของไทย 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint 
3. การบรรยายในชั้นเรียน 
4. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  
 
 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 
1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม 
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. ตรวจค าถามท้ายบท 
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
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1. การเมืองการปกครองไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 บทที่  2  
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย 

  
  ประเทศไทยนับแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองการปกครองอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งมีบางช่วงเวลาที่มีการพัฒนาได้ใกล้เคียงกับค าว่าประชาธิปไตย แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่หยุดอยู่กับที่
หรืออาจย้อนหลัง ดังนั้นเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย เพ่ือที่จะ
ท าให้เข้าใจสภาพการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันได้อย่างถ่องแท้ 

 

1.1 สมัยก่อนสุโขทัย 
ในปัจจุบันก็มีข้อสงสัยและถกเถียงรวมทั้งหลักฐานโต้แย้งกันโดยตลอดว่าคนไทยมีแหล่งก าเนิดที่

แท้จริงจากที่ใด จากจากเทือกเขาอัลไตในเอเชียเหนือแล้วจึงอพยพมายังประเทศจีน ก็มีหลักฐานว่าคนไทย
อาศัยอยู่ ณ ที่ปัจจุบันซึ่งเราเรียกว่าสุวรรณมิ ซึ่งกระจายตัวเป็นอาณาจักร และบ้านเมืองเล็ก ๆ ซึ่งมีลักษณะ
ส าคัญ คือ  

1.1.1 กลุ่มการเมืองต่าง ๆ ที่มีการตั้งบ้านเรือนและชุมชนกระจายตัวทั่วไปทั้งคาบสมุทรและ
เกาะต่าง ๆ 

1.1.2 กลุ่มใดมีประชากรมาก และผู้ปกครองสนใจในการท าสงครามก็พยายามขยายอาณาเขต
ออกไปครอบครองดินแดนรอบ ๆ จนกลายเป็นอาณาจักร แว่นแคว้นขนาดใหญ่ 

1.1.3 เมืองและแคว้นต่าง ๆ ย่อมมีการเกิดขึ้น, ขยายตัว, หดตัว และเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา
โดยมีการผูกมิตรและศตัรูกันเป็นคราว ๆ  

1.1.4 ลักษณะทางการปกครองโดยทั่วไปน่าจะอยู่ในลักษณะที่เป็นนครรัฐ โดยที่ต่างคนต่าง
บริหารบ้านเมืองอย่างเป็นอิสระแก่กัน โดยใช้หลักบิดาปกครองบุตร หรือปิตาธิปไตย (Paternalism Family 
หรือ Paternal Government) เนื่องจากมีพลเมืองไม่มากและมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติ 

1.1.5 ลักษณะของความเชื่อ ยังคงนับถือผี บรรพบุรุษ เทวดา หรือความเชื่อในลักษณะที่
คล้ายกัน กระทั่งการเข้ามาของพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายทั้งมหายานและหินยาน ตลอดจนความเชื่อแบบ
พราหมณ์แบบอินเดียเข้ามาผสมปนเปกันไป 
  

1.2 สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1792 - พ.ศ. 1981) 
ในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย เรากล่าวว่าอาณาจักรสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของ

ประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอาณาจักรสุโขทัยสถาปนาโดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต้น
ราชวงศ์พระร่วง ประกาศตนเป็นอิสระจากการยึดครองของขอม 

อาณาจักรสุโขทัยมีการปกครองในรูปแบบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” (Absolute Monarchy) ในชื่อที่
เรียกว่า “พ่อขุน” ในลักษณะที่เรียกว่า “บิดาปกครองบุตร” (Paternalism Family หรือ Paternal Government)  
โดยมีลักษณะที่ส าคัญ คือ กษัตริย์มีอ านาจสูงสุดในการปกครองอาณาจักร โดยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
ระหว่างผู้ปกครอง (กษัตริย์) กับประชาชน อันสังเกตได้จากในสมัยพ่อขุนรามค าแหงขึ้นครองราชย์และปรากฏ



- 13 - 
 

 
รายวิชา GEN 1144 การเมืองการปกครองของไทย  
 

หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งอธิบายถึงลักษณะทางการปกครองในสมัยนั้น ตัวอย่างเช่น เสรีภาพในทางเศรษฐกิจ 
(ใคร่จักใคร่ค้าช้าง ใครจักใคร่ค้าม้าค้า) 

ประชาชนเดือดร้อนให้มาสั่นกระดิ่ง แล้วพ่อขุนราค าแหงจะพิจารณาคดีด้วยความยุติธรรม (ไพร่ฟ้า
หน้าปก มีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจบ่ไร้ไปสั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อ
ถาม สวนความแก่มันด้วยซื่อ)นอกจากนี้ยังได้น าหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการปกครองบ้านเมือง  โดยมี
หลักธรรมส าคัญที่ใช้ก ากับอ านาจของกษัตริย์  อันได้แก่ “ทศพิธราชธรรม 10 ประการ” และ “จักรวรรดิวัตร 
12 ประการ” ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการปกครองแบบธรรมราชาธิปไตย  

อย่างไรก็ตาม อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนราม ค าแหงมหาราช ต่อมาก็
ค่อย ๆ เสื่อมอ านาจ โดยบรรดาหัวเมืองประเทศราชต่าง ๆ เริ่มแยกตัวเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อสุโขทัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหัวเมืองไทยทางใต้ คือ กรุงศรีอยุธยา ได้แผ่อ านาจเข้ามามีอิทธิพลเหนือกรุงสุโขทัย ในที่สุด อาณาจักร
สุโขทัยก็ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรุงศรีอยุธยา โดยอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุส าคัญที่น ามาซึ่งการล่มสลายของ
อาณาจักรสุโขทัย 

 
1.3 สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310) 
อาณาจักรอยุธยาถือว่าเป็นอาณาจักรที่ส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนื่องจาก มี

ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 400 ปี รวมทั้งเป็นต้นแบบของรูปแบบการปกครองของอาณาจักรที่สืบเนื่องต่อมาไม่
ว่าจะเป็นยุคธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 

ในยุคอยุธยามีลักษณะการเมืองการปกครองเบื้องต้นเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย คือ อยู่ในรูปแบบสม
บูรณาญาสิทธิราช์ (Absolute Monarchy) อ านาจในการปกครองจะอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว 
เช่นเดียวกับในสมัยสุโขทัย แต่ต่อมาแนวคิดในการปกครองนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่อาณาจักรอยุธยาได้
ขยายอาณาเขตพ้ืนที่และสามารถตีนครธมของขอมได้ในปี พ.ศ.1974 (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 และ 2)  
และได้ท าการกวาดต้อนขุนนางและประชาชนชาวขอมที่เคยอยู่ภายใต้อ านาจของอินเดียเข้ามาในอยุธยาเป็น
จ านวนมาก  ซึ่งนอกจากจะกวาดต้อนผู้คนยังคงรับเอาแนวความคิดและอิทธิพลของลัทธิพราหมณ์เข้ามาปรับ
ใช้ โดยเฉพาะในเรื่องการเมืองและการปกครองและได้พัฒนาเข้าสู่วิถีชีวิตของคนโดยทั่วไป 

การเข้ามาของแนวความคิดลัทธิพราหมณ์ส่งผลให้รูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยาได้ 
ท าการเปลี่ยนแปลงไป คือ จากรูปแบบ “บิดาปกครองบุตร” (Paternalism Family) มาเป็นรูปแบบ “เทวสิทธิ์”, 
เทวราชา การปกครองในลักษณะดังกล่าวถือว่า พระมหากษัตริย์เป็นเสมือนเจ้าชีวิต เป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาด 
สามารถก าหนดชะตาชีวิตของผู้อยู่ใต้การปกครองได้และถือว่าอ านาจในการปกครองนั้นพระมหากษัตริย์ทรง
ได้รับจากสวรรค์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเสมือนเทพเจ้าองค์หนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “สมมุติเทพ“  

รูปแบบการปกครองแบบเทวสิทธิ์ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และประชาชนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ก็เปลี่ยนเป็นห่างไกล จากการเคารพนับถือด้วยความรักและเคารพ         
ก็เปลี่ยนเป็นความเกรงกลัว อ านาจ อาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์ในรูปแบบ “นาย กับ บ่าว” นอกจาก
รูปแบบเทวสิทธิ์จะน ามาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างมหากษัตริย์กับประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไป ยังส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับประชาชนโดยได้น ารูปแบบจตุสดมภ์มาใช้ในการบริหารบ้านเมือง โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อ านวยการปกครองสูงสุด และมีเสนาบดี 4 คน คือ  

(1)  เมือง (เวียง) รับผิดชอบด้านรักษาความสงบและปราบปรามโจรผู้ร้าย 
(2)  วัง รับผิดชอบเกี่ยวกับราชส านัก การยุติธรรม และตัดสินคดีความ  
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(3)  คลัง รับผิดชอบงานด้านคลังมหาสมบัติ การค้า และภาษีต่าง ๆ 
(4)  นา รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตร 
นอกจากนี้ ยังได้น ารูปแบบการควบคุมทางสังคมมาปรับใช้ ได้แก่  
“ระบบศักดินา” หมายถึ ง  หลักการแบ่ งฐานะของคนตามระดับชนชั้นทางสั งคมหรือ 

การก าหนดสิทธิในการครอบครองที่นา ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดความแตกต่างระหว่างคน  โดยชนชั้นที่ส าคัญใน
สมัยอยุธยา ได้แก่ 

ชนชั้นปกครอง ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ขุนนางและพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ 
ชนชั้นสามัญ ได้แก่ ไพร่  
ชนชั้นผู้ถูกปกครองต่ าสุด คือ ทาส  
ระบบศักดินามีความส าคัญต่อการปกครองที่ส าคัญ คือ เป็นการแบ่งระดับของคนรวมทั้งก าหนดสิทธิ

ทางสังคม ตัวอย่างเช่น ข้าราชการที่ถือศักดินา 400 ขึ้นไป ถือเป็นขุนนาง, ขุนนางที่มีศักดินา 800 ขึ้นไปมีสิทธิ
เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์, ในกรณีที่มีคดีความ จะถูกปรับตามระดับศักดินา และศักดินาเป็นระบบที่ก าหนดการ
ควบคุมไพร่ เป็นต้น 

“ระบบไพร่” คือ ระบบการจัดการทางสังคมโดยการเกณฑ์ก าลังคน ซึ่งอาจแบ่ง เป็น 2 ลักษณะ คือ 
ในยามศึกสงครามและเม่ือสังคมสงบสุข ในยามศึกสงครามไพร่ คือ ผู้ที่ถูกเกณฑ์แรงงานเพ่ือเป็นก าลังในการรบ 
และเม่ือยามสงบสุขไพร่จะเป็นแรงงานในการพัฒนาประเทศ โดยทั่วไปไพร่สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 รูปแบบ
กว้าง ๆ ได้แก่ 

ไพร่หลวง คือ ไพร่ที่สังกัดต่อกรม กอง หรือสังกัดต่อแผ่นดิน โดยท างานในลักษณะเข้าเดือนออกเดือน 
ไพร่ส่วย คือ ไพร่ที่สังกัดต่อราชวงศ์ หรือขุนนาง และเป็นไพร่ที่ไม่ต้องเกณฑ์แรงงานและไม่มีสังกัด 

แต่ต้องน าสิ่งของที่ มีค่า เช่น เงิน หรือของป่า เพ่ือแทนการใช้แรงงาน 
ระบบไพร่มีประโยชน์หลายประการไม่ว่าเป็นเพ่ือใช้เกณฑ์แรงงานเมื่อยามเกิดศึกสงคราม (การ

เกณฑ์ทหาร)  เพ่ือเก็บภาษี (รายได้ของรัฐ)  เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมก าลังคนในการฟ้ืนฟูบ้านเมือง และ
เพ่ือต่อรองอ านาจทางการเมืองระหว่างกษัตริย์และขุนนาง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในสมัยอยุธยาระบบไพร่จึงเป็น
ตัวจักรที่ส าคัญ ต่อการพัฒนาของอาณาจักร 

อย่างไรก็ตาม  ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย อยุธยามีสงครามกับพม่ายืดเยื้อจนไม่มีเวลาปรับปรุง
ระบบการปกครอง ในขณะที่สถาบันพระมหากษัตริย์ขาดเสถียรภาพเพราะเกิดการแย่งชิงอ านาจบ่อยครั้ง     
ขุนนางแตกความสามัคคี จะไม่สามารถท่ีจะรักษาอาณาจักรไว้ได้จนต้องเสียเอกราชให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310  
 

1.4 สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2325) 
การปกครองในสมัยธนบุรี  ไม่ ได้มีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่ ใช้อยู่  

ในสมัยอยุธยาเนื่อง จากขณะนั้นเป็นระยะที่ไทยก าลังรวบรวมอาณาจักรขึ้นใหม่ พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) 
ทรงมีพระราชภาระในการปราบปรามบรรดาชุมนุมอิสระต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหลังกรุงศรีอยุธยาแตก สมัยกรุงธนบุรี
จึงมีอายุเพียง 15 ปี ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงน าระบบและรูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยามาปรับ
ใช้เหมือนเดิม กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเข้ามาของตะวันตก (ลัทธิจักรวรรดิ
นิยม หรือ ลัทธิการล่าอาณานิคม Colonialism) โดยต่างชาติได้อ้างความล้าหลังของไทยเข้ามาคุกคามเอกราช 
โดยใช้หลักการ “ภาระของคนผิวขาว” (The white man’s Burden) ซึ่งได้ใช้คุกคามดินแดนต่าง ๆ เป็น
อาณานิคม ซึ่งการเข้ามาของต่างชาติในลักษณะดังกล่าวได้เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็น
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การท าสนธิสัญญาเบอร์นีในสมัยรัชกาลที่ 3, สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งส่งผลกระทบส าคัญใน
เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของไทย  

จะเห็นได้ว่า  ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์บทบาทของชาติตะวันตกต่อการเข้ามารุกรานอธิปไตยของไทย
ถือเป็นปัญหาที่ส าคัญ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้ท าการปฏิรูปการเมืองการปกครองโดยมีเหตุผล
ส าคัญเพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนาดังเช่นตะวันตกและสามารถรักษาเอกราชของไทยไว้ให้พ้นจากการคุกคาม
ของลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งการปฏิรูปการเมืองการปกครองมีรายละเอียดส าคัญดังนี้ 

รัชกาลที่5 ได้ท าการยกเลิกต าแหน่งอัครมหาเสนาบดี 2 ต าแหน่ง คือ สมุหนายกและ 
สมุหกลาโหม รวมทั้งจตุสดมภ์ และท าการแบ่งการบริหารราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม เช่น 
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตราธิการ เป็นต้น 

ในส่วนหัวเมือง จากเดิมที่แบ่งเป็นหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก หัวเมืองประเทศราช  
ก็ท าการแบ่งเป็นมณฑล เมือง อ าเภอและหมู่บ้าน และจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สุขาภิบาลกรุงเทพ 
และสุขาภิบาลหัวเมือง จัดตั้ง “เสนาบดีสภา” (Council of State) ท าหน้าที่ปรึกษาและช่วยบริหารราชการ
แผ่นดินตามท่ีกษัตริย์มอบหมาย รวมทั้งจัดตั้ง “สภาที่ปรึกษาในพระองค”์ (Privy Council) ซึ่งต่อมากลายเป็น
รัฐมนตรีสภา ท าหน้าที่รวมวินิจฉัยในการบริหารประเทศร่วมกับรัชกาลที่ 5 ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป รวมทั้งเสด็จไปเยือนประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย เพ่ือท าแนวคิดและวิธีการ
ต่าง ๆ มาปรับปรุงการปกครองให้ทันสมัย รวมทั้งเป็นการปูพ้ืนทางการปกครองแบบประชาธิปไตยทางด้าน
สังคมได้ท าการปฏิรูปสังคม โดยการเลิกระบบทาส ออกเป็นพระราชบัญญัติเลิกทาสรัตนโกสินทร์ ศก 124 เป็นต้น 

ผลที่ได้ตามมาของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง คือ รัชกาลที่ 5 ทรงรวบอ านาจการปกครองให้
มาอยู่ที่ตัวเองได้มากขึ้น ส่งผลให้ดินแดนที่อยู่ไกลและเสี่ยงต่อการถูกรุกรานสามารถควบคุมได้ดีขึ้นกว่า เดิม 
ขณะเดียวกัน   ก็ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านโครงสร้างการบริหารงานของประเทศอันท าให้ประเทศไทย
พัฒนาความเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  6 สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการพัฒนา
ประเทศเฉกเช่นเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งเมืองสมมุติดุสิตธานี คือ เมืองจ าลองที่รัชกาล
ที่ 6 สร้างข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพื่อทดลองรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี
การเลือกตั้ง มีการประชุม การเก็บภาษี อย่างไรก็ดีก็มีผู้วิจารณ์ว่า ดุสิตธานี เป็นเพียงการละเล่นอย่างหนึ่งใน
รัชกาลที่ 6 หาได้มีความตั้งใจจะก่อตั้งรูปแบบการปกครองในแบบประชาธิปไตยไม่  

รัชกาลที่ 6 ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกประกาศ
พระราชบัญญัตินามสกุล, การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในขณะเดียวกันแม้จะมีการพัฒนาประเทศทั้ง
ในรูปแบบการเมืองการปกครอง หรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ได้มีแนวโน้มของความต้องการในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพ่ิมมากขึ้น (ผลจากการศึกษาใน
ต่างประเทศ) หากดูตามประวัติศาสตร์แล้วความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเริ่มชัดเจน
ขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในพ.ศ.2427 (ร.ศ. 103) ซึ่งรัชกาลที 5 ครองราชย์มาได้ 18 ปี ก็มีเจ้านายและ
ขุนนาง ซึ่งต่างก็เคยออกไปศึกษาหรือมีประสบการณ์ในประเทศยุโรปรวม 11 คน ได้ร่วมกันยื่นบันทึกถวาย
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรอันมีสาระส าคัญว่า การปกครองประเทศแบบเดิมมีความล้าสมัย และภัยจาก
ลัทธิจักรวรรดินิยม ดังนั้นเพ่ือให้ประเทศมีความปลอดภัย ควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองประเทศเสีย
ใหม่ให้มีความทันสมัยคล้ายกับประเทศที่เจริญแล้ว  โดยให้มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งรัชกาลที่ 5 ก็
มิได้ลงโทษผู้ถวายบันทึกแต่ประการใด และได้ท าการอธิบายว่าในขณะเวลานั้นสภาพแวดล้อมทั้งปวงยังไม่
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2. การเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตย 

เหมาะสมต่อการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองได้เพ่ิมมากขึ้น 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการจับกุมผู้คิดกบฏในสมัยรัชกาลที่ 6 ซ่ึงเรียกว่า “กบฏ ร.ศ. 130“ 
โดยมีหัวหน้าคือ ร.อ. ขุนทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง  ศรีจันทร์), ร.ท.จรูญ  ณ บางช้าง, ร.ต.เจือ ศิลาอาสน์ และ
ทหารหนุ่ม ๆ แห่งกองทัพบก โดยมีจุดประสงค์ส าคัญ คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบ
ประชาธิปไตย และในท้ายที่สุดรัชกาลที่ 6 ทรงอภัยโทษ ในช่วงรัชกาลที่ 6 ตอนปลายได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 
1 ซึ่งไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตร แต่ก็ได้รับผลกระทบจากสงคราม โดยเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ระบบ
เศรษฐกิจฝืดเคือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ท าการขึ้นครองราชย์จึงอยู่ใน
สภาวะแห่งปัญหา รัชกาลที่ 7 ได้ทรงแก้ปัญหาการคลังโดยการจัดระเบียบการใช้เงินภายในพระราชส านัก ตัด
ทอนรายจ่ายของแผ่นดิน ตัดงบประมาณส่วนพระองค์ ลดจ านวนข้าราชการ (ดุลภาพราชการ) และเก็บภาษี
เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดความไม่พอใจและเกิดปัญหาคนว่างงานเพ่ิมมากขึ้น ทางด้านการเมืองการปกครองผล
จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าพร้อมทั้งกระแสความต้องการประชาธิปไตยเพ่ิมมากขึ้น รัชกาลที่ 7 ทรงได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวและมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน โดยมอบหมายให้พระยาศรี
วิสารวาจา (ปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศ) และนาย เรมอนด์ บี.สตีเวนส์ (Raymond B. Stevens) 
ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศชาวอเมริกัน จัดการร่างหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ หรือ “เค้าโครงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง” (An Outline of Change in the Form of Government) ซึ่งมีหลักการ
ส าคัญ คือ ก าหนดให้มี 2 สภา คือ สภาสูงประกอบด้วยขุนนางชั้นสูงและขุนนางที่มีความสามารถ  และสภาชั้น
ต่ า คือ สภาประชาราษฎร์ แต่ในช่วงแรกให้มีเพียงสภาสูงแต่เพียงสภาเดียว  แต่ยังไม่ทันที่จะได้พระราชทาน
รัฐธรรมนูญ ก็เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ส่งผลให้ประเทศไทยเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

 
 ผลจากการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคม จักรวรรดินิยมตั้งแต่ช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ส่งผลให้

ป ระ เทศ ไทย  ถู กคุ กคาม เอกราชจากกลุ่ มปร ะ เทศตะวั นตกที่ ต้ อ งก า รวั ตถุ ดิ บและตลาด ใน 
การขยายการค้า ส่งผลให้พระมหากษัตริย์ไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว ที่จะเห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือในสมัย รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
ท าการปฏิรูปการเมืองการปกครองในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง, การยกเลิก
จตุสดมภ์และจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งการส่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ 
ซึ่งก็เปิดโอกาสให้เหล่าขุนนาง คหบดี ผู้ที่มีฐานะได้ไปเรียนวิทยาการได้ด้วยเช่นเดียวกัน แม้ว่ากระบวนการ
ปฏิรูปการเมืองและการปกครองจะน ามาสู่การพัฒนาประเทศและป้องกันประเทศจากการตกเป็นอาณานิคม
ของตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมแนวความคิดทางการเมืองแบบใหม่ ๆ เข้ามาด้วย
เช่นเดียวกัน เนื่องจากกลุ่มผู้ที่ได้ศึกษายังต่างประเทศหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองการปกครองใน 
ต่างประเทศในสมัยนั้นต่างก็เห็นว่า แม้จะท าการปฏิรูปประเทศในรูปลักษณะต่าง ๆ แต่หากไม่ท าการ
ปรับเปลี่ยนระบอบในการปกครองประเทศก็ย่อมที่จะไม่สามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ 
ดังนั้นวิธีเดียวที่จะน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงคือการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด แนวความคิดดังกล่าว
ได้สั่งสมมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จากเหตุการณ์ ร.ศ. 103, เหตุการณ์กบฏ ร.ศ 130 ในสมัยรัชกาลที่ 6 และ
เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสมัยรัชกาลที่ 7 จากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยกลุ่มที่เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร“  

 
2.1 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

2.1.1 สาเหตุของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หากท าการหา
สาเหตุในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง สามารถอธิบายได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1 )  ด้านการเมือง ผลจากระบบกษัตริย์ ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งความไม่เป็นธรรมของชนชั้นในสังคม ส่งผลให้ความศรัทธาในระบบกษัตริย์
ลดลง 

(2) ด้านเศรษฐกิจ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าขึ้นทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาภายในอัน
ได้แก่ภาวะผลผลิตตกต่ ารวมถึงภัยธรรมชาติ ในขณะที่นโยบายทางเศรษฐกิจที่รัชกาลที่ 7 น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา เช่น การปลดข้าราชการออก การเพ่ิมของภาษีอากร การตัดทอนรายจ่ายของรัฐบาล กลับน ามาซึ่ง
ปัญหามากยิ่งข้ึน 

(3) ด้านสังคม ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์เหนือบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์และอภิรัฐมนตรีสภาท าให้ข้าราชการและประชาชนเกิดความไม่พอใจและท าให้มีการ
แบ่ง ชนชั้นทางสังคมอย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน ระหว่างผู้ถูกปกครองและผู้ปกครอง  

(4) ด้านสถานการณ์โลกในขณะนั้น ผลจากอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกที่แพร่หลายไปทั่วโลก กลุ่มบุคคลที่ได้ไปศึกษาในประเทศเหล่านี้ต่างได้รับความรู้ ประสบการณ์และ 
ต้องการน าความคิดดังกล่าวมาใช้กับประเทศของตน  

“คณะราษฎร” คือกลุ่มบุคคล ที่ด าเนินการปฏิวัติยึดอ านาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามประเทศ (เป็นชื่อของประเทศไทยในสมัยนั้น)  จากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มา เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 โดยกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวที่ต้องการเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน และนักเรียนทหารที่
ศึกษาและท างานอยู่ในทวีปยุโรปโดยได้ท าการประชุมครั้งแรก ณ หอพัก Rue du summered ในกรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส ได้ท าการตกลงกันที่จะท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์      
ที่กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายมาเป็นการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ อยู่ใต้กฎหมาย โดยมีการ
ตกลงที่ใช้วิธีการ “ยึดอ านาจโดยฉับพลัน” รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการนองเลือด ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการถือ
โอกาสเข้ามาแทรกแซง ยกก าลังทหารมายึดครองดินแดนเอาไปเป็นเมืองขึ้น จากประเทศมหาอ านาจที่มีอาณา
นิคมอยู่ล้อมรอบสยามประเทศ หลังจากการประชุมกลุ่มผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้กับมายัง
ประเทศไทยและได้ติดต่อกับข้าราชการฝ่ายทหารบก ทหารเรือ พลเรือน และราษฎรโดยใช้นามว่า  
“คณะราษฎร” ได้ร่วมท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ ซึ่งบุคคลคณะนี้มีจ านวน 99 นาย โดยได้
ด าเนินการในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  

http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%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&action=edit&redlink=1
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ครั้นเมื่อถึงเวลาย่ ารุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น
วันที่คณะราษฎรได้วางแผนและนัดหมายที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม ได้มีก าลัง
ทหารบก ทหารเรือ และหน่วยรถถังพร้อมด้วยอาวุธตั้งแถวเพ่ือรอฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ควบคุมโดยกรม
ยุทธศึกษาทหารบก มีค าสั่งให้ทหารทุกหน่วยไปพร้อมกันที่ ลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนเวลา 6 นาฬิกา ครั้นถึง
เวลา 6 นาฬิกาตรงตามนัดหมาย นายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้อ่านประกาศค าแถลงการณ์ของ
คณะราษฎรฉบับแรก ต่อหน้าราษฎร ความในประกาศฉบับนั้นมีว่า “...ราษฎรทั้งหลาย เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้
ครองราชย์สมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้น ในขั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้คงจะปกครอง
ให้ราษฎรได้ ร่มเย็น แต่การก็หาได้เป็นไปตามท่ีคิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอ านาจเหนือกฎหมายตามเดิม...เหตุ
ฉะนั้น ราษฎร ข้าราชการ ทหาร และพลเมืองที่ได้รู้เท่าถึงการกระท าอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว จึงรวม
ก าลังกันตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้น และได้ยึดอ านาจของกษัตริย์ไว้แล้ว คณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้าย
นี้ได ้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลาย ๆ ความคิดดีกว่าความคิดเดียว ส่วนผู้
เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ท าการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้น จึงได้ขออัญเชิญให้กษัตริย์
องค์นี้ด ารงต าแหน่งกษัตริย์ต่อไป แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะท าอะไรโดยล าพัง
ไม่ได้...”  

2.1.2 เป้าหมายของคณะราษฎร 
(1) จะต้องรักษาความเป็นเอกราช

ทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล 
ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง  

(2) จะต้องรักษาความปลอดภัยใน
ประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 

(3) จะต้องบ ารุงความสุขสมบูรณ์
ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหา
งานให้ราษฎรทุก ๆ คนท า  และจะวางโครงการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ  ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 
   (4) จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาค
กัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่)  
   (5) จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ
ดังกล่าวข้างต้น  
   (6) จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร  

เมื่อนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา อ่านแถลงการณ์จบลง ทหารทุกเหล่า ตลอดจนประชาชน
ที่อยู่ ณ ที่นั้นก็เปล่งเสียงไชโยโห่ร้องให้การสนับสนุนคณะราษฎร ตั้งแต่บัดนั้นส่งผลให้ประเทศไทยได้เปลี่ยน
รูปแบบการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย เป็นการยุติการปกครองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่าง
สมบูรณ์ 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรได้กราบทูลเชิญรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นกษัตริย์
เช่นเดิมแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยคณะราษฎรได้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 และได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 มี 68 มาตรา โดย
มีหลักการส าคัญ คือ มีสภาเดียว ได้แก่สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท (ผู้ที่ราษฎรเลือกและ

ภาพ รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
ประเทศไทย  

http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%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
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ผู้ที่พระมหากษัตริย์เลือก) มีจ านวนเท่ากันและมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ผลจากการประกาศ
รัฐธรรมนูญท าให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกของคณะราษฎร  

จากนั้นได้ท าการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งกลุ่มคณะราษฎรได้มอบหมายให้นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) จัดท าเค้าโครง
เศรษฐกิจเพ่ือด าเนินการทางเศรษฐกิจตามที่ได้ก าหนดไว้ (เรียกว่าสมุดปกเหลือง) แต่กลับเกิดปัญหาความ
แตกแยกในกลุ่มคณะราษฎร เนื่องจากมีบางกลุ่มเห็นว่ามีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีหลักการส าคัญดังนี้ 

(1) ให้สิทธิประชาชนมีโอกาสเป็นข้าราชการทุกคน บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี ให้รับ
ราชการตามประเภทของงานและได้รับเงินเดือนจากราชการ 

(2) รัฐท าการปฏิรูปที่ดิน โดยบังคับซื้อที่ดินดังกล่าวที่มีกรรมสิทธิ์มาเป็นของรัฐ หรือให้
สหกรณ์หรือรัฐด าเนินการเอง อันจะสามารถควบคุมราคาได้เพราะตัดพ่อค้าคนกลาง 

(3) รัฐด าเนินการในเรื่องธนาคาร การขนส่งคมนาคม รวมทั้งการอุตสาหกรรมเพ่ือตัดคนกลาง
หรือนายทุนที่แสวงหาก าไร 

จากหลักการดังกล่าวเกิดความแตกแยกในกลุ่มคณะราษฎรไม่ว่าจะเป็นพระยามโนปกรณ์นิติ
ธาดานายกรัฐมนตี เช่นเดียวกับรัชกาลที่ 7 ที่ทรงเห็นว่ามีลักษณะแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ จากปัญหาดังกล่าว 
ส่งผลให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาออกพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญใน
บางมาตรา จากนั้นส่งหลวงประดิษฐ์ฯ (ปรีดี พนมยงค์ ) ออกนอกประเทศ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของ
คณะราษฎรสายทหารเป็นอย่างมาก จนส่งผลให้พระยาพหลพลพยุหเสนาท าการรัฐประหารยึดอ านาจจาก
รัฐบาล ในวันที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2476 และเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี จนอาจกล่าวได้ว่า
อุดมการณ์ของกลุ่มคณะราษฎรที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเพ่ือให้ประเทศไทยมีการพัฒนา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสามารถท าได้เพียง 1 ปีก็เกิดการรัฐประหารเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 
  

2.2 การเมืองการปกครองไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ประเทศไทยได้เข้าสู่แนวทางประชาธิปไตย ตามความต้องการ

ของ “คณะราษฎร” แต่ในความเป็นจริง ภายหลังการการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประชาธิปไตยของไทยมิได้
ราบรื่นดังที่ตั้งไว้ แต่กลับประสบกับปัญหาและล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด (จนถึงปัจจุบัน) ประวัติศาสตร์
การเมืองไทย ประกอบไปด้วยการปฏิวัติ รัฐประหารและการก่อกบฏ ซึ่งมีความหมายและความส าคัญ ดังนี้ 

 
การปฏิวัติ    1    ครั้ง 
การรัฐประหาร  13   ครั้ง 
กบฏ     6    ครั้ง 
 
การปฏิวัติ (Revolution) หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง จากรูปแบบเดิมเข้าสู่รูปแบบ

ใหม่ อันกระทบกระเทือนถึงโครงสร้างอ านาจของรัฐ ในประเทศไทยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือ ในวันที่ 24 
มิถุนายน 2475 โดยกลุ่มที่เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” โดยเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (กษัตริย์ทรงมีอ านาจแต่เพียงผู้เดียว) มาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข (อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ)  

การรัฐประหาร (Coup d’ Etat) หมายถึง การเข้าแย่งชิงอ านาจจากผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในขณะนั้น
และสามารถท าได้ส าเร็จ  

การกบฏ (Rebellion) หมายถึง การเข้าแย่งชิงอ านาจจากผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในขณะนั้น แต่ไม่
สามารถกระท าไดส้ าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ 

ซึ่งเราพอที่จะสามารถแบ่งเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองออกเป็น 4 ยุค ดังนี้ 

 
2.2.1 ยุคที่หนึ่ง ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475 – พ.ศ.2490) 
เป็นยุคของความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มผู้ปกครองเดิมประกอบไปด้วยกลุ่มเจ้าและพวก

ขุนนาง และความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในคณะราษฎรด้วยกันเอง รวมทั้งสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 
ในระยะห้าปีแรกของการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ อันมีผล
น าไปสู่ความคลอนแคลนของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีการน าเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี  พนมยงค์  
ที่มีแนวทางแบบคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้การเกิดการกบฏของกลุ่มนายทหารและข้าราชการในต่างจังหวัด 
ภายใต้การน าของพระองค์เจ้าบวรเดช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยหวังท าการช่วงชิงอ านาจ
จากรัฐบาล ในช่วงวันที่ 11 – 17  ตุลาคม พ.ศ. 2476 น าโดยพระองค์เจ้าบวรเดช โดยมีเหตุผลในการกระท ามี
แนวโน้มที่จะน าระบบการปกครองแบบเดิมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง แต่สุดท้ายก็ถูกปราบปรามจากรัฐบาลซึ่ง
เรียกกระท าครั้งนี้ว่า “กบฏบวรเดช” เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้รัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มคณะราษฎรเกิดความไม่
ไว้วางใจในเชื้อพระวงศ์รวมทั้งรัชกาลที่ 7 ด้วยเช่นเดียวกัน น ามาซึ่งการที่เจ้านายหลายพระองค์ต้องเสด็จนิราศ
ไปประทับยังต่างประเทศ มีหลายคนในคณะกบฏต้องรับโทษจ าคุก และภายหลังจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชไม่
ถึงสองปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ และ “ทรงสละราช
สมบัติ” ซึ่งมีเหตุผลส าคัญ คือ รัชกาลที่ 7 ทรงเห็นว่าคณะราษฎรมิได้ปฏิบัติตามหลักการที่ได้วางไว้ตามที่ได้ท า
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์จึงขอสละสมบัติโดยที่ไม่ได้เสนอว่าใครจะขึ้นครองราชย์ต่อไป คระ
ราษฎรจึงได้ถวายราชบัลลังก์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในเวลาต่อมา  

ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2481 จอมพลป.พิบูลสงคราม (หนึ่งในสมาชิกของคณะราษฎร)ได้เข้าด ารง 
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ส่งผลให้ทหารเริ่มมีบทบาทและอ านาจในทางการเมืองการปกครองเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
จอมพล ป. มีบทบาทอย่างมากในการสร้างประวัติศาสตร์ของเมืองไทย  โดยมีนโยบายที่ส าคัญที่สุดคือ“รัฐนิยม” 
ซึ่งเป็นนโยบายรักชาติ ความเป็นชาตินิยมและปรับปรุงวัฒนธรรมให้เหมือนอารยประเทศ แสดงออกโดยการ
รณรงค์ต่อต้านคนจีน, การแต่งกาย, ชื่อ – สกุล ฯลฯ ซึ่งในขณะนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็มีนโยบายที่เป็นมิตรกับญี่ปุ่นพร้อมกับประกาศสงครามกับประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา (ฝ่ายสัมพันธมิตร) ซึ่งท้ายที่สุดไทยเกือบที่จะตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามหากไม่ได้ขบวนการเสรี
ไทยที่ได้พยายามแสดงให้ต่างชาติได้เข้าใจว่าไทยนั้นไม่ได้มีแนวโน้มในการเป็นศัตรูกับกลุ่มประเทศสัมพันธมิตร 
ในที่สุดก็ได้รับการยอมรับ ส่งผลให้ไทยไม่ต้องฝ่ายผู้แพ้สงคราม 

2.2.2 ยุคที่สอง ยุคเผด็จการอ านาจนิยม (พ.ศ.2490 – พ.ศ.2516)  
การเมืองการปกครองของไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีความเข้มข้นและความรุนแรงสูงอาจ

กล่าวว่าเป็นยุคที่คณะทหารและกองทัพได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองประเทศ โดยการยึด
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อ านาจท ารัฐประหารเกิดข้ึนอย่างบ่อยครั้ง จนกระทั่งมีการให้สมญาการปกครองในยุคนี้ว่าเป็น “ยุคอ ามาตยาธิ
ไตย” โดยมีการรัฐประหารเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน โดยในช่วง 25 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2500 
ได้มีรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ มีการเลือกตั้ง 9 ครั้ง มีการรัฐประหารและการกบฏ 10 ครั้ง ดังนั้นหากคิดเฉลี่ยอาจ
กล่าวได้ว่า มีรัฐธรรมนูญ 1 ฉบับต่อ 4.1 ปี มีการเลือกตั้ง 1 ครั้งต่อ 2.7 ปี และมีการขัดแย้งทางการเมืองใน
รูปแบบของรัฐประหารหรือการกบฏทุก ๆ  2.5 ปี  และในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจะเห็นว่า ทหารได้กุม
อ านาจในฐานะต าแหน่งนายกรัฐมนตรีประมาณ 21 ปี  เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองมีตัวอย่าง คือ  

(1) กบฏเสนาธิการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 เป็นการต่อต้านที่เกิดจากกลุ่มนายทหารบก 
เช่น พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ, พ.อ.กาจ กาจสงคราม, พ.อ.เผ่า ศรียานนท์, พ.อ.สฤษดิ์  ธนะรัชต์ โดยที่จอมพล 
ป.พิบูลสงครามมิได้มีส่วนร่วมด้วยในตอนแรกสาเหตุของการรัฐประหาร มีหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า, ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (การส่งข้าวถูกควบคุม) และปัญหาการสวรรคตของรัชกาลที่ 8  

(2) กบฏวังหลวง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492  ภายใต้การน าของนายปรีดี  พนมยงค์ และการ
สนั บสนุ นจ ากกลุ่ มทหา ร เ รื อ และกลุ่ ม เ ส รี ไ ทย  โ ดยมี จุ ด มุ่ ง หมาย เ พ่ื อท า กา ร ล้ มล้ า ง รั ฐบาล  
จอมพล ป. และยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2492 น ารัฐธรรมนูญ 2475 กลับมาใช้ โดยหลักแล้วใช้แม่น้ าเจ้าพระยาใน
การขนอาวุธ และการเข้ายึดที่มั่นทางยุทธศาสตร์ส าคัญโดยเร็วแผนการเบื้องต้นสามารถท าได้โดยลุล่วง แต่
ก าลังทหารเรือที่เข้ามาสนับสนุนไม่สามารถมาได้ทันเวลา เนื่องจากติดเวลาน้ าลด ท าให้เรือไม่สามารถข้ามฝั่ง
มาได้ ส่งผลให้ฝ่ายรัฐบาลสามารถตั้งหลักได้ และพ่ายแพ้ในที่สุด จากการพ่ายแพ้ ท าให้นายปรีดี ต้องยุติ
บทบาททางการเมือง ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศส ตราบจนถึงแก่อสัญกรรม 

(3) กบฏแมนฮัตตัน 29 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นปฏิบัติการของกลุ่มทหารเรือ โดยท าการ
จับกุมตัวจอมพล ป. ในพิธีมอบเรือขุดสันดอนแมนฮัตตันและน าจอมพล ป. ขึ้นสู่เรือรบหลวงศรีอยุธยา อันเป็น
เรือรบที่ส าคัญที่สุดของกองทัพเรือ เพ่ือเป็นตัวประกัน จากนั้นจึงได้ยึดสถานที่ส าคัญทางทหาร แต่จากการ
ตัดสินใจของรัฐบาล (จอมพลสฤษดิ์) ให้โจมตีโดยไม่สนใจว่าจอมพล ป. จะเป็นเช่นไร จึงเกิดปะทะกั นอย่าง
รุนแรง เช่น การทิ้งระเบิด โดยเรือรบหลวงศรีอยุธยาก็ถูกท าลาย และสามารถยึดตัวจอมพล ป. กลับคืนมาได้
และกองทัพเรือก็ถูกลดอ านาจ บทบาท และงบประมาณลงไปจนถึงปัจจุบัน (ประชาชนเสียชีวิต 118 คน, กบฏ
ถูกจับประมาณ 100 คน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ เรือขุดแมนฮัตตัน ต้นเหตุกบฏ 29 มิถุนายน (จากหนังสือ กบฏ 29 มิถุนายน โดยไทยน้อย)  
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(4) รัฐประหาร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เป็นรัฐประหารครั้งแรกที่เรียกได้ว่า เป็นการ
รัฐประหารตัวเอง เนื่องจากจอมพล ป. อ้างว่าไม่ได้รับความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดิน เหตุจาก
รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ขณะนั้น ไม่เอ้ือให้เกิดอ านาจ จึงจ าเป็นต้องยึดอ านาจ มูลเหตุที่แท้จริง คือ ต้องการลด
อ านาจของสภาลงไป จากนั้นน ารัฐธรรมนูญที่เอ้ือต่อการใช้อ านาจของตนมาบริหารได้ดียิ่งขึ้น (ต้นแบบของการ
รัฐประหารตนเอง)  

(5) รัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500 นับแต่จอมพล ป. ได้ขึ้นมามีอ านาจในช่วงหลัง 
(ภายใต้การรัฐประหาร 8 พฤศจิกายนเป็นต้นมา) ประสบปัญหาความยากล าบากในการบริหารมาโดยตลอด ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาของ กบฏ (3 ครั้ง) รวมทั้งขาดอ านาจในการบริหาร ส่งผลให้จ าต้องตังพรรคการเมืองของ
ตนเอง แต่ในขณะเดียวกันบทบาทของทหารคนสนิทที่ตนเองได้เลี้ยงดู กลับเพ่ิมมากขึ้น (จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์) เกิดการท้าทายอ านาจ โดยมีสาเหตุจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 ถือเป็นการ
เลือกตั้งที่นับได้ว่ามีการโกงกันมากที่สุด เช่น ข่มขู่ ประชาชน ให้เลือกแต่ผู้สมัครของพรรคเสรีมนังคศิลาของ
รัฐบาล หรือ การเวียนเทียนมาลงคะแนน การสลับหีบบัตร การแอบหย่อนบัตรคะแนนเถื่อนเข้าไปในหีบ และ
ต้องใช้เวลานับคะแนนกันนานถึง 7 วัน (จุดเริ่มต้นของการโกงการเลือกตั้ง , การซื้อเสียง) จากเหตุดังกล่าว 
ส่งผลให้เกิดการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้ง จอมพล ป. นายกรัฐมนตรี สั่งประกาศภาวะฉุกเฉิน และแต่งตั้ง
ให้ พล.อ.สฤษดิ์ เป็นผู้ปราบปรามการชุมนุม แต่  พล.อ.สฤษดิ์  กลับเข้าร่วมเดินขบวนกับประชาชน และได้พูด
ขอให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไปอย่างสงบนับแต่นั้นมา จอมพลสฤษดิ์ จึงกลายเป็นขวัญใจของนักศึกษาและประชาชน 
เป็นการส่งเสริมบารมีและน ามาสู่การรัฐประหารในที่สุด จอมพลสฤษดิ์ จึงท าการรัฐประหาร จอมพล ป. โดย
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จอมพล ป. ต้องหนีไปกัมพูชา  และสุดท้ายต้องลี้ภัยไปยังประเทศญี่ปุ่นจนถึง
แก่อสัญกรรม 

 
2.2.3 ยุคที่สาม ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน (พ.ศ.2516 – พ.ศ.2519) 
เป็นช่วงที่การเมืองการปกครองของไทยได้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่าที่ควรจะเป็น อัน

ได้แก่การที่ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นการผลักดันในการจัดท า
รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง รวมทั้งเป็นการรวมตัวของประชาชนท าการต่อต้านรัฐบาลอ านาจนิยมและเป็น
ผลส าเร็จ ผลจากการที่บทบาทอ านาจทางการเมืองการปกครองเป็นของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่ม และโดยส่วน
ใหญ่ก็คือ กลุ่มข้าราชการทหาร นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา อาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีแนวทาง
แบบประชาธิปไตยตามที่คณะราษฎรได้ตั้งไว้ ผลจากการที่กลุ่มทหารกุมอ านาจทางการเมืองไว้เป็นระยะ
เวลานาน ผ่านเครื่องมือที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง หรือการร่างรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถที่
จะทนได้ จึงได้มีการแสดงออกถึงความต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยมีเหตุการณ์ที่ส าคัญ คือเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516 แต่อย่างไรก็ตามความเบ่งบานของประชาธิปไตยกลับมีระยะเวลาที่สั้นมากเพียงแค่ 3 ปี ซึ่ง
สุดท้ายก็กลับเข้าสู่ภาวะทางการเมืองแบบเดิม ซึ่งเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญมีดังนี้ 

(1) เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองยุคใหม่ของไทยที่มีนัยส าคัญอย่างยิ่ ง  เพราะเป็น 

การลุกฮือของประชาชนเป็นจ านวนแสน ๆ คน  เพ่ือต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร ถือได้ว่าการลุกฮือดังกล่าว
เป็นการเปิดประวัติศาสตร์บทใหม่ทางการเมืองไทยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลง 24 มิถุนายน 2475 โดยมีชื่อ
เรียกหลายชื่อ เช่น วันมหาวิปโยค, วันมหาปิติ, การปฏิวัติ 14 ตุลาคม,การปฏิวัติของนักศึกษา โดยมีสาเหตุ
ส าคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องของนักศึกษาและประชาชนในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญ, ปัญหา
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ทางเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาการลุแก่อ านาจของกลุ่มบุคคลผู้มีอ านาจ น ามาซึ่งการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาและ
ประชาชนที่ไม่พอใจ จนผลสุดท้ายกลายเป็นการประท้วงที่ประกอบด้วยคนจ านวนไม่ต่ ากว่าห้าแสนคน 
เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2516 และสิ้นสุดลงวันที่ 16 ตุลาคม 2516  แต่เหตุการณ์ที่เกิดนอง
เลือดคือ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2516 จึงได้ขนานนามเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งนั้นว่าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 80 คน และทรัพย์สิน มีการเผาอาคารราชการ การท าลายสัญลักษณ์จราจร ฯลฯ 
ผลสุดท้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกโทรทัศน์รับสั่งว่า“วันนี้เป็นวันมหาวิปโยค” และได้รับสั่งให้
ทุกฝ่ายกลับไปสู่ความสงบ หยุดยั้งการรบราฆ่าฟันกันเอง 

(2) เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากกรณี 14 ตุลาคม 2516 ภายหลังที่

ได้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญตามความต้องการของประชาชน ได้เกิดอิสระและเสรีภาพทั้งทางด้านความคิดและ
ในทางการเมืองและการปกครองอย่างสูง น ามาสู่การเรียกร้องและการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องจนเกิน
ขอบเขต  ในขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทอย่างมากในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  ก็มี
อิสรเสรีภาพอย่างมากจนเกินขอบเขตเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นความสนใจในงานวรรณกรรมของพวกหัว
ก้าวหน้าและพวกซ้ายจัดเช่นงานของเหมาเจ๋อตุง หรือแนวคิดทางด้านสังคมนิยม  

ประเด็นดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้แก่กลุ่มที่เสียผลประโยชน์ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม กลับเข้า
มาอีกครั้งหนึ่ง  โดยการกล่าวหาว่ากลุ่มนักศึกษาที่สนใจแนวคิดด้านสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์และต้องการที่
จะล้มล้างระบบประชาธิปไตยและราชวงศ์  น ามาซึ่งการล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีการใช้ก าลังอาวุธ   
จนเสียชีวิตไปไม่น้อย แต่ที่น่าตระหนกและสังเวชใจคือ วิธีการอันทารุณที่กระท าต่อนิสิตนักศึกษา การแขวนคอ 
การเผาโดยใช้ยางรถยนต์เป็นเชื้อการรุมฆ่า ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นจุดด่างด าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจนถึง
ปัจจุบัน 

 
2.3.4 ยุคที่สี่ ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ.2520 – พ.ศ.2535)  
ประชาธิปไตยครึ่งใบ คือ การประนีประนอมระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย สืบเนื่องจากยุค

สมัยการเบ่งบานของประชาธิปไตยเป็นต้นมาท าให้ประชาธิปไตยอย่างสุดกู่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมใน
ขณะเดียวกันสังคมก็ไม่สามารถยอมรับการปกครองในระบอบเผด็จการได้อีก ระบอบการปกครองจึงมีทั้งกลุ่ม
อ านาจเผด็จการและกลุ่มประชาธิปไตยอยู่ด้วยกัน มีเหตุผลจาก 

ประการแรก เป็นอุบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะครองอ านาจให้ยาวนานที่สุดโดยก าหนดใน
รัฐธรรมนูญในประเด็นส าคัญที่สุด 2 ประเด็น คือ (1) นายกรัฐมนตรีไม่ต้องผ่านการรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. (2) 
ข้าราชการประจ าและทหารจะด ารงต าแหน่งข้าราชการประจ า และด ารงต าแหน่งทางการเมืองไปพร้อม ๆ กัน
ได้ในชั่วขณะหนึ่งภายใต้บทเฉพาะกาล หลังจากนั้นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งการลดอ านาจของ
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งลงไป  

ประการที่สอง กลุ่มผู้น าเหล่านี้จะยังคงมีบทบาทส าคัญต่อไปในทางการเมืองไทยในยุค
ประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นความพยายามในการแบ่งสรรอ านาจและการใช้อ านาจร่วมกันระหว่างฝ่ายข้าราชการ
ประจ ากับฝ่ายนักการเมือง การผสมผสานในการใช้อ านาจทางการเมืองดังกล่าวยังคงด ารงความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มขั้วอ านาจ โดยเฉพาะในฝ่ายข้าราชการประจ า ความขัดแย้งดังกล่าวได้ประทุให้เห็นจากความพยายามใน
การท ารัฐประหารหลายครั้งหลายหนแต่ไม่ประสบความส าเร็จ จนกระทั่งความความขัดแย้งได้ส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ ตามมา คือ  
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(3) รัฐประหาร  กุมภาพันธ์ 2534 (พฤษภาทมิฬ) 
เหตุการณ์ดั งกล่ าว เกิดขึ้ น ในช่ ว งรั ฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ซึ่ งมีหลั ก ใน 

การบริหารบ้านเมืองในลักษณะที่เรียกว่า “ธุรกิจการเมือง” หรือ รูปแบบธนาธิปไตย มีการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างสูง จนท าให้เกิดความหวั่นวิตกกันทั่วไปว่า จะน าประเทศไปสู่ความหายนะ เพราะพันธะผูกพันที่ท ากับ
บรรษัทต่างชาติในโครงการใหญ่ ๆ รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับกองทัพก่อให้เกิดความตึงเครียด
ทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนต าแหน่งในกองทัพบก ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง 
ส่งผลให้ทหารเข้ามาท าการแทรกแซง โดยท าการรัฐประหารของคณะที่เรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งมีเหตุผลในการรัฐประหารดังนี้ 

1.  มีการทุจริตคอรัปชั่นในบรรดารัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอย่างกว้างขวาง  
2.  ข้าราชการการเมืองรังแกข้าราชการประจ า  
3.  รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา 
4.  มีการพยายามท าลายสถาบันทหาร  
5.  บิดเบือนคดีวันลอบสังหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์  
อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่ประชาชนได้เคยสัมผัสกับเหตุการณ์นองเลือดมาแล้ว 2 ครั้งในปี พ.ศ. 

2516 และ พ.ศ. 2519 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวไทยไม่ต้องการรัฐบาลที่ได้อ านาจโดยไม่ชอบธรรมและ
เป็นเผด็จการทหาร ส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงอีกครั้งหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหลายชนชั้น โดยมีข้อสังเกต
คือ มีกลุ่มคนจ านวนหนึ่งเป็นชนชั้นกลาง ท างานภาคเอกชน มีโทรศัพท์มือถือ ขับรถเก๋งส่วนตัว  ซึ่งเรียกกลุ่ม
คนเหล่านั้นว่า “ม็อบมือถือ” ผลที่สุด การประท้วงเรียกร้องของประชาชนก็น าไปสู่การปะทะกับก าลังของ
เจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดการใช้ก าลังเข้าปราบปรามประชาชน จนมีการเสียชีวิตตามตัวเลขของทางราชการกว่า 40
คน แต่ที่หายสาบสูญมีจ านวนมาก เหตุการณ์สงบลงโดยพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในคืนวันที่ 20 พฤษภาคม 2535 

ผลที่ตามมาภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ คือ การปฏิรูปการเมืองและการปกครองรวมทั้งการ
จัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับที่ 16 อันถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็น
ประชาธิปไตยมากท่ีสุดและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดเท่าที่เคยจัดท ารัฐธรรมนูญ 

 
2.3.5 ยุคที่ห้า ยุคประชาธิปไตยฉบับประชาชน (พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน)  
กล่าวได้ว่ายุคนี้เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองในยุคปัจจุบัน อันเป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬที่ได้มีการปฏิรูปการเมืองและการปกครอง จัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ฉบับที่ 16 ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เนื่องจากมาจากความต้องการและ
เรียกร้องของประชาชนชาวไทย และได้มีการจัดท าประชาพิจารณ์อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีการคาดหวังว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะส่งผลให้การเมืองการปกครองของไทยมีการพัฒนาในแนวทางประชาธิปไตยได้ตามที่ควร
จะเป็น จนมีผู้กล่าวว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว คงจะไม่มีเหตุการณ์ปฏิวัติ รัฐประหาร ในการเมืองไทย
อีกต่อไป  แต่ในความเป็นจริงกลับมิได้เป็นเช่นนั้น ภายหลังที่ได้มีการน ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ฉบับประชาชน
มาใช้ได้เพียงประมาณ 9 ปี ก็เกิดการรัฐประหารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้มีผลกระทบต่อสภาวะ
ทางการเมืองและสังคมไทยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะน ามาซึ่งการแบ่งแยกแตกขั้วทางการเมือง และ
กลายเป็นความรุนแรงและเกลียดชังกันระหว่างประชาชนไทยด้วยกันเองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งในปัจจุบัน 



- 25 - 
 

 
รายวิชา GEN 1144 การเมืองการปกครองของไทย  
 

(พ.ศ. 2553) เหตุการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวก็ยังมิได้มีท่าทีที่จะลดความรุนแรงลงไป ซึ่งเหตุการณ์ทางการ
เมืองที่ส าคัญในยุคปัจจุบันมีดังนี้ 

เหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
เป็นรัฐประหารครั้งที่ 10 ในประเทศไทย เกิดขึ้นในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดย คณะ

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (คปค.) ซึ่งมี พลเอก สนธิ  
บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ โดยได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
รักษาการนายกรัฐมนตรี แล้วประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง
ทั่วไปซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม และนับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ด าเนินมา
ยาวนานนับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 

รัฐประหารดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเนื้อ และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ปฏิกิริยาจาก
นานาชาตินั้นมีตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์โดยประเทศเช่นออสเตรเลีย การแสดงออกถึงความเป็นกลางโดย
ประเทศเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปจนถึงการแสดงความผิดหวังอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าประเทศไทย
เป็นพันธมิตรนอกนาโต และกล่าวว่าการก่อรัฐประหารนั้น “ไม่มีเหตุผลที่ยอมรับได”้ภายหลังรัฐประหาร คปค. 
ได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว  โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  

เหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งทางด้านความคิดของประชาชนชาวไทยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้วอย่างชัดเจน กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลนายกทักษิณ   ชินวัตร ใน
ประเด็นต่าง ๆโดยเฉพาะในเรื่องการทุจริตคอรัปชัน การเอ้ือผลประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม
พันธมิตรพลังประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy : PAD) โดยมีสัญลักษณ์คือ 
สีเหลือง  และได้ท าการชุมนุมประท้วง ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนการท างานของรัฐบาลและต่อต้านการ
รัฐประหาร คือ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ นปช. มีสัญลักษณ์คือ เสื้อแดง  
ดังนั้นจึงเกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนและคัดค้าน และมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรง
ของเหตุการณ์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เรียกว่า  เป็นการต่อสู้ของกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง) จากสาเหตุ
ดังกล่าวกลุ่มทหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(คปค.) จึงเข้ามายุติความขัดแย้ง  โดยอ้างเหตุผลในการรัฐประหาร ดังนี้ 

1.  การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง  
แบ่งฝ่าย  สลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติ  

2.  การบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่วยงาน  
องค์กรอิสระ  ถูกครอบง าทางการเมือง  

3.  การหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพ
เทิดทูนของปวงชนชาวไทยบ่อยครั้ง  

การรัฐประหารดังกล่าว น ามาซึ่งการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และได้บัญญัติใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 17 ขณะเดียวกันก็ได้ท าการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 และร่างรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติในวันที่  19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลของการออกเสียง
ประชามติมีผู้เห็นชอบ 57.81 % และมีผู้ไม่เห็นชอบ 42.19 % 

ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 พุทธศักราช 2550 ก็ได้มี
การจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปขึ้นมา  ซึ่งพรรคพลังประชาชนได้เสียงข้างมากและเป็นแกนน าในการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%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%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%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%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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รายวิชา GEN 1144 การเมืองการปกครองของไทย  
 

จัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช  หัวหน้าพรรคพลังประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรี และน ามาซึ่งการ
เกิดขึ้นของกลุ่มพันธมิตรพลังประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy : PAD) อีก
ครั้ง  เพ่ือท าการต่อต้านโดยเห็นว่านายสมัคร  สุนทรเวช เป็น นอมินี (ตัวแทน) ของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี โดยกลุ่มพันธมิตรได้กลับเข้ามาชุมนุมประท้วง  และในวันที่ 26 สิงหาคม 2551 กลุ่ม
พันธมิตร ฯ ได้บุกเข้ายึดสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานที่ราชการหลายแห่งจนสุดท้ายเข้ายึดและชุมนุมที่หน้า
ท าเนียบรัฐบาล และจัดตั้งเป็นที่มั่นหลักในการขับไล่รัฐบาล 

ต่อมาในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายสมัครตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 267 
ประกอบมาตรา 182 (7) เนื่องจากรับเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ ของรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขยง 6 โมงเช้า” 
ซึ่งคณะตุลาการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เห็นว่านายสมัครกระท าต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 
267 เรื่อง คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี  จึงท าให้นายสมัครสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีลง 

ส่งผลให้ต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ในวันที่ 17 กันยายน 2551และนายสมชาย 
วงค์สวัสดิ ์ ตัวแทนหัวหน้าพรรคพลังประชาชนในขณะนั้น ได้รับการเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทย โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่านายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้ 
298 เสียง ส่วนนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ได้ 163 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ท าให้นายสมชาย ได้รับคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ จึงได้รับความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศ
ไทย ซึ่งกลุ่มพันธมิตรพลังประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy: PAD) ก็ยังคง
ชุมนุมประท้วงและมีทีท่าในการชุมนุมที่ยาวนานเพ่ิมมากขึ้น กระทั่งในที่สุด กลุ่มพันธมิตรก็ได้ท าการยึด
สนามบินสุวรรณภูมิเพ่ือกดดันและบีบบังคับให้นายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ลาออกจากต าแหน่ง จน
ประเมินกันว่าการบุกยึดในครั้งนั้นน ามาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจนับหลายร้อยล้านบาท 

และในวันที่ 2 ธันวาคม 2551ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทย 
และพรรคมัชฌิมาธิปไตย อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช จากพรรคพลัง
ประชาชน นายมณเฑียร สงฆ์ประชา จากพรรคชาติไทย และนายสุนทร  วิลาวัลย์ จากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ส่งผลให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีโดยปริยาย เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้จ าต้องมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 
27 ด้วยการสนับสนุนส าคัญ จากส.ส.จากพรรคเพ่ือไทย (พรรคที่สืบทอดต่อจากพรรคพลังประชาชน) สมาชิก
พรรคชาติไทยพัฒนาน า โดยนายสนั่น ขจรประศาสน์ (พรรคที่สืบทอดต่อจากพรรคชาติไทย) และพรรค
มัชฌิมาธิปไตย และกลุ่ม “เพ่ือนเนวิน” อดีตสมาชิกพรรคพลังประชาชน ส่งผลให้กลุ่มพันธมิตรพลังประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตยได้ยุติการชุมนุมและบ้านเมืองเริ่มกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
ความสงบดังกล่าวปรากฏว่าคงอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากบริหารงานของนายกอภิสิทธิ์  กลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. อันเป็นกลุ่มตรงกันข้ามกับรัฐบาลนายกอภิสิทธิก็ได้ท าการ
ชุมนุมประท้วงการบริหารงาน ตามจังหวัดต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็มีการปลุกระดมจากอดีตนายกรัฐมนตรี  
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผ่านการสื่อสารจากระบบอินเตอร์เน็ตไมว่าจะเป็นการโฟนอิน, วีดีโอลิ้งค์ รวมทั้งการใช้
เว็บทวิตเตอร์ (Twitter) และ เฟซบุ๊ค (Facebook) เพ่ือสื่อสารกับผู้ชุมนุมจากต่างประเทศ  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A
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กระทั่งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มเสื้อแดงได้มีการระดมกลุ่มผู้ชุมนุม (เสื้อแดง) จากทุก
ภูมิภาคเข้ามายังกรุงเทพฯ  เพ่ือกดดันให้นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ท าการยุบสภาเพ่ือเปิดโอกาส
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามแนวทางประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น จนน ามาซึ่งการการสลายการชุมนุมที่แยกราช
ประสงค์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งรัฐบาลได้ส่งก าลังทหารพร้อม
อาวุธสงคราม และรถหุ้มเกราะ เข้าปิดล้อมพ้ืนที่การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) บริเวณแยกราชประสงค์ ท าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนหลายราย ซึ่งรวมไปถึงนักข่าวชาว
ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วในฝั่งผู้ชุมนุมก็ได้มีการเผาอาคารหลายแห่ง กระทั่งเช้าของวันที่ 19 
พฤษภาคม 2553 แกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมจึงไดม้อบตัวกับต ารวจและประกาศสลายการชุมนุม 

ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว แม้จะมีการสลายการชุมนุมและสามารถจับตัวแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ แต่ก็
ไม่ได้ส่งผลให้คะแนนนิยมของรัฐบาลดีขึ้น กลับลดต่ าลงอย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุดจึงได้มีการประกาศพระราช
กฤษฎีกายุบสภาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 อันส่งผลต่อการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย
เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้งที่ 26 ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งก าหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ในการเลือกครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 75.03% จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,921,682 คน 
พรรคท่ีได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมากท่ีสุดคือ พรรคเพ่ือไทย 15,744,190 คะแนน และรองลงมาคือ 
พรรคประชาธิปัตย์ 11,433,501 คะแนน ผลปรากฏว่าพรรคเพ่ือไทยได้ที่นั่งผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่ง 265 ที่ส่งผล
ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 และนับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย 

ภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร ได้มีแนวนโยบายที่ส าคัญได้แก่ นโยบาย
จ าน าราคาข้าว, นโยบายการขึ้นค่าแรง 300 บาท และ 15,000 บาท ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
, นโยบายจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือใช้ในการศึกษา รวมถึงนโยบายรถยนต์คันแรก เป็นต้น ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวได้รับทั้งการสนับสนุนและการต่อต้านจากประชาชนซึ่งยังคงมีความขัดแย้งในทางการเมืองคุกรุ่นภายใน
อยู่เสมอ นอกจากนี้ภายใต้การบริหารงานของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานหลากหลายประการไม่ว่าจะเป็น ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหามหาอุทกภัยในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2554 และที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานนั่นคือ การเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ง
กระท าความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมีกลุ่มคนต่อต้าน
และคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวเป็นจ านวนมาก น ามาซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ (กปปส.) ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มองค์กรประชาชน ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่นกลุ่มนักวิชาการ เครือข่ายนักศึกษา
ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) กลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม เครือข่ายนักธุรกิจเพ่ือประชาธิปไตย 
กองทัพธรรม กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เป็นต้น 
โดยมนีายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นเลขาธิการของกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการขับไล่รัฐบาล  

กระท่ังในที่สุดได้มีการประกาศยุบสภาเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 และได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซ่ึงก็ได้ถูกคัดค้านและขัดขวาง
การเลือกตั้งจากกลุ่มกปปส.และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลรักษาการ และได้มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต่อมาวันที่ 21 มีนาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยด้วยคะแนนเสียงหกต่อสามว่า เมื่อพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่การเลือกตั้งไม่สามารถแล้วเสร็จทั่วประเทศภายในวันดังกล่าวได้ พระราชกฤษฎีกาจึงขัด
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ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง ที่ก าหนดให้การเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ และเมื่อพระราช
กฤษฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งนี้จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปด้วย 

นอกจากนี้ยังได้มีการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากต าแหน่ง จากกรณี
ที่ได้มีค าสั่งย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้พลต ารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ที่ออกจากต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ไปเป็นเลขาธิการฯ แทน โดยมองว่าการย้ายต าแหน่งดังกล่าว เป็นการใช้อ านาจแทรกแซงของรัฐบาล เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ในทางการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญห้ามมิให้ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือรัฐมนตรี แทรกแซงกับ
กิจการปกติของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ผู้อ่ืนหรือพรรคการเมือง รวมทั้งการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง ลดต าแหน่งข้าราชการ หรือให้ข้าราชการพ้นจากต าแหน่ง  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
และมีมติโดยเอกฉันท์ให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากต าแหน่ง นอกจากนี้ศาลยังถอดถอนรัฐมนตรีอ่ืนอีกเก้าคน 
ที่ลงมติ เห็นชอบการย้ายนี้  โดยคณะรัฐมนตรีรักษาการได้ เลือกนายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล                 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ
ภายหลังจากนั้นในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศ
กฎอัยการศึกในรูปของประกาศกองทัพบก ตั้งแต่เวลา 03:00 นาฬิกา ด้วยการอาศัยอ านาจตามกฎอัยการศึก 
พ.ศ. 2457 หลังประกาศกฎอัยการศึกแล้ว พลเอกประยุทธ์ สั่งยุบ ศอ.รส. ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลรักษาการ แล้วตั้ง
กองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) โดยเป็นผู้บังคับบัญชาเอง กอ.รส. มีหน้าที่ "เพ่ือให้การ
รักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน าความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
โดยเร็ว" และได้รับอ านาจให้ "ป้องกันระงับ ยับยั้ง และแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคงของประเทศ ในทุกท้องที่ของประเทศ" และสามารถเชิญตัวบุคคลมารายงานตัวได้ พลเอก 
ประยุทธ์ยังสั่งให้ก าลังพลต ารวจ กองทัพเรือ กองทัพอากาศและกระทรวงกลาโหมอยู่ในบังคับของ กอ.รส 

จนกระทั่งวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. จึงได้มีการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 
2557โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะหลัง
รัฐประหาร มีการประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด 2 
โดยอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้บริหารจัดการ   
ซึ่งเหตุการณ์และทิศทางของประเทศไทยในอนาคตนั้นจะเป็นเช่นไร คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด… 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  2 
 

1.  ในทัศนะของนักศึกษา เหตุใดประเทศไทยจึงมีการรัฐประหารและการก่อกบฏบ่อยครั้ง 
2.  จงอธิบายลักษณะทางการเมืองการปกครองที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย   อยุธยา  และรัตนโกสินทร์

ตอนต้นโดยละเอียด 
3.  การเมืองการปกครองของไทยภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 มีช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่า 

“ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน” ให้นักศึกษาอธิบายถึงลักษณะสภาวการณ์ของการเมืองการปกครองประเทศไทย
ในช่วงเวลาดังกล่าวมาพอเข้าใจ 

 4.  ในทัศนะของนักศึกษาประเทศไทยในปัจจุบันมีความพร้อมต่อการพัฒนาในระบอบ
ประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด จงอธิบายให้เข้าใจโดยละเอียด 

 5.  ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบไปสู่ทุกระดับในสังคมมี
สาเหตุส าคัญเกิดจากอะไร ให้นักศึกษาอธิบายมาพอเข้าใจ 
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เอกสารอ้างอิงบทที่  2 
 

เชาวน์วัศ  เสนพงศ์.  การเมืองการปกครองไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547. 
วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ  และคณะ. การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2550. 
สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์.  การเมืองการปกครองไทย: พ.ศ. 1762 – 2500.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมา

ธรรม, 2547. 
อมร  รักษาสัตย์.  การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร :  

วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2544. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่   3  
สถาบันทางการเมืองและการปกครองไทย 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 

1. สถาบันกษัตริย์ 
 2. รัฐธรรมนูญ 

3. สถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ 
4. พรรคการเมือง 
5. กลุ่มผลประโยชน์ 

 
วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิวัฒนาการทางด้านสถาบันทางการเมืองและการปกครองไทย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของสถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทย 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint 
3. การบรรยายในชั้นเรียน 
4. สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 

การวัดผลและประเมินผล 
 
1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม 
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. ตรวจค าถามท้ายบท 
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
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1. สถาบันกษัตริย์ 

 บทที่  3  
สถาบันทางการเมืองและการปกครองไทย 

  
สถาบันทางการเมือง หมายถึง บรรทัดฐานที่สืบทอดและปฏิบัติต่อกันมาในทางการเมือง  

ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระหว่างการเมืองและสมาชิกของสังคม รวมทั้งสมาชิกของสังคมด้วยกัน และต้องมี
ระยะเวลายาวนาและต่อเนื่อง โดยสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญในการเมืองการปกครองของประเทศไทยมี
หลากหลายสถาบัน เช่น พระมหากษัตริย์, รัฐธรรมนูญ, สถาบันนิติบัญญัติ, บริหาร, ตุลาการ, พรรคการเมือง, 
กลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 
 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดที่คู่มากับชาติไทยตั้งแต่เริ่มสร้างชาติและเป็นสถาบัน
ที่ประชาชนคนไทยเคารพเทิดทูนตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี  บทบาทของกษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ได้แก่ สมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงเป็นเสมือน “บิดา” จึงเรียกกษัตริย์ว่า “พ่อขุน”, สมัยกรุงศรีอยุธยาและ
กรุงรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ทรงมีบทบาทในฐานะ “เจ้าชีวิต” ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า “พระเจ้าแผ่นดิน” และภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของกษัตริย์ลดลงไปโดยเป็นประมุขแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี 

 

อย่างไรก็ตาม พระบรมเดชานุภาพมิได้ลดน้อยลงไป ประชาชนคนไทยยังคงให้ความรักความศรัทธา
และความจงรักภักดี เหมือนสมัยที่ผ่านมา โดยรัฐธรรมนูญทุก ฉบับจะระบุฐานะของกษัตริย์ ไว้ว่ า 
“พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้” 
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บทบาทอ านาจหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ (ภายใต้รัฐธรรมนูญ) 
1.1  ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ หมายถึง ผู้น าหรือหัวหน้าของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย

ได้ก าหนดให้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 คือ  
มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้ 
มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ

นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติผ่านทาง
รัฐสภา, ทรงใช้อ านาจบริหารผ่านทางรัฐบาล และทรงใช้อ านาจตุลาการผ่านทางศาล 

1.2 ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2  
มาตรา 8 องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใด

จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 
มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย  
มาตรา 11 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทาน

เครื่องราช อิสริยาภรณ์ 
1.3 อ านาจในทางบริหารตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 171 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน ประกอบเป็น

คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 
มาตรา 183 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า  
มาตรา 187 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา  
มาตรา 188 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศใช้และยกเลิกใช้กฎอัยการศึก  
มาตรา 189 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความ

เห็นชอบของรัฐสภา  มติของรัฐสภาต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของรัฐสภา (ทั้งสองสภา)  
มาตรา 190 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก 

และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ  
มาตรา 191 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
1.4 อ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ อันก่อประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศ  เช่น ทรงเป็น 

องค์ประธานในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิดสมัยประชุมรัฐสภา พิธีแรกนาขวัญ การต้อนรับประมุข
ต่างประเทศ การพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น งานด้านพัฒนาชนบท ดังจะเห็นได้จากมีโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริมากมาย  

งานด้านสังคมสงเคราะห์ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ทรงพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้แก่คน
พิการ คนชรา รวมถึงผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทรงเยี่ยมและมอบของขวัญแก่ทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบ ทรง
ตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน ทรงตั้งมูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ทรงจัดให้มีโครงการแพทย์หลวงออก
ตรวจสุขภาพให้ประชาชน ฯลฯ  
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2. รัฐธรรมนูญ 
 

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดของรัฐ เป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งหลายในรัฐ กฎหมายใดที่
ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องถือเป็นโมฆะ กฎหมายทั้งหมดในรัฐจ าเป็นต้องเป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  โดยทั่วไปกฎหมายรัฐธรรมนูญจะบัญญัติว่าด้วย รูปของรัฐ การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย สิทธิและ
หน้าที่ของประชาชน รูปของรัฐบาลระเบียบแบบแผนของการปกครอง ซึ่งอาจแสดงลักษณะส าคัญของ
รัฐธรรมนูญดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เนื่องจากเป็นกฎหมายพ้ืนฐานหรือหลักของกฎหมาย
ทัง้หมดของรัฐ โดยที่กฎหมายใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ (ถือเป็นโมฆะ) 

2. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครอง  โดยจะวาง
รูปแบบและโครงสร้างของรัฐบาล การใช้อ านาจการปกครอง การแบ่งแยกอ านาจ และก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรผู้ใช้อ านาจ ของ องค์กรต่าง ๆ เช่น รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 

3. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จะก าหนดเนื้อหาและการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลและเอกชน และก าหนดขอบเขตของรัฐ เพ่ือป้องกันการละเมิด
ต่อสิทธิเสรีภาพ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ เช่น ม. 26 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 
2.1 ลักษณะทั่วไปของรัฐธรรมนูญ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

2.1.1 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Written Constitution) คือ กฎหมายสูงสุดของรัฐซึ่งได้
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและรวบรวมไว้ในฉบับเดียว 

2.1.2 รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี (Unwritten Constitution) คือ รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้บัญญัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีการที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน รวมกัน
เข้าเป็นกฎหมายสูงสุด ก าหนดเป็นรูปแบบการปกครองรัฐ นอกจากนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า
รัฐธรรมนูญประเภทลายลักษณ์อักษร เพราะฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายแก้ไขให้เหมาะสมตามกาลเวลาโดยไม่
ต้องผ่านการอออกเสียงประชามติ ดังเช่นรัฐธรรมนูญประเภทลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่ก าหนดไว้ (ประเทศ
อังกฤษ) 

2.1.3 รัฐธรรมนูญเดี่ยว และรัฐธรรมนูญรัฐรวม (Unitary Constitution and Federal 
Constitution) รัฐเดี่ยว คือ รัฐที่มีระบบรัฐบาลเดี่ยว กล่าวคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการนั้น
อยู่ที่รัฐบาลกลาง โดยแบ่งแยกอ านาจสาขาออกไปตามส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รัฐรวม คือรัฐที่มีระบบ
รัฐบาลซ้อนกันสองระบบ กล่าวคือมี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการทั้งรัฐบาลกลางและรัฐใน
ส่วนท้องถิ่นโดยมีอิสระไม่ข้ึนต่อกัน 

รัฐธรรมนูญของรัฐจะซ้อนกัน 2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางและรัฐธรรมนูญของรัฐ
ท้องถิ่น (มลรัฐ) ซึ่งทั้ง 2 รัฐต่างมีอ านาจในการออกกฎหมายและบังคับในเขตการปกครองของตนแต่มีประเด็น
ส าคัญคือ รัฐธรรมนูญของชาติจะเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญของรัฐท้องถิ่นจะขัดหรือแย้งไม่ได้  
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2.2  การก าเนิดของรัฐธรรมนูญ  โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญเกิดได้ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
2.2.1. โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Gradual Evolution) คือ การพัฒนาในการ

เกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญเป็นไปตามล าดับ ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ โดยเริ่มจากการปกครอง
ในระบอบกษัตริย์ ต่อมา อ านาจถูกเปลี่ยนมือจากกษัตริย์ไปยังกลุ่มผู้แทนของประชาชนทีละเล็กทีละน้อย โดย
เริ่มจากบทบัญญัติ แมกนา คาร์ตา (Magna Carta) ซึ่งบรรดาเจ้าขุนมูลนายของอังกฤษร่วมกันท าเพ่ือบังคับ
พระเจ้าจอห์น ให้ยอมรับสิทธิ์บางอย่างของขุนนางและเอกชนในปี ค.ศ.1215 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
รัฐธรรมนูญ 

2.2.2 โดยการปฏิวัติ (Revolution) หรือรัฐประหาร (Coup d’Etat) ทั้งสองแนวทางอาจเกิด
ความไม่พอใจในอ านาจเดิม รวมไปทั้งไม่พอใจในรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติที่เป็นการสกัดกั้นอ านาจของตน 

2.2.3 โดยการยกร่าง (Deliberate Creation) มักจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ จากการ
เป็นอาณานิคม หรือประเทศที่ก าลังพัฒนาเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย ซึ่ง
เป็นการสลับสับเปลี่ยนระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการ ในบางครั้ง
รัฐธรรมนูญอาจเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจปฏิวัติหรือรัฐประหาร (การไม่พอใจ
ในเนื้อหาหรือเพ่ือสร้างอ านาจให้แก่ตนเอง) แต่ในบางครั้งที่สังคมหรือระบบ
การเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยสูง การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญก็มาจากการ
ยกร่าง, การจัดท าประชาพิจารณ์ ประชามติ ดังเช่นประเทศไทย เป็นต้น 

2.2.4 โดยกษัตริย์พระราชทานให้ (Grant) รัฐในทวีปเอเชีย
และยุโรปตามประวัติศาสตร์ ต่างมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ต่อมาไม่ว่าด้วยการใช้ก าลังบังคับหรือการยินยอมก็จะน ามาซึ่งการเกิดขึ้นของ
รัฐธรรมนูญ (โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นการใช้ก าลังบังคับ) 
 

2.3  ลักษณะที่ดีของรัฐธรรมนูญ 
2.3.1 ควรมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอน เข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ค าที่

ก ากวม ซึ่งล่อแหลมต่อการตีความผิด ๆ ดังนั้นต้องใช้ถ้อยค าที่เลือกสรรมาแล้ว
ว่ามีความหมายที่แน่นอนที่สุด 

2.3.2 ควรมีการบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดเจน เพ่ือที่จะเป็นหลักประกัน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ป้องกันมิให้รัฐหรือเอกชนมากดขี่บังคับได ้

2.3.3 ต้องครอบคลุมบทบัญญัติเก่ียวกับการปกครองของรัฐไว้อย่างครบถ้วน ควรจะมีบทบัญญัติ
ถึงการใช้อ านาจอธิปไตย การแบ่งอ านาจอธิปไตย ความสัมพันธ์ขององค์การที่ใช้อ านาจอธิปไตยและสถาบัน
ทางการเมืองของรัฐ การก าหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ 

2.3.4 ไม่ควรยาวเกินไป  เพราะรัฐธรรมนูญที่ดีควรมีบทบัญญัติหลักการจัดรูปการปกครองของ
รัฐที่ส าคัญและจ าเป็นเท่านั้น หากมีบทบัญญัติที่ยาวและมีรายละเอียดมากเกินไปจะท าให้การตีความยากมาก
ขึ้น ส าหรับรายละเอียดปลีกย่อยของการปกครองประเทศนั้น ควรเป็นหน้าที่ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจะออก
กฎหมายธรรมดาออกมา มิใช่เรื่องท่ีควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ภาพ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม 
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3. สถาบันนิติบัญญตัิ บริหาร และตุลาการ 

2.3.5 ควรมีก าหนดวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  เพราะรัฐธรรมนูญที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับกาลสมัย การมีวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามกฎหมายนั้น เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้ อหาและ
สภาพสังคมท่ีมีการพัฒนาและเพ่ือป้องกันการล้มล้างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการใช้ก าลัง 

ส าหรับหลักการในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้น ต้องไม่ง่ายและไม่ยากจนจนเกินไป เพราะ
จะท าให้รัฐธรรมนูญไม่ได้รับความเคารพจากประชาชนเท่าที่ควร และต้องสามารถจัดท าได้โดยความต้องการของ
ประชาชน 
 

2.4  สาเหตุของการล้มเลิกรัฐธรรมนูญในประเทศไทย  
ปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญ 19 ฉบับ โดยเฉลี่ยแล้วรัฐธรรมนญูฉบับหนึ่งมีอายุเพียง 4 ปีเศษ ซึ่งปัญหา

การล้มเลิกรัฐธรรมนูญมีหลากหลายประการดังนี้ 
2.4.1 การไม่ยอมรับเจตนารมณ์และหลักการของรัฐธรรมนูญ อันได้แก่อ านาจในการบังคับใช้ 

อันได้แก่ รัฐธรรมนูญ 2494, 2475 อาจมีหลากหลายประเด็น แต่ถ้าหากสังเกตจะเห็นว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
การคงอยู่ของอ านาจของตนเองและพวกพ้อง (เช่น การก าหนดให้ต้องมีวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งแทนการ
เลือกตั้งเพ่ือให้อ านาจของกลุ่มตนเอง เป็นต้น) ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าวก็น ามาสู่การล้มล้างรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกัน (รัฐธรรมนูญ 2550 ก็เช่นเดียวกันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนออกไป เช่น จ านวนและ
ที่มาของวุฒิสภา, ที่มาของ ส.ส. เป็นต้น) 

2.4.2 การขาด “รัฐธรรมนูญนิยม” เคยชินกับการใช้อ านาจเด็ดขาด จุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญ 
คือ กลุ่มนายทหาร ซึ่งสามารถที่จะบริหารและจัดการบ้านเมืองได้อย่างสะดวก (การให้อิสระ เสรีภาพแก่
ประชาชน น ามาซึ่งความหลากหลายและแตกต่างจนยากที่จะควบคุม) ดังนั้นการใช้อ านาจเบ็ดเสร็จย่อมง่ าย
ต่อการบริหารงาน  ซึ่งบางครั้งลักษณะดังกล่าวก็เหมาะสมในบางเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์  6 ตุลาคม 2519 
หรืออาจจะเป็น 19 กันยายน 2549  แต่อย่างไรก็ตาม หากมองประเด็นเหล่านี้แล้วเห็นด้วย รัฐธรรมนูญก็จะ
ไม่มีพัฒนาการไปในทางที่ควรจะเป็น และส่งผลให้ขาดความศรัทธาและเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญดังที่เป็นอยู่ 

จะเห็นได้ว่า  รัฐธรรมนูญตามหลักการแล้ว ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของรัฐในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะได้ก าหนดถึงสิทธิหน้าที่ โครงสร้าง รูปแบบการปกครอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
รัฐธรรมนูญในประเทศไทยมิได้มีความส าคัญดังที่ได้ตั้ งไว้  แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกบ่อยครั้ง จนท าให้
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยเป็นเพียงหลักการ แต่ไม่มีอ านาจในการบังคับใช้จริงในทางปฏิบัติ 

 
อ ำนำจอธิปไตย อันเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย สามารถ

แบ่งแยกองค์กรหรือฝ่ายในการใช้อ านาจได้ดังนี้ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ องค์กรที่ท าหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและมีอ านาจในการควบคุมฝ่าย

บริหาร ได้แก่ “รัฐสภา” 
ฝ่ายบริหาร คือ องค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามแนวทางและความต้องการ

ของประชาชนโดยภาพรวม ได้แก่ “รัฐบาล”  
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ฝ่ายตุลาการ คือ องค์กรที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาและพิพากษา รวมทั้งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งโดยทั่วไป “ศาล” 

สภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา เป็นหนึ่งในอ านาจอธิปไตย 3 ฝ่าย ในแต่ละประเทศมีชื่อเรียกที่แตกต่าง
กัน เช่น อังกฤษ, ไทย เรียกว่า “Parliament” สหรัฐอเมริกาเรียกว่า “Congress” ญี่ปุ่นเรียกว่า “Diet” โดย
มีลักษณะส าคัญดังนี ้ 

3.1 สถาบันนิติบัญญัติ  
3.1.1 โครงสร้างของสภานิติบัญญัติ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

(1) ระบบสภาเดี่ยว ประกอบไปด้วยสภาเดียวท าหน้าที่ในการผ่านร่างกฎหมายหรือ
งบประมาณ ดังนั้นข้อดีคือ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสียคือ อาจท าได้ตามอ าเภอใจ จนขาดความ
รอบคอบ จนอาจเกิดปัญหาได้ ประเทศที่มีเพียงสภาเดียวมักจะเป็นประเทศที่ปกครองในระบบสังคมนิยม  

(2) ระบบสองสภา ประกอบไปด้วย 2 สภา คือ สภาสูง และสภาล่าง ท าหน้าที่ในการ
พิจารณาร่างกฎหมายและงบประมาณ มีลักษณะส าคัญดังนี้ 

ก. สภาล่าง โดยทั่วไปจะมาจากราษฎรโดยทั่วไป โดยให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งเข้ามา ดังนั้น
โดยหลักการอ านาจหน้าที่ส าคัญ ๆ จึงอยู่ที่สภาล่าง (เพราะมาจากประชาชน) เช่น การพิจารณากฎหมายและ
งบประมาณ ประเทศไทยเรียกสภาล่างว่า “สภาผู้แทนราษฎร”  

ข. สภาสูง โดยทั่วไปจะมาจากการแต่งตั้งหรือในบางครั้งก็อาจมาจากการเลือกตั้ง ท าหน้าที่
ในการพิจารณากฎหมายที่ผ่านจากสภาล่าง ดังนั้นสมาชิกสภาสูงโดยส่วนใหญ่จึงเป็นบุคคลผู้มีความรู้ 
ความสามารถและได้ยอมรับจากประชาชนในภาพรวมและควรเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (ส่วนใหญ่
มาจากการแต่งตั้ง) 

ในประเทศไทยเป็นระบบ 2 สภา แบ่งได้ดังนี้สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เปรียบได้กับสภาล่าง มา
จากการเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ  2550 ก าหนดให้มี 480  คน (แบบแบ่งเขต 400 คน 
และแบบสัดส่วน จ านวน 80 คน) วุฒิสภา (ส.ว.) เปรียบได้กับสภาสูง มาจากการแต่งตั้งและการเลือกตั้ ง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ได้ก าหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 150 คน 

3.1.2 อ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา  
(1) หน้าที่ในการบัญญัติกฎหมาย ถือเป็นหน้าที่หลักท่ีส าคัญของรัฐสภา โดยทั่วไปสภาล่าง 

(สภาผู้แทนราษฎร) จะเป็นผู้เสนอกฎหมาย และพิจารณากฎหมายขั้นต้น ส่วนสภาสูง (วุฒิสภา) จะท าหน้าที่ใน
การกลั่นกรองตรวจสอบ เพ่ือให้รอบคอบก่อนน าไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร   

นอกจากจะมีหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแล้ว รัฐสภาจะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) เพ่ือตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารท าหน้าที่ตอบสนองต่อประชาชนมาก
น้อยเพียงใด  มีความโปร่งและปราศจากการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ ตามที่ได้สัญญากับประชาชนหรือไม่  โดย
รัฐสภาอาจตรวจสอบได้หลายแบบ เช่นการตั้งกระทู้ถาม, การยื่นญัตติ, หรือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

(2) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน สมาชิกรัฐสภามีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
ความเดือดร้อน รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ความต้องการของประชาชนเพ่ือน าเสนอให้รัฐบาลทราบต่อไป ดังนั้น
หน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง  โดยต าแหน่งที่
ส าคัญของรูปแบบรัฐสภา คือ 
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ก. สภาผู้แทนราษฎรคือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ข. วุฒิสภา มีต าแหน่งส าคัญ คือ ประธานวุฒิสภา 
ค. ประธานรัฐสภา คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ มีรองประธานรัฐสภา คือ ประธานวุฒิสภา 

 
3.2 ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) 

3.2.1 ฝ่ายบริหาร หมายถึง รัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายและท าหน้าที่
บริหารประเทศ โดยมาจากความต้องการของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง (พรรคการเมือง) ในประเทศไทยฝ่าย
บริหารได้แก่ “รัฐบาล” หรือคณะรัฐมนตรี อันประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวมกันไม่เกิน 35 
คน โดยมีต าแหน่งส าคัญดังนี้ 

(1) นายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลรวมทั้งเป็นผู้น าของประเทศ ในรัฐธรรมนูญปี 
พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แต่รัฐมนตรีอาจไม่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ อันเป็นอิสระของฝ่ายรัฐบาลในการคัดสรรผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหาร
ประเทศในแต่ละด้าน 

(2) รัฐมนตรี ท าหน้าที่บริหารประเทศ โดยแยกไปตามกระทรวง โดยมาจากการแต่งตั้งจาก
นายกรัฐมนตรี โดยทั่วไปแล้วจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านที่ตัวเองท างานอยู่ เพ่ือบริหาร
ตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้วางไว้ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้  

(3) การที่รัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกทั้งจากส.ส.
หรือภายนอก) เพ่ือเป็นไปตามแนวทางในการให้อิสระในการบริหารประเทศ แต่ในความเป็นจริงพบว่า 
รัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถในด้านที่ตนเองบริหารและรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่แต่งตั้งตาม 
“โควตา” ของพรรคร่วมรัฐบาล ลักษณะดังกล่าวน ามาซึ่งปัญหาในการบริหารประเทศ และเสถียรภาพในการ
บริหารงานของรัฐบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 อ านาจหน้าที่ของสถาบันบริหาร 

(1) อ านาจหน้าที่ในการก าหนดและด าเนินนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน เป็นอ านาจหน้าที่
หลักในการบริหารประเทศ โดยเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ เพ่ือบริหารประเทศให้มีการพัฒนาหรือ

ภาพ รัฐสภาไทย 
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4. พรรคการเมือง 

แก้ไขปัญหา (นโยบายดังกล่าว มาจากการหาเสียงของพรรคการเมือง) อาจกล่าวอีกประการ คือ รัฐบาลคือผู้ที่น า
นโยบายที่ตนเองได้ก าหนดไว้ในการหาเสียง มาปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

(2) อ านาจหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการระบบราชการ ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุม และสั่งให้ระบบราชการด าเนินนโยบายที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรี (ระบบ
รัฐสภา) หรือประธานาธิบดี (ระบบประธานาธิบดี) ถือเป็นผู้น าสูงสุดของระบบราชการ เป็นผู้มอบหมายให้รัฐมนตรี
เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในกระทรวงของฝ่ายการเมือง โดยมีปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าของข้าราชการประจ า 

(3) อ านาจหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และกฎหมาย
อ่ืน ๆ เข้าสู่สภา ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเข้าสู่การ
พิจารณาของสภา เพ่ือให้สภาเห็นชอบก่อนที่จะน างบประมาณดังกล่าวไปใช้จ่ายตามแนวนโยบายที่ได้วางไว้ 
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีอ านาจในการเสนอกฎหมายอื่น ๆ ได้ เช่น พระราชก าหนด, พระราชกฤษฎีกา เพ่ือใช้
ในการบริหารประเทศ เป็นต้น 

(4) อ านาจอ่ืน ๆ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีอ านาจในด้านอ่ืน ๆ หลายประการ เช่น  
ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการติดต่อประสานงานระหว่างรัฐกับรัฐ ท าหน้าที่บริหารเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศ เป็นต้น 

3.3 ฝ่ายตุลาการ (ศาล) เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง
เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการจัดการในเรื่องความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐด้วยเช่นกันตามหลักการ
แบบประชาธิปไตย องค์กรฝ่ายตุลาการจะต้องท าการแยกตัวออกมาเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติ ตามหลักการคานอ านาจ “Check and Balance” โดยองค์กรส าคัญคือ ศาล ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 

(1) ศาลชั้นต้น คือ ศาลในระดับล่างที่มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งทางแพ่งและ
อาญา กระจายตามจังหวัดต่าง ๆ (ศาลจังหวัด) ในกรุงเทพฯ อาจแบ่งเป็นศาลแพ่ง อาญา   

(2) ศาลอุทธรณ์ เป็นศาลชั้นกลางเพ่ือเปิดโอกาสให้คู่ความที่ไม่พอใจในค าพิพากษา หรือ
ค าสั่งของศาลชั้นต้นเข้าสู่การพิจารณา  
   (3) ศาลฎีกา หรือศาลสูงสุดซึ่งเป็นศาลสุดท้ายในการพิจารณาพิพากษา (นอกจากนี้ยังมีศาล
ช านัญพเิศษ) 

 
4.1 ความหมายของพรรคการเมือง คือ คณะบุคคลที่รวมกันเป็นองค์การตามแนวความคิดเห็น

หรือหลักการบางอย่างท่ีเห็นพ้องต้องกัน เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับสมัครรับเลือกตั้ง
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปควบคุมด าเนินงานและวางนโยบายของรัฐบาล (สุพจน์ บุญวิเศษ,2549) 

พรรคการเมือง (Political Party) ถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทส าคัญในระบบการเมือง 
เพราะพรรคการเมืองเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยบุคคลจ านวนมากที่มีภารกิจที่จะไปสู่จุดมุ่งหมาย
เดียวกัน พรรคการเมืองจึงเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับรัฐบาล โดยถือว่าเป็นแบบแผนใหม่
และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะชักน าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง หน้าที่ในการสร้างความ
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เชื่อมโยงของพรรคการเมือง เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งยังคงมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีก
เป็นอันมาก  แต่สิ่งที่พรรคการเมืองซึ่งแสวงหาอ านาจทางการเมืองจะต้องกระท าก็คือ การก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้นมา พรรคการเมืองต้องพยายามขยายผลประโยชน์ที่พรรคเป็นตัวแทนอยู่ให้กว้างขวาง
ออกไปและท าให้ผลประโยชน์เหล่านี้กลมกลืนกัน 

พรรคการเมืองท าให้รัฐบาลและประชาชนมีความเชื่อมโยงกัน พรรคการเมืองจะเป็นผู้ให้การศึกษา 
ค าแนะน า และกระตุ้นผู้ออกเสียงเลือกตั้ง จะท าการติดต่อกับผู้ไม่สู้สนใจการเมืองอย่างสม่ าเสมอ ชี้น าบุคคล
เหล่านี้ให้มีความตระหนักและยอมรับนโยบายต่าง ๆ โดยผ่านทางสื่อมวลชนและองค์กรพรรคในท้องถิ่นจะท า
การปลุกระดมพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาของการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้พรรค
ได้รับคะแนนเสียงมากขึ้น  

4.2 องค์ประกอบของพรรคการเมือง พรรคการเมืองเป็นองค์การทางการเมืองที่มีการจัดรูปแบบ 
และการจัดรูปแบบนี้เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ซึ่งส่วนประกอบ
ของพรรคการเมืองประกอบด้วย  

4.2.1 การจัดองค์การของพรรค การรวมตัวของพรรคเป็นไปด้วยความสมัครใจ มีลักษณะเป็น
องค์การอย่างหนึ่ง มีส านักงานเป็นศูนย์กลางการติดต่อและประสานงาน มีระเบียบและข้อบังคับในการด าเนิน
กิจการของพรรค มีการแบ่งงานเป็นสาขาต่างๆและก าหนดการบังคับบัญชาเป็นสาย ตั้งแต่ส่วนกลางไปยังส่วน
ท้องถิ่น เช่น หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค โฆษกพรรค เป็นต้น 

4.2.2 มีอุดมการณ์ พรรคการเมืองต้องมีหลักการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เห็น
พ้องต้องกันเป็นแกนกลางยึดเหนี่ยวสมาชิกในพรรค โดยอุดมการณ์นี้จะต้องเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ความ
แตกต่างของอุดมการณ์จะเป็นลักษณะเฉพาะของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 

4.2.3 นโยบายของพรรค พรรคการเมืองต้องมีการศึกษาสภาวะของประเทศ เสนอวิธีแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยพรรคจะรวบรวมเป็นโครงการหรือนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เสนอให้ประชาชนพิจารณา
ในฐานะเป็นนโยบายพรรค 

4.2.4 ระบบการเงินของพรรค เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารพรรค กระบวนการได้มาซึ่งเงิน
สนับสนุนทั้งจากภายนอก จากการอุดหนุนจากสมาชิกหรือการหารายได้จากทางอ่ืนของพรรคนั้น ต้องเป็นไป
อย่างเปิดเผย 

4.2.5 จุดประสงค์หลักในการจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคการเมืองทุกพรรคย่อมมีจุดมุ่งหมายสูงสุดที่
จะได้รับเสียงสนับสนุนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาล การเป็นรัฐบาลจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรรคการเมือง 
เพราะรัฐบาลจะมีอ านาจในการบริหารประเทศตามนโยบายและแนวทางอุดมการณ์ของพรรคให้เป็นผลส าเร็จ 

 
4.3 หน้าที่ของพรรคการเมือง โดยทั่วไปพรรคการเมืองมีหน้าที่ที่ส าคัญดังนี้ 

4.3.1 ให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน เมื่อใช้ประชาชนได้มองเห็นความส าคัญของตนเอง
ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของอ านาจอธิปไตย และมีส่วนร่วมในทางการเมือง 

4.3.2 สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย  
4.3.3 ประสานประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  
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4.3.4 การระดมสรรพก าลังทางการเมือง พรรคการเมืองจะท าหน้าที่เป็นศูนย์พลังทางการเมือง 
เพราะเป็นที่รวมของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และประชาชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมในแนวทางกว้าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพ่ือหาโอกาสเป็นรัฐบาล  

4.3.5 หน้าที่ในฐานะเป็นฝ่ายค้าน ในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
เลือกตั้งน้อย และไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านนั้นถือว่าส าคัญในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
4.4  ระบบพรรคการเมือง แบ่งเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ ได้ดังนี ้

4.4.1 ระบบพรรคเดี่ยว (One Party System) หมายถึง พรรคการเมืองที่มีอ านาจอย่างแท้จริง
พรรคเดียวภายในประเทศ หรือเป็นพรรคท่ีผูกขาดในทางการเมืองแต่เพียงพรรคเดียว อาจแบ่งได้ดังนี้ 

(1)  มีพรรคการเมืองพรรคเดียวในรัฐ และรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ห้ามมิให้มีพรรคอ่ืน  
(2)  มีพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกเป็นรัฐบาลเพียงพรรคเดียว และได้รับความนิยมจาก

ประชาชนมาโดยตลอดโดยอาจมีพรรคการเมืองอ่ืนอยู่บ้างแต่ไม่มีความเข้มแข็งทางการเมืองและไม่มีบทบาท
มากนัก 

4.4.2 ระบบสองพรรค (Two Party System) หมายถึง การที่ประเทศหรือรัฐมีพรรคการเมือง
ใหญ่ ๆ เพียงสองพรรคที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลโดยเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง จะท าให้มีการผลัดกันเป็น
รัฐบาลแล้วแต่ว่าพรรคใดจะได้คะแนนเสียงมากกว่า ระบบสองพรรคมีลักษณะดังนี้ 
   (1) จะเกิดในประเทศท่ีมีเสรีภาพในทางการเมือง 
  (2) ประชาชนสามารถท่ีจะท างานร่วมกัน มีระเบียบวินัยพอที่จะท าความตกลงประนีประนอม
ในสิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย หลายประการให้มารวมกันได้ 
   (3) ท าให้เกิดทางเลือกที่แน่ชัด 
  (4) ท าให้ประชาชนรู้ว่าพรรคใดเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินนโยบายในการปกครอง
ประเทศในขณะ ใดขณะหนึ่ง  
   (5) มติมหาชนสามารถแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นด้วยเสียงข้างมากได้อย่างแท้จริง  

4.4.3 ระบบหลายพรรค (Multi-Party System) ระบบหลายพรรคนี้อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศ
ซึ่งประชาชนมีเสรีภาพมากหรือกับประเทศที่ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพรรคการเมือง ไม่มีพรรคใด
มีเสียงข้างมากในสภาอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศดังนี้  
   (1) ไม่มีพรรคใดที่จะเป็นตัวแทนของเสียงข้างมากในประเทศ 
  (2) ไม่อาจที่จะเอาอะไรมาเป็นหลักเกณฑ์ในการวางนโยบาย 
   (3) ผู้วางนโยบายก็ประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่ม จึงท าให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ 
  (4) รัฐบาลจะต้องเสียเวลาไปกับการประนีประนอมระหว่างกลุ่มจนไม่สามารถที่จะวาง
นโยบาย และปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างเต็มที่ 
   (5) รัฐบาลไม่มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีโอกาสสลายตัวได้ง่ายในเมื่อเกิดขัดแย้งภายในอย่าง
รุนแรง 
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5. กลุ่มผลประโยชน์ 

4.5 ลักษณะส าคัญของพรรคการเมืองไทย  
4.5.1 ระบบ การที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงจ านวนมากหรืออย่างเพียงพอส่งผลให้จะต้อง

อาศัยจ านวนเสียงของพรรคการเมืองขนาดเล็กและกลางทั้งหลาย เพื่อฟอร์มทีมขึ้นเป็นรัฐบาลลักษณะดังกล่าว
น ามาสู่การต่อรองต าแหน่งรัฐมนตรีของพรรคการเมืองขนาดเล็กต่าง ๆ สิ่งที่ตามมาคือการเมืองไทยจึงสนใจแต่
ผลประโยชน์ที่ตนเองหรือพวกพ้องที่จะได้รับเพียงเท่านั้น โดยเฉพาะในทางการเมืองพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ดังกล่าวอาจย้ายข้างไปสู่ฝ่ายค้านหรือการไม่ลงมติไว้วางใจรัฐบาล ส่งผลให้ขาดเสถียรภาพในการท างาน 
เพราะจะต้องเกิดการเลือกตั้งบ่อยครั้ง 

4.5.2 โครงสร้าง พรรคการเมืองไทยขาดโครงสร้างหรือฐานรองรับจากประชาชน โดยส่วนใหญ่
โครงสร้างจะอยู่ที่ตัวเมืองหลวงเป็นส าคัญ แต่ที่อยู่ในเขตชนบทหรือภูมิภาคมีน้อยมาก  ดังนั้นอาจกล่าวว่าขาด
การสนับสนุนจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างแท้จริง 

4.5.3 อุดมการณ์ พรรคการเมืองในประเทศไทยเป็นพรรคการเมืองที่ขาดอุดมการณ์ทาง
การเมืองเป็นหลัก แต่จะเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกเพ่ือท าการเลือกตั้งเป็นส าคัญ  

4.5.4  จ านวน พรรคการเมืองในประเทศไทยมีจ านวนมาก อาจมีได้ถึง 30 – 50 พรรคในการ
เลือกตั้งครั้งหนึ่ง ๆ โดยมีสาเหตุมาจากคนไทยขาดการประนีประนอม และมักยึดถือความขัดแย้งในเรื่อ
นโยบายเป็นเรื่องส่วนตัวและมีลักษณะของอ านาจนิยม 

 
5.1 ความหมายของกลุ่มผลประโยชน์ คือ การรวมตัวกันของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากใน

สังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนหลากหลายมากกว่าสังคมดั้งเดิมมาก เกิดอาชีพหลายอาชีพ เกิดต าแหน่ง หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ บทบาท สถานภาพที่แตกต่างกัน คนที่มีความหลากหลายในสังคมเหล่านี้จึงเข้ามารวมตัวกัน 
โดยอาจจะรวมตัวกันเพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพการงาน เพ่ือรักษาและเสาะหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
หรือการเมืองก็ได้ การรวมตัวกันของผู้ที่เห็นผลประโยชน์ร่วมกันนี้ เป็นที่มาของการเกิดกลุ่มทางสังคม 

นอกจากนี้ David B. Truman ได้กล่าวว่า กลุ่มผลประโยชน์มีลักษณะแตกต่างไปจากกลุ่มโดยทั่วไป 
ตรงที่การเข้ารวมกันของสมาชิกภายในกลุ่มไม่ได้เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เป็นจุดหมายหรือผลประโยชน์ของ
กลุ่มเท่านั้น แต่ต้องมีทัศนคติร่วมกันด้วย ประกอบด้วย 

5.1.1 ต้องมีทัศนคติร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน จากการประนีประนอมต่อรองภายใต้กติกาที่
ยอมรับของกลุ่ม 

5.1.2 ต้องมีการจัดตั้งองค์การอย่างถาวร เช่น มีกรรมการบริหาร ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้น า สมาชิก เป็นต้น 

5.1.3 ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
5.1.4 ต้องมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
ดร. สุขุม นวลสกุล ได้ให้ความหมายว่า คือ กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพราะมีอาชีพ หรือจุดประสงค์

อย่างเดียวกัน และต้องการที่จะให้นโยบายของรัฐสนองความต้องการของกลุ่มคน การรวมกันของกลุ่ม
ผลประโยชน์คล้ายคลึงกับการรวมกันเป็นพรรคการเมือง แต่แตกต่างกันที่พรรคการเมืองต้องการเป็นรัฐบาล 
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เพ่ือก าหนดนโยบายเอง ส่วนกลุ่มผลประโยชน์ไม่ต้องการเป็นรัฐบาล แต่ต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่ม 

โดยสรุปแล้วกลุ่มผลประโยชน์ คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์กันโดยความสมัครใจ และพยายามกระท าการเพื่อให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจทางการเมือง กระท า
หรือไม่กระท าการอันใด ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มตน แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ
โดยตรงที่จะปกครองประเทศ  

 
5.2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางการเมืองการปกครองมีลักษณะดังนี้ 

5.2.1 ท าให้นโยบายของชาติเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง การเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์และ
การประนีประนอมของกลุ่มผลประโยชน์ระหว่างกัน เพ่ือให้นโยบายของรัฐเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเจรจา
ต่อรองระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้  ในการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มท าให้ชาติได้ผลประโยชน์ใหม่ซึ่งเป็นของทุก
คนร่วมกัน 

5.2.2 กลุ่มผลประโยชน์พยายามมีอิทธิพลในทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ สมาชิกสภา  
รัฐบาล และฝ่ายตุลาการโดยผ่านการเลือกตั้งและผ่านพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลในสภา 

5.2.3 พยายามเข้าถึงองค์กรที่ก าหนดนโยบายของชาติ  โดยใช้โอกาสที่รัฐบาลอาจจะเอ้ือให้ใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และสร้างอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ เช่น การยื่นข้อเรียกร้อง การชุมนุม
ประท้วง เป็นต้น เพราะการก าหนดนโยบายของรัฐในระบอบประชาธิปไตย จะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์
ของประชาชนด้วย เพราะฉะนั้นกลุ่มผลประโยชน์จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐมากกว่าปัจเจก
บุคคล 

5.2.4 ติดตามและประเมินผลงานบทบาทของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการจ ากัดอ านาจรัฐบาล 
และให้รัฐบาลสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

5.2.5 สร้างอิทธิพลต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติให้ด าเนินตามกฎหมาย ไปในทิศทางตามที่กลุ่มของ
ตนต้องการ ซึ่งอาจเป็นไปเพ่ือให้ออกกฎหมายหรือระงับกฎหมายก็ได้ วิธีสร้างอิทธิพลต่อสมาชิกรัฐสภาที่นิยม
คือการ Lobby 

 
   5.3  ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ 

5.3.1 แบ่งตามลักษณะของกลุ่ม  
(1) กลุ่มทางการเมือง ได้แก่ สมาคมทางการเมือง, ชมรมทางการเมือง 
(2) กลุ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สหกรณ์, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด, บริษัท, สมาพันธ์หรือสมาคม 

สหภาพแรงงาน เป็นต้น 
(3) กลุ่มทางสังคม ได้แก่ มูลนิธิ องค์การทางศาสนา สมาคมหรือสโมสร เป็นต้น 

5.3.2 แบ่งตามการรองรับของกฎหมาย 
(1) กลุ่มที่เป็นทางการ ได้แก่ การที่มีกฎหมายรัฐรับรองฐานะของกลุ่ม เช่น สหกรณ์ บริษัท 

สมาคม หรือสโมสร 
(2) กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ ได้แก่ กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นโดยไม่มีกฎหมายของรัฐยอมรับรองฐานะ

ของกลุ่ม เช่น การรวมตัวกันของบุคคลทั่วไป การพักผ่อนหย่อนใจ  
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นอกจากนี้ Almond and Powell แบ่งประเภทกลุ่มผลประโยชน์ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
(1) กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นสถาบัน เช่น บริษัท กลุ่มธุรกิจ กองทัพ ข้าราชการ 
(2) กลุ่มผลประโยชน์ที่มีการจัดตั้ง เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมพ่อค้า หอการค้า 
(3) กลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่มีการจัดตั้ง ไม่มีการรวมตัวกันในรูปแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มชนชั้น 

กลุ่มเครือญาต ิ
 (4) กลุ่มผลประโยชน์ที่ ไร้บรรทัดฐาน รวมตัวกันเมื่อเกิดวิกฤติร้ายแรง เช่น กลุ่ม 

ผู้ก่อความไม่สงบ กลุ่มผู้ประท้วงเป็นต้น 
 

5.4  ลักษณะกลุ่มประโยชน์ในประเทศไทย โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของกลุ่ม สมาคม โดยไม่ยุ่ง
เกี่ยวหรือแสดงบทบาททางการเมือง เนื่องจากสาเหตุทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมที่ไม่ส่งเสริมให้คนไทย
รวมกลุ่มกัน ประกอบกับมีกฎหมายมักจะมีข้อห้ามในการรวมกลุ่ม สมาคม ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางการเมือง 
จึงท าให้กลุ่มผลประโยชน์ไม่มีการพัฒนาไปสู่สถาบันที่เข้มแข็ง ลักษณะส าคัญของกลุ่มผลประโยชน์ของไทย คือ 

(1) ยกย่องผู้มีอ านาจบารมี ผู้มีชื่อเสียงเข้ามาเป็นผู้น ากลุ่ม อันมาจากระบบอุปถัมภ์ใน
สังคมไทย 

(2) ขาดเอกภาพ เนื่องจากความขัดแย้งภายในกลุ่ม ท าให้กลุ่มไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
แสดงอิทธิพลของกลุ่ม 

(3) อ านาจเด็ดขาดในการตัดสินใจหรือการก าหนดนโยบายอยู่ที่ผู้มีอ านาจเพียงกลุ่มเดียว  
โดยสรุปแล้ว กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทยนั้น สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทแต่อย่างใด 

ดังนั้นกลุ่มผลประโยชน์จึงเป็นของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน กลุ่มผลประโยชน์ของไทยมักจะเป็นกลุ่มที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นมาโดยกลุ่มคนเล็กๆ และแสวงหาสมาชิกเพ่ือรองรับความชอบธรรม ให้ดูเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีสมาชิก
มาก ทั้งที่ความจริงแล้วสมาชิกไม่มีความเข้าใจหรือส านึกในความเป็นกลุ่มแต่อย่างใดและสมาชิกไม่มีบทบาท 
รวมทั้งผลประโยชน์ที่แท้จริงของกลุ่มนั้นเป็นเพียงผลประโยชน์ของสมาชิกระดับผู้น าเพียงไม่กี่คน ดังนั้นกลุ่ม
ผลประโยชน์ของไทยจึงยังไม่มีความเป็นสถาบันที่ เข้มแข็งเพียงพอ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  3 
 

1. สถาบันทางการเมืองใดบ้างที่เป็นผู้ใช้ “อ านาจอธิปไตย” อย่างเป็นรูปธรรมแทนประชาชน          
จงอธิบายมาพอสังเขป 

2. โครงสร้างของสภานิติบัญญัติในประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย 
3. พรรคการเมืองมีความส าคัญอย่างไรต่อการเป็นตัวแทนของประชาชนในการรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวม 
4. กลุ่มผลประโยชน์ มีความส าคัญอย่างไรต่อระบบการเมือง 
5. บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในการเมืองไทยมีลักษณะอย่างไร 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 3 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  4  
การเลือกตั้ง 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 

1. ความหมายและลักษณะของการเลือกตั้ง 
 2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 
 3. ประเภทและสิทธิในการเลือกตั้ง 
 4. เขตในการเลือกตั้ง 
  
วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 
 1. เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายและความส าคัญของการเลือกตั้ง 
 2. เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 
 3. เพ่ือให้เข้าใจถึงประเภทและสิทธิในการเลือกตั้งและเขตในการเลือกตั้ง 
  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint 
3. การบรรยายในชั้นเรียน 
4. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  

การวัดผลและประเมินผล 
 
1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม 
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. ตรวจค าถามท้ายบท 
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
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บทที่ 4 
การเลือกตั้ง 

 
 

 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายค าว่าการเลือกตั้ง หมายถึง การเลือก

บุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนตนในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น  

วิสุทธิ์ โพธิแท่น ให้ความหมาย การเลือกตั้ง ว่าการที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจ านวนหนึ่ง
จากหลาย ๆ คน หรือเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจ านวนหนึ่งจากบัญชี
รายชื่อหลาย ๆ บัญชีเพ่ือให้ไปกระท าการอันหนึ่งอันใดแทนตน 

Devid Butler ให้ความหมาย การเลือกตั้ง ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้แก่
สามัญชนโดยทั่วไปและการมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมทั่ว ๆ ไปในกิจการสาธารณะ การเลือกตั้งครั้งนี้ได้กลายเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลเมือง  

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ให้ความหมาย การเลือกตั้ง ว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมือง
และการปกครอง เพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนในการปกครองประเทศ 
เจตจ านงดังกล่าวปรากฏอยู่ในลักษณะของการเรียกร้อง (Demand) หรือสนับสนุน (support) ต่อการตัดสินใจ
ทั้งหลายในระบบการเมือง 

พิมลจรรย์ นามวัฒน์ ให้ความหมาย การเลือกตั้ง ว่าการที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการ
ออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นของตนเองโดยอิสระว่าจะเลือกผู้ใดเป็นผู้แทนของตนเข้าไปใช้อ านาจ
อธิปไตยบริหารกิจการของประเทศ ผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งนั้นจะเป็นผู้สมัครใจเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชน
เลือกและผู้ที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้เข้าร่วมเป็นคณะ
บุคคลด าเนินการบริหารและปกครอง 

ในที่นี้ การเลือกตั้ง ว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง (participation) อันเป็น
กลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้องหรือสนับสนุนให้มี
การกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองหรือการ
ตัดสินใจในโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชน
ทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบาย และวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับตน ด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือก
ให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะน าอุดมการณ์และนโยบายในการ
บริหารประเทศ และท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึง
เป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองปกครองของประชาชนนั่นเอง 

กล่าวโดยภาพรวม การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่งซึ่งหมายถึงกิจกรรมทางการเมือง
ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ด้วยการไปออกเสียง
เลือกตั้งผู้แทนของตนเพ่ือท าหน้าที่ในรัฐบาลเป็นกลไกแสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง  และ

1. ความหมายของการเลอืกตั้ง 

ภาพ ตัวอย่างบัตร
เลือกตั้ง 
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สนับสนุนให้มีการปฏิบัติจัดท า หรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง และการตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน การที่ประชาชนเลือกผู้แทน หรือกลุ่มทางการเมืองหรือพรรค
การเมืองที่มีอุดมการณ ์และนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของตน ก็เพราะประชาชนเชื่อว่าผู้แทนที่ตน
เลือกไปใช้อ านาจอธิปไตยนั้นจะใช้อุดมการณ์ที่ประกาศเป็นแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติ และบริหารรัฐ
กิจในท านองเดียวกันเพ่ือเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง ประชาชนไม่เลือกผู้แทนที่มีอุดมการณ์ และ
นโยบายที่เป็นกิจกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและบ าบัดความต้องการของตนเองเช่น
การเลือกรัฐบาลที่มีอุดมการณ์และนโยบายอนุรักษ์นิยมหรือรัฐบาลที่มีอุดมการณ์และนโยบายก้าวหน้าตาม
แนวทางสังคมประชาธิปไตย หรือเสรีประชาธิปไตย หรือเสรีนิยม เป็นต้น ดังนั้นการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่สังกัดในกลุ่มอุดมการณ์หรือพรรคการเมืองหนึ่งนั้นเท่ากับว่าประชาชนได้มอบอ านาจอธิปไตยของตน
ให้ผู้ที่ตนเลือก และให้ความชอบธรรมแก่ผู้ที่ตนเลือกในอันที่จะใช้อ านาจการปกครองให้ห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 การเลือกตั้งมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับสิทธิ สิทธินั้นเป็นแนวความคิดที่ส าคัญในทางรัฐศาสตร์
กล่าวคือ เมื่อมนุษย์เกิดมาย่อมมีสิทธิตามธรรมชาติติดตัวมาด้วย สิทธิตามธรรมชาติที่ส าคัญประการหนึ่งคือ
สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิที่จะแสวงหาความสะดวกสบายหรือสิทธิที่จะด ารงชีวิต
ตามธรรมชาติบางส่วน คือสิทธิที่จะกระท าการใด ๆ ได้ตามอ าเภอใจและยอมตนอยู่ภายใต้รัฐบาลหรือการ
ปกครองที่ตนได ้ตัดสินใจเลือกแล้ว ดังนั้นสิทธิใน 
 การเลือกรัฐบาลผู้ปกครองจึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐใน
อารยประเทศได้ให้การรับรองว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นเจตจ านงของประชาชนที่ให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่ชอบธรรม ดัง
ปรากฏในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชน 21 (1) ว่า “เจตจ ำนงของประชำชนย่อมเป็นมูลฐำนแห่งอ ำนำจ
รัฐบำลของผู้ปกครอง เจตจ ำนงดังกล่ำวต้องแสดงออกโดยกำรเลือกตั้งอันสุจริต” การเลือกตั้งจะมีความหมาย 
และถือว่าเป็นฐานที่มาความชอบธรรมในอ านาจของ รัฐบาลและผู้ปกครองนั้นจะต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์
ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 

กระบวนการเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งในแนวทางแบบประชาธิปไตยนั้น จ าเป็นต้องมีลักษณะ
ส าคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้  

 
1. การเลือกตั้งที่เป็นอิสระเสรี (Free Election)  
หมายถึง การแสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปอย่างอิสรเสรีปราศจาการบีบบังคับข่มขู่

ด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้อามิสสินจ้างหรือการให้อิทธิพลบีบบังคับ โดยมีรากฐานมาจากความเชื่อ
ที่ว่า สิทธิในการมีส่วนร่วมใช้อ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทุกคน ซึ่งการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นผล
ของการต่อสู้และวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองอันยาวนาน ในเมื่อประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิก็ย่อมข้ึนอยู่
กับการวินิจฉัยของประชาชนเองว่าตนเองต้องการจะใช้สิทธิของตนมากน้อยเพียงใด  

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และสมัครใจ ผู้ใดจะมาชักจูง 
กดขี่ บังคับหรือใช้อิทธิพลกดดันให้ผู้หนึ่งผู้ใดเลือกหรือไม่เลือกผู้ใดจะกระท ามิได้ ทั้งนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อม
สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเพ่ือที่จะเลือกหรือไม่เลือกผู้หนึ่งผู้ใดก็ย่อมท าได้ องค์การของรัฐจึงไม่ควรแทรกแซง

2. หลกัเกณฑ์การเลอืกตั้งทีเ่ป็นประชาธิปไตย 
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หรือสั่งการให้ประชาชนต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้งนี้ยังรวมความไปถึงการที่
ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองตามใจชอบอีกด้วย  
 แนวคิดการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 

1) การเลือกตั้งควรเป็นสิทธิ โดยถือหลักว่าบุคคลควรจะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช่
สิทธิในการเลือกตั้งและมีอิสระที่จะเลือกหรือไม่เลือกใครก็ได้ หมายความว่าผู้ใดจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ไป
ก็เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล มักจะพบเห็นในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านประชาธิปไตยสูง  

2) การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ โดยถือหลักว่าประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการไปออกเสียงเลือกตั้ง ฉะนั้น
ประชาชนจึงถูกบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากผู้ใดจะละเมิดหน้าที่นั้นจะถือว่ามีความผิด ประเทศที่ถือหลักนี้
เชื่อว่าการบังคับคนไปใช้สิทธิย่อมไม่ขัดกับหลักอิสระในการเลือกตั้ง เนื่องจากบังคับให้ไปใช้สิทธิเท่านั้น แต่มิได้
บังคับว่าจะต้องเลือกผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ประเทศที่บังคับให้ประชาชนมีหน้าที่ในการออกเสียงเลือกตั้งเช่น 
ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา ออสเตรีย เบลเยียม ลักเซมเบอร์ เม็กซิโก อิตาลี และประเทศไทย เป็นต้น ซึ่ง
จุดประสงค์ของการก าหนดให้การออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน มีดังนี ้

  1.1 เพ่ือให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนการบังคับให้ประชาชนไปเลือกตั้ง  ก็เพ่ือเป็นการ
ฝึกฝนให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในทางปฏิบัติและท าให้ประชาชนมีความรับผิดชอบทางการ
เมืองมากขึ้น  

  1.2 ให้ประชาชนมีความสนใจเรื่องการเลือกตั้ง กรณีประเทศไทยถือการเลือกตั้งเป็น สิทธิ มาตั้งแต่
การเลือกตั้งครั้งแรก (พ.ศ. 2476) ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันน้อยมาก ไม่มีความ
ตื่นตัวทางการเมืองกลายเป็นปัญหาของระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนานและต่อเนื่อง ผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง
จึงมีลักษณะเป็นผู้แทนของคนส่วนน้อย  

  1.3 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองที่ถือหลักการปกครองด้วยเสียงข้างมาก (Majority Rule, Minority Right) ฉะนั้นเพ่ือให้เกิดหลักการ
ปกครองด้วยเสียงข้างมากจึงต้องบังคับให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนไม่
ค่อยมีจิตส านึกทางการเมือง 

  1.4 เป็นหน้าที่ของประชาชน (Civil Duty)ตามหลักการเลือกตั้งที่ถือหลัก หน้าที่ นั้น มีความเชื่อว่า
เป็นหน้าที่ของพลเมืองดี ทุกคนที่จะต้องไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปรียบเสมือนเป็นหน้าที่ของประชาชนเช่นเดียวกับ
หน้าที่อ่ืน ๆ เช่น หน้าที่การรับราชการทหาร การเสียภาษี การศึกษา ฯลฯ นั่นเอง การบังคับให้ประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้งต้องมีกฎหมายก าหนดโทษไว้ส าหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การก าหนดโทษมีตั้งแต่การว่ากล่าว
ตักเตือน การประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิให้สาธารณชนได้รับทราบ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามระยะเวลาที่
ก าหนดและการปรับ เป็นต้น 

 
2. การเลือกตั้งตามก าหนดเวลา (Periodic Election) 
หมายถึง การจัดให้มีการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา เช่น 3 ปี 4 ปี 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมี

โอกาสตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปกครองว่าได้หรือไม่ได้ ปฏิบัติไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการพิจารณาความชอบธรรมในการใช้อ านาจของผู้ปกครองและเป็นเงื่อนไขเพ่ือให้ประชาชนมี
โอกาสสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครองได้โดยสันติวิธี ผู้ปกครองที่ใช้อ านาจโดยชอบธรรมในระหว่างที่อยู่ใน
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อ านาจเมื่อครบวาระแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและได้รับเลือกเข้ามาใหม่  โดยมี
ลักษณะที่ส าคัญ คือ  

     1.1 ต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน ของการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนฯ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบผู้แทนได้  

     1.2 เมื่อการด ารงต าแหน่งครบตามก าหนดระยะเวลาก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  
1.3 การก าหนดระยะเวลาไม่ควรจะสั้นหรือนานเกินไป  

 
3. การเลือกตั้งอย่างแท้จริงและยุติธรรม (Genuine Election)  
หมายถึง การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปราศจากการ

ครอบง าและเล่ห์ทางการเมือง ปราศจากการใช้อิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม 
เช่น นักการเมืองหรือข้าราชการที่อยู่ในต าแหน่งจะใช้อ านาจหน้าที่ของตนเพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนสนับสนุน  
หรือใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ของราชการในการหาเสียงไม่ได้ หรือผู้ที่มีก าลังทางเศรษฐกิจเข้มแข็งกว่าใช้เงินทอง
ทุ่มเทหาเสียง หรือซื้อคะแนนเสียงเพ่ือตนเองหรือสนับสนุนผู้สมัครที่ตนสนับสนุน นอนจากนี้การต่อสู้แข่งขัน
ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการจะต้องเป็นไปอย่างอิสรเสรีภายในขอบเขตของกฎหมาย และเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความยุติธรรมและความเสมอภาค โดยมีลักษณะส าคัญ คือ  

    1.1 ในการเลือกตั้ง ต้องมีผู้สมัครให้เลือกหลายคน  
    1.2 รัฐต้องยอมให้บุคคลที่มีความคิดเห็นต่างกันลงสมัครแข่งขันกันได้ (การเปิดโอกาสกว้าง)  

 
4. การเลือกตั้งอย่างทั่วถึง (Universal Election) 
หมายถึงให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชน ทั่วไปโดยไม่มีการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น

พิเศษเนื่องมาจากเพศ ผิว สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เงื่อนไขข้อนี้ก็เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า เมื่ออ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเลือกตั้งตัวแทน มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
 1.1 รัฐต้องให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยไม่กีดกันให้เลือก เพศ ผิวพรรณชั้นวรรณะ 
หรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ของคนท่ีแตกต่างกัน ชาย หญิงย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
 1.2 รัฐต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่าง ทั่วถึง จัดให้มี
หน่วยเลือกตั้งมากมีการประชาสัมพันธ์ บางประเทศได้ให้ความสะดวกแก่ผู้เลือกตั้งหลายวิธี เช่น การลงคะแนน
เสียงทางไปรษณีย,์ การออกเสียงล่วงหน้า, การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ  
 

5. การเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (Equal Suffrage) 
หมายถึงการมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนมีความส าคัญและได้รับความยอมรับโดยเท่าเทียมกัน 

ไม่ว่าผู้เลือกตั้งนั้นจะมีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างใด หลักการที่ใช้เป็นมาตรการในการ
ให้ความเสมอภาคก็คือ การให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงเพียงหนึ่งคะแนน (One man, 
one vote) และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน โดยมีลักษณะส าคัญ คือ   

    1.1 ทุกคนต้องมีคะแนนเสียงเท่ากัน ไม่ว่าบุคคลจะมีชาติ ชนชั้น ก าเนิดหรือฐานันดรศักดิ์ แตกต่างกัน 
    1.2 น้ าหนักของคะแนนเสียงของแต่ละบุคคลย่อมเท่ากัน การนับคะแนนเสียงของทุกคนย่อมเท่ากันเสมอ  
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   เพ่ือให้ทุกคนมีความเสมอภาคอย่างแท้จริง บางประเทศยึดหลัก One man one vote แต่ในทาง
ปฏิบัติ บางประเทศอาจมีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละเขตมี ส.ส.ได้หลายคน เขตการเลือกตั้งที่เล็กมี ส.ส.น้อย
ย่อมท าให้ประชาชนในเขตนั้น มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าเขตใหญ่ แต่ก็ถือว่าประชาชนในแต่ละเขตต้องมีสิทธิ
เสมอภาคกัน 

 
 
 
 

การพิจารณาแบ่งประเภทของการเลือกตั้งนั้นอาจใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น ลักษณะที่มา
ของการจัดการเลือกตั้ง การก าหนดเขตการเลือกตั้ง วิธีการคิดคะแนน เป็นต้น แต่ในที่นี้จะแบ่งประเภทของ
การเลือกตั้งโดยถือหลักเกณฑ์ตามลักษณะที่มาของการจัดการการแบ่งประเภทของการเลือกตั้งตามที่มาของการ
เลือกตั้งนั้นในที่นี้ขอแบ่งเป็น 3 ประเภท  

 
1. การเลือกตั้งทั่วไป (General – Election) 

 การเลือกตั้งทั่วไป หมายถึง การเลือกตั้งที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศมาลงคะแนนเสียงพร้อม 
ๆ กัน การเลือกตั้งทั่วไปมี 2 กรณี คือ ครบวาระที่จะต้องมีการเลือกตั้ง และยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการ
เลือกตั้งทั่วไปนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดกระแสความคิดทางการเมืองของประชาชนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับระบบพรรคการเมืองของประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น ประเทศในระบบสองพรรคการเมือง การ
เลือกตั้งทั่วไปจะเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นเครื่องชี้วัดว่า ประชาชนยังคงสนับสนุนรัฐบาลเดิมอีกหรือไม่ 
ส าหรับประเทศที่เป็นระบบหลายพรรคการเมือง ลักษณะการจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสม ผลการเลือกตั้ง
ทั่วไปไม่อาจชี้วัดได้ชัดเจนว่า ประชาชนต้องการรัฐบาลเดิมหรือรัฐบาลใหม่ได้ เพราะการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยู่กับ
การรวบรวมเสียงข้างมากของพรรคการเมืองต่าง ๆ หลังจากการเลือกตั้งได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง
ทั่วไปก็ยังเป็นภาพสะท้อนความคิดเห็นวัฒนธรรมทางการเมือง และแนวโน้มของกระแสความคิดทางการเมือง
ของประชาชนในประเทศหรือในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ความแตกต่างของจ านวน ผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองกับชนบทปริมาณและลักษณะการซื้อสิทธิ ขายเสียงในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ความนิยมพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครกับส่วนภูมิภาคอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

2. การเลือกตั้งซ่อม (By – election)  
ในกรณีที่ผู้แทนขาดจากสมาชิกภาพ เช่น ตาย ลาออก หรือเพราะเหตุอ่ืน ๆ ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมให้

ได้ผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งซ่อมนี้อาจจะมีความส าคัญไม่เท่ากับการเลือกตั้งทั่วไป อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง
ซ่อมในเขตการเลือกตั้งที่ประชาชนมีความสนใจทางการเมืองอยู่บ้างแล้ว การเลือกตั้งซ่อมก็จะเป็นเครื่องมือใน
การวัดความนิยมพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือรัฐบาลได้ 

 
 3. การเลือกตั้งซ้ า (Re Election)  

หมายถึงการเลือกตั้งที่จัดให้มีขึ้นในเขตเลือกตั้งใดเลือกตั้งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเกิดจากการ
ฟ้องร้องต่อศาลว่ามีการเลือกตั้งโดยมิชอบ เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าศาลมีค าพิพากษาว่าเขต
การเลือกตั้งใดมีการเลือกตั้งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะมีค าสั่งให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะ และให้มีการ

3. ประเภทและสิทธิของการเลอืกตั้ง 
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จัดการเลือกตั้งใหมใ่นระยะเวลาที่ศาลก าหนด ผู้แทนคนใดได้รับเลือกตั้งก่อนศาลจะสั่งให้มีการเลือกตั้งนั้นเป็น
โมฆะ จะพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ทั้งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อกิจการ
ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นั้นได ้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สิทธิในการเลือกตั้ง  
ความส าคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งมีเพียงใดและมีความหมายแค่ไหนต่อระบอบการ  ปกครอง

ประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณาก็คือ หากเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นเครื่องก าหนดที่มาของ
ขอบเขตและองค์กรของอ านาจทางการเมืองได้อย่างแท้แล้ว สิทธิในการเลือกตั้งนั้นก็มีความส าคัญทางการเมือง 
แต่ถ้าการเลือกตั้งเป็นไปในทางหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ ผูกขาดหรือยุติธรรมแล้ว ความส าคัญของสิทธิใน
การเลือกตั้งก็หมดไป 
 ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะให้สิทธิในการเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในสังคมเปิด  
(Open Society) ดังเช่นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ก็มิใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งได้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะมีเสียงได้หนึ่ง
เสียงแต่ละเสียงมีความส าคัญเท่ากัน ความเท่าเทียมกันของสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง         
ในระบอบประชาธิปไตย 
 ตรงกันข้ามในสังคมปิด (Closed Society) ที่มีอ านาจทางการเมืองให้สิทธิในการเลือกตั้งก็จริงอยู่     
แต่ได้มีการน าเอาวิธีการหลายอย่างมาใช้เพ่ือจ ากัดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง จนท าให้ระบบการเลือกตั้งไม่มี
ความหมาย โดยการให้พรรคการเมืองที่มีอ านาจในประเทศเข้าควบคุมหรือใช้อิทธิพลเหนือการเลือกตั้ง ดังเช่น
สหภาพโซเวียตเป็นชาติที่มีระบบการเลือกตั้งที่มีหลักเกณฑ์ มากมาย และผู้ที่จะมีอ านาจบันดาลให้การเลือกตั้ง
เป็นไปในทางใดทางหนึ่งนั้นก็คือ พรรคคอมมิวนิสต์ และต าแหน่งต่าง ๆ ในพรรคนั้น ประชาชนหรือมวลชนไม่มี
โอกาสจะเข้าควบคุมโดยการเลือกตั้งได้ การเลือกตั้งในสังคมปิดจึงคงอยู่เพียงรูปแบบหามีความหมายที่แท้จริง
แต่อย่างใดไม ่ 

 สิทธิในการเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้ง 

1. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เช่น เกี่ยวกับอายุ สัญชาติ ความรู้ ถ้าเป็นต าแหน่ง

ส าคัญ เช่น ต าแหน่งประธานาธิบดีหรือต าแหน่งตุลาการ ก็มักจะก าหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ        
ในอดีตได้ก าหนดคุณสมบัติในทางทรัพย์สินเงินทองไว้ด้วย แต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกไปเพราะเหตุว่าขัดกับหลัก
ประชาธิปไตย 
 2. สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง  

การให้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ในแนวปฏิบัติแล้วแม้ในประเทศที่ประชาธิปไตยมีรากฐานมนคง   
ก็ยังไม่อาจให้ประชาชนทุกคนในประเทศใช้สิทธินี้ได้ บุคคลหลายประเภทอาจจะต้องถูกจ ากัดสิทธิในการออก
เสียงเลือกตั้ง เช่น เยาวชน คนต่างด้าว ผู้ที่ต้องโทษจ าคุก ผู้วิกลจริต เป็นต้น  ผู้ที่ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้อง
มีคุณสมบัติเป็นพิเศษ เช่น สัญชาติ อายุ ภูมิล าเนา ชื่อในทะเบียน เป็นต้น ส่วนที่ผู้ที่จะใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งต้องมีสัญชาติของประเทศนั้น นับเป็นสิ่ง จ าเป็น เพราะผู้มีสัญชาติย่อมมีความผูกพันเป็นพิเศษต่อ
ประเทศของตน คือ มีความรักและความภักดี ตลอดจนมีภาระหน้าที่ที่จะรับใช้ประเทศชาติ เพราะฉะนั้นจึง
ควรได้รับสิทธิพิเศษที่จะออกเสียงเลือกตั้ง เพ่ือจะมสี่วนในการก าหนดแนวนโยบายในการปกครองประเทศของตน 
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4. เขตเลอืกตั้ง 

 ประเด็นที่เป็นปัญหาส าหรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง คือ อายุ บางประเทศถือว่าอายุ 18 ปี เป็น
อายุที่เหมาะสมที่บุคคลมีความสามารถบริบูรณ์ แต่บางประเทศก าหนดอายุ ขั้นต่ าไว้ถึง 25 ปี วิธีการดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือเกี่ยวกับอายุข้อหนึ่งว่า ถ้าอายุสูงก็อาจจะมีความคิดที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ตามอายุ 
การมีอายุน้อยก็อาจจะมีความเฉลียวฉลาดและมีสติปัญญาพอควรแก่การตัดสินใจในทางการเมืองได 
 ส่วนเรื่องภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งตามระยะเวลาที่ก าหนดก็ดี หรือการที่จะต้องมีชื่อในทะเบียนผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็ดี ก็เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในฐานะที่ควรจะ
ทราบความเป็นไปในการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนโยบายพรรคการเมือง ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าผู้ที่ใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ถูกต้อง ส่วนการใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ผู้ท าการเลือกตั้งจะต้องใช้สิทธิของตนได้อย่าง
อิสรเสรี ปราศจากการบีบบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น 

การใช้สิทธิในการเลือกตั้งถือเป็นการมีส่วนร่วมในการปกครองหรือการบริหารประเทศที่ส าคัญที่สุด 
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการสรรหาผู้ปกครองหรือรัฐบาลโดยสันติวิธีและก าหนดขอบเขตของอ านาจบริหาร 
ซึ่งถือเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความพอใจของประชาชนกับพฤติกรรมของรัฐบาลนอกจากนั้นการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของประเทศ มีความเชื่อมั่น และศรัทธาใน
ความสามารถของตนเองและเพ่ือนมนุษย์ว่าสามารถตัดสินใจเลือกรัฐบาล เลือกรูปแบบการปกครอง 
วิธีด าเนินการปกครองระบบเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์ของตนเองได้ การเลือกตั้งจะน าไปสู่ความพยายามของ
ประชาชนที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท าของรัฐบาล ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้มีบูรณาการ
ภายในระบบการเมืองของชาติ และระดมประชาชนเข้าร่วมในระบบการเมืองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
ประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นรัฐเดี่ยว หรือสหพันธรัฐ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วม  

 
เขตเลือกตั้ง คือ เขตพ้ืนที่ในประเทศซึ่งแบ่งขึ้นเพ่ือความสะดวกในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร การแบ่ง

เขตเลือกตั้งจัดโดยพิจารณาลักษณะกายภาพของภูมิศาสตร์ และประชากรของประเทศเป็นเกณฑ์ในการจัดการ
เลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้แทนที่ได้รับเลือกนั้นมีความเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างยุติธรรมทั้งด้านจ านวนประชากร
และเขตพ้ืนที่ การแบ่งเขตพ้ืนที่และประชากรในการเลือกตั้งนั้นเป็นความจ าเป็นในการบริหารการเลือกตั้งให้
เกิดความยุติธรรมต่อประชาชนกล่าวคือ สัดส่วนของประชากรเหมาะสมกับจ านวนผู้แทนที่พึงจะมี ยุติธรรมต่อ
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งอาจมีการก าหนดแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ 

แบบรวมเขต (Multimember Constituency)  
หมายถึง การก าหนดเขตการปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎรได้ตามจ านวนที่ก าหนดให้มีได้ในเขตนั้น ๆ 
 
แบบแบ่งเขต (Single-member Constituency)  
หมายถึง การแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีผู้แทนราษฎรได้เพียงคนเดียว ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่

ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพียงคนเดียว จากผู้สมัครรับเลือกจ านวนหลายคน การแบ่งเขตพ้ืนที่
ค านึงถึงจ านวนประชากรที่ใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการให้มีผู้แทนราษฎรได้ 1 คน ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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ข้อดีของเขตเลือกตั้งแบบนี้คือเอ้ืออ านวยต่อการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ได้รับการเลือกตั้งและ
ประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเพราะเขตเลือกตั้งมีขนาดเล็กกว่า ส่วนข้อเสียคือ อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะ
ถ้าถูกน าไปใช้เป็นกลวิธีในการเอาชนะคู่แข่งในการเลือกตั้ง โดยพยายามก าหนดเขตเลือกตั้งให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้หนึ่งมีคะแนนนิยมมากท่ีสุดโดยตัดส่วนที่เป็นพื้นที่ซ่ึงเป็นเขตคะแนนเสียงของผู้อ่ืนออกไป
จากเขตเลือกตั้ง 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 
 
1. การเลือกตั้งมีความหมายส าคัญอย่างไร 
2. การเลือกตัง้ที่เป็นประชาธิปไตยมีกี่ลักษณะ จงอธิบาย 
3. การเลือกตั้งมีก่ีประเภท จงอธิบายโดยละเอียด 
4. การเลือกตั้งที่เป็นสิทธิและการเลือกตั้งที่เป็นหน้าที่ มีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 
5. เขตเลือกตั้งคืออะไร สามารถแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 
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เอกสารอ้างอิงบทที่  4 
 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, รัฐศาสตร์ พัฒนาการและแนวการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2524. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, 2553. 
ลิขิต  ธีระเวคิน. การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 
สุขุม นวลสกุล และวิศิษบ์ ทวีเศรษฐ, การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ราค าแหง,  

2541. 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สุนทรออฟเซ็ท, 2537. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5  
การบริหารราชการแผ่นดิน 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 

1. ความหมายและความส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน 
2. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
3. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
4. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

  
วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการบริหารราชการไทยได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หลักการบริหารราชการส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
3. น าความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint 
3. การบรรยายในชั้นเรียน 
4. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  

การวัดผลและประเมินผล 
 
1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม 
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. ตรวจค าถามท้ายบท 
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 59 - 
 

 
รายวิชา GEN 1144 การเมืองการปกครองของไทย  
 

บทที่ 5 
การบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 

 
 ทุกประเทศจะต้องจัดการเรื่องระเบียบการปกครอง การบริหารงานระหว่างรัฐกับประชาชน เพ่ือให้
เกิดความสงบสุขและความสะดวกให้แก่ประชาชน รัฐจึงออกกฎหมายในส่วนของการปกครองเพ่ือท าการบังคับ
กับประชาชน โดยมีการก าหนดโครงสร้าง และอ านาจในทางการบริหารระหว่างรัฐกับประชาชนออกมาใน
รูปแบบกฎหมายหรือนโยบายในการบริหารประเทศ  
 ทวี ทองสว่าง (2546: 254) ได้ให้นิยามความหมายของค าว่า การบริหารราชการแผ่นดิน คือ การ
ก าหนดนโยบายจัดการปกครองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การ
ต่างประเทศ ให้ไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้บังเกิดผลจะเป็นจริงได้นั้น 
ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมมารองรับ 
 เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์ (2552: 204) นิยามค าว่าการบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การก าหนด
นโยบายในการปกครองว่า จะจัดการปกครองประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไร ใช้วิธีการใด จากนั้นมีการ
ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติ มีการบังคับการใช้นโยบายเป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้นโยบายบังเกิดผลที่เป็น
จริง 
 โดยทั่วไปหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถแบ่งออกได้ 2 แนวทาง คือ  

1. หลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization) 
2. หลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) 

 
1. หลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization)  
 หมายถึง หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมอ านาจในการปกครองไว้ให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนกลาง โดยขึ้นต่อกันตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการปกครองตลอดทั่วทั้งอาณาเขตของ
ประเทศ มีความหมายได้ 2 ทาง คือ  
 1. หลักการรวมอ านาจในทางการเมือง คือ การเป็นรัฐเดี่ยว เนื่องจากต้องมีเอกภาพและความเป็น
ปึกแผ่นในการปกครอง ดังนั้นรัฐเดี่ยวจึงต้องรวมอ านาจในทางการเมือง (ศูนย์รวมอ านาจอธิปไตย เอกภาพใน
การใช้อ านาจ) เช่น มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพียงแห่งเดียว และมีรัฐบาลเดียว โดยที่ประชาชนทั้งชาติอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญและระบบกฎหมายเดียวกัน อันแตกต่างจากรัฐรวม 

2. หลักรวมอ านาจทางการปกครอง อันเป็นหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการ คือ การจัดระเบียบ
การปกครองโดยให้รัฐแต่ผู้เดียวในการด าเนินการปกครองและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่หรือ
ข้าราชการส่วนกลางตามการบังคับบัญชา  ลักษณะส าคัญของหลักการรวมอ านาจการปกครอง 

1. มีการรวมก าลังทหารและก าลังต ารวจขึ้นต่อส่วนกลางมีความส าคัญต่อเอกภาพ และความรวดเร็ว
ในการสั่งการ รวมทั้งลดการเสี่ยงต่อการแตกแยกของรัฐ 

1. ความหมายและความส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน 
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2. มีการรวมอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลางอ านาจสูงสุดในการวินิจฉัยสั่งการทั่วประเทศ 
อยู่ที่ศูนย์กลางของประเทศ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระบบการบังคับบัญชา อ านาจบังคับบัญชา คือ การสั่งการ
รวมทั้งการแก้ไขเพิกถอนการกระท าของเจ้าหน้าที่ในองค์กรโดยขึ้นต่อกันตามล าดับชั้น (Hierarchy) 
เจ้าหน้าที่ผู้มีต าแหน่งสูงกว่ามีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา มีอ านาจในการสั่งการ การลงโทษ และการ
ให้คุณความดีตามล าดับชั้น  

อย่างไรก็ตาม ผลของการรวมอ านาจส่งผลให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็น ไม่สามารถด าเนินการได้ผลดี
ทั่วถึงทุกท้องที่, เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยสั่งการ, ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย, ไม่ตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้มีการพัฒนาการท างานของรัฐให้ตอบสนองกับ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ให้มากขึ้น โดยใช้ “หลักการแบ่งอ านาจปกครอง” (Deconcentration) ให้แก่ส่วน
ภูมิภาค เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
 “หลักการแบ่งอ านาจปกครอง” (Deconcentration) คือ หลักการที่ราชการบริหารส่วนกลาง             
มอบอ านาจวินิจฉัยสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้แทนของราชการบริหารส่วนกลาง ที่ส่งไปประจ ายังเขตการ
ปกครองต่าง ๆ ของประเทศ (ส่งจากส่วนกลาง เป็นบุคคลจากส่วนกลางแต่งตั้ง) ดังนั้นหลักการแบ่งอ านาจการ
ปกครอง จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักการรวมอ านาจการปกครอง ไม่ใช่ เป็นการกระจายอ านาจการปกครอง โดย
มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

1. ต้องมีราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจและท าการแบ่งอ านาจไปยังเขตอ่ืน ๆ (ภูมิภาค) 
2. ต้องมีเจ้าหน้าที่อันเป็นตัวแทนของส่วนกลาง (ส่วนกลางแต่งตั้ง โยกย้าย และมีอ านาจบังคับบัญชา)  
3. ส่วนกลางแบ่งอ านาจให้ภูมิภาคด าเนินการเฉพาะบางเรื่องบางข้ันตอน 

 

2. หลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) 
 คือ หลักการที่ส่วนกลางมอบอ านาจการปกครองบางส่วน เพ่ือท าการจัดบริการสาธารณะโดยมีความ
อิสระ และไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาของส่วนกลาง เพียงแต่อยู่ในการควบคุม  โดยมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 

1. การกระจายหน้าที่และอ านาจจากรัฐบาลกลางไปสู่หน่วยงานระดับรองลงไป 
2. การที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยมีอ านาจในการบังคับ

บัญชาอย่างเป็นอิสระ ส่วนกลางท าหน้าที่ในการควบคุม 
3. การกระจายอ านาจบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีอ านาจในการภายในเขตของตน      

ด้วยงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของตนเอง ส่วนกลางท าหน้าที่ในการควบคุม ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชา 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดโครงสร้างของการจัดระเบียบ
ราชการแผ่นดินหรือเรียกอีกอย่างว่า หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ของไทย ได้ก าหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทยแบ่งออกเป็น 3 ประการคือ 

1. การบริหารราชการส่วนกลาง 
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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การบริหารราชการส่วนกลาง ใช้หลักการรวมอ านาจ คือให้อ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัย
สั่งการขั้นสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานเหล่านี้ปรกติจะตั้งอยู่
ในส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยที่
ส่วนกลางที่มีอ านาจในการบริหารเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน จะมีลักษณะการปกครองแบบรวม
อ านาจ หรือมีความหมายว่า เป็นการรวมอ านาจในการสั่งการ การก าหนดนโยบายการวางแผน การควบคุม
ตรวจสอบ และการบริหารราชการส าคัญ ๆ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง จัดแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. ส านักนายกรัฐมนตรี 
2. กระทรวง หรือทบวงที่มีฐานะเทียบเท่า กระทรวง 
3. ทบวง สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
4. กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
การจัดตั้ง ยุบ ยกเลิก หน่วยงาน ตามข้อ 1- 4 ดังกล่าวนี้ จะออกกฎหมายเป็น พระราชบัญญัติและมี

ฐานะเป็นนิติบุคคล 
        ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้จัดแบ่ง กระทรวง และส่วนราชการที่
มีฐานะเป็นกระทรวง รวม 20 หน่วยงาน ได้แก่  

1. ส านักนายกรัฐมนตรี     11. กระทรวงมหาดไทย 
2. กระทรวงกลาโหม     12. กระทรวงยุติธรรม 
3. กระทรวงการคลัง     13. กระทรวงวัฒนธรรม 
4. กระทรวงต่างประเทศ     14. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
                                                                              เทคโนโลยี 
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    15. กระทรวงศึกษาธิการ 
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 16. กระทรวงสาธารณสุข 
7. กระทรวงคมนาคม     17. กระทรวงอุตสาหกรรม 
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชามติและสิ่งแวดล้อม  18. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  19. กระทรวงพลังงาน 
10. กระทรวงพาณิชย์     20. กระทรวงแรงงาน 

 
 ส านักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกระทรวง อยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
เปรียบเสมือนเป็นส านักงานในการบริหารราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี กิจการเกี่ยวกับ
การท างบประมาณแผ่นดินและราชการอ่ืน ตามที่ได้มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของส านัก
นายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้อยู่ภายในอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยเฉพาะ 

2. การบริหารราชการส่วนกลาง 
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ส านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบายของส านัก
นายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกันนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของส านักนายกรัฐมนตรี และจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีหรือทั้งรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติก็ได้ 

กระทรวง หมายถึง ส่วนราชการที่แบ่งออกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่สุด รับผิดชอบงานที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และติดตาม
นโยบาย และแผนการปฏิบัติราชการกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มี
ส านักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายในขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

กระทรวงหนึ่ง ๆ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบายของ
กระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ ให้มี ปลัดกระทรวงมี
หน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าในกระทรวงจาก
รัฐมนตรี โดยมีรองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการแทน การจัด
ระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 

(1) ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(3) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางทบวงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ทบวง เป็นหน่วยงานที่เล็กกว่ากระทรวง แต่ใหญ่กว่า กรม ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534 มาตรา 25 ว่าราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวง
หรือทบวง ซึ่งเทียบเท่ากระทรวงจะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเพ่ือให้มี
รัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงและมีปลัดทบวง ซึ่งรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้และมีอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม การจัดระเบียบราชการในทบวง มีดังนี้ 

(1) ส านักเลขานุการรัฐมนตรี 
(2) ส านักงานปลัดทบวง 
กรม หมายถึง เป็นส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงหรืออาจเป็นส่วนราชการอิสระ

ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงอยู่ใต้การบังคับบัญชา ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการทรวงคนใดคนหนึ่งให้
แบ่งส่วนราชการดังนี ้

(1) ส านักงานเลขานุการกรม 
(2) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกองก็ได้ 
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กรมมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรม ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง และในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่
ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การอ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ ค านึงถึงนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ปัจจุบันมีส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงหรือทบวง มี 9 ส่วนราชการมีฐานะ
เป็นกรม คือ ส านักพระราชวัง ส านักราชเลขาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถานส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและส านักงานอัยการสูงสุดอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

 
 

 
 

 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง หน่วยราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งได้
แบ่งแยกออกไปด าเนินการจัดท าตามเขตการปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการส่วนกลาง ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งออกไปประจ าตามเขตการปกครองต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคเพ่ือบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชาของ
ราชการส่วนกลางโดยมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพราะถือเป็นเพียงการแบ่งอ านาจการปกครองออกมาจาก
การบริหารส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการบริหารราชการตามหลักการแบ่งอ านาจโดย
ส่วนกลางแบ่งอ านาจในการบริหารราชการให้แก่ภูมิภาค อันได้แก่จังหวัด มีอ านาจในการด าเนินกิจการใน
ท้องที่แทนการบริหารราชการส่วนกลาง 

ลักษณะการแบ่งอ านาจให้แก่การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง การมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปประจ าปฏิบัติงานในภูมิภาค เจ้าหน้าที่ในว่าในภูมิภาคให้ อ านาจ
บังคับบัญชาของส่วนกลางโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนและงบประมาณซึ่งเป็นผลให้ส่วนภูมิภาคอยู่
ในการควบคุมตรวจสอบจากส่วนกลางและส่วนกลางอาจเรียกอ านาจกลับคืนเมื่อใดก็ได้ การจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค จัดแบ่งออกได้ ดังนี้ 

จังหวัด เป็นหน่วยราชการที่ปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคลประกอบขึ้นด้วย
อ าเภอหลายอ าเภอหลาย อ าเภอ การตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติ 

ในจังหวัดหนึ่ง ๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง และกรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชนและเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในบรรดาข้าราชการฝ่านบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ อาจจะมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือ ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคณะปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้นเรียกว่า คณะกรมการ
จังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
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มอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด รองผู้บังคับการต ารวจซึ่งท าหน้าที่
หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัดหรือผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด แล้วแต่กรณีและหัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัด กระทรวง และทบวง
ละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด และหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ โดยแบ่งส่วน
ราชการของจังหวัดดังนี้ 

(1) ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้นมี
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
จังหวัด 

(2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ 
มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  อ าเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาครองจากจังหวัด แต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือน
จังหวัด การจัดตั้ง ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงเขตอ าเภอ กระท าได้โดยตราเป็น พระราชกฤษฎีกา มีนายอ าเภอ
เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบการบริหารราชการของอ าเภอ 
นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย และให้มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่งกระทรวง
ต่าง ๆ ส่งมาประจ าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ การแบ่งส่วนราชการของอ าเภอ มีดังนี้ 

(1) ส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของอ าเภอนั้น ๆ มีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 

(2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง 
ทบวงกรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

ต าบล เป็นเขตการปกครองส่วนย่อยของอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ซึ่งอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอจะต้องดูแล
ปกครองให้เกิดความเรียบร้อย โดยมีก านันซึ่งมีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตต าบลนั้น ก านันมีฐานะ
เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย แต่ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ เพราะก านันไม่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ
แผ่นดินหมวดเงินเดือนเหมือนข้าราชการ แต่ได้รับเงินค่าตอบแทนต าแหน่งก านันตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด โดยก านันเป็นต าแหน่งผู้ปกครองต าบลขึ้นตรงต่อนายอ าเภอ  

หมู่บ้าน คือ เขตปกครองขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยหลาย ๆ ครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการในหมู่บ้านนั้น ๆ  
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 การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการปกครองโดยใช้หลักการกระจายอ านาจ  โดยรัฐมอบอ านาจให้แก่
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นบริหารงานและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
1.2 เทศบาล 
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

2. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
2.1 กรุงเทพมหานคร 
2.2 เมืองพัทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  5 
 

1. การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็นก่ีส่วน  
2.  การบริหารราชการส่วนกลาง แบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง จงอธิบาย 
3. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของหลักการรวมอ านาจ  
4. ในทรรศนะของนักศึกษา การปกครองส่วนภูมิภาคยังคงมีความจ าเป็นต่อการบริหารราชการ

แผ่นดินไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย 
5. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ จงอธิบาย 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 5 
 

กุลธน ธนาพงศธร. การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหวาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522. 
จุมพล หนิมพานชิ. ระบบราชการเปรียบเทียบ เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและ 

การบริหารการพัฒนา หน่วยที่ 1 – 7 . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. 
ผุสดี สัตยมานะ. การบริหารรัฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มงคลการพิมพ์, 2517. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6  
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 

1.  ความหมายและความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  วัตถุประสงค์และลักษณะส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  แนวคิดการกระจายอ านาจ 
 4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 5.  เทศบาล 
 6.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 7.  กรุงเทพ 
 8.  เมืองพัทยา 
  
วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 
 1.  เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายและความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และลักษณะส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวคิดการกระจายอ านาจ 
 4.  เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาท อ านาจหน้าที่และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
               (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล, กรุงเทพ, เมืองพัทยา) 
 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint 
3. การบรรยายในชั้นเรียน 
4. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  

การวัดผลและประเมินผล 
 
1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม 
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. ตรวจค าถามท้ายบท 
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
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บทที่ 6 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
นิยามความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
William V. Holloway คือ องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้           

มีอ านาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชน 

Harris G. Mongtagu เป็นหน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดโดยเฉพาะ โดยได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการ
ปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบ โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยงานส่วนกลางหรือ
ภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้
กลายเป็นรัฐอิสระใหม่ 

จรูญ  สุภาพ  หมายถึงหน่วยการปกครองซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินกิจการอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นนั้น มีวัตถุประสงค์ไปในทางที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนปกครองตนเอง ส่วนมากมักจะเป็น     
นิติบุคคลอาจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ราษฎรเลือกตั้งเข้ามา  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลา โดยมี
งบประมาณของตนเอง 

นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ หมายถึงการปกครองซึ่งราชการส่วนกลางได้มอบอ านาจในการปกครองและ
บริหารกิจการงานให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตอ านาจหน้าที่และพ้ืนที่ของตนที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมาย โดยมีอิสระตามสมควร (อยู่ภายใต้การก ากับดูแล) หรือหมายถึงการกระจายอ านาจของราชการ
ส่วนกลางเพ่ือให้ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ปกครองตนเอง 
 ดังนั้นเราสามารถสรุปความหมายและความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังนี้ 

1. เป็นการปกครองรูปแบบหนึ่งในระดับท้องถิ่น โดยรัฐกระจายอ านาจและหน้าที่ให้ท้องถิ่นบาง
ประการให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ และอีกมิติหนึ่งการปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตมาจากการปกครองมาแต่โบราณ
ที่ชุมชนมีการปกคอรงตนเองอยู่แล้ว 

2. ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมายและมีอิสระในการปกครองตนเอง  แต่ไม่ได้
หมายความว่า องค์กรดังกล่าวมีสถานะเป็นรัฐใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากยังมีหน่วยการปกครองส่วนกลางเป็นผู้
คอยก ากับดูแลเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการด้วยความเรียบร้อย 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น โดยประชาชนเป็นผู้เลือก
ตัวแทนเข้าไปท างาน 

4. เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย งบประมาณ เพ่ือบริหารกิจการตามหน้าที่ 
 
 
 

1. ความหมายและความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในด้านการเงิน บุคลากรตลอดจนระยะเวลา

ที่ใช้ในการให้บริการแก่ชุมชน และท าให้เกิดความประหยัด 
2. การปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพราะ

ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมีความแตกต่างกัน การรอบรับบริการจากรัฐบาลเพียงฝ่าย
เดียว อาจไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง มักจะเกิดความล่าช้า ผู้บริหารย่อมสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างแท้จริง 

3. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  
 

ลักษณะส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปธาน สุวรรณมงคล (2547, 4 - 5) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
1. เป็นนิติบุคคล ซึ่งเกิดข้ึนโดยอ านาจของกฎหมาย สามารถท าหน้าที่ได้ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย 

เช่น การท าสัญญา การก่อนนี้ 
2. มีอ านาจหน้าที่เฉพาะจะมีการด าเนินกิจการตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นกาลเฉพาะให้เป็น

หน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจระบุชัดเจนหรืออาจให้ท าได้ที่ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติห้ามไว้ (แตกต่างกันไปแต่ละประเทศ) 

3. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชน สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารอาจมาจากการ
เลือกตั้งทั้งทางตรงหรืออ้อมก็ได้ 

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง การริเริ่มกฎหมาย การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น การให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในท้องถิ่นใดประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือเข้มแข็ง 
จะท าให้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. มีความเป็นอิสระในการบริหารงานอย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานในขอบเขตหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระได้แก่ อ านาจในการตัดสินใจด าเนินงาน โดยที่
รัฐบาลกลางควรมีหน้าที่เพียงสนับสนุน ส่งเสริมและก ากับดูแลมากกว่าการควบคุมอย่างใกล้ชิด 

6. มีอ านาจในการจัดหารายได้และใช้จ่ายรายได้อย่างอิสระตามสมควรอ านาจในการจัดหารายได้
ภายในท้องถิ่น อย่างเพียงพอต่อการบริหาร  

7. มีการก ากับดูแลจากรัฐ การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนย่อยของรัฐ และรัฐมีกฎหมายรองรับ มิใช่อง
องค์กรอิสระเด็ดขาดจากรัฐ จึงต้องมีการก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็น 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. งานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่อ านวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชุมชน 
2. งานเกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย 
3. งานที่เก่ียวกับสวัสดิการสังคม 
4. งานที่เก่ียวกับการพาณิชย์ของท้องถิ่น (สถานธนานุบาล, ตลาด บริการเดินรถ) 
5. งานที่เก่ียวกับการเมืองการปกครอง (ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย) 
จะแตกต่างกันไปตามอ านาจหน้าที่และขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีความสามารถหรือ

ศักยภาพในการบริหารงานได้มากน้อยเพียงใด  
 

ปัจจัยท่ีเกื้อหนุนของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นกรณีที่ประวัติศาสตร์ของ

ท้องถิ่นนั้น มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อย ๆ จัดการปกครองอย่างเป็นอิสระ (ชุมชนเข้มแข็งก่อน) 
กรณีท่ีสอง การเกิดองค์การปกครองท้องถิ่น มาจากการจัดตั้งโดยรัฐ โดยการออกกฎหมายจัดตั้ง 
โดยเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน  

2. ระบบการเมือง ประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จะส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายด้านมากกว่า ประเทศที่อยู่ในระบอบอ่ืน เช่น 
คอมมิวนิสต์หรือเผด็จการ 

3. นโยบายของรัฐ นโยบายของรัฐที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันจะ
เป็นตัวสนับสนุนหรือจ ากัดบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ  

4. วัฒนธรรมทางการเมือง ในสังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (Subject Political 
Culture) แม้ประชาชนจะมีความรู้ทางการเมือง แต่จะเพิกเฉยในการเข้ามามีส่วนร่วม ในทาง
ตรงกันข้าม สังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Political Culture) 
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ  

5. ความเจริญทางเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจย่อมมีส่วนส าคัญต่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
เนื่องจากฐานะ รายได้มีเพียงพอในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม 
เพราะเห็นความส าคัญ 

6. ระดับการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ต่อชุมชน และกระตือรือร้นในการเข้ามามี
ส่วนร่วม 
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เกณฑ์ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. เกณฑ์จ านวนประชากร โดยทั่วไปจะมีเกณฑ์ข้ันต่ าของจ านวนประชากรที่จะจัดตั้งการปกครอง

ท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบขึ้นมาซึ่งไม่ได้มีการก าหนดไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ 
2. เกณฑ์ลักษณะพ้ืนที่ กรณีท่ีเป็นเขตชุมชนเมือง พ้ืนที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ประชากร

หนาแน่น มักจะมีโครงสร้างขององค์กรท้องถิ่นที่มีความซับซ้อน ส าหรับในเขตพ้ืนที่รองลงไป
โครงสร้างจะไม่ซับซ้อนมาก 

3. เกณฑ์รายได้ แสดงถึงความอิสระในการท างาน ความสามารถในการให้บริการ รวมถึงการจัดเก็บ
รายได้ การพ่ึงพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 

4. เจตนารมณ์และความเห็นของประชาชน แสดงถึงความพร้อมในส่วนของประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมทาง การเมือง ซึ่งต้องค านึงและได้รับความเห็นชอบจากประชาชนเป็นหลัก 

 
แนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
การกระจายอ านาจ คือ หลักการที่ส่วนกลางมอบอ านาจการปกครองบางส่วน เพ่ือท าการจัดบริการ

สาธารณะโดยมีความอิสระ และไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาของส่วนกลาง เพียงแต่อยู่ในการควบคุม  โดยมี
ลักษณะที่ส าคัญ คือ 

1. การกระจายหน้าที่และอ านาจจากรัฐบาลกลางไปสู่หน่วยงานระดับรองลงไป 
2. การที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยมีอ านาจในการ

บังคับบัญชาอย่างเป็นอิสระ ส่วนกลางท าหน้าที่ในการควบคุม 
3. การกระจายอ านาจบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีอ านาจในการภายในเขตของตน  

ด้วยงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของตนเอง ส่วนกลางท าหน้าที่ในการควบคุม ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชา 
 

การจ าแนกการกระจายอ านาจแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง 
1. การกระจายอ านาจตามเขตพ้ืนที่ (Decentralization by Territory) หมายถึง การมอบอ านาจให้

ท้องถิ่นจัดท ากิจการสาธารณะภายในเขตของแต่ละท้องถิ่น โดยมีการจัดตั้งองค์กรปกครองตนเองโดย
มีการเลือกตั้ง มีอิสระในการบริหารและการจัดการ มีงบประมาณของตน ซึ่งคล้ายคลึงกับการกระจาย
อ านาจทางการบริหาร ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยในสมัย ไทยรักไทย  

2. การกระจายอ านาจตามกิจการ (Decentralization by Function)หมายถึง การมอบอ านาจให้การ
จัดท าบริการสาธารณะบางประเภท ได้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละ ซึ่งรวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นด้วย 

 
ลักษณะส าคัญของหลักการกระจายอ านาจ 
1. มีการจัดตั้งองค์การขึ้นเป็นนิติบุคคล โดยมีหน้าที่ งบประมาณ และทรัพย์สินเป็นของตนเอง ไม่ขึ้น

ตรงต่อส่วนกลาง 
2. มีการเลือกตั้ง หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองอย่างใกล้ชิด 
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3. มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองได้ตามสมควร นั่นคือ อ านาจวินิจฉัยและด าเนินการได้ด้วย
งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ของตนเอง 

4. มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง  อันได้แก่ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ทรัพย์สินและเงิน
อุดหนุน 

5. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของท้องถิ่น โดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นต่อส่วนกลาง (รวมทั้ง
อ านาจบังคับบัญชา) 

ข้อดีของหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
1. ท าให้มีการสนองความต้องการเฉพาะของท้องถิ่นได้ดีขึ้นเพราะในแต่ละเขตพ้ืนที่ย่อมทราบความ

ต้องการของตนเองได้ดีที่สุด 
2. แบ่งเบาภาระของราชการบริหารส่วนกลาง เนื่องจากส่วนกลางมีภารกิจในการท างานจ านนวน

มาก ดังนั้นการกระจายอ านาจการปกครองไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นท าเอง ย่อมแบ่งเบาภาระ
ในการท างานลงไป รวมทั้งรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. การเลือกตั้งเจ้าหน้าที่จากราษฎรในท้องถิ่นเองเป็นการมอบอ านาจและเสรีภาพในการปกครอง 
เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในกิจการของท้องถิ่น 

ข้อเสียของหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
1. หากกระจายอ านาจมากเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อเอกภาพในการปกครองประเทศ 
2. ท าให้ประชาชนในท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของท้องถิ่นตนเองจนอาจละเลยประโยชน์ส่วนรวม 
3. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่สมควรได้ 
4. การกระจายอ านาจย่อมสิ้นเปลืองเม่ือเทียบกับหลักการรวมอ านาจ  

 
ความจ าเป็นที่ต้องมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโต พ้นจากการปกครองประเทศแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง  

เพราะการรวมศูนย์อ านาจน ามาซึ่งปัญหาและส่งผลกระทบส าคัญต่อสังคมไทยหลายประการ เช่น  
 - ปัญหาในการขยายช่องว่างของการพัฒนา ระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมือง และชนบท (Primate City) 
 - ส่งผลต่อโอกาสในการท างาน, การกระจายรายได้,  
 - ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 - ไม่สามารถสร้างนักปกครอง, และนักบริหารในระดับท้องถิ่นได้  
 - ท้องถิ่นขาดการเรียนรู้ และสร้างความแตกต่างระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่น 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ต้องมีการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไข
ปัญหา และสนองความต้องการของสภาสังคมได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถบริหาร จัดการตนเอง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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ในปัจจุบันประเทศไทยสามารถแบ่งรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  
 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีจังหวัดละ 1 แห่ง 

ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่และขอบเขต
ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 แต่อยู่ในชื่อที่
เรียกว่า “สภาจังหวัด” ตามพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยสภาจังหวัดดังกล่าวมีหน้าที่         
“เป็นองค์การแทนประชาชน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ คณะกรรมการจังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้บังคับบัญชา 

กระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดท าพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญ คือ  การมิให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร รวมทั้งข้าราชการส่วนภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ด้วย อันถือว่าเป็นการแยกข้าราชการส่วนภูมิภาคออกจากการบริหารส่วนจังหวัดอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น พ.ร.บ. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 จึงส่งผลให้ อบจ.เป็นหน่วยการปกครอง ส่วนท้องถิ่นอีกหนึ่งรูปแบบอย่าง
แท้จริง โดยมีจังหวัดละ 1 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีโครงสร้างดังนี้ 

1. 1 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน)   มีเกณฑ์ประชากรดังนี้ 
ประชาชนไม่เกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มีสมาชิก 30 คน 
ประชาชน 1 ล้านคน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านคน   มีสมาชิก 36 คน 
ประชาชน 1.5 ล้านคน แต่ไม่เกิน 2 ล้านคน   มีสมาชิก 42 คน 
ประชาชนเกิน 2 ล้านคน     มีสมาชิก 48 คน 

  ท าหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ คือ พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ตรวจสอบ
และควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร และให้ความเห็นชอบในการพิจารณารายจ่ายประจ าปีฝ่ายบริหาร 
 1.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และมีอ านาจในการแต่งตั้ง
รองนายกได้แต่งตั้งท่ีปรึกษา, เลขานุการ ฯลฯ โดยมีอ านาจหน้าที่หลัก คือ ควบคุมและบริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

1.3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(2)  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด      

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(3)  สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(4)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(5)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่น 
(6)  อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  เฉพาะ

ในเขตสภาต าบล 
(7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8)  จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต อบจ. และ 

กิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้ อบจ. จัดท า
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(9)  จัดท ากิจการอ่ืนๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เช่น พ.ร.บ. ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

นอกจากนี้ อบจ. อาจจัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ อบจ .     
อ่ืนนอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากองค์กรนั้นๆ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนกลางหรือ    
ส่วนภูมิภาคที่มอบให้ อบจ. ปฏิบัติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงอ านาจ
หน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ด าเนินการโดยได้รับความเห็นชอบจากฝ่าย  นิติบัญญัติ โดยการ
อนุมัติข้อบัญญัติต่างๆ เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น 
 1.4 ข้อสังเกตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ และมีอาณาเขตระดับ
จังหวัดซึ่งจะซ้อนทับในเชิงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่กับส่วนภูมิภาค (จังหวัด, อ าเภอ) ส่งผลให้เกิดปัญหาลักลั่น
ในเรื่องการท างาน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
2. เทศบาล 
เทศบาลนับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุด เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก      

4 รูปแบบ ดังนั้นเทศบาลจึงเป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยที่
เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาในเขตเมือง หรืออาจกล่าวได้ว่าในเขตที่มีความเจริญ โดยภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ได้ คือ คณะราษฎรต้องการที่จะกระจายอ านาจในการปกครองลงสู่
ประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นที่ส าคัญ คือ ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมการเรียนรู้การ
ปกครองตนเอง (ประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภา) ในปี พ.ศ. 2476 เทศบาลได้เกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยมีผลจากการพัฒนาของสุขาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2478 
เทศบาลได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก โดยท าการยกฐานะของสุขาภิบาลเดิมที่มีอยู่แล้ว จ านวน 35 แห่ง
กลายเป็นเทศบาล โดยมีเป้าหมายจะให้มีการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเดียวคือ เทศบาล และหวังว่า
จะยกต าบลทั่วประเทศ (ขณะนั้น 4,800) ต าบลให้เป็นเทศบาลทั้งหมด 

กระทั่งได้ออกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อันถือเป็นพ้ืนฐานของ เทศบาลในปัจจุบัน ซึ่งมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายคือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
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13) โดยแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลต าบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลนคร อันมีหลักเกณฑ์
ในการจัดตั้งเทศบาลทั้ง 3 ประเภทดังนี้ 

 
เทศบาลต าบล มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. มีความมีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป 
2. หนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 
3. มีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน ปีงบประมาณผ่านมา ไม่ต่ ากว่า 12 ล้านบาท 
4. ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่น 

 
เทศบาลเมือง  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือ 
2. ท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและมีรายได้เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท า

ของเทศบาลเมืองตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
3. ราษฎรอยู่กันหนาแน่นเกิน 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 

 

เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. ท้องถิ่นที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป 
2. ราษฎรอยู่กันหนาแน่นเกิน 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 
3. มีรายได้เพียงพอแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าของเทศบาลนครตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

   
การยกฐานะของเทศบาลขึ้นอยู่กับรายได้และประชากรเป็นหลัก มิได้ก าหนดให้ยกฐานะเทศบาลต้อง

ท าตามล าดับ เช่น เทศบาลต าบลอาจยกฐานะเป็นเทศบาลนครก็ได้ 
โครงสร้างของเทศบาล ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 
2.1 สภาเทศบาล 
สภาเทศบาลท าหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ โดยสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อยู่ใน

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
เทศบาลต าบล  มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน 
เทศบาลเมือง  มีสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน 
เทศบาลนคร  มีสมาชิกสภาเทศบาล 24 คน 

สภาเทศบาลจะต้องเลือกประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามมติ
ของสภา 

2.2 นายกเทศมนตรี  
ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อยู่ ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี แต่ด ารง

ต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (ด ารงต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้น 4 ปีนับจากวันพ้นต าแหน่ง) นายกเทศมนตรีมี
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อ านาจในการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยในการบริหารงาน รวมทั้งตั้งที่
ปรึกษา เลขานุการ  

 เทศบาลต าบล  มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน  2 คน 
 เทศบาลเมือง  มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน  3 คน 
 เทศบาลนคร  มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน  4 คน 
2.3 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

เทศบาลต าบล 
     (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

            (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
            (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
            (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
            (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
            (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
            (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
            (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
            (9) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
               เทศบาลเมือง  
               มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลต าบลตามข้อ(1) – (9) และมีหน้าที่เพ่ิมอีกดังนี้ 

(10) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(11) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(12) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(13) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(14) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(15) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(16) ให้มีการด าเนินการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
      เทศบาลนคร 
มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลเมืองตามข้อ (1)-(16) และมีหน้าที่เพ่ิมอีกดังนี้ 
(17) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(18) กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณะสุข 
(19) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร  โรงมหรสพและสถานบริการอ่ืน 
(20) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(21) จัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(22) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
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(23) การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
 
- มีหน้าที่อาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
     เทศบาลต าบล 
(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน   
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(9) เทศพาณิชย์ 

              เทศบาลเมือง  
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(4) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(5) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(6) ให้มีการสาธารณูปการ 
(7) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
(8) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(9) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(10) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(12) เทศพาณิชย์  

 
       เทศบาลนคร 
 อาจจัดท ากิจการอ่ืนๆ เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองตามข้อ  (1) – (12) 
 
 
 



- 79 - 
 

 
รายวิชา GEN 1144 การเมืองการปกครองของไทย  
 

2.4 ข้อสังเกตของเทศบาล 
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญ เนื่องจากในอนาคตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่จะมีมากที่สุดต่อไปคือเทศบาล นอกจากนี้ผลจากการที่เทศบาลเป็นเขตเมืองย่อมมีความต้องการ
และปัญหาที่หลากหลาย อีกทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลโดยส่วนใหญ่จะมีการศึกษา และมีความเข้าใจใน
ระบบการเมืองการปกครองค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงหวังว่าเทศบาลจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาซึ่ง
การพัฒนาประชาธิปไตยแก่ท้องถิ่นได้มากท่ีสุด 

 
3.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีชื่อย่อว่า (อบต.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยจุดเริ่มต้นนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น ต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยออกเป็นค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 222//2499 ให้จัดท าสภาต าบลขึ้นในทุกจังหวัด แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความส าเร็จ ซึ่ง
เป็นเพราะการครอบง าจากราชการในขณะที่สภาต าบลไม่มีความเข้าใจ นอกจากนี้ยังขาดรายได้ในการบริหาร 
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในขณะนั้น ส่งผลให้มีการแก้ไขและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับอบต.เรื่อยมา 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
5) มีการเปลี่ยนแปลง คือ ยกเลิกคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยเป็นอย่างสูง 
เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมากที่สุด และกระจายตัวไปยังทุกพ้ืนที่ โดยมีความ
คาดหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครองรวมทั้งเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ทางด้าน
ประชาธิปไตย เพ่ือสร้างความตระหนักและส านึกทางด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกคน โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลในปัจจุบัน มีโครงสร้างดังนี้ 

3.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน  

  - กรณีท่ีมี 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกได้ 6 คน  
  - กรณีมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน 

       ให้มีประธานสภา 1 คนและรองประธานสภา 1 คน ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาอบต. และให้
นายอ าเภอแต่งตั้ง โดยมีวาระ 4 ปี มีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับรูปแบบสภาโดยทั่วไป 

3.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยมีอ านาจในการ
แต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน 2 คน รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด้วยเช่นกัน มีวาระ
ในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี โดยท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาในเขต อบต. นั้น ๆ  

 
3.3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 - อ านาจหน้าที่ของ อบต.ต้องจัดท า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537        
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  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
          (2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
        (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
        (6) ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
        (7) คุม้ครอง  ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (8) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
        (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร 
     -  อบต.  อาจจัดท ากิจการในเขต อบต.  ดังนี้  

     (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
     (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
     (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
     (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ    สวนสาธารณะ 
     (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
     (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
     (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร์ 
     (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     (10) ให้มีการตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
     (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

           (12) การท่องเที่ยว 
           (13) การผังเมือง 
 

3.4 ข้อสังเกตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมากที่สุดในปัจจุบัน และ

กระจายตัวไปยังพ้ืนที่มากที่สุด ดังนั้น อบต.จึงถูกคาดหวังอย่างสูงว่าจะเป็นองค์กรที่น ามาซึ่งการพัฒนา
ทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่โดยส่วนใหญ่พบว่า อบต. ยังขาดการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ควรจะเป็น ยังคงติดอยู่กับรูปแบบการปกครองแบบราชการ รวมทั้งกลายเป็นเวทีในการหา
ผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่น 
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4. กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นการปกครองเฉพาะนครหลวง 

หรือเมืองหลวง ซึ่งมีปัญหาที่หลากหลาย ดังนั้นจึงได้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

4.1 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  
มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจ านวน 57 คน ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ (ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร) และควบคุมฝ่ายบริหาร 
4.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครสามารถแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ 4 คน ,เลขานุการผู้ว่าราชการ , 
ผู้ช่วยเลขานุการ, ที่ปรึกษา มีอ านาจในการบริหารงานกรุงเทพมหานคร 

4.3 เขตและสภาเขต 
 กรุงเทพมหานครมีเขต จ านวน 50 เขต มีฐานะคล้ายกับการปกครองในระดับอ าเภอ โดยแต่ละเขตจะ
แบ่งออกเป็น 2 องค์กร คือ ส านักงานเขตและสภาเขต 
 ส านักงานเขต เป็นองค์การบริหารของเขต มีลักษณะการปกครองระดับอ าเภอ เป็นหน่วยงานที่เน้นใน
ด้านการบริการประชาชน โดยการรับเอานโยบายของกรุงเทพมหานครมาปฏิบัติ แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น 
งานพัฒนาชุมชน งานทะเบียน งานรักษาความสะอาด เป็นต้น และมีผู้อ านวยการเขตเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
 สภาเขต  เป็นองค์กรที่ประชุมของเขต ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง อย่างน้อยเขตละ 
7 คน หากเขตใดประชากรเกิน 100,000 คนก็เพ่ิมข้ึน ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อ านวยการเขตหรือ ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขการบริการประชาชน
ภายในเขต หากผู้อ านวยการเขตไม่ด าเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลสภาเขตแจ้งให้ผู้ว่า ก.ท.ม. พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

4.4 อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีอ านาหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528 มาตรา 89 โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ 
ด้วยคือ 

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(5) การผังเมือง 
(6) การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก หรือทางน้ าและทางระบายน้ า 
(7) การวิศวกรรมจราจร 
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(8) การขนส่ง 
(9) การจัดให้มีและควบคุมการตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและที่จอดรถ 
(10)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(11)  การควบคุมอาคาร 
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(14)  การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(15)  การสาธารณูปโภค 
(16)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
(17)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(18)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(19)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(20)  การควบคุมความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามัยในโรงมหรสพ  และ 

สาธารณสถานอื่น ๆ  
(21)  การจัดการศึกษา 
(22)  การสาธารณูปการ 
(23)  การสังคมสงเคราะห์ 
(24)  การส่งเสริมการกีฬา 
(25)  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(26)  การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(27) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด  อ าเภอเทศบาลนคร 

หรือตามที ่คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย  
หรือตามกฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

4.5 ข้อสังเกตของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ย่อมจะประสบปัญหาในการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะปัญหาความเป็นเอกนคร (Primate City) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักในการบริหารจัดการ 
 

5. เมืองพัทยา 
เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบอ่ืนๆ อันมีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่และมีประวัติในการพัฒนาที่น่าสนใจ พัทยามีความส า คัญในเชิง
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (เกี่ยวกับชื่อเรียก) แต่มีความส าคัญในการปกครอง
ท้องถิ่นเม่ือ ปี 2502 จากการเข้ามาของทหารชาวอเมริกาเข้ามาพักผ่อน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและตากอากาศในปัจจุบัน 
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อดีตพัทยามีฐานะเป็นสุขาภิบาลนาเกลือ แต่ต่อมามีการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นสถานที ่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ 
ท ารายได้ให้แก่ประเทศจ านวนมาก แต่ก็น ามาซึ่งปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบถึงผลประโยชน์และ
รายได้ของชาติโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยว พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 
2542 ก าหนดโครงสร้างการบริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย 

 
5.1 สภาเมืองพัทยา 
ประกอบไปด้วยสมาชิก จ านวน 24 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา และให้มีประธานสภาเมืองพัทยา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน ท า
หน้าที่ด้านนิติบัญญัติและตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต เขตละ 6 คน 

5.2 นายกเมืองพัทยา 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเมืองพัทยา ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และนายก

เมืองพัทยาสามารถแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา จ านวนไม่เกิน 4 คน คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนายกเมือง
พัทยา 
 1. สัญชาติไทยโดยการเกิด 
 2. อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
 3. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

5.3 อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(3) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งทรุดโทรม 
(6) การจัดการจราจร 
(7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(8) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
(9) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(10)  การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ 
(11)  การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรศพ และสถานบริการอื่น 
(12)  การควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(13)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(14)  อ านาจหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือเมืองพัทยา 
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5.4 ข้อสังเกตของเมืองพัทยา 
เมืองพัทยา หากลองพิจารณาแล้ว ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพิเศษ เนื่องจากเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมิใช่อยู่ในเขตเมืองหลวง แต่เป็นเขตของการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น
จึงต้องมีรูปแบบเฉพาะเพ่ือให้สะดวกและคล่องตัวต่อการบริหาร ในอดีตเมืองพัทยาเคยน ารูปแบบ “ผู้จัดการเมือง” 
(City Manager) มาใช้ในการบริหารท้องถิ่น แต่พบว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่ในปัจจุบันจึงมี
รูปแบบ  ที่คล้ายคลึงกับรูปแบบเทศบาลนคร ดังนั้นในอนาคตหากการปกครองของเมืองพัทยาสามารถพัฒนา
และแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล เมืองอ่ืน ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจน ารูปแบบการปกครองพิเศษของเมืองพัทยา
มาปรับใช้ในการบริหารงานก็อาจเป็นไปได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  6 
 

1. เหตุใดจึงกล่าวว่าในอนาคต การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลจะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จงอธิบาย 

2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างโครงการในการพัฒนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลของตนขึ้นมา คนละ 
1 โครงการ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดดังนี้ (ชื่ออบต. ชื่อโครงการ, จ านวนงบประมาณ และผลที่ตอบรับจาก
ประชาชน) 

3. การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต่อการเมืองการปกครองของไทยอย่างไร จงอธิบาย 
4. หลักการกระจายอ านาจมีลักษณะเช่นไร และมีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร จงอธิบาย 
5. ในทรรศนะของนักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด น ามาซึ่งการพัฒนาการเมืองการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากที่สุด เพราะเหตุใด จงอธิบายพอสังเขป 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 6 
 

โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ, พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ:  
เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555. 

______. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, 2546.  
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: พิฆเนศพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์, 2539. 
ตระกูล มีชัย. การกระจายอ านาจ. กรุงเทพฯ: บริษัทสุขุมและบุตรจ ากัด, 2538. 
ประหยัด หงส์ทองค า. การปกครองท้องถิ่นของไทย, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2526. 
______. การกระจายอ านาจ: หลักการและองค์ประกอบที่น่าพิจารณา. เทศาภิบาล. ม.ป.พ., 2537. 
พรชัย เทพปัญญา และคณะ. การปกครองท้องถิ่นแปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สัมพันธ์พาณิชย์, 2527.  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 
องค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

 
เนื้อหาประจ าบท 
 

1.  ความหมายและลักษณะของรัฐธรรมนูญ 
 2.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 3.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 4.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 5.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 6.  องค์กรอัยการ 
 7.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 8.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  
วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 
 1.  เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายและความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
 2.   เ พ่ือให้ เข้าใจถึงบทบาท อ านาจหน้าที่  และองค์ประกอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
(คณะกรรมการการเลือกตั้ง, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, องค์กรอัยการ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint 
3. การบรรยายในชั้นเรียน 
4. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  

การวัดผลและประเมินผล 
 
1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม 
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. ตรวจค าถามท้ายบท 
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
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บทที่ 7  
องค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

 
 
 
 

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เป็นต้นมา ได้มีการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ นับตั้งแต่ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นฉบับแรก จนกระทั่งถึง“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550” ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน นับแล้วประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับในเวลาประมาณ 65 ปี (โดย
เฉลี่ยประมาณ 4 ปี กว่า ๆ) 

 
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดของรัฐ เป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งหลายในรัฐ กฎหมายใดที่

ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องถือเป็นโมฆะ กฎหมายทั้งหมดในรัฐจ าเป็นต้องเป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  โดยทั่วไปกฎหมายรัฐธรรมนูญจะบัญญัติว่าด้วย รูปของรัฐ การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย สิทธิและ
หน้าที่ของประชาชน รูปของรัฐบาลระเบียบแบบแผนของการปกครอง ซึ่งอาจแสดงลักษณะส าคัญของ
รัฐธรรมนูญดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
เนื่องจากเป็นกฎหมายพ้ืนฐานหรือหลักของกฎหมายทั้งหมดของรัฐ โดยที่กฎหมายใดจะขัดหรือแย้ง

กับรัฐธรรมนูญไม่ได้ (ถือเป็นโมฆะ) 
2. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครอง 
โดยจะวางรูปแบบและโครงสร้างของรัฐบาล การใช้อ านาจการปกครอง การแบ่งแยกอ านาจ และ

ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อ านาจ ของ องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล เช่น  
ม. 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอนัเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้ หรือ 
หมวด 9 คณะรัฐมนตรี ม. 171 องค์ประกอบของคณะรัฐมนตรี 
3. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
จะก าหนดเนื้อหาและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลและเอกชน และก าหนดขอบเขต

ของรัฐเพ่ือป้องกันการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ เช่น ม. 26 การใช้อ านาจโดยองค์กร
ของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

นอกจากรัฐธรรมนูญจะก าหนดโครงสร้างในการปกครองประเทศ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้ว 
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ยังได้ก าหนดให้มี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (Organs under the constitution) ซึ่ง
หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายโดยองค์กรของรัฐที่มีฐานะพิเศษซึ่งจะมีหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้น

ความหมายและความส าคัญของรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
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จากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอ่ืนหรือสถาบันทางการเมืองอ่ืนๆ รวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดัน
ใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคม ซ่ึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญจะมีความส าคัญต่อการการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

1. จ าเป็นที่ต้องมีองค์กรที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพ่ือเยียวยาปัญหาของประชาชน 
จากการใช้อ านาจรัฐหรือการกระท าของบุคคลและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจากการใช้ วิธีการในทาง
ศาลอาจมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการฟ้องร้องและการด าเนินคดีในศาล 

2. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกตรวจสอบเกี่ยวกับความสุจริตในการใช้อ านาจรัฐและตรวจสอบเกี่ยวกับ
การใช้อ านาจรัฐ 

3. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบที่จะลดและขจัดการซื้อเสียงและเปิดโอกาสให้
คนดี มีคุณภาพ คุณธรรมเข้าสู่ระบบการเมือง 

4. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกในการเสริมสร้างระบบการเมืองและพรรคการเมืองที่มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพ 

5. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง สามารถด ารงความยุติธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 
จากประเด็นความส าคัญดังกล่าว ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ขึ้นมาท้ังสิ้น 7 องค์กร ดังนี้  
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง    - องค์กรอัยการ 
- ผู้ตรวจการแผ่นดิน    - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  - สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  การทุจริตแห่งชาติ  
- คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทที่ส าคัญในการจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ดังนั้นจึงต้องมีกลไกให้มีการได้ มาซึ่งกรรมการการเลือกตั้งที่มี
ความสามารถและมีความเป็นกลางทางการเมือง ทั้งยังต้องมีการคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการใช้อ านาจของ ก.ก.ต. โดยมีหลักการส าคัญดังนี้ 

 
 

1. คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 229 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ

อ่ืนอีก 4 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและ
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 230  กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 205 (1) (4) (5) และ (6) 
(4) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 207 มาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 

  
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 231  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ท าหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 230 ซึ่งสมควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง จ านวนสามคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา  โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อนั้น  มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ให้น า
บทบัญญัติในมาตรา 113 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง 
ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน
ในขณะเดียวกัน 

(2) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 230 ซึ่งสมควรเป็นกรรมการ
การเลือกตั้งจ านวนสองคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้นั้น 

(3) การสรรหาตาม (1) และ (2) ให้กระท าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ท าให้ต้องมีการเลือก
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุที่ท าให้ไม่อาจด าเนินการสรรหาได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือไม่
อาจสรรหาได้ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดตาม (1) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบ
จ านวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดตาม (1) 
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(4) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาตาม (1) (2) 
หรือ (3) ซึ่งต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ  

(5) ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตาม (6) แต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด     
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม่  หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนน  
ไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการต่อไปตาม (6)  แต่ถ้ามติที่ยืนยัน
ตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่ก าหนด ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 

(6) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตาม (4) หรือ (5) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง
ต่อไป 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 232  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

กรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 209 (1) (2) (3) (5) (6) (7) และการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 230 มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 236  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 

235 วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(2) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 181 โดยค านึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และค านึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม 
ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 

(3) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงิน
โดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของ
พรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(4) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง 

(5) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
ตามมาตรา 235 วรรคสอง 
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(6) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุก
หน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ๆ 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(7) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

(9) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก

บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ตลอดจนขอให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การ
สืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคล  คณะบุคคล หรือผู้แทน 
องค์การเอกชน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย 
 
 

 
 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) เป็นสถาบันที่ให้ประชาชนน าความ

ทุกข์ของตนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมา
ร้องเรียน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีหน้าที่ตรวจสอบและท ารายงานเสนอให้มีการ
แก้ไขโดยหน่วยงานของรัฐ หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่
มีอ านาจสั่งการตรวจการแผ่นดินตาม ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 พ.ศ. 2540 ใช้ชื่อว่า 
“ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” แต่จากการใช้ชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
นั้น ท าให้มีความรู้สึกว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชน 

เท่าที่ควรนอกจากนี้ การเปลี่ยนชื่อ เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้อ านาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่สามารถเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้  จึงท าการเปลี่ยนชื่อเพ่ือให้มี
ความเหมาะสม 
 

องค์ประกอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มาตรา 242 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ

วุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ให้มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

การสรรหารและการเลือกผู้ตรวนการแผ่นดิน 
มาตรา 243  การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้น าบทบัญญัติมาตรา 206 และมาตรา 

207 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจ านวนเจ็ดคนประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคล
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกจ านวนหนึ่งคนและให้  น าบทบัญญัติมาตรา 231 (1) วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณี 

(ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน
หรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม 

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาล 

(ง) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 

279 วรรคสาม และมาตรา 280 
(3) ติดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  รวมตลอดถึง

ข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น 
(4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย 
การใช้อ านาจหน้าที่ตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียน 

เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม
หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้ 

นอกจากนี้ในมาตรา 245 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ 
เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(2) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของบุคคลใดตามมาตรา 244 (1) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
 

 
 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
รวมถึงการร่ ารวยผิดปรกติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการ
ประจ าในต าแหน่งสูง ซึ่งถือเป็นองค์กรตรวจสอบที่ส าคัญที่ท างานในเชิงรุก 
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระอีกทั้งยังจะต้องเป็นอิสระที่แท้จริง 

โดยได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาที่เป็นกลางและก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการสรรหา
ให้สูง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกการเมืองแทรกแซงได้ยาก 

ในอดีตก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ท าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของราชการ แต่การท างานของ ป.ป.ป. นั้นขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้ง
องค์กรอิสระใหม่เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการท างานมากขึ้น โดยเรียกว่า คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มาตรา 246  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 205 โดยเคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชกา รใน
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี 
หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กร
วิชาชีพตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การ
รับรองและเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา 

3. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
204 วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา 206 และมาตรา 207 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหา
จ านวนห้าคนประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา 
และอ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 วาระในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาตรา 247  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับ
แต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

การพ้นจากต าแหน่ง การสรรหา และการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้น าบทบัญญัติมาตรา 209 และมาตรา 210 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มาตรา 248  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี

อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการขาดความเที่ยงธรรม จง
ใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง
อย่างร้ายแรง เพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา 249  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ ารวย
ผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าการตามวรรค
หนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องแล้ว ให้ส่งค าร้อง
ดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือพิจารณาพิพากษา 
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กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้ 
จนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ยกค าร้องดังกล่าว 

ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวรรคสาม 
และมีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งหมด  ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ท าหน้าที่เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นการชั่วคราว  โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งได้จนกว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ตนด ารงต าแหน่งแทนจะปฏิบัติหน้าที่
ได้ หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าผู้นั้นกระท า
ความผิด 

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มาตรา 250  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจากต าแหน่ง

เสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา 272 และมาตรา 279 วรรคสาม 
(2) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275 
(3) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่

ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือข้าราชการในระดับต่ ากว่าที่ร่วมกระท าความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือที่กระท าความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นสมควรด าเนินการด้วย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

(4) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้
ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 259 และมาตรา 264 ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

(5) ก ากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 

และวุฒิสภา ทุกปีทั้งนี้ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย 
(7) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 213 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
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โดยหลักแล้วคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) มีอ านาจหน้าที่ใน
การตรวจสอบการใช้เงินของภาครัฐอย่างเป็นอิสระให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องการเงิน 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา 252  การตรวจเงินแผ่นดินให้กระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกหกคน 

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความช านาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การ
ตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอ่ืน 

การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา 204 วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา 206 และมาตรา 207 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 243 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และ
ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

การก าหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจกัษ์ และเพ่ือให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผ่นดิน ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  และมี
อ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยการด าเนินการที่
เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ  และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 

 
 

4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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มาตรา 255  พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้

และตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยง
ธรรมการแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากต าแหน่งต้องเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ประธานวุฒิสภาเป็น     
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด 

องค์กร อัยการมีหน่วยธุ รการที่ เป็น อิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐใน
ท านองเดียวกัน  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ  ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือ
กระท ากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่
ราชการ  และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 202 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 

 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้จัดตั้งขึ้นมาเนื่องจากการ
ที่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้สังคมโลกซึ่งได้มีกฎเกณฑ์และแนวทางในการ
ปฏิบัติร่วมกันนั่นคือ “กฎหมายระหว่างประเทศ” โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ดังนั้นในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือท าการดูแลใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนในดียิ่งขึ้น 

 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มาตรา 256 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและ

กรรมการอ่ืนอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

5. องค์กรอยัการ 

6. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 204 วรรคสาม มาตรา 206 มาตรา 207 และมาตรา 209 (2) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 243 

ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มาตรา 257  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท า อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการ
การแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าวเพ่ือด าเนินการ ในกรณีที่
ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

(3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค าสั่ง 
หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(4) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ เสียหายและเป็นกรณีที่
เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(5) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(6) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
(7) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอ่ืน

ในด้านสิทธิมนุษยชน 
(8) จัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อ

รัฐสภา 
(9) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

และประชาชนประกอบด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือ

เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า รวมทั้งมีอ านาจอื่นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา 258  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่ให้

ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้ 

องค์ประกอบ ที่มา อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ให้มีส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 
หมายเหตุ 
 
 (….ในขณะจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย
เกิดเหตุการณ์รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) อันมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งเป็นการรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์
การเมืองไทย ส่งผลให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เป็นอันยกเลิกและไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้นองค์กรตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องยุติบทบาทโดยปริยาย….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  7 
 

1. จงอธิบายความหมายและลักษณะส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
2. องค์กรตามรัฐธรรมนูญคืออะไร และมีความส าคัญต่อการเมืองการปกครองไทยอย่างไร 
3. องค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 มีก่ีองค์กร ประกอบไปด้วยองค์กรอะไรบ้างจงอธิบาย 
4. จงอธิบายบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
5. จงอธิบายโครงสร้างของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 7 
 
คณิน บุญสุวรรณ. รัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดบุ๊ค, 2551. 
มานิต จุมปา. ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เล่ม 1). กรุงเทพฯ:  

      ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
__________. ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เล่ม 2). กรุงเทพฯ:  

      ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่   8  
การเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 

1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2. บทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
3. จริยธรรมทางการเมือง 

 
วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งตระหนักถึงจริยธรรมทางการเมืองในสังคม  

 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint 
3. ภาพสังคมชนบทและสังคมเมือง 
4. สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
 

การวัดผลและประเมินผล 
 
1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม 
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. ตรวจค าถามท้ายบท 
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
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ภาพ การมีส่วนร่วม คือ มิติส าคัญ
ทางการเมือง 

 บทที่  8  
การเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน 

  
ด้วยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมากกว่า 70 ปีมาแล้ว 

แต่ตลอดระยะเวลาของการเป็นประชาธิปไตยท่ีผ่านมานั้นได้มีการเบียดแทรกของการเผด็จการเป็นระยะๆและ
บางครั้งด ารงอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งโดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยอ้างความ
เดือดร้อนของประชาชนและการไม่เป็นประชาธิปไตย ท าให้ในอดีตประชาชนชาวไทยแทบมิได้เข้าไปมีบทบาท
หรือไม่  มีส่วนร่วมทางการเมืองแต่อย่างใด อ านาจส่วนใหญ่ตกอยู่ในก ามือของบุคคลบางกลุ่มและอยู่ที่ฝ่าย
บริหาร และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อ านาจทางการเมืองที่ประชาชนได้รับเป็นเพียงการมีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น และ
บางครั้งการเลือกตั้งดังกล่าวก็ยังมีข้อสงสัยในความบริสุทธิ์ยุติธรรมอีกด้วย 

เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทย ท าให้ประชาชนรู้ถึงการที่ตนเองมี
สิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย โดย
ประชาชนเชื่อว่าเป็นระบอบการปกครองที่จะน าไปสู่การมีชีวิตที่สันติและสงบสุขตลอดไป การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมือง และการค านึงในฐานะความเป็นพลเมืองของประชาชนที่ควบคู่กับการตระหนักถึง
จริยธรรมทางการเมืองของผู้ปกครอง จะส่งผลท าให้ประเทศไทยมีระบบการเมืองการปกครองที่จัดว่ามีความ
เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน   
 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในการสร้าง
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความเป็นธรรมาภิบาล ตลอดจน
การบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะ
ช่วยให้มีการตรวจสอบการท างานของผู้บริหารและท าให้ผู้บริหารมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการป้องกันนักการเมืองจากการ
ก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคน
รับฟังอีกทั้งความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับ
การตอบสนอง   

การเมืองเป็นการเรื่องของการใช้อ านาจ เป็นเรื่องของ
ความสามารถที่ผู้หนึ่งปฏิบัติเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของผู้อ่ืน จึงมีข้อสงสัยว่าในสังคมหนึ่งนั้นใครคือผู้มีอ านาจ
และใช้อ านาจ ใครเป็นผู้ก าหนดนโยบายส าหรับผู้อื่น ในบางสังคมที่มีประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะหมายถึงผู้ที่
ประชาชนเลือกเข้าไปท าหน้าที่แทนตนกล่าวคือประชาชนนั่นเองที่ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวิถีการปกครอง
ของสังคมของตนโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง 
 
 
 
 

1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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1.1  ความหมาย   
การมีส่วนร่วมสามารถอธิบายได้ในหลายมิติ ดังนี้ 

1.1.1 การมีส่วนร่วมในความหมายที่แคบ คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ
โดยประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติแต่
ไม่ได้หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เนื้อหาของโครงการ 

1.1.2 การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้าง คือ การให้ประชาชนรู้สึกตื่นตัวเพ่ือทราบถึงการรับ
ความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของประชาชน ในการเข้า
ร่วมอย่างแข็งขันถึงกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเขา 

เงื่อนไขการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ 
(1) ต้องมีอิสรภาพ โดยประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความ

สมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
(2) ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ  
(3) ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกล่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมใน

กิจกรรมนั้น ๆ  
โดยสรุปแล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจของ

ประชาชนที่มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจจะเป็นการกระท าที่ถูก
กฎหมายโดยจะใช้ก าลังหรือไม่ก็ตาม จะมีผลส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้และมีอยู่ในทุกระดับของสังคมไม่ว่าจะทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ หรือการที่บุคคลจะต้องได้รับผลประโยชน์โดยการตัดสินใจ ซึ่งกระท าโดยสถาบัน
ทางการเมืองและสังคม และจะต้องร่วมในการตัดสินใจด้วย 

1.2  ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
1.2.1 การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ถูกกฎหมาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการมีส่วนร่วม

แบบปกติ และการมีส่วนร่วมแบบไม่ปกติ มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) การมีส่วนร่วมแบบปกติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่คนทั่วไปปฏิบัติ คือ การมีส่วนร่วม
ในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและเป็นการมีส่วนร่วมแบบปกติ การใช้สิทธิเลือกตั้งนับเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วม
แบบปกติที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยการวัดการตรวจสอบว่า การออกเสียงเลือกตั้งเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งในแต่ละสังคม นอกเหนือจากการใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ได้แก่ 
ประชามติ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิลงคะแนนของประชาชนเพื่อให้ความเห็นชอบต่อประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
  โดยประชาพิจารณ์เป็นอีกวิธีหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบปกติซึ่งมีความ
แตกต่างจากประชามติคือประชาพิจารณ์เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละคนที่เข้าร่วมประชุม หารือ 
แสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีการลงมติผูกพันด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด รัฐเพียงน าความคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือประกอบการตัดสินใจเท่านั้น 
 (2) การมีส่วนร่วมแบบไม่ปกติ ซึ่งแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายแต่คนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสม โดย
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการเมืองของแต่ละประเทศว่าพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางการเมืองลักษณะใด
เหมาะสมหรือผิดปกติหรือไม่ เช่น การเดินขบวนประท้วงในบางประเทศเห็นว่าเหมาะสมสามารถท าได้แต่บาง
ประเทศถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยทั่วไปฝ่ายที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบไม่ปกติเห็นว่า การมี
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ส่วนร่วมแบบปกติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการผลักดันหรือเรียกร้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของ
รัฐบาลหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ 

1.2.2 การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย ในการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบใดก็ตามที่
ถูกจัดเป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ผิดกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับนิยามหรือการให้ความหมายของระบอบการเมือง
การปกครองในแต่ละประเทศ  ประเทศที่ปกครองในระบอบเผด็จการมักจะไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อเทียบกับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เช่น การ
จัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตยให้สิทธิ เสรีภาพ แก่ประชาชนในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง
ได้ แต่ประเทศเผด็จการไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืนใด นอกเหนือจากพรรคของรัฐบาล 
  “อารยะขัดขืน” (Civil Disobedience) อาจถูกตีความว่าเป็นพฤติกรรมการแสดงออกทาง
การเมืองที่ผิดกฎหมาย เพราะบางกรณีเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพ่ือแสดงให้เห็นความอยุติธรรมของ
กฎหมายฉบับนั้น หรือการต่อต้านการใช้อ านาจของผู้ปกครองประเทศ เนื่องจากขาดความชอบธรรม ในที่นี้
การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่นับว่าผิดกฎหมายและสร้างความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
คนทั่วไปมากท่ีสุดคือ การก่อการร้าย (Terrorism) ซึ่งเป็นการใช้ความรุนแรงเพ่ือท าลายความชอบธรรม ข่มขู่ 
คุกคาม สร้างความหวาดกลัวให้กับฝ่ายรัฐบาล ด้วยเห็นว่า การมีส่วนร่วมในรูปแบบปกติที่ถูกกฎหมายไม่
สามารถกดดันรัฐบาลหรือผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องหรือความต้องการของตนหรือกลุ่มได้  
 

 
 
 
 

1.3 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 3 ระดับ คือ  

1.3.1 ระดับต่่าหรือกลุ่มผู้ดู ซึ่งได้แก่การให้ความสนใจต่อข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การถกเถียงปัญหาทางการเมือง การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การพยายามชักจูงให้ผู้อ่ืนเห็นด้ วย
กับจุดยืนทางการเมืองของตน การเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์และการร่วมชุมนุมทางการเมือง   

 ภาพ มหาตมะ คานธี ผู้น าอินเดียท่ีต่อสู้แบบอหิงสา  
ในลักษณะของอารยะขัดขนื  
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1.3.2 ระดับกลางหรือระดับผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน การมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีส่วนร่วมในกิ จกรรมของ
พรรคการเมือง และการช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  

1.3.3 ระดับสูงหรือระดับนักกิจกรรม ได้แก่ การเป็นผู้น ากลุ่มผลประโยชน์ การมีต าแหน่งและ
ท างานเต็มเวลาให้แก่พรรคการเมือง  การได้รับเสนอชื่อให้เข้าแข่งขันเพ่ือชิงต าแหน่งทางการเมือง และการ
ได้รับต าแหน่งทางการเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งสามระดับนี้ เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก 

 
 

ตาราง กิจกรรมท่ีแสดงถึงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 

ลักษณะกิจกรรมการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม 
0. ไม่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมใดเลย ไม่มีส่วนร่วม 
1.  แสดงตนเป็นผู้สนใจทางการเมืองเช่นร่วมพูดคุยเรื่องการเมือง 
2.  ไปเลือกตั้ง 
3.  เป็นผู้เปิดประเด็นพูดคุยเรื่องการเลือกตั้ง ให้ความรู้ผู้อ่ืน 
4.  พยายามพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนไปเลือกผู้ที่ตนสนับสนุน 
5.  ร่วมประชาสัมพันธ์ เช่น การสวมเสื้อหรือติดสติกเกอร์ที่รถยนต์ 

 
 

สนใจและมีส่วนร่วม 

6.  ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้น าทางการเมือง 
7.  บริจาคเงิน/สิ่งของช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
8.  ร่วมการประชุม ฟังการหาเสียง แนะน าตัว หรือการชุมนุมทางการเมือง 
9.  ช่วยรณรงค์หาเสียง 
10.  สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 
 

สนใจและมีส่วนร่วม
ปานกลาง 

11.  ร่วมกิจกรรมของพรรคเช่นเข้าร่วมประชุม 
12.  ด าเนินกิจกรรมหาเงินเข้าพรรคการเมือง 
13.  เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง 
14.  ร่วมด าเนินกิจกรรมสาธารณะและดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง 

 

 
สนใจและมีส่วนร่วม

มาก 

 
นอกจากนี้ Almond และ Verba (1965) ได้กล่าวถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น       

มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละบุคคล โดยแบ่งวัฒนธรรมทางการเมืองออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 

(1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในระบบการเมือง ไม่คิดจะมีส่วนร่วม หรือมีบทบาทในทางการเมือง บุคคลที่มีวัฒนธรรมแบบนี้จะ
ไม่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเลย 

 (2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองโดยทั่ว ๆ ไป แต่ไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกกระบวนการทางการเมือง 
และไม่มีความรู้สึกว่าตนอยู่ในฐานะที่มีความหมาย หรือมีอิทธิพลทางการเมือง 
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(3) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่เข้าใจระบบ
การเมือง มีการรับรู้ต่อโครงสร้างทางการเมืองและการบริหาร ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง           
มีความรู้สึกว่าตนเองมีอิทธิพลที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ 
 

1.4  รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามแนวคิดของ Huntington and Nelson ที่ก าหนด
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 5 รูปแบบคือ 

1.4.1 การออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจ านวนมากเข้าร่วมได้และในประเทศที่มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะได้ปฏิบัติอยู่เสมอ รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ใช้อิทธิพลหรือแสดงออกซึ่งเจตจ านงในการเลือกตัวแทนหรือเลือกนโยบาย วิธีการนี้จะ
ส าคัญก็ต่อเมื่อการเลือกตั้งเป็นเครื่องชี้ขาดว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือผู้ก าหนดนโยบายแต่ละระดับ 

1.4.2 การรณรงค์หาเสียง กิจกรรมในเรื่องนี้ก็คล้าย ๆ รูปแบบที่หนึ่งและอยู่ในกระบวนการ
เลือกตั้งด้วย แต่การที่ใครคนใดเข้าร่วมในการรณรงค์หาเสียงนั้นจะท าให้การกระท าของเขามีผลมากกว่าไป
ออกเสียงแต่อย่างเดียวเพราะจะมีผลกระทบต่อการแพ้ชนะ หรือผลต่อการเลือกตั้ง 

1.4.3 การกระท่าของแต่ละกลุ่มเป็นเอกเทศต่อปัญหาการเมืองและสังคม ในกรณีนี้ก็หมายถึง
เอกชนได้เริ่มท าการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาใด ๆ เฉพาะปัญหาของตัวเองหรือของครอบครัว
หรือในบางทีก็เรื่องเก่ียวกับปัญหาส่วนรวมของบ้านเมืองแต่ทว่าเป็นการติดต่อโดยเอกชนอย่างเช่น ราษฎรโดย
ส่วนตัวได้ติดต่อกับ ส.ส. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือแสดงความเห็นและเรียกร้องให้ ส.ส. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พิจารณาปัญหาที่เขาเสมอ 

1.4.4 การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ที่แสดงออกต่อปัญหาทางการเมืองและสังคม แบบนี้ไม่อยู่ใน
กระบวนการเลือกตั้ง แต่กิจกรรมอย่างนี้จะเป็นของกลุ่ม หรือหมู่คณะที่เกี่ยวกันกับเรื่องปัญหาสังคมแต่ละ
การเมืองในกรณีที่ราษฎรจะไม่กระท าการ โดด ๆ อย่างแบบที่สม แต่จะกระท ากันเป็นหมู่คณะ เพ่ือให้มี
อิทธิพลต่อการกระท าของรัฐบาล 

1.4.5 กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงและเป็นการกระท่าที่อาจผิดกฎหมาย  ซึ่งการกระท านี้อาจ
ด าเนินการได้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนผู้น าทางการเมือง นั่นคือ
การก่อความวุ่นวายหรือการก่อความไม่สงบนั่นเอง 

นอกจากนี้ Hague (1992) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น 3 รูปแบบ คือ 
(1)  การเมืองแบบเก่า (Old Politics) ได้แก่ การมีส่วนร่วมแบบประเพณีนิยม ซึ่งได้แก่ การ

ถกเถียงปัญหาการเมือง การร่วมชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ แต่ปฏิเสธการประท้วงและการเดินขบวน  
(2) การเมืองแบบผสม (Mixed Politics) ได้แก่ กิจกรรมของพวกปฏิรูปที่อาจใช้วิธีการแบบ

ประเพณีนิยมและในขณะเดียวกันก็อาจใช้การประท้วงทางกฎหมาย และการปฏิเสธการให้ความร่วมมือ  
(3) การเมืองใหม่ (New Politics) แบ่งเป็นสองพวกย่อย ๆ คือ นักกิจกรรม ซึ่งใช้วิธีการแบบ

ประเพณีนิยมและวิธีการที่มิใช่แบบประเพณีนิยม รวมไปถึงการกระท าที่ผิดกฎหมาย เช่น ปิดกั้นการจราจร 
เป็นต้น 
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1.5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยทั่วไปแล้วประชาชนจะเริ่มต้นเข้ามามีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าตนจะได้รับผลกระทบจาก

กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยดังนี้ 
1.5.1 ระดับการศึกษา คนที่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานที่สุด คือ การ

เลือกตั้งไปจนถึงระดับสูงมากขึ้น เช่นการเข้าร่วมประชุม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองเป็น
คนที่มีการศึกษาสูงมากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย ดังนั้น หากต้องการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
ย่อมต้องเพ่ิมโอกาสให้คนทั้งหลายในสังคมได้ศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น 

1.5.2 ชนชั้นทางสังคม กลุ่มชนชั้นกลางเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าชนชั้นล่าง เช่น 
กรรมกร ชาวไร่ ชาวนา เพราะชนชั้นกลางไม่เพียงเป็นผู้มีระดับรายได้ที่สูงกว่าชนชั้นล่างเท่านั้น แต่ยังเป็น
เพราะคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงทักษะทางการเมืองและข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากกว่าชนชั้นล่าง 

1.5.3 ความคิด ความเชื่อทางการเมือง แต่ละสังคมปลูกฝังความคิด ความเชื่อทางการเมือง
แตกต่างกัน บางสังคมที่ให้ส าคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงหรือสังคมที่เพศชายเป็นใหญ่ มักไม่เปิดโอกาส
หรือให้การสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทัดเทียมเท่าเพศชาย บางสังคมปลูกฝังความคิดเรื่อง
ความแตกต่างของคนในสังคม เชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่มีบุญบารมีหรืออ านาจ
วาสนา ย่อมกีดกันหรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

1.5.4 ความรู้สึกว่าตนเองสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้  บุคคลที่เข้ามีส่วน
ร่วมทางการเมืองหลายคนมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เกิดขึ้นได้
จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ขณะที่หากวางเฉยไม่สนใจใยดีต่อสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นใน
ระบบ การเมืองไม่เพียงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้ว อาจจะก่อให้เกิดผลในทางลบต่อสังคม ซึ่งย่อม
หมายรวมถึงตนเองในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นด้วย 

 
   

 
 

การสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง คือ การเปลี่ยนราษฎรให้เป็นพลเมือง เพราะพลเมืองคือ 
ราษฎรที ่นอกจากเส ียภาษี และปฏิบ ัต ิตามกฎหมายบ้านเมืองแล ้วย ังมีบทบาทและอ านาจทาง  
การเมือง เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั ้ง การใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อบ้านเมือง  
การใช้สิทธิเข้าไปร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่วนรวมร่วมไปกับรัฐ  

1. ความหมาย  
พลเมือง คือ ผู้มีศักดิ์ ศรี  มีความเท่าเทียมกับผู้ อ่ืนไม่ปรารถนาให้ ใครครอบง าใครและ 

ไม่ต้องการให้ใครมาครอบง า บงการหรืออุปถัมภ์ พลเมืองมิใช่ ไพร่หรือราษฎร แต่พลเมืองจะเป็น 
ผู้ที่สนใจการปกครองตนเองหรือมีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง สนใจต่อส่วนรวมเข้าใจ
ว่าการเมืองเป็นการสร้างคุณธรรม คุณค่าเพ่ือผู้อื่น และเสียสละเพ่ือส่วนรวมด้วย ดังนั้น ในสังคมต่าง ๆ จึงต้อง
มุ่งสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมเพ่ือส่วนรวม 

 
 
 

2. บทบาทหน้าทีข่องพลเมือง 
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2. บทบาทของพลเมืองไทยภายใต้ความเป็นประชาธิปไตย 
บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจากบุคคลมี

หลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพในสถานการณ์ตาม
สถานภาพนั้น ๆ 

2.1 ประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมือง กล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่เชื่อในความ
เท่าเทียมและคุณค่าของบุคคล และเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล และสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมือง องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของประชาธิปไตย แต่ไม่ใช่นักการเมือง ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎร และไม่ใช่
พรรคการเมือง หากแต่เป็นประชาชน และหัวใจส าคัญในการสร้างประชาธิปไตย คือ ปลูกฝังทัศนคติให้
ประชาชนเป็นพลเมือง 

 
 
ค าว่า  ประชาธิปไตยเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างค าหนึ่ง  พิจารณาจากรากศัพท์พบว่า 

 
  
 
 
 

 

   
          

ภาพ ความหมายและองค์ประกอบของประชาธิปไตย 
 

ประชาธิปไตย จึงหมายถึง การปกครองที่อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือมาจากประชาชนหรือ
ที่ได้ยินกันบ่อยครั้งว่า  ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน  

2.2 วัฒนธรรมพลเมืองหรือวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) มีจิตใจสนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย 
(2) มีความเชื่อในศักดิ์ศรีของมนุษย์ และเคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น 
(3) เคารพกติกาประชาธิปไตย ยึดถือเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย 
(4) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ติดตามข่าวสารบ้านเมือง 
(5) มีส านึกในหน้าที่ และเชื่อม่ันในตนเอง 
(6) มองโลกในแง่ดี และไว้วางใจผู้อื่น 
(7) รู้จักวิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
(8) ต้องไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ เช่น การมอบสิทธิการเมืองการปกครองไว้แต่ผู้น า การใช้อ านาจ

เด็ดขาด การยอมจ านนต่อผู้มีอ านาจ การยินยอมระบบเจ้าขุนมูลนาย การไม่ยอมรับความเสมอภาพของบุคคล 
เป็นต้น 

2.3 สิทธิและเสรีภาพของพลเมือง ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ส าคัญประการหนึ่ง มีองค์ประกอบดังนี้ 

Democracy = Demos + 
Kratein 

Demos = ประชาชน 
Kratein  =  การปกครอง 

 

ประชาธิปไตย = ประชา+อธิปไตย 
ประชา = ประชาชน หมู่คน 
อธิปไตย = อ านาจสูงสุดของ

แผ่นดนิ 
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(1) สิทธิ หมายถึง อ านาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครอง
ป้องกัน เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน หากมีผู้อ่ืนมาน าทรัพย์สินไปโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เรียกว่าเป็น
การละเมิดสิทธิของเรา กฎหมายให้ความคุ้มครอง 

(2) เสรีภาพ หมายถึง อ านาจของบุคคลที่จะท าอะไรๆหรือไม่ท าอะไรได้ตามใจชอบ เป็ นการ
กระท าโดยสมัครใจอย่างอิสระ เสรี ไม่ถูกบังคับหรือครอบง าโดยบุคคลอ่ืน แต่การกระท านั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

(3) เสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลโดยบุคคลย่อมมีความเสมอภาคกันใน
กฎหมายและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง 

(4) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง คุณของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวของบุคคลทุกคน รัฐ
จะต้องปฏิบัติต่อประชาชนโดยถือว่าประชาชนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง จะปฏิบัติเหมือนไม่ใช่มนุษย์หรือปฏิบัติ
เหมือนสัตว์หรือสิ่งของไม่ได้ 

 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในการก่อรูปความเป็นพลเมืองมี

ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
(2) การท าให้สิทธิที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติได้จริง 
(3) การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
(4) ความเสมอภาคในกฎหมาย โดยได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน 
(5) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
(6) เสรีภาพในเคหสถาน 
(7) เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินที่อยู่ 
(8) สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว 
(9) เสรีภาพในการสื่อสาร 
(10) เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
(11) สิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน 
(12) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
(13) สิทธิในทรัพย์สิน 
(14) สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
(15) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(16) เสรีภาพในการเสนอข่าวและความคิดเห็นของบุคคลผู้เป็นลูกจ้าง 
(17) สิทธิในคลื่นความถี่ 
(18) สิทธิเสรีภาพในการศึกษา 
(19) สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
(20) สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม 
(21) สิทธิของผู้ชรา ผู้พิการหรือทุพลภาพและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในอันที่จะได้รับสวัสดิการและความ

ช่วยเหลือจากรัฐ 
(22) สิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
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(23) สิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ 
(24) สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ

เสรีภาพของตน 
(25) สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
(26) สิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
(27) สิทธิของผู้บริโภค 
(28) สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(29) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
(30) เสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
(31) เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
(32) สิทธิชุมชน 
(33) สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 
 

3. หน้าที่ของพลเมือง  
บุคคลที่เป็นพลเมืองดีของสังคมนั้นต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและมุ่งมั่นเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่
ก าหนดไว้รวมทั้งบทบาททางสังคมท่ีตนด ารงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตน
และสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเอง
และสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างสงบสุข 

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กล่าวถึงหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 

3.1 การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
(1) การรักษาชาติ โดยบุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเมื่อคน

ไทยมีหน้าที่รักษาก็ต้องดูแลและป้องกันชาติ มิให้ผู้ใดใช้ข้ออ้างใดๆ เพ่ือแบ่งแยกแผ่นดินไทย ด้วยเหตุผลทาง
การเมือง การปกครอง หรือศาสนา เพราะรัฐธรรมนูญก าหนดว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอัน
เดียวจะแบ่งแยกมิได้” ดังนั้น ผู้ใดจะมาชักจูง โน้มน้าวเราด้วยเหตะผลใด ๆ ถือว่าเป็นผู้ท าลายประเทศชาติ 
คนไทยทุกคนมีหน้าที่รักษาชาติให้มีเสถียรภาพ มั่นคงถาวรและเป็นเอกภาพตลอดไป 

(2) การรักษาศาสนา เนื่องจากประเทศไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและสามารถ
ประกอบพิธีกรรมตามศาสนาได้ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ภก คือ ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาใน
ประเทศไทย รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งศาสนา ซึ่งหมายถึงการบ ารุงรักษา
และเสริมสร้างศรัทธาเพ่ือให้ศาสนาคงอยู่คู่บ้านเมืองและเป็นหลักยึดเหนี่ยวในด้านคุณธรรมสืบไป คนไทยทุก
คนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทั่งฆราวาสและบรรพชิตให้มีวัตรจริยาอันเหมาะสมต่อศาสนาหรือลัทธิของตนจะ
อาศัยพระวินัยหรือนักบวชแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ 

(3) การรักษาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ภารกิจนี้เป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน เพราะประเทศไทยด ารงอยู่ได้และคนไทยอยู่
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อย่างร่มเย็นเป็นสุขยืนยงมาทุกวันนี้ ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกอยู่เหนือเกล้าฯ ชาว
ไทยทุกคนเพราะแต่ละพระองค์จะครองราชย์สมบัติ ดูแลบ้านเมืองอยู่ได้นานกว่าประมุขที่มาจากการเลือกตั้ง 
ทั้งมีความรู้สึกผูกพันตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบันย่อมจารึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งประเทศฉะนั้นจึงเป็น
หน้าที่ที่คนไทยต้องดูแลรักษาและเทิดทูนสถาบันและองค์พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต อีกทั้งต้องป้องกันภัย
พาลอันเกิดจากวาจาหรือความคิดที่ไม่สุจริตทั้งปวง การปกครองของไทยจึงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่ีแน่วแน่มั่นคงเพราะพระองค์ คือ สัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและสันติสุข 

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อเราต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกฎหมายใดก็ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้น ๆ อย่างเคร่งครัดเพราะกฎหมายแต่ละฉบับนั้นได้มีการร่างและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
อย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน 

3.3 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถือเป็นหน้าที่ การใช้สิทธิเลือกตั้งมีทั้งในประเทศที่ปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ที่ถือเสียงข้าง
มากเป็นส าคัญแต่ก็เคารพสิทธิเสรีภาพของเสียงข้างน้อย ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการเลือกตั้งผู้แทนไป
ปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชน การเลือกตั้งจึงถือเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การได้มีโอกาสใช้สิทธิในการเลือกตั้งจึงเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนที่อยู่ในประเทศ
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส าคัญคือการเลือกตั้ง ดังนั้นประชาชนควรภาคภูมิใจที่จะไปใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยเสรี ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของคนไทย บุคคลใดที่ไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุ
อันสมควรที่ท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามกฎหมาย 

3.4 การพัฒนาประเทศ อาทิเช่น การป้องกันประเทศ การรับราชการทหาร การเสียภาษีอากร 
การช่วยเหลือราชการ การศึกษาอบรม การพิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม เป็นต้น  
 

4. การเมืองภาคพลเมือง 
เป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีจิตส านึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชน เพ่ือลดฐานะการครอบง า 

รวมทั้งเพ่ือโอนอ านาจบางส่วนมาให้ประชาชนใช้ดูแลชีวิตตนเองโดยตรง โดยมีลักษณะดังนี้  
(1)  เป็นปฏิกิริยาตอบโต้การใช้อ านาจรัฐ เพ่ือถ่วงดุลอ านาจการครอบง าของระบบตลาดเสรีใน

ภาคประชาชน 
(2) เป็นกระบวนการใช้อ านาจทางตรงของประชาชนที่มากไปกว่าการเลือกตั้ง เพื่อเข้าไปสู่

กระบวนการทางนโยบายทุกข้ันตอน 
(3) จุดหมายส าคัญคือ ลดระดับการปกครองโดยรัฐ จ ากัดขอบเขตอ านาจรัฐ ให้สังคมดูแลตนเอง 

ถ่วงดุลอ านาจรัฐด้วยประชาสังคมโดยไม่มุ่งยึดอ านาจรัฐ 
เสกสรรค์  ประเสริฐกุล ได้กล่าวถึงความหมายของการเมืองภาคประชาชน คือ การเมืองแบบมีส่วน

ร่วมของพลเมือง ซึ่งครอบคลุมทั้งการเคลื่อนไหวของสาธารณชนทั่วไปในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
หรือกิจการสาธารณะ และการเคลื่อนไหวของประชาชนเฉพาะกลุ่มเพ่ือแสดงสิทธิในการก าหนดวิถีชีวิตของ
ตนเอง หรือเพ่ือยับยั้งการกระท าของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขา โดยจะเห็นว่าการเมืองภาค
ประชาชนเป็นเรื่องของการใช้สิทธิพ้ืนฐานในระบอบการเมืองเปิด ซึ่งระบอบการเมืองที่จะรองรับสิ่งนี้ได้ 
จ าเป็นต้องมีเง่ือนไข 2 ประการ คือ  
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(1) ต้องมีการด ารงอยู่ของพื้นที่สาธารณะ  ส าหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของ
สาธารณชน อันได้แก่ เสรีภาพสื่อมวลชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลหรือหมู่คณะ ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวมและลักษณะถูกผิดดีชั่วในสังคมการเมือง 

(2) ต้องมีการยอมรับโดยกฎหมายถึงสิทธิในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  ของประชาชน
หมู่เหล่าต่าง ๆ ที่กระท าโดยสันติ ตั้งแต่สิทธิในการประชุม การชุมนุมประท้วง ไปจนถึงการนัดหยุดงานหรือ
การปฏิเสธค าสั่งรัฐ 

โดยสาเหตุหลักที่ท าให้ประชาชนหลายหมู่เหล่าออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของตน 
ล้วนสืบเนื่องมาจากการเข้าไม่ถึง (Inaccessibility) กระบวนการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งมุ่งสนองตอบการขยายตัวของ
ทุนโดยไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มชนที่เสียเปรียบเท่าที่ควร ความไม่พอเพียง ( inadequacy) ของ
ระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนเช่นนี้ท าให้การเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายประชาชนกลายเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องในสังคมไทย และในอีกมิติหนึ่งก็กลายเป็นความจ าเป็นทางการเมือง  (Political 
necessity) ของกลุ่มชนระดับรากหญ้าด้วย หากพวกเขาต้องการรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์อันชอบธรรมของ
ตนเองเอาไว้ 

 
 

 

  
 

สังคมไทยในปัจจุบัน นอกจากจะต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศแล้ว ยังมีปัญหาสังคมอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เช่น ปัญหาความ
ยากจน ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น อาชญากรรม ครอบครัวแตกแยก ความเบี่ยงเบนทางค่านิยมและ
วัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งและมีความแตกแยกของคนในสังคม 
เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมือง ส่งผลให้ขาดความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารบ้านเมืองรวมทั้งเป็นจุดอ่อนส าคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่มีความส าคัญเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

สังคมไทยในอดีตมีลักษณะเป็นสังคมจิตนิยม คือ  คนในสังคมจะอยู่ร่วมกันแบบพ่ีน้องหรือเครือญาติ
มีการช่วยเหลือเกื้อกูล  พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประกอบอาชีพพ่ึงพิงธรรมชาติ ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมสังคมไทยในอดีตจึงมีลักษณะเป็นสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางการพัฒนาสมัยใหม่ โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยม และมีการน าธุรกิจการเมืองมาใช้ในการด าเนินการทางการเมืองมาก
ขึ้น เห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะครอบครัวไม่อบอุ่น ชุมชนไม่
เข้มแข็ง การพ่ึงตนเองลดลง ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการท างานและการด ารงชีวิตส่งผลให้ศักยภาพของคน
ด้อยลง ซึ่งเกิดจากความเจริญด้านวัตถุมากกว่าความเจริญด้านจิตใจ  ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
สังคมไทยในปัจจุบันจึงมีลักษณะเป็นสังคมอยู่ร้อนนอนทุกข์ 

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม การเมืองดังกล่าว การเสริมสร้างจริยธรรมในสังคม
จึงเป็นสิ่งที่เพิกเฉยและไม่สามารถละวางได้ การสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมดังกล่าวจึงเป็นแนวทาง
น าไปสู่การแทรกซึมของจริยธรรมในกระบวนการทางการเมืองที่มีผลประโยชน์และการใช้อ านาจเข้ามา

3. จริยธรรมทางการเมือง 
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เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะของการมีจริยธรรมทางการเมืองควบคู่กับการปกครองและดูแล
ประชาชนไปด้วย  

 
3.1 ความหมายของจริยธรรมและลักษณะทั่วไป 
จริยธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเสียหาย หลักการของกิริยา

ที่ควรประพฤติท าให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสงบ ซึ่งจริยธรรมมีลักษณะที่เป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติมี
องค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  

(1) ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(2) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(3) ความมีระเบียบวินัย 
(4) ความซื่อสัตย์ 
(5) ความเสียสละและความอดทน 
(6) การไม่ท าบาป 
(7) ความสามัคคี 

จริยธรรมเป็นเรื่องของหลักแห่งความประพฤติในทางที่ชอบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานแห่งการ
ประพฤติปฏิบัติ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควร ในบางครั้งก็ใช้แทนค าว่า คุณธรรม ซึ่งหมายถึงคุณงาม
ความดี หรือแทนค าว่าศีลธรรมก็ได้ กล่าวได้โดยสรุปว่า จริยธรรมเป็นเรื่องของระบบความเชื่อ เกี่ยวกับสิ่งที่
ถูกต้องดีงามของสังคม  ซึ่งก็มีส่วนก าหนดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนตามบทบาทต่าง ๆ  

โดยปกติเมื่อพูดถึงเรื่องจริยธรรมของสังคม เรามักจะพูดกันถึงหลักศีลธรรม คุณธรรมประจ าใจ
หน้าที่ของบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักปฏิบัติ และแม้กระท่ังแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปฏิรูป
สังคม ในส่วนเรื่องการเมืองการปกครองนั้น เป็นเรื่องของการใช้อ านาจบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของรัฐ 
เป็นเรื่องของการตัดสินตกลงใจหรือก าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้แก่สังคม และเป็นเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่
มีคุณค่าต่างๆ ให้แก่สังคม เช่น อ านาจหรือต าแหน่งหน้าที่ ความมั่งคั่งหรือเงินทอง ฐานะทางสังคมหรือ
เกียรติยศตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ  

จริยธรรมในการเมืองและการปกครอง ย่อมหมายรวมถึง จริยธรรมในการควบคุมหรือปกครอง
ตนเองและจริยธรรมในการปกครองของผู้อื่นด้วย กล่าวโดยทั่วไปมีความหมายแบ่งออกเป็นสองนัย 

ประการแรก หมายถึง หลักปฏิบัติหรือคุณธรรมในการปกครองทั่วไป ซึ่งย่อมรวมถึงคุณธรรมของทั้ง
ฝ่ายปกครองและฝ่ายรับการปกครอง 

ประการที่สอง หมายถึง ปรัชญาในทางการเมืองการปกครอง เป็นสาขาหนึ่งของวิชาจริยธรรมซึ่งจะ
กล่าวถึงในสิ่งที่ถูกท่ีควร โดยมีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและมีข้อเท็จจริงมาอธิบายประกอบ 

ความส าคัญของจริยธรรมโดยภาพรวมทั่วไปนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
(1)  ช่วยให้ชีวิตด าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบสุข  
(2)  ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา  
(3)  ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ  
(4)  ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
(5)  ช่วยให้มนุษย์น าความรู้และประสบการณ์ ที่ร่ าเรียนมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า  
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(6)  ช่วยควบคุมการเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อมๆกัน 
(7)  ช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้มนุษย์ 
 

3.2 จริยธรรมทางการเมืองของผู้ปกครองในไทย 
การปกครองที่ดี จะส่งผลให้เกิดสิ่งส าคัญ คือ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และเสรีภาพส่วนบุคคล 

ซึ่งผู้ปกครองที่ดีจึงต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม
ของชาติ   ยึดมั่นในบทบัญญัติแห่งกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  ประสานผลประโยชน์ของ
ชนชั้นอาชีพต่าง ๆ และถือสายกลางในการใช้ระบอบการปกครองโดยไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป 

ลิขิต  ธีรเวคิณ ได้กล่าวถึงระบบการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ านาจเพ่ือใช้อ านาจดังกล่าว
แจกแจงสิ่งซึ่งมีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งได้แก่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การแจกแจงฐานะทางสังคม และการ
ก าหนดที่มาของอ านาจทางการปกครองบริหารรวมตลอดทั้งการควบคุมการใช้อ านาจและการเปลี่ยนตัวผู้น า 

อ านาจควรควบคู่ด้วยคุณธรรม ผู้ซึ่งขาดคุณธรรมอาจจะน าไปสู่การใช้อ านาจที่ผิดๆ ได้ การยอมรับ
ว่าอ านาจท าให้ผู้อยู่ในต าแหน่งอ านาจเกิดความหลงใหลและอาจลุแก่อ านาจได้ถ้าไม่ระมัดระวัง ดังนั้น ระบบ
การเมืองการปกครองจึงต้องมีกลไกที่ควบคุมไม่ให้มีการใช้อ านาจกันอย่างผิดๆ แต่ ขณะเดียวกันการควบคุม
ด้วยระบบอย่างเดียวไม่พอ จ าเป็นต้องมีการสอดส่องตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและประชาชนเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย แต่สิ่งที่ซึ่งมีความส าคัญพอๆกับการควบคุมดังกล่าวก็คือ อุดมการณ์  

 
นอกจากนี้ มงคล สงปรางค์ ได้กล่าวถึงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในระบบการเมือง

การปกครองของไทย เนื่องจากปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองอันเกิดมาจากปัญหาความชอบธรรมทาง
การเมือง  มีสาเหตุหลักมาจากผู้ปกครองขาดคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง  มีการใช้อ านาจโดยมิชอบมี
การทุจริตของผู้ปกครองเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้อง  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างกลไก
และกระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในระบบการเมืองการปกครองของไทย  ให้เกิด
การเมืองที่มีความสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบการเมืองการปกครองของ
ไทยต่อไป 

 
3.3 จริยธรรมกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงการด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรม

และจริยธรรม รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ ที่ระบุถึงการห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการหรือถือ
หุ้นในกิจการเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน การด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น  

ด้วยต าแหน่งข้ าราชการการเมือง เป็นต าแหน่ งที่กล่ าวได้ว่ าอาจจะมี ไม่มาก ดั งที่ สุภี ร์  
รัตนาคินทร์ กล่าวถึงการพิจารณาถึงลักษณะของผู้ที่ก าลังจะด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะต าแหน่ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 7,853 แห่ง  ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองจึงมีเป็นจ านวนมาก และเพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น มีกลไก มีระบบการ
ด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต้องก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
ที่ได้ท าและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย ประมวลจริยธรรม
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ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นจึงปรากฏให้เห็นและศึกษาได้ พร้อมทั้ง
สามารถจ าแนกลักษณะมาตรฐานทางจริยธรรมได้ ดังนี้ 

3.3.1 จริยธรรมการวางตน คือ การจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี การเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน เคารพสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด รับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็น
ธรรม ไม่ประพฤติตนอันอาจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้
ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย 

3.3.2 จริยธรรมการใช้สถานะหรือต่าแหน่งการเป็นข้าราชการเมือง คือ ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
ใช้สถานะหรือต าแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่งและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานราชการ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

3.3.3 จริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่  คือ ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน ไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่
ของตนโดยมิชอบ ระมัดระวังไม่ให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานของคู่สมรส ญาติสนิท บุคคลใน
ครอบครัวของตนมีลักษณะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ต้องรักษาความลับของทางราชการเมื่อพ้นจากต าแหน่งต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการและ
ได้มาระหว่างตนด ารงต าแหน่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน โดยต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อ
ท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ พึงพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพ่ือ
ผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เท่านั้น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและผิดพลาดอย่างร้ายแรง ที่
กล่าวมานั้น สามารถชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ท าให้ประชาชนไม่
รู้สึกเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะไม่ใช้อ านาจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 
 

ภาพ The Two sides of Coin: ระบบราชการกับการเมือง 
เปรียบเป็นคนละด้านของเหรียญเดียวกัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  8 
 

1.  จงอธิบายถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง มาพอเข้าใจ 
2.  ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในประเทศไทยเป็นอย่างไร จงอธิบาย 
3.  บทบาทของพลเมืองในทางการเมือง มีลักษณะอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
4.  จริยธรรมทางการเมือง มีความส าคัญอย่างไรต่อระบบการเมืองในประเทศไทย จงอธิบาย 
5.  จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีผลอย่างไรต่อการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองใน

สังคมไทยปัจจุบัน 
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