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บทท่ี  1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์

(Introduction to Political Science) 
 
 
 รัฐศาสตร์  (Political Science)  เป็นสาขาเก่าแก่สาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์  (Social 
Science) ซึ่งศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์นี้ ได้มีพัฒนาการมายาวนานนับ 2500 ปี  มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามพัฒนาการของสังคมของมนุษย์  โดยศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์นี้  เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
จัดการทางการเมือง  และได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับทุกคนอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เช่น  การ
ชุมนุม  การปิดถนนหรือทางรถไฟของผู้ชุมนุมชาวเกษตรกรเพ่ือเรียกร้องราคาพืชผลผลิต  ซึ่งจะท าให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและพ่อค้า  ผู้กระจายผลผลิตไม่ได้รับความสะดวก  และยังมีผลอ่ืนๆ  ที่ตามมา  
เช่น  หากรัฐบาลยินยอมขึ้นราคาประกันการรับซื้อสินค้าเกษตรตามที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง  ก็อาจมีผลต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล  และรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณมากขึ้น  ซึ่งก็จะท าให้มีผลต่อการ
ก าหนดอัตราการเก็บภาษีจากประชาชน  ท้ายที่สุดก็จะมีผลต่อก าลังซื้อและมาตรฐานในการด ารงชีวิต
ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่หากตรงกันข้ามรัฐบาลเมินเฉยต่อค าเรียกร้องของเกษตรกร  
นอกจากจะท าให้การชุมนุมยืดเยื้อแล้ว  ยังมีผลต่อสถานภาพและความม่ันคงของรัฐบาลอีกด้วย 
 นอกจากนี้แล้วผลกระทบทางด้านการจัดการทางการเมืองก็นับวันยิ่งมีอิทธิพลมากขึ้นและ
ขยายอาณาบริเวณกว้างขวางมากขึ้น  เนื่องจากการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างกันมากขึ้นนั่นเอง 
ยกตัวอย่างเช่น  การเกิดสงครามกลางเมืองของประเทศในแถบตะวันออกกลาง  อันมีผลมาจากการที่
รัฐบาลใช้ก าลังเข้าปราบปรามประชาชนผู้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางและนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุให้ประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรได้ใช้เป็นข้ออ้างในการท า
สงครามกับประเทศนั้นๆ  ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกต้องซื้อน้ ามันในราคาที่สูงขึ้น  เนื่องจาก
ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเป็นประเทศในกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ของโลก  หรือที่เรารู้จักกันใน
นามของกลุ่มโอเปค  (OPEC)  นั่นเอง 
 เนื่องจากสาขารัฐศาสตร์มีความส าคัญดังกล่าวมาแล้ว  การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ให้ได้ผลจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าความเข้าใจกับความเป็นมาของรัฐศาสตร์  เช่น  ความหมาย  ขอบเขต
การศึกษา  พัฒนาการ  และความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
 

ความหมายของรัฐศาสตร์ 
 
 ส านักพิมพ์อเมริกันแฮริแทคและคลีโด้เลฟเฟอร์เรน  (The American Heritage Publishing 
Company & CredroReferenc, 2006, 127)  ได้ให้ค าจ ากัดความของรัฐศาสตร์ ว่า  เป็นวิชาที่
ศึกษาถึงผลของกระบวนการ  กฎเกณฑ์และโครงสร้างของรัฐบาล  และสถาบันทางการเมือง 
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 เฮย์  (Hay, 2010, p.55)  กล่าวว่า รัฐศาสตร์ เป็นเสมือนกฎเกณฑ์  หรือข้อบังคับในการ
ค้นหาค าตอบถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยความเห็นของ ดีเซค (Dryzek) และ ลีโอนารถ (Leonard) รัฐศาสตร์ในเชิงหลัก
รัฐศาสตร์ จะครอบคลุมถึงวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ที่ส าคัญอยู่  3 วิธี  ได้แก่ ประเพณีนิยม 
(Traditionism) พฤติ ก รรมศาสตร์  (Behaviorism) และ  หลั งพฤติ ก รรมศาสตร์ 
(Postbehavioralism) โดยแต่ละวิธีนั้น จะบ่งบอกถึงด้านที่ดีที่สุดของแนวความคิดนั้นว่าเป็นอย่างไร 
และแต่ละวิธีจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการศึกษาค้นหา การวิเคราะห์ และการอธิบายสิ่งต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองและวิถีชีวิตทางการเมือง (อ้างใน Ishiyama & Breuning, 2011) 
 โกรฟ  พี  บี  แอนด์เมอร์เลี่ยม  เวบเตอร์  ไอ  (Gove & Merriam – Webster, 2002)  
ได้ให้ความหมายของรัฐศาสตร์ ไว้ว่า  รัฐศาสตร์เป็นสาขาแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์  ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการอธิบาย  และวิเคราะห์เกี่ยวการเมืองโดยเฉพาะสถาบันรัฐบาล  เช่น  กระบวนการใน
การท างานและผลงานของรัฐบาล  ซึ่งจะท าการศึกษาจากปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้รัฐศาสตร์ยังท าการศึกษาเกี่ยวรัฐบาลเปรียบเทียบ (Comparative government) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)  
ทฤษฏีการเมือง  (Political Theory)  และรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
 มาคุส  อีธริดจ์ และ โฮเวิร์ด แฮนเดลแมน (Marcus Ethridge and Howard Handelman) 
ได้ให้ข้อสรุปว่ารัฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการเมืองและการปกครอง  ซึ่งค าว่าการเมือง  (Politics) 
หมายถึงกระบวนการของการตัดสินใจในกลุ่ม  ชุมนุม  หรือสังคม  โดยผ่านการใช้อิทธิพลและอ านาจ 
ส่วนการปกครองหรือรัฐบาล  (Government)  หมายถึง ตัวคน  หรือองค์กรที่ท าหน้าที่ตัดสินใจ
ทางการเมือง  และน าการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติเพื่อสังคม  (อ้างจาก บูฆอรี ยีหมะ, 2550, 11) 
 โรเบิตร ์ เอ ดาล  (Robert  A. Dahl)  กล่าวว่า  “รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยรัฐ” (อ้างใน  
สุพจน์  บุญวิเศษ, 2551, 13) 
 สรุปรัฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์  ซึ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับรัฐบาล  สถาบัน
ทางการเมืองกฎหมาย  กลุ่มผลประโยชน์การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  และนโยบาย
และการตัดสินใจของรัฐบาล 
 
 

ขอบเขตของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ 
 
 รัฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์  ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับรัฐ  ชาติ  รัฐบาล  การเมือง
และนโยบายของรัฐบาล  นอกจากนี้แล้ว  รัฐศาสตร์ยังมีขอบข่ายที่กว้างขวางรวมถึงทฤษฎีทาง
การเมือง  การปฏิบัติ  พฤติกรรม  วัฒนธรรม  การจัดสรรและการถ่ายโอนอ านาจ  รวมทั้งการ
วิเคราะห์ระบบการปกครอง  ฉะนั้นการศึกษารัฐศาสตร์  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อรัฐ  ซึ่งแบ่งออกเป็น  7  สาขาดังนี้  (Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 2010) 
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 1. การเมืองเปรียบเทียบ  (Comparative Politics) 
  เป็นการศึกษาถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างระหว่างการเมืองภายในรัฐ  รัฐธรรมนูญ 
สถาบันการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง การออกกฎหมายภายในรัฐ รวมทั้งการขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ  การเมืองเปรียบเทียบนี้บางครั้งอาจใช้ค าอ่ืนๆ   แทน  เช่น  รัฐบาลเปรียบเทียบ  
(Comparative  Government)  ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของรัฐบาลหรือนโยบาย
ต่างประเทศเปรียบเทียบ  (Comparative Foreign Policy)  เป็นการศึกษาถึงความแตกต่างของ
นโยบายต่างประเทศของแต่ละรัฐ 
 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (International Relation) 
  เป็นการศึกษาองค์การ หรือกิจกรรมของประเทศต่างๆ  ที่มีผลกระทบต่อประเทศอ่ืนๆ  
เช่น อ านาจอธิปไตย (Sovereign) องค์กรของรัฐบาลระหว่างประเทศ  (International Governmental 
Organizations, IGO) องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลระหว่างประเทศ  (International Non-
Governmental  Organizations,  INGO)  องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลระหว่างประเทศ  
(Non-Governmental  Organizations,  NGO)  และกลุ่มหลากหลายต่างๆ  ระหว่างประเทศ 
(Multinational Corporations, MNC) 
 
 3. ปรัชญาการเมือง  (Politic Philosophy) 
  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเมือง (Political Theory) และการศึกษาแนวความคิด
และความเชื่อทางการเมือง  (Political Concept)  ของนักคิด  หรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่
ก่อก าเนิดความเชื่อหรือแนวทางทางการเมืองและสังคมที่ เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองใน  
แตล่ะยุคแต่ละสมัย  รวมทั้งอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนทางการเมืองตาม
อุดมการณ์ของตน  โดยตั้งแต่สมัยกรีกโบราณซึ่งเน้นการศึกษาการเมืองในอุดมคติ  และตัวนักทฤษฎี
มากกว่าการท าให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ  และด าเนินเรื่อยมาจนกระทั่งปรัชญาและทฤษฏีในปัจจุบัน  
ทีไ่ด้น าหลักทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการศึกษา  และช่วยค้นหาค าตอบที่เหมาะสมมากขึ้น 
 
 4. รัฐประศาสนศาสตร์  (Public Administration) 
  รัฐประศาสนศาสตร์นับเป็นแขนงวิชาใหม่ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์  เนื่องจากรัฐบาลมี
ขอบเขตความรับผิดชอบมากขึ้นตามพัฒนาการของสังคม  แนวทางศึกษาของรัฐประศาสนศาสตร์นี้ 
จะท าการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่ท าให้หน่วยงานของรัฐท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น สาขานี้บางครั้งถูกเรียกว่าการบริหารรัฐกิจ  หรือแม้แต่ได้ค าใหม่ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  
เช่น การบริหารการพัฒนา (Development Administration) การบริหารจัดการ (Administration 
Management)  และการบริหารการบริการ  (Administration Service)  แต่อย่างไรก็ตามค าทุกค า
ต่างมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันคือ  ต้องการให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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 5. กฎหมายสาธารณะ  (Public Law) 
  เป็นการศึกษาถึงข้อกฎหมาย รากฐานของรัฐธรรมนูญของรัฐต่างๆ  ที่เกี่ยวพันระหว่าง
รัฐและประชาชนซึ่งจะเน้นในเรื่องสิทธิในการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ  การก าหนดและแบ่ง
อ านาจปกครองประเทศ  และขอบเขตอ านาจของหน่วยงานของรัฐต่างๆ  นอกจากนี้  การศึกษา
กฎหมายสาธารณะจะต้องศึกษาถึงวิวัฒนาการและการน าไปใช้ภายใต้ระบบกฎหมายของแต่ละรัฐ
ด้วย 
 
 6. การเมืองการปกครอง  (Politics and Government) 
  เป็นการศึกษาท่ีเน้นถึงสถาบันทางการเมือง การแบ่งอ านาจทางการบริหาร นิติบัญญัติ 
และตุลาการ  และรวมถึงสถาบันและกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ  เช่น  พรรคการเมือง  กลุ่ม
ผลประโยชน์  การเลือกตั้ง  การออกเสียงประชามติ  และการออกกฎหมาย  เป็นต้น 

 
 7. นโยบายสาธารณะ  (Public Policy) 
  เป็นการศึกษาถึงแผนงานหรือแนวทางที่รัฐบาลได้ท าการตัดสินใจและก าหนดขึ้นไว้
ล่วงหน้า  เพ่ือชี้น าและเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ด้วย
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง  เหมาะสม  และสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม  นโยบาย
สาธารณะมักเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเมือง   ซึ่งมีเจตนาที่จะพัฒนา
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ 
 
 รัฐศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่มีความเก่าแก่มาก  ซึ่งมีวิวัฒนาการมานานนับ  2,500  ปี  ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม  ในการศึกษารัฐศาสตร์ในยุคแรกๆ  เป็นแค่การรวบรวมความคิดเห็น
ของนักทฤษฏีต่างๆ  เท่านั้นเอง  แต่ในระยะหลังต่อมาก็ได้น าหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การวิจัย  
เข้ามาช่วยวิเคราะห์หาค าตอบอย่างมีเหตุผลมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้  จึงท าให้นักปรัชญาเมธีทางรัฐศาสตร์
หลายท่าน  ที่มีช่วงชีวิตอยู่ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน  จะมีแนวความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ดังสามารถอธิบายได้คล่าวๆ ตามนี ้
 
 1. ยุคกรีกโบราณหรือยุคคลาสสิค  (Ancient Greece or Classic) 
  อาจกล่าวได้ว่า  ยุคกรีกโบราณเป็นยุคเริ่มต้นของการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
เนื่องจากในยุคนี้ได้มีนักปราชญ์ชาวกรีกเกิดขึ้นหลายท่าน  และได้เกิดแนวความคิดทางการเมืองต่างๆ
ที่เป็นรากฐานของระบอบการปกครองในยุคต่อๆมา  โดยปรัชญาการเมืองยุคนี้จะเน้นที่ปรัชญา
ทางด้านศีลธรรม  รัฐ  และเครื่องมือที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์สูงสุดของรัฐ  ซึ่งในยุคกรีกโบราณนี้ได้มี
การก่อตั้งรัฐขึ้น  ดังมีตัวอย่างท่ีส าคัญคือนครรัฐเอเธนส์  (Athens)  ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 683 
ก่อนคริสตกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  นครรัฐกรีกมีการแบ่งระดับชั้นของประชากรออกเป็น 3 ประเภทคือ พลเมือง ชาว 
ต่างชาติ  และทาส  ซึ่งทาสเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากที่สุด  และมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ  ในฐานะเป็นผู้ผลิต  แต่กลับไม่มีสิทธิทางการเมืองใดๆ  ส่วนพลเมืองนั้นจะมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงทางการเมือง  และมีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆ  ซึ่งลักษณะนี้
อาจกล่าวได้ว่ามีรูปแบบที่คล้ายคลึงและเป็นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
ปัจจุบัน  ส่วนพฤติกรรมของชาวนครรัฐเอเธนส์นั้น  จะเป็นผู้ที่ให้ความสนใจต่อการเมืองเป็นอย่าง
มาก  และชาวเอเธนส์ยังมีความภาคภูมิใจในสิทธิและเสรีภาพของตน  แต่อย่างไรก็ตาม  ชาวเอเธนส์
ก็มักจะเปรียบเทียบรูปแบบการปกครองของนครรัฐเอเธนส์กับนครรัฐอ่ืนๆ  เช่น  นครรัฐสปาต้า  
หรือเปอร์เซีย  ซึ่งการเปรียบเทียบนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ   
(Comparative Politics)  ในปัจจุบัน 

  ส่วนสถาบันการเมืองและกลุ่มอิทธิพลที่ส าคัญของเอเธนส์นั้นประกอบด้วย   สภา
ประชาชน (Assembly) ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ประชุมของสมาชิกสภาคล้ายกับรัฐสภา (Parliament) 
ในปัจจุบัน  โดยมีวาระการประชุมทั้งสมัยสามัญและวิสามัญ  ทั้งในการออกกฎหมาย  การก าหนด
นโยบายและการถกปัญหาที่ส าคัญๆ  ต่างๆ  นอกจากนี้  นครรัฐเอเธนส์ยังมีระบบศาลเพ่ือท าหน้าที่
ทางด้านกระบวนการยุติธรรมต่างๆ  ทั้งการควบคุมกิจการของรัฐ  (Popular control)  และการ
พิจารณาคดีทั้งทางแพ่งและอาญา  ซึ่งการพิจารณาจะใช้วิธีการลงมติ  (Vote)  ของบรรดาลูกขุน 
(Jury)  ซึ่งฝ่ายที่มีคะแนนเสียงมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ 
 
 2. ยุคจักรวรรดิโรมันและยุคกลาง  (Roman Empire and Middle Age) 
  การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคจักรวรรดิโรมัน  จะเน้นความส าคัญในเรื่องกฎหมาย 
เนื่องจากอาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่  และมีพลเมืองเป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้
จักรวรรดิโรมันยังได้ขยายอาณาเขตไปยังดินแดนอ่ืนๆ  อีกมากมาย  เพราะฉะนั้นอาณาจักรโรมันจึง
ได้พยายามคิดค้นเครื่องมือในการจัดระเบียบของสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติ  ซึ่งเครื่องมือนั้นก็
คือกฎหมายนั่นเอง  โดยอาณาจักรโรมันในช่วงระหว่างศตวรรษที่  2  และที่  3  หลังคริสตกาล  เป็น
ช่วงที่มีผู้ให้ความสนใจศึกษาศาสตร์ทางด้านกฎหมายเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้า 
จัสติเนียน  (Justinian)  ในระหว่างปี  ค.ศ. 527-565  ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดให้จัดพิมพ์บทความ
วิชาการทางด้านกฎหมายที่นักกฎหมายชาวโรมันได้เขียนขึ้น   ซึ่งมีปรากฏหลักฐานไว้ในหนังสือ 
Digest  หรือ  Pandects  และ  Institutes  (เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์, 2524)  โดยเนื้อหาจะ
กล่าวถึงเรื่องของสิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาค  และวิธีปฏิบัติต่อกันของคนในสังคมด้วยความ
ยุติธรรม  ซึ่งนักปรัชญาคนส าคัญที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของนักทฤษฏีคนอ่ืนๆ  ในยุคนี้  คือ   
มาร์เคิส  ทัลลิเอิส  ซิซีโร (Marcus Tullius Cicero) 
  แต่อย่างไรก็ตามหลังจากยุคโรมันล่มสลาย  ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ก็ได้รับอิทธิพล
และถูกครอบง าจากศาสนจักร  ซึ่งมีอิทธิพลครองง าสังคมในทุกๆ  ด้าน  รวมทั้งด้านการเมืองและการ
ปกครองด้วย  เช่น  การก าหนดแนวทางในการบริหาร  หรือการแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์จะต้อง
อยู่ภายใต้อ านาจของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าดลบันดาลมาให้  ส าหรับนักทฤษฎีคนส าคัญ
ในยุคนี้  ได้แก่  เซนต์ออกัสติน (Saint Augustine) ซึ่งมีผลงานที่ส าคัญคือ อาณาจักรของพระเจ้า 
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(City of God) โดยเป็นงานเขียนที่แสดงออกถึง การแยกแยะระหว่างอาณาจักรของพระเจ้า และ
อาณาจักรของโลกมนุษย์ออกจากกัน 
 
 3. ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  (Renaissance) 
  หลังจากที่ศาสนจักรได้รับความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสูงสุด  ต่อมาก็เริ่มเสื่อมคลายลง 
บรรดารัฐต่างๆ  ในยุโรปโดยเฉพาะในเขตยุโรปตะวันตกก็เลิกให้ความสนใจต่ออ านาจของ
พระสังฆราชและความศักดิ์สิทธิของอาณาจักรโรมันอีกต่อไป  ซึ่งประชาชนของรัฐต่างๆ  มุ่งความ
สนใจในสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ ที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคม
มนุษย์  ซึ่งทฤษฎีการเมืองในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากนิคโคโล  มาคิอาเวลลี  (Niccolo Machiavelli) 
ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นท าการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในแง่ของความเป็นจริง โดยมาคิอาเวลลี่ ได้ท าการปฏิวัติ
ความเชื่อของคนว่ารัฐแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดมาจากการที่พระเจ้าดลบันดาลมาให้  แต่เกิดมาจาก
ธรรมชาติของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ความต้องการความมั่นคงและความใฝ่ฝันของมนุษย์นั้นเอง 
 
 4. ยุคปัจจุบัน 
  การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันเริ่มขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  หลังจาก
สงครามสงบลงประชาชนทั่วโลกต่างได้รับความเจ็บปวดและความเสียหายจากสงคราม  จึงท าให้คน
ทั่วโลกเกิดความเข็ดขยาดต่อสงคราม  และหันมาให้ความสนใจต่อการรวมกลุ่มกันเพ่ือการฟ้ืนฟู
ประเทศภายหลังสงคราม  โดยเน้นการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  และสังคม  
นอกจากนี้  การรวมกลุ่มกันยังท าให้เกิดพลังและอ านาจในการต่อรอง  โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา
และรัสเซียเป็นสองขั้วผู้น าโลก  การศึกษารัฐศาสตร์ในยุคนี้จะเป็นการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์  
หรือเทคนิคใหม่ๆ  มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริง  เช่น  การน าเอาหลักสถิติมา
ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลในเชิงจ านวน  นอกจากนี้  ยังได้ขยายขอบเขตของการศึกษาให้กว้างขวาง
มากขึ้น และผสมผสานกับศาสตร์อ่ืนๆเพ่ือการศึกษาและพัฒนาการเมือง (Political Development)  
เช่น  การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ  เพ่ือน าแบบอย่างประเทศที่ประสบ
ผลส าเร็จมาเป็นแบบอย่าง  (Model)  ในการพัฒนา  (บูฆอรี  ยีหมะ, 2550) 
  ปัจจุบันการศึกษารัฐศาสตร์ได้ขยายขอบเขตกว้างขวางและครอบคลุมในหลายแง่มุม
มากขึ้น  เช่น  การศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ  การทุจริตคอร์รัปชั่น  ยาเสพติด  และการป้องกัน
ภัยธรรมชาติ  เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่นๆ 
 
 การศึกษาทางรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้มีการขยายขอบเขตของการศึกษากว้างขวางมาก
ขึ้น เนื่องจากรัฐศาสตร์ได้มีส่วนเกี่ยวพันกับศาสตร์ในแขนงต่างๆ  เช่น  การศึกษาวิชารัฐศาสตร์
จะต้องศึกษาถึงนโยบายรัฐสวัสดิการ  เศรษฐกิจ  หรือประมวลกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  ที่นัก
ปกครองจ าเป็นต้องเรียนรู้และต้องปฏิบัติตาม 
 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ  นั้น  สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
(Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 2010:  สุพจน์  บุญวิเศษ, 2549: บูฆอรี  ยีหมะ, 2550) 
 
 1. ประวัติศาสตร์  (History) 
  การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราว  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  ซึ่งนับเป็น
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญต่อการศึกษารัฐศาสตร์  “เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นการเมืองในอดีต  และ
การเมืองได้แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์”  (History is past politics and politics present 
history) (อ้างใน  เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, 2549)  นอกจากนี้นักรัฐศาสตร์ยังได้น าข้อมูลในอดีตมาใช้
ในการตีความและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  และคาดการณ์แนวโน้ม
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น  การศึกษาการรูปแบบการปกครองในทัศนะของอริสโตเติล  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของฝรั่งเศสในช่วงที่สามระหว่างปี ค.ศ. 1871-1940  (The Third French 
Republic 1871-1940)  การศึกษาความเติบโตของก าลังและอ านาจของสหรัฐอเมริกาในสมัยของ
ประธานาธิบดี  Franklin D. Roosevelt  ระหว่างปี  1933-1945  การศึกษาสงครามเย็น  ช่วงปี 
ค.ศ. 1947-1989  หรือแม้แต่การศึกษาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยในสมัยของ  
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  เป็นต้น 
 
 2. เศรษฐศาสตร์  (Economics) 
  รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น  เนื่องจาก 
“รัฐศาสตร์เป็นสาขาที่ว่าด้วยการอยู่รวมกัน  ส่วนเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีของ
สังคม”  (สุพจน์  บุญวิเศษ, 2549)  เพราะฉะนั้นนักปกครองของแต่ละประเทศมักใช้ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการจัดการสังคม  เช่น  การก าหนดรัฐสวัสดิการ  การก าหนดนโยบาย
การคลังสาธารณะ  และความเกี่ยวพันระหว่างกิจการของรัฐบาลกับธุรกิจของเอกชน  เช่น  การให้
สัมปทาน  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  เป็นต้น  นอกจากนี้เศรษฐศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
อ านาจและน ามาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองดังที่ ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) ปรมาจารย์ 
ด้านรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน  ได้กล่าวไว้ว่า  “เป็นความจริงที่ว่า  สิ่งที่ท าให้เกิดการทะเลาะกันมากที่สุด
ก็คือเศรษฐกิจ”  (True, many political quarrels are economic)  ซึ่งค าถามทางการเมืองมักจะ
ถามว่า  “Who gets what?”  “ใครได้อะไร”  (อ้างจาก Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 
2010, 6) 
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  นอกจากนี้  การด าเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางการเมืองในบาง
เรื่องบางลักษณะ  ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางเศรษฐกิจในบาง
เรื่องบางลักษณะได้เช่นกัน  ยกตัวอย่างเช่น  การยึดอ านาจรัฐและเข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ของ  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  ในระหว่าง  พ.ศ. 2501  ได้น ามาสู่การจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และท าให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกขึ้น  (วินิต ทรงประทุม, 2555 : 
6)  นอกจากนี้ยังพบว่า  เศรษฐศาสตร์ได้มีส่วนสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
กล่าวคือ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านประชาธิปไตย  ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่า  ประเทศที่ยากจนส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ผลการศึกษายังได้ระบุอีกว่า  ประเทศที่มีเศรษฐกิจอยู่ในช่วงตกต่ าหรือซบ
เซาก็มักจะท าให้การเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้นตกต่ าลงด้วยเช่นกัน  (A declining economy 
may doom democracy)  (Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 2010) 
  การศึกษาความสัมพันธ์ของสองสาขาวิชานี้ ได้ท าให้เกิดสาขาวิชาใหม่ชื่อเศรษฐศาสตร์
การเมือง  (Political Economy)  ซึ่ง  แอล ลีอองไทฟ  (L. Leontyev)  นักเศรษฐศาสตร์การเมือง 
ได้ให้ความหมายว่า  เศรษฐศาสตร์การเมือง  เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎต่างๆ  ที่ว่าด้วยการผลิต
และการกระจายวิถีทาง  ทางวัตถุของการยังชีพในสังคมมนุษย์ในขั้นต่างๆของการพัฒนา  ส่วน ออสการ์  
แลง  (Oskar Lange)  นักเศรษฐศาสตร์การเมืองเช่นเดียวกันกล่าวว่า  เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็น
การศึกษากฎต่างๆทางสังคม  ที่เกี่ยวกับการผลิตและการกระจายวิถีทางของวัตถุในการตอบสนอง
ความต้องการอันจ าเป็นของมนุษย์  (วินิต  ทรงประทุม, 2555) 
 
 3. ภูมิรัฐศาสตร์  (Geopolitics) 
  ภูมิรัฐศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ท าการศึกษาถึงปัญหาเขตแดน  ซึ่งมีสาเหตุมาจากความ
ต้องการในการแบ่งแยก  หรือขยายอาณาเขตของบางประเทศ  ซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งตามมา  เช่น  
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสลาเอลและปาเลสไตส์  ปากีสถานและอินเดีย  หรือระหว่างประเทศ
ไทยและกัมพูชาในช่วงปีที่ผ่านมา  เป็นต้น  นอกจากนี้  การขยายเขตแดนในช่วงระยะหลังๆ  ยังมี
สาเหตุมาจากความพยายามในการแผ่ขยายอิทธิพลเพ่ือครอบง าแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญๆ  เช่น  การ
พยายามครอบง าแหล่งผลิตทรัพยากรน้ ามันในประเทศแถบตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกา  การ
แย่งชิงหมู่เกาะสแปรตลีย์  (Spratly Island)  ระหว่างจีน  ไต้หวัน  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม  มาเลเซีย  
และบรูไน  หรือการแย่งชิงเกาะโอะกินะวะ  (Okinawa)  ระหว่างจีนและญี่ปุ่น  เป็นต้น 
  การศึกษาความสัมพันธ์ของวิชารัฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์นั้นได้ท าให้เกิดสาขาวิชาใหม่ถึง
สองสาขาคือ  (บูฆอรี ยีหมะ, 2550) 
  3.1 ภูมิศาสตร์การเมือง  (Political Geography)  ซึ่งเป็นการศึกษาถึงท าเลที่ตั้งของ
ประเทศต่างๆ  และทรัพยากรธรรมชาติ  แร่ธาตุ  รวมถึงสภาพภูมิอากาศว่าส่งผลอย่างไรต่อการเมือง
การปกครองของประเทศ 
  3.2 ภูมิรัฐศาสตร์  (Geopolitics)  ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นด้านภูมิศาสตร์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทหารการวางแผนทางยุทธศาสตร์  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าภูมิรัฐศาสตร์มี
ความสัมพันธ์ในการท าให้เกิดอ านาจสากล (International Power) เช่น ประเทศท่ีมีพรมแดนล้อมรอบ
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ไปด้วยทะเลมักจะเน้นการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์  ที่ช่วยในการเพ่ิมแสนยานุภาพทางทะเล         
ดังประเทศอังกฤษในศตวรรษท่ี  19  เป็นต้น 
 
 4. สังคมวิทยา  (Sociology) 
  การศึกษารัฐศาสตร์ควรให้ความสนใจต่อปัจจัยต่างๆ  ทางด้านสังคม  เช่น  ชนชั้นของ
สังคม  เชื้อชาติ  ศาสนา  ภูมิล าเนา  อายุ  เพศ  การศึกษา  และครอบครัวของประชากร  ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะส่งอิทธิพลต่อการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ  ในทางการเมือง  ดังเช่น  เซมัว มาร์ตินลิปเซต 
(Seymour Martin Lipset)  (นักสังคมวิทยาแต่ได้รับการยกย่องทางด้านรัฐศาสตร์)  ได้แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับชนชั้นและฐานะของประชากร  หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะพ้ืนฐานของประชาชนที่มีผลต่อวัฒนธรรมการเมือง  (Political-Culture)  และความคิดเห็น
ของสาธารณะ  (Public-Opinion)  และการเลือกตั้ง  เป็นต้น 
 
 5. มานุษยวิทยา  (Anthropology) 
  การศึกษาด้านมนุษย์วิทยามักจะมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรม  ความเชื่อ  สังคม  และวิถีชีวิต 
ของกลุ่มชนมนุษย์ในต่างวัฒนธรรม (Different Cultures) ทั้งกลุ่มมนุษย์ในอดีตและปัจจุบัน การศึกษา
วิวัฒนาการของมนุษย์ในสมัยดึกด าบรรพ์หรือสัตว์ตระกูลไพรเมท  (Primates)  หรือมนุษย์วานรที่
เลี้ยงลูกด้วยนม  ลักษณะการรวมกลุ่มกัน  หรือลักษณะที่แสดงออกของผู้น ากลุ่ม  รวมทั้งค้นหา
สาเหตุของการสูญหายของบางกลุ่มในอดีตซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กับวิชารัฐศาสตร์น้อยมาก  
แต่อย่างไรก็ตาม  เทคนิคและวิธีการศึกษาของนักมนุษย์วิทยานั้นจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับวิธี
การศึกษาของนักรัฐศาสตร์  เช่น  การศึกษาวัฒนธรรมการเมือง  (Political Culture)  ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งของมนุษย์วิทยา  นอกจากนี้  จากการศึกษายังได้พบว่ากลุ่มคนที่ครองอ านาจใน
บางประเทศในปัจจุบัน  ยังได้รับการสืบทอดเชื้อสายมาจากกลุ่มท่ีเคยครองอ านาจในอดีต  เช่น  กลุ่ม
คนที่ครองอ านาจในแถบเอเชียกลาง  มักเป็นกลุ่มคนที่สืบทอดเชื้อสายมาจากพระเจ้าซาร์ในอดีต  
หรือกลุ่มประเทศเอกราชใหม่ในแถบทวีปแอฟริกาซึ่งในอดีตเป็นกลุ่มคอมมิวนิตส์   มักจะใช้วิธีการใน
การเลือกลงคะแนนตามลักษณะของเชื้อสายเผ่าพันธุ์   เป็นต้น  (Michael G. Roskin  และคณะ, 
2010 : 7) 
 
 6. จิตวิทยา  (Psychology) 
  การศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์จะมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านจิตวิทยา   เช่น  
การศึกษาด้านอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิดของผู้น าในรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ  หรือแบบ
ประชาธิปไตย  หรือการศึกษาพฤติกรรมในการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มชนต่างๆ  นั้น  มี
สาเหตุมาจากปัจจัยใดหรือได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด  นอกจากนี้  การศึกษาจิตวิทยาการเมือง  ยังท า
ให้ผู้ศึกษาสามารถคาดการเหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองได้  เช่น  การเคลื่อนไหวทางการเมือง  การ
เรียกรอ้ง  หรือการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง  เป็นต้น 
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 7. ปรัชญาและจริยศาสตร์  (Philosophy and Ethics) 
  รัฐศาสตร์มีความเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาคือ  ปรัชญาเป็นศาสตร์เริ่มต้นของการศึกษา
วิชารัฐศาสตร์  กล่าวคือ  การศึกษารัฐศาสตร์ในระยะแรกเริ่มจะท าการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี
ของนักปรัชญาคนส าคัญ  เช่น  โซเครติส  เพลโต  อริสโตเติล  และนักปรัชญาท่านต่างๆ  เพ่ือการ
ค้นหาค าตอบในทางรัฐศาสตร์ต่างๆ  เช่น  การพัฒนาการและความเป็นมาของรัฐ  คุณสมบัติของผู้น า 
ที่ดี  หรือรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมนั้นควรเป็นอย่างไร  เป็นต้น 
  ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจริยศาสตร์นั้น  นักรัฐศาสตร์จะต้องศึกษาถึง
รัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายต่างๆ  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างความยุติธรรมและความเสมอ
ภาคในเกิดข้ึนในสังคม 
 
 8. นิติศาสตร์ (Juristic) 
  รัฐศาสตร์มีความเกี่ยวพันกับนิติศาสตร์หรือกฎหมายอย่างไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้  เปรียบได้กับเหรียญที่มีสองด้านในหนึ่งเหรียญ  เนื่องจากกฎหมายเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร
ประเทศในการปกครองเพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข  และกฎหมายยังได้ระบุถึงพันธะและขอบเขตใน
การปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน  และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง 
  การศึกษากฎหมายอย่างจริงจังเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันในช่วงระหว่าง
ศตวรรษท่ี  2  และท่ี  3  โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน  (Justinian)  ระหว่างปี ค.ศ. 527-565 
ได้ทรงโปรดให้จัดพิมพ์บทวิชาการทางด้านกฎหมายขึ้น  ซึ่งกลายมาเป็นรากฐานของวิชากฎหมายใน
ปัจจุบัน 
 
 9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
  นักรัฐศาสตร์ในปัจจุบันได้ใช้รูปแบบการศึกษาตามวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method)  มาเป็นเครื่องมือในการค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง  เช่น  การตั้งสมมติฐาน  การ
เก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลและสรุปผล  นอกจากนี้  ยังได้น าเครื่องมือทางด้านสถิติเข้ามาช่วย
ในการค้นหาค าตอบเพื่อที่จะได้ผลสรุปที่เที่ยงตรงและแม่นย าขึ้น 
  ส่วนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนั้น  ได้มีความส าคัญมากในการน ามาช่วยผลิตและ
พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ท าให้เกิดแสนยานุภาพ  และพลังอ านาจของรัฐ
ต่างๆ  และสร้างความเกรงขามแก่ประเทศอ่ืนๆ  ได้ 
 
 10.  ประชากรศาสตร์ (Demography) 
   วิชารัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับวิชาประชากรศาสตร์   เนื่องจากจ านวนและ
โครงสร้างของประชากรนั้น  ได้ส่งผลต่อการผลิตและการให้บริการต่างๆของรัฐ  ซึ่งรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศต้องก าหนดนโยบายและท าการวางแผนด้านรัฐสวัสดิการต่างๆ  เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรต่างๆ  เพ่ือการรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง  เช่น  การเตรียมการ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  การน านโยบายบุตรคนเดียว  (One-child policy) 
ของประเทศจีนกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น 



 11 

การเมือง  (Politics) 
 
 แนวความคิดทางการเมืองนั้นเริ่มท าการศึกษามาตั้งแต่สมัยกรีก  (427-346 ก่อนคริสตกาล)  
ซึ่งค าว่า  “การเมือง”  (Politics)  นั้น  เป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากค าว่า  “Polis”  ในภาษากรีกซึ่ง
แปลว่า  “นครรัฐ”  (City-state)  และค าว่า  Po  ยังเป็นรากฐานของค าศัพท์อ่ืนๆทางการเมืองอีก
ด้วย  เช่น  Polices  (ประชาชน)  และ  Politicos  (รัฐบุรุษ)  เป็นต้น 
 ค าว่า “การเมือง” ได้เกิดขึ้นและมีพัฒนาการมายาวนานหลายศตวรรษ  นอกจากนี้  ยังมี
เหตุการณห์รือปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆ  เกิดข้ึนมากมาย  ดังนั้น  วิธีการศึกษา  มุมมอง  หรือ
แนวความคิดทางการเมือง  จึงได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางการเมืองในยุคต่างๆ  เช่น 
การเมืองยุคกรีกโบราณ  ซึ่งโซเครติส  เพลโต  และอริสโตเติล  หรือที่รู้จักกันในนามของไตรเมธี  ได้
มุ่งเน้นการศึกษาการเมืองในรูปแบบของรัฐ  โดยอริสโตเติลได้กล่าวว่าธรรมชาติของมนุษย์แล้ว  จะ
เป็นสัตว์สังคมหรือสัตว์การเมือง  และด้วยเหตุนี้จึงท าให้มนุษย์ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชน  ซึ่งการ
อาศัยอยู่รวมกันในชุมชนเท่านั้น  จึงจะท าให้มนุษย์สามารถบรรลุถึงคุณธรรมและความดีขั้นสูงสุดของ
มนุษย์  หรือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นมนุษย์ก็อาจเป็นสัตว์เดรัจฉาน  หรือไม่ก็เป็นเทวดาเท่านั้น 
 ต่อมาในยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15-16 นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์
ของยุโรป  เช่น  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  และอิตาลี่กลับมองรัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนทางการ
บริหาร  และยังมองการเมืองในฐานะที่เป็นผลจากการปฏิบัติการของรัฐเท่านั้น  เช่น ฌอง  โบแดง  
(Jean Bodin)  (1530 – 1596)  ซึ่งเป็นนักกฎหมายชาวฝรั่งเศส  ได้ท าการการศึกษาโดยเน้นที่
สถาบันทางด้านกฎหมายของรัฐ  โดยโบแดงกล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทาง
การเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ส่วนมองเตสกิเออร์ (Montesquieu) (1689 – 1755) ท าการขยาย
ขอบเขตการศึกษาท่ีกว้างขึ้น  กล่าวคือ  จะเน้นการศึกษาไปที่  3  สถาบันหลัก คือ สถาบันนิติบัญญัติ  
(Legislation)  บริหาร  (Executive)  และตุลาการ  (Adjudication of laws)  ซึ่งมองเตสกิเออร์  
กล่าวว่า  การเมืองเป็นเรื่องท่ีอยู่ภายใต้กิจกรรมทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยหน้าที่เหล่านี้ 
ได้มีการแบ่งแยกไปยังสถาบันทางการเมืองต่างๆ (อ้างจาก  ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, 2549) 
 ส่วนนักรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันกลับให้ความสนใจศึกษาการเมืองในภาพรวม  ในลักษณะที่
เป็นระบบ  (System)  มากกว่าการแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ  ซึ่งเดวิส  อีสตัน  (David Easton)     
นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน  ได้คิดค้นตัวแบบระบบการเมือง  (Political System Model)  ขึ้น  โดย
กล่าวว่าระบบการเมืองเป็นเสมือนกับระบบของสิ่งมีชีวิต  ซึ่งเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนที่หลอม
รวมระบบต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน  เช่น  หัวใจ  ปอด  เลือด  สมอง  และระบบการย่อยอาหารและขับถ่าย  
ซึ่งระบบต่างๆ  ต้องท าหน้าที่ของตนเอง  นอกจากนี้  ยังสอดคล้องกับระบบอ่ืนๆ  ด้วย  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งอาจมีผลต่อการท างานของสิ่งอื่นๆ  ซึ่งสามารถอธิบายระบบการเมืองได้ 
ดังรูปภาพ 
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รูปที่  1.1  รูปแบบของระบบทางการเมือง (A model of the political system) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก David Easton, 1965 
 
 จากรูปภาพนี้สามารถอธิบายได้ว่า   ผู้ตัดสินใจจะรับรู้ความต้องการของสังคม  ซึ่ง
เปรียบเสมือนปัจจัยน าเข้า  จากนั้นก็ตัดสินใจและก าหนดออกมาในรูปแบบของนโยบายหรือ
เปรียบเสมือนปัจจัยน าออก  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม  และนโยบายเหล่านี้ 
ประชาชนอาจชอบหรือไม่ชอบก็ได้  หากไม่ชอบก็อาจน าไปสู่การย้อนกลับไปในขั้นตอนของปัจจัย
น าเข้าอีกครั้งหนึ่งส่วนค าว่าการเมืองนั้น  ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ต่างๆ  กันดังนี ้
 ส านักพิมพ์อเมริกันแฮริแทค และคลีโด้เลฟเฟอร์เรน (The American Heritage Publishing 
Company & CredroReferenc, 2006) ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการเมืองว่า เป็นการใช้ แสดง
หรือปฏิบัติจากนโยบายอันเกิดจากการตัดสินใจทางการเมือง 
 ดิกชั่นนารีเวบเตอร์  (Gove & Merrian-Webster, 2002) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 
รัฐศาสตร์เกี่ยวข้องหรือมีพ้ืนฐานมาจากการกดข่ีของรัฐบาล 
 เพลโต  (Plato)  นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่า การเมืองคือสิ่งที่นครรัฐ (Polis) ได้
กระท าและอาจกระท า (อ้างจาก สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2545) 
 ฮาโรลด์  ลาสเวลล์  (Harold Lasswell) ปรมาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้ให้นิยาม
ว่า “การเมือง คือ การได้มาซึ่งอ านาจ เพ่ือที่จะตัดสินว่าใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร” (อ้างจาก 
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, 2550, 4-5) 
 แมกซ์  เวบเบอร์  (Max Weber)  นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน  ได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับ
การเมืองว่า  เป็นกิจกรรมหรือแนวทางของรัฐ  ไม่ใช่เป็นจุดหมายของรัฐ  กิจกรรมของรัฐนั้นหมายถึง
การต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ  เพ่ือสามารถแบ่งสรรอ านาจหน้าที่  ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือ
ระหว่างส่วนย่อยๆ  ภายในรัฐนั้น  (อ้างจาก  สุพจน์  บุญวิเศษ, 2551) 

 
กระบวนการแปลงรูป 

Conversion Process 
Government 

Decision Maker 

Social, Economic, and Political Environment 
สภาพแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง 

Decisions  
and action 
การตัดสินใจและ 
การปฏิบัต ิ

Outputs 
ปัจจัยน า
ออก 

Feedback 
ผลย้อนกลับ 

Input 
ปัจจัยน าเข้า 

Demands 
การเรยีกร้อง 

Apathy 
การเพิกเฉย 

Supports 
การสนับสนุน 
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 เสนีย์  ค าสุข  นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์  ได้ท าการประมวลสรุปความหมายของ
การเมืองจากค านิยามของนักคิดและนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์หลายๆ  ท่าน เช่น ไมเคิล  เคอร์ติส  
อริสโตเติล  แฮริสัน  แว็กเนอร์  ไมเคิล รอสกิ้น  โรเบริ๊ต  คอร์ด  เจมส์  เมเดรอสและวอลเตอร์  
โจนส์โรเบริ์ต  กู๊ดดินและฮันส์ไดเทอร์คลินเจมานน์  ฟิลลิปชิเวลีย์  และโคลินเฮย์  ไว้ดังนี้  (เสนีย์   
ค าสุข, 2555) 
 1. การเมืองเป็นเรื่องเก่ียวกับอ านาจ (Power) โดยตรงหรืออย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 
 2. พ้ืนฐานของการเมืองนั้นคือการต่อสู้ การแข่งขัน และความขัดแย้ง ซึ่งเกี่ยวพันมาสู่
เรื่องอ านาจ โดยแยกออกตามขอบเขตของความหมายคือ 
  2.1 ความหมายแบบแคบ ซึ่งเป็นความหมายแบบดั้งเดิม คือ การเมืองเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหรือบทบาทของรัฐ รัฐบาล และกระบวนการปกครอง 
  2.2 ความหมายแบบกว้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคม สถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ เช่น ความรุนแรง ความขัดแย้ง การต่อสู้แย่งชิง และอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งกับ
กิจกรรมเหล่านี้ 
 3. ความหมายในเชิงจริยธรรม การเมืองหมายถึงการสร้างความยุติธรรม 
 หากพิจารณาดูให้ถ่องแท้ก็จะเห็นว่า  ความหมายหรือค าจ ากัดความทั้งหลาย  เป็นเพียง
การให้ความหมายกว้างๆ  และไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าถูกหรือผิด  เพราะความหมายแต่ละอย่าง
ต่างให้ประโยชน์ในการอธิบาย  และท าความเข้าใจคนละแง่มุม  แต่อย่างไรก็ตาม  สามารถสรุปได้ว่า
กิจกรรมทางการเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ดังนี้  คือ  เกี่ยวข้องกับมหาชน  เกี่ยวข้องกับรัฐ  และ
เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์และการเมือง 
 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์และการเมืองนี้  อาจกล่าวได้ว่าศาสตร์ทั้ง  2  สาขา
จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ซึ่งนักรัฐศาสตร์จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาด้านการเมือง  เช่น  
รูปแบบการปกครอง  การใช้อ านาจ  การเคลื่อนไหวต่อรอง  หรือการเรียกร้องผลประโยชน์  หรือเพ่ือ
ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายรัฐสวัสดิการต่างๆ  ซึ่งเปรียบได้กับนักชีววิทยาที่ต้อง
ท าการศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรีย (Bacteria) หรือที่เรียกว่า แบคทีเรียน (Bacterial) เป็นต้น (Roskin, 
Cord, Medeiros, & Jones, 2010) 
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อ านาจและอ านาจทางการเมือง  (Power and Political Power) 
 
 ค าว่าอ านาจและอ านาจทางการเมืองนั้นจะมีความหมายแตกต่างกัน  และทั้ง  2  ค านี้จะมี
ความหมายค่อนข้างกว้างขวางและซับซ้อน  นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและสถาบันที่
ส าคัญๆ  ต่างๆ  มากมาย  เช่น  อ านาจของผู้ปกครอง  อ านาจทางทหาร  อ านาจนิติบัญญัติ  หรือ
อ านาจตุลาการ  เป็นต้น  เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องอ านาจทางการเมืองนี้  จึงต้องท าการศึกษา
อย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ  ซึ่งค าว่าอ านาจและอ านาจทางการเมืองนั้นได้มีผู้ให้ค านิยามไว้
ต่างๆ  ดังนี้ 
 อ านาจ  (Power)  ตามความหมายของคนทั่วไปมักหมายถึง ความสามารถ (ability) หรือ
ศักยภาพ (potential) ในการท าให้เกิดผลส าเร็จในผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 ฮาน  มอร์แกนธู  (Hans Morgenthau) กล่าวว่า อ านาจ หมายถึง ความสามารถของใคร
ก็ตามที่มีอิทธิพลต่อการกระท า หรือจิตใจของคนอ่ืนๆ (อ้างจาก Kaarbo & Ray, 2011) 
 อย่างไรก็ตาม  เสนีย์  ค าสุข  นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์  ได้สรุปค านิยามของอ านาจไว้
ดังนี้  คือ  สมรรถภาพ  หรือความสามารถที่ฝ่ายหนึ่งใช้ให้เกิดผลจนอีกฝ่ายหนึ่งยอมท าตาม  หรือ
ปรับพฤติกรรมไปในทางที่ฝ่ายมีอ านาจต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้อ านาจในลักษณะใดก็ตาม 
กล่าวคือ  ตั้งแต่การชักจูงให้เกิดความรัก  ความผูกพันไปจนถึงการข่มขู่  หรือใช้ก าลังจนเกิดความ
หวาดกลัว  (เสนีย์  ค าสุข, 2555) 
 ส่วนความหมายของอ านาจทางการเมืองนั้น  มีผู้ได้ให้ค านิยามไว้หลากหลาย  ดังนี้  (อ้าง
จาก  เสนีย์  ค าสุข, 2555) 
 โรเบิตส์  เอ  ดาล  (Robert A. Dahl) ได้ให้ค านิยามว่า อ านาจทางการเมืองนั้นมีลักษณะ
เป็นความสัมพันธ์ของคน 2 ฝ่าย ซึ่งมีอิทธิพลหรือการควบคุมต่อกัน และมีการสนองตอบและมี
ผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้น 
 เกน ฟานโก้ พ็อคกี่ (Gian Franco Poggi) ซึ่งให้ค านิยามอ านาจในเชิงโครงสร้างว่าอ านาจ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองฝ่าย  มีลักษณะการบังคับ  ควบคุม  และอ่ืนๆ  อีกหลายอย่าง  
รวมทั้งอิทธิพล  การลงโทษ  และการรุนแรง  โดยมีผลลัพธ์เกิดขึ้น  ซึ่งฝ่ายที่มีและใช้อ านาจจะ
ครอบง าฝ่ายที่ด้อยกว่า  หรือคนส่วนน้อย  ควบคุมคนส่วนใหญ่  และมีสภาพของความหวาดกลัวเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งในโครงสร้างอ านาจนี้ด้วย 

 สรุปอ านาจทางการเมือง  (Political Power)  เป็นอ านาจอย่างหนึ่งที่ถูกครอบครองโดย
คนหรือกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคม  ซึ่งการได้มาแห่งอ านาจมีทั้งที่ได้มาอย่างชอบธรรมหรือวิธีอ่ืนๆ  
ตามครรลองของการเมือง  ซึ่งผู้ครอบครองอ านาจนี้จะใช้อ านาจในการตัดสินใจทางการเมืองหรือ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนและการแก้ไขปัญหาของสังคม  การใช้อ านาจทาง
การเมืองของคนบางกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืนๆ  และอาจก่อให้เกิดผลกระทบและความรุนแรง
ตามมา  เช่น  การก าหนดนโยบายของรัฐ  การจัดสรรทรัพยากร  หรือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ 
 
 



 15 

 อ านาจทางการเมืองมีองค์ประกอบดังนี้ 
 1. สิทธิและหน้าที่ (Rights and Obligations) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอ านาจทาง
การเมืองและโครงสร้างของสังคม การใช้สิทธิก็คือการยอมให้บุคคลใดมีเสรีภาพในการใช้สิทธิตามที่
ตนมีอยู่ 
 2. การบังคับและการยินยอม (Coercion and Consent) อ านาจจะต้องมีการบังคับหรือ
ลงโทษ เมื่อมีการละเมิดอ านาจ หรือกระท าการท่ีเกิดโทษแก่คนอื่นๆ 
 3. สิทธิที่จะยุบเลิก (The Power to Dissolve) สมาชิกของสังคมมีอ านาจที่จะไม่ยอมรับ
หรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมเหล่านั้น และหากสังคมไม่ปฏิบัติตามอ านาจนั้นก็จะสลายไป 
 4. อ านาจและความคิดเห็น  (Authority and Opinion)  มติมหาชนเป็นอ านาจทาง
การเมืองที่ส าคัญ  หากรัฐบาลกระท าการใดๆ  ที่ขัดต่อมติมหาชนก็จะท าให้มีผลต่อเสถียรภาพของ
รัฐบาล  ซึ่งวิธีการวัดอ านาจนั้น  เลย์  แลงตัน  (Rae Langton)  นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์เสนอ
ว่าสามารถวัดได้ด้วยเสรีภาพในการพูด  “The ability to perform speech acts can be a 
measure of political power and authority” and “ one mark of powerlessness is 
inability to perform speech acts that one might otherwise like to perform.” (Rae 
Langton, 1993, 314-315)  
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์และอ านาจ 
 
 รัฐศาสตร์และอ านาจมีความสัมพันธ์ในประเด็นที่ว่า  การศึกษารัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่
มักจะเน้นในเรื่องของการใช้อ านาจ  ดังเช่น  มาคิอาเวลลี่  (Machiavelli) ปราชญ์ชาวอิตาลีที่ได้กล่าว
ไว้ว่ารัฐศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอ านาจในการที่จะท าอะไรตามที่ต้องการ (A gets B to what A 
wants) (Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 2010) 
 
 

สรุป 

 
 รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่มีพัฒนาการมายาวนานกว่า  2,500  ปี  โดยรัฐศาสตร์เป็น
สาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์  ซึ่งท าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐ  กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 
สถาบันที่มีอิทธิพลต่างๆ  กลุ่มผลประโยชน์การแย่งชิงอ านาจ  และการแก้ไขความขัดแย้ง  โดยการ
น าปรัชญา  ทฤษฎีและข้อเท็จจริงเข้ามาช่วยในการศึกษา  ซึ่งศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์นี้ได้แตกแขนง
ออกเป็นหลายสาขา  เช่น  รัฐศาสตร์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ปรัชญาการเมือง  
รัฐประศาสนศาสตร์กฎหมายการเมืองการปกครอง  และนโยบายสาธารณะ 
 การศึกษารัฐศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกัน
เช่น  ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย  และสังคม  เป็นต้น  และเนื่องจากการศึกษา
รัฐศาสตร์มีขอบเขตที่กว้างขวางดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  เพราะฉะนั้นการศึกษารัฐศาสตร์จึงจ าเป็นอย่าง
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ยิ่งที่ต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  เช่น  ทฤษฎี  เหตุผล  และข้อเท็จจริงต่างๆ  เพ่ือประกอบการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆ  ที่เกิดขึ้น 
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ค าถามท้ายบทท่ี  1 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 
1. รัฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องอะไร 
2. รัฐศาสตร์แยกออกเป็นสาขาวิชาอะไรบ้าง 
3. ท าไมนักรัฐศาสตร์ถึงต้องท าการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
4. นักศึกษาช่วยอธิบายค าว่าภูมิรัฐศาสตร์พอสังเขป 
5. แนวทางการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในสมัยกรีก และในสมัยปัจจุบันต่างกันอย่างไร 
6. การเมืองหมายถึงอะไร และเพลโตได้ให้ความหมายของการเมืองว่าอย่างไร 
7. อ านาจทางการเมืองหมายถึงอะไร 

8. อ านาจทางการเมืองมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
9. รัฐศาสตร์และอ านาจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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บทท่ี  2 
ความรู้เกี่ยวกับรัฐ 

(The Knowledge of State) 
 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับรัฐได้ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มต้นท าการศึกษามาตั้งแต่ยุคสมัยกรีกโบราณ  
ซึ่งในสมัยนั้นปรัชญาเมธีหลายๆ  ท่านได้ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบทางการเมืองการ
ปกครองเป็นอย่างมาก  นักปรัชญาการเมืองที่ส าคัญของนครรัฐกรีก  3  ท่านคือโซเครติส  เพลโต  
และอริสโตเติล  ต่างได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับรัฐว่ามนุษย์โดยธรรมชาติ
แล้วเป็นสัตว์สังคม  รัฐจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน  
นอกจากนี้  อริสโตเติลยังได้ให้ค าจ ากัดความหรือค านิยามเกี่ยวกับรัฐ  รูปแบบของรัฐและการก าเนิด
รัฐไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐเป็นประชาคม ส่วนระเบียบของสังคม  ก็คือการปกครองของรัฐบาลซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมาย  ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการที่มีความเห็นแตกต่างโดยได้ให้
ทัศนะว่า  แนวความคิดท่ีเกี่ยวกับรัฐแท้จริงแล้วเพ่ิงจะเริ่มท าการศึกษาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  14-17  
นี้เอง  โดยเริ่มศึกษาจากแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับผู้ปกครอง  ซึ่งนักปรัชญาการเมืองที่มีอิทธิพลและเป็น
ต้นแบบของการศึกษายุคนี้คือมาคิอาเวลลี่ 
 แต่ไม่ว่าการศึกษาหรือการก าเนิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับรัฐ  จะถือก าเนิดในช่วงระยะเวลาใดก็
ตาม  ค าว่ารัฐนั้นก็ยังเป็นค าที่มีความหมายอย่างมากส าหรับการศึกษาวิชารัฐศาสตร์  เนื่องจาก
การศึกษารัฐศาสตร์นั้นจะต้องเริ่มต้นท าการศึกษาที่รัฐ   โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ  ภายในรัฐ  เช่น  
ระบอบการเมืองการปกครอง  กฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐ  ความขัดแย้ง  การเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ผลประโยชน์การเจรจาต่อรอง  ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ  ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นภายในรัฐ
ทั้งสิ้น  นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ  ที่เกิดขึ้นยังได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนภายใน
รัฐ  เช่น  การให้สิทธิและเสรีภาพตามกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ  การก าหนดพันธะที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้สังคมภายในรัฐเกิดความสงบสุข  ส่วนความหมายของรัฐนั้น  ได้มีผู้ให้
ความหมายไว้แตกต่างกันมากมายดังนี้ 
 
 

ความหมายของรัฐ 
 
 อเมริกัน  เฮริเทคดิกชั่นนารี  (American Heritage Publishing Company & Credo 
Reference, 2006) ได้บัญญัติความหมายของรัฐว่า กลุ่มคนจ านวนหนึ่งซึ่งไม่ระบุว่าจ านวนเท่าไร 
รวมกันภายใต้เขตแดน หน่วยทางการเมือง และรัฐบาลที่มีอ านาจอธิปไตย 
 เวบเตอร์ ดิกชั่นนารี (Gove, & Merrian-Webster, 2002) ได้ให้ความหมายของรัฐว่า เป็น
กลุ่มของบุคคลที่อาศัยอยู่รวมกัน และมีการปักปันเขตแดนที่แน่นอน มีองค์การทางการเมืองภายใต้
รัฐบาลที่มีอ านาจอธิปไตย ซึ่งปราศจากการครอบง าของรัฐอ่ืน 
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 อ๊อกฟอร์ด ดิกชั่นนารี  (Oxford English Dictionary) ให้ค านิยามของรัฐว่าคือการรวมกัน
ขององค์การหรือชุมชนทางการเมืองภายใต้รัฐบาลหรือชาติเดียวกัน (Concise Oxford English 
Dictionary, 1995) 
 อริสโตเติล  (Aristotle)  กล่าวว่ารัฐเป็นสังคมสูงสุด โดยได้รวบรวมเอาสังคมทั้งหลายเข้า
ไว้ด้วยกันทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุความดีงามขั้นสูงสุด อริสโตเติล เชื่อว่ามนุษย์ไม่
สามารถจะประสบความสุขและความสมบูรณ์สุดยอดได้หากปราศจากรัฐ (อ้างจาก สุพจน์ บุญวิเศษ, 
2549) 
 ฮาลโรลด์  ลาสเวล  (Harold Lasswell) ได้ให้ค าจ ากัดความของรัฐไว้ว่า รัฐ คือกลุ่มคนที่
รวมกันเป็นระเบียบและอาศัยอยู่ในอาณาเขตร่วมกัน และมีอ านาจอธิปไตยสูงสุดในอาณาเขตนั้น 
(อ้างจาก ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, 2550) 
 ชาลส์  โอ  เลอเช่  และ อับดุล  เอ  (Charles O. Lerche, Jr., and Abdul A.)  กล่าวว่า  
รัฐคือหน่วยทางการเมือง  มีรัฐบาลที่มีอ านาจเหนือดินแดนหนึ่ง  (อ้างจาก Kaarbo & Ray, 2011) 
 ไมเคิล จี รอสกิน, โรเบิร์ต เอล คอร์ด, เจมส์ เอ มีเดอรอส, และ วอร์เทอ เอส จอนส์ 
(Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros, and Walter S. Jones) ให้
ความหมายของรัฐว่า  คือโครงสร้างของรัฐบาล  ซึ่งมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญ  (Roskin, Cord, 
Medeiros, & Jones, 2010) 
 อีริกา คัดเวิรด, จอร์น แมคโกเวิร์น, และ ทิโมธิ ฮอล (Erika  Cudworth, John 
McGovern and Timothy Hall)  กล่าวว่า  รัฐ  หมายถึง หน่วยทางการเมืองซึ่งมีรัฐบาลกลาง  เป็น
ผู้บังคับใช้กฎหมายเหนือเขตแดนทางภูมิศาสตร์  (Cudworth, McGovern, & Hall, 2007) 
 แมกซ์ เวบเบอร์  (Max Weber)  กล่าวว่า  รัฐคือชุมชนของมนุษย์  รัฐมีเอกสิทธิ์ในการ
บังคับโดยชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวภายในอาณาเขตของรัฐ  ซึ่งสถาบันรัฐนั้นเวบเบอร์ได้รวมถึง
หน่วยงานทางด้านการบริหารราชการ  ระบบยุติธรรม  หน่วยงานทางทหาร  หรือองค์กรทางศาสนาก็
ได้  (อ้างจาก Dubreuil, 2010)  ซึ่งหากมองในทัศนะของเวบเบอร์นี้  รัฐเป็นทั้งโครงสร้างทางการ
บริหารอย่างเป็นรูปธรรมคือเป็นองค์การ  และเป็นแนวทางที่ท าให้คนในรัฐเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม  
ซึ่งพออธิบายลักษณะของรัฐตามทัศนะของเวบเบอร์ได้ดังนี้ 
 ประการแรก  รัฐประกอบด้วยโครงสร้างของสิ่งต่างๆ  ที่มีลักษณะเฉพาะตัว  เป็นจ านวน
มาก  เช่น  หน้าที่ความรับผิดชอบ  บทบาท  หรือสถาบัน  เป็นต้น  โครงสร้างเหล่านี้จะเป็น
โครงสร้างที่ถาวร  มีความซับซ้อนและเป็นทางการ 
 ประการที่สอง  รัฐมีเอกสิทธิ์หรือผูกขาดการใช้อ านาจแต่เพียงผู้เดียว  โดยมีเจ้าหน้าที่
ราชการ  เช่น  ผู้พิพากษา  ทหาร  ต ารวจ  เป็นเครื่องมือช่วยในการบังคับ 
 ประการที่สาม  รัฐจะใช้อ านาจในรูปแบบของศาล เป็นอ านาจสูงสุดและชอบธรรม  ซึ่งทุก
คนต้องปฏิบัติตาม 
 ประการที่สี่  รัฐจะก าหนดอ านาจในแต่ละส่วนไว้อย่างชัดเจน 
 แอนดรูว์ เฮย์วูด  (Andrew Heywood) กล่าวว่า การให้ความหมายของค าว่ารัฐที่แตกต่าง
นั้น ก็เนื่องมาจากการมองรัฐที่แตกต่างใน 3 แนวทางคือ (อ้างจาก บูฆอรี ยีหมะ, 2550) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
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 แนวทางแรก  มองรัฐในแง่ที่เป็นนามธรรม  (Idealist Approach)  เช่น  การมองรัฐตาม
มุมมองของ  จอร์จฟรีดริช  เฮเกล  (Georg Friedrich Hegel)  นักปรัชญาชาวเยอรมัน  ซึ่งมี
ความเห็นว่ารัฐเป็นองค์รวมที่มีเจตจ านงเป็นของตนเองและมีเป้าหมายในตัวเอง ซึ่งแยกออกมาและ
อยู่สูงกว่าปัจเจกชนซึ่งเป็นเพียงสมาชิกของรัฐ  นอกจากนั้นรัฐยังเป็นผู้กระท าตามเหตุผลที่เป็นสากล 
มีเป้าหมายที่จะแสวงหาความสมบูรณ์ให้แก่ตนเอง  มีสิทธิสูงสุดเหนือปัจเจกชนแต่ละคนที่อยู่ภายใน
รัฐ  ดังนั้นปัจเจกชนจึงจ าเป็นต้องเชื่อฟังรัฐ 
 แนวทางที่สอง  มองรัฐในเชิงการท าหน้าที่  (Functionalist Approach) ได้อธิบายว่ารัฐ
เป็นชุดของสถาบันที่มีบทบาท และท าหน้าที่ในการรักษาความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยของ
สังคม เช่น นักคิดในสายส านักมาร์กซิสต์เห็นว่ารัฐเป็นสถาบันที่มีบทบาทและหน้าที่ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการรับใช้ระบบทุนนิยมในสังคมสมัยใหม่ 
 แนวทางที่สาม  มองรัฐในเชิงองค์การ  (Organization Approach)  แนวทางนี้เห็นว่ารัฐ
ประกอบด้วยสถาบันต่างๆ  ของรัฐเป็นจ านวนมาก  เช่น  หน่วยงานราชการพลเรือน  ทหาร  ต ารวจ 
ศาล  การมองรัฐในแนวทางนี้ท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจถึงการเกิดของรัฐสมัยใหม่ในยุโรปช่วง
ระหว่างศตวรรษที่  15  และ  16  ที่เป็นระบบรวมศูนย์อ านาจจนท าให้รัฐประสบความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสถาบันต่างๆ  ในสังคม 
 นอกจากนี้  เสกสรรค์  ประเสริฐกุล  (2552)  นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ของไทยยังได้ให้ค า
นิยามของรัฐว่า  รัฐ  คือศูนย์การของความสัมพันธ์ทางอ านาจทั้งปวง  ความสัมพันธ์ทางอ านาจอ่ืนๆ  
ที่มีอยู่ ล้วนต้องขึ้นต่อการยอมรับของรัฐ  และจะไม่มีขอบเขตเทียบเท่า  ซึ่งรัฐจะผูกขาดอ านาจอยู่  3  
เรื่องคือ 
 1. อ านาจในการออกระเบียบ กฎหมายที่ครอบคลุมคนทั้งสังคม และอ านาจในการตัดสิน
คดีความ 
 2. อ านาจในการจัดเก็บภาษีและน าเงินภาษีไปใช้จ่าย 
 3. อ านาจในการจัดตั้งกองก าลังอาวุธและใช้ความรุนแรง 
 สรุปความหมายของรัฐ  คือ  ชุมชนของมนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ระบุจ านวนที่ชัดเจน  อาศัย
อยู่รวมกันในเขตแดนที่แน่นอน  มีกลุ่มคณะบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นคณะผู้ปกครอง  และมีอ านาจ
อธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดของรัฐในการบริหารกิจการภายในของรัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนด
ขึ้น  ตลอดจนท าการติดต่อกับรัฐอ่ืนๆ  ได้โดยอิสระ 
 
 

เหตุผลของการก าเนิดรัฐ  
 
 มนุษย์มีความต้องการหรือแรงผลักดันตามธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอันเกิดจาก 
มนุษย์มีความกลัว  มีความต้องการในการอยู่รอด  และมีความต้องการสุนทรียภาพของชีวิต  ซึ่ง
แรงผลักดันทั้ง  3 ประการนี้ เป็นสาเหตุพ้ืนฐานของการต้องการอยู่ร่วมกันภายในรัฐของมนุษย์ โดย
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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 1. ความกลัว 
  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและจะไม่สามารถด ารงชีวิตได้โดยล าพัง  ซึ่งมนุษย์ต้องอาศัยอยู่
รวมกันและมีการจัดระบบในการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  เช่น  ระบบการป้องกัน
ประเทศของทหาร  การรักษาความสงบภายในประเทศของส านักงานต ารวจ  และการท าหน้าที่
ทางด้านยุติธรรมของศาล  เป็นต้น  เพ่ือการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกันและกัน 
 
 2. มนุษย์ต้องการการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  การอยู่รวมกันในสังคมของมนุษย์  นอกจากเพราะความปลอดภัยแล้ว  มนุษย์ยัง
ต้องการอยู่รวมกันโดยสงบสุข  มีสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในการแสดงออก  เช่น  การพูด 
การแสดงออกทางการเมืองการปกครอง  หรือการก าหนดนโยบายต่างๆ  ของรัฐ  เป็นต้น 
 
 3. ความต้องการสุนทรียภาพของชีวิต 
  การอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้น  ยังมีเหตุผลอันเนื่องมาจากความต้องการทางสุนทรียภาพ
ในชีวิต  เช่น  การละเล่นกีฬา  การร้องร าท าเพลง  หรือการเข้าร่วมในวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ 
 
 

องค์ประกอบของรัฐ 
 
 ถึงแม้นักรัฐศาสตร์จะมีทัศนะและมุมมองที่ต่างกันไปในการก าหนดค านิยามของรัฐ  แต่
อย่างไรก็ตามนักรัฐศาสตร์หลายๆ  ท่าน  ก็ได้มีความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของที่เหมือนกัน  ซึ่ง
สามารถสรุปและอธิบายองค์ประกอบของรัฐ  4  ประการดังนี้  (Appadorai, 1968) 
 
 1. ประชากร  (Population) 
  ประชากรถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของรัฐ  ซึ่งรัฐทุกรัฐจะต้องประกอบไปด้วย
ประชาชนจ านวนหนึ่งซึ่งไม่ระบุจ านวนที่แน่ชัด  อาจมีมากน้อยแตกต่างกันก็ได้  เช่น  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีประชากรมากกว่า  1,300  ล้านคน  ส่วนประเทศในหมู่เกาะพิตแคร์น
(Pitcirn Island)  กับมีแค่ประชากรแค ่ 58  คน  หรืออีกตัวอย่าง  เช่น  นครรัฐวาติกันซึ่งมีฐานะเป็น
รัฐอิสระ  และมีประชากรเพียง  900  คนเท่านั้น  แต่อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้จ านวนประชากรจะไม่ถือ
เป็นสาระในการพิจารณาความเป็นรัฐ  แต่จ านวนประชากรก็ได้มีผลต่อความเป็นมหาอ านาจของโลก 
ทั้งทางด้านทหารและทางด้านเศรษฐกิจ  เช่น  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประชากรมากกว่า
พันล้านคน  สามารถสร้างผลผลิตมวลรวมประชาชาติ  (Gross Domestic Product หรือ GDP)
มากกว่าปีละ  6  ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  เป็นต้น 
  นอกจากประชากรของรัฐจะไม่ได้ระบุจ านวนที่แน่นอนแล้ว  ประชากรที่อาศัยอยู่ในแต่
ละรัฐนั้นก็อาจมีเชื้อสายที่แตกต่างกันได้  เพราะนอกจากจะมีประชากรของรัฐแล้ว  ยังมีประชากร
ประเภทอ่ืนๆ  ซึ่งประกอบไปด้วย  (ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร, 2550) 
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  1.1 ชนกลุ่มน้อยหรือเผ่าชน  (Ethnic group)  ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะอาศัยอยู่ใน
ประเทศต่างๆ  เช่น  กระเหรี่ยง  มอญ  ไทยพวน  เป็นต้น 
  1.2 คนต่างด้าว (Aliens) คือกลุ่มคนจากต่างประเทศที่เข้ามาพ านักอาศัยอยู่ในประเทศ
อ่ืนๆ  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักมีเป้าหมายในการเข้ามาเพ่ือการประกอบอาชีพ  และความต้องการการ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เช่น  ชาวแม็กซิกันที่อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือชาวกัมพูชา  
ลาว  หรือพม่า  ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย  เป็นต้น 
 
 2. ดินแดน  (Territory) 
  รัฐต้องมีดินแดนที่เป็นหลักแหล่งที่แน่นอน  กล่าวคือ  มีเส้นเขตแดนที่ชัดเจน  และ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั้งโดยข้อเท็จจริงและโดยสนธิสัญญา  ทั้งนี้จะรวมถึงพ้ืนดิน  พ้ืนน้ า
และอากาศ  ซึ่งในพ้ืนดินนั้นตามหลักสากลมักจะยึดเอาพรมแดนตามธรรมชาติ  เช่น  เทือกเขา 
แม่น้ า  เช่น  แม่น้ าโขงที่เป็นเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว  และเทือกเขาถนนธงชัย  และ
เทือกเขาตะนาวศรี  ที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า  เป็นต้น  ส่วนในพ้ืนราบนั้นจะมีการ
ปักหลักหมุดเขตแดนอย่างชัดเจน  อย่างไรก็  ตามปัจจัยทางด้านขนาดหรือความกว้างขวางใหญ่โต
ของดินแดนนั้น  จะไม่ใช่ประเด็นที่ส าคัญในเงื่อนไขความเป็นรัฐ  เช่น  ประเทศรัสเซีย  มีอาณาเขต
กว้างขวางใหญ่โตถึง 17 ล้านตารางกิโลเมตร ในขณะที่ประเทศโมนาโกที่มีฐานะเป็นรัฐอิสระเช่นกัน 
กลับมีอาณาเขตเพียงแค่ 1.96 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือนครรัฐวาติกัน มีอาณา
เขตไม่ถึงหนึ่งตารางกิโลเมตรเลย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นรัฐๆ  หนึ่งเช่นกัน 
  ส่วนการก าหนดเขตแดนทางทะเลนั้น  เดิมทีจะเริ่มนับจากชายฝั่งออกไปในทะเลเป็น
ระยะความยาว 3 ไมล์ ซึ่งเป็นเขตท่ีปลอดภัยจากวิถีกระสุนปืนใหญ่ในอดีต แต่ต่อมาได้ขยายออกเป็น  
12  ไมล์  เพราะความสามารถของขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลมากขึ้น  และก็ได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ทางด้าน
เศรษฐกิจแทน  เนื่องจากประเทศต่างๆ  ได้ท าการส ารวจทรัพยากรในทะเลของแต่ละประเทศมากขึ้น  
นอกจากนี้ยังพบว่าในท้องทะเลบางพ้ืนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรที่มีค่ามากมาย  เช่น  ก๊าซธรรมชาติ  
น้ ามันและแร่ธาตุต่างๆ  จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของเขตแดน เมื่อ   พ.ศ. 
2535  ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมนานาชาติขึ้นโดยมีการตกลงท าอนุสัญญา และลง
สัตยาบันของ  60  ประเทศ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลจะมีอ านาจ
อธิปไตยอย่างเต็มที่  นับจากชายฝั่งออกไป  12  ไมล์ทะเล  ส่วนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะรวมทั้ง
ทรัพยากรทั้งหมดโดยนับจากชายฝั่งทะเลออกไป  200  ไมล์  จะเป็นสิทธิของรัฐเจ้าของเขตแดน  ซึ่ง
เรือของประเทศอ่ืนๆ  จะสามารถผ่านได้แต่ไม่มีสิทธิในทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆ 
  นอกจากการศึกษาเรื่องเขตแดนแล้ว  นักศึกษาทางรัฐศาสตร์จะต้องท าการศึกษาถึง
องค์ประกอบอื่นๆ  ที่ส าคัญของดินแดนดังนี้ 
  2.1 ที่ตั้งของรัฐ  (Location)  ซึ่งการเลือกสถานที่ในการจัดตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์ในอดีตนั้น  เป็นจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก  ซึ่งจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในสมัย
โบราณพบว่า  ชุมชนของมนุษย์ในอดีต  มักเลือกตั้งอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ า  หรือปากน้ าต่างๆ  เช่น 
อารยะธรรมเมโสโปเตเมีย  (Mesopotamia)  ซึ่งก าเนิดขึ้นระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าไทกริส
(Tigris) และแม่น้ ายูเฟรทิส (Euphrates) เนื่องจากบริเวณลุ่มน้ าแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
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และเหมาะแก่การท าการเกษตร  นอกจากนี้  ยังพบว่าการเลือกท าเลที่ตั้งของรัฐยังมีปัจจัยมาจาก
ความพยายามในการป้องกันรัฐจากการรุกรานของรัฐอ่ืนๆ  ดังเช่น  จูเรียส การ์โบ  (Juliet Kaarbo)  
และเจมส์  ลี  เลย์  (James Lee Ray)  นักวิชาการทางด้านการเมืองระหว่างประเทศได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับวิธีการเลือกแหล่งที่ตั้งชุมชนในสมัยโบราณว่าส าหรับพ้ืนที่ที่มีดินแดนที่ติดต่อกันเป็นพ้ืนดิน
กว้างขวางขนาดใหญ่  จะท าให้ง่ายต่อการถูกรุกรานจากรัฐอ่ืนๆ  แต่ก็ยากในการปกครอง  ส่วนพ้ืนที่
ที่เป็นเกาะและเป็นแนวเทือกเขา  จะได้รับการปกป้องจากภูมิประเทศตามธรรมชาติจึงยากต่อการเข้า
โจมตี  (Kaarbo & Ray, 2011) 
  2.2 ภูมิอากาศ  (Climate)  ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกแหล่งที่ตั้งชุมชนหรือรัฐ
ในอดีต  ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่า  การเลือกแหล่งที่ตั้งชุมชน  มักจะเลือกตั้งบริเวณที่มีภูมิอากาศที่
เหมาะสม  เช่น  ในเขตร้อนหรือเขตอบอุ่น  เนื่องจากภูมิอากาศในลักษณะนี้จะง่ายต่อการด ารงชีวิต 
นอกจากนี้ในเขตร้อน  หรือเขตอบอุ่นก็ยังมีผลต่อการเกิดทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  ที่เป็นปัจจัย
ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย  เช่น  ป่าไม ้ หรือสัตว์ป่า  เป็นต้น 
  2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural resources)  เนื่องจากเป้าหมายในการด ารงชีพ
ของมนุษย์  คือความมั่งค่ัง  ซึ่งจะน าความสุขมาสู่มนุษย์ได้  ด้วยเหตุนี้ในพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นจ านวนมากก็มักจะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้าไปยังดินแดนแห่งนี้  เช่น  ในยุคสมัยที่มีการค้นพบแร่
ทองค าที่มลรัฐแคริฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกา  ก็ได้ท าให้เกิดการอพยพหลั่งไหลของคนจากรัฐ
อ่ืนๆ  เข้าไปยังดินแดนของรัฐนี้เป็นจ านวนมาก  เพ่ือการขุดหาแร่ทองค า  เป็นต้น  นอกจากนี้ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่างๆ  เช่น  น้ ามัน  ถ่านหิน  เหล็ก  และวัตถุดิบอ่ืนๆ  ยังเป็นรากฐาน
ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลผลิตมวลรวมประชาชาติ  (GDP)  ซึ่งเป็นปัจจัยในการน าไปสู่
การสร้างอ านาจสากล  (International Power)  อีกด้วย 
 
 3. อ านาจอธิปไตย  (Sovereignty) 
  อ านาจอธิปไตย  คืออ านาจของรัฐ  ซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศการที่
รัฐแต่ละรัฐมีอ านาจอธิปไตยจะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกราชของรัฐ   ที่จะสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  ของรัฐและจะสามารถน านโยบายของตนออกมาบังคับใช้อย่างอิสระได้   ส าหรับ
ประเทศไทยนั้น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าอ านาจอธิปไตย
เป็นของประชาชนชาวไทย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทาง
รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  กล่าวคือ  อ านาจนิติบัญญัติจะถูกใช้ผ่านทางรัฐสภา  ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะถูกเลือกโดยประชาชน
เพ่ือมาท าหน้าที่แทนประชาชนในการออกกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ  สร้างความกินดีอยู่ดีต่อ
ประชาชน  และน ามาซึ่งความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศชาติ  ส่วนวุฒิสภานั้น  จะท า
หน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและให้ค าแนะน าในการออกกฎหมายต่างๆ  และในส่วนของอ านาจการ
บริหารนั้นจะเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งจะถูกใช้ผ่านทางนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี 
รวมถึงข้าราชการต่างๆ  และสุดท้ายคืออ านาจตุลาการซึ่งถูกใช้ผ่านศาล  เพ่ือท าหน้าที่ในการตัดสิน
คดีความ  หรือความขัดแย้งต่างๆ  ซ่ึงอ านาจอธิปไตยนั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภทคือ 
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  3.1 อ านาจอธิปไตยภายใน (Internal sovereignty) หมายถึง อ านาจสูงสุดของ
ประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมุขของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ภายใน
รัฐ หรือชาวต่างชาติที่พ านักหรืออาศัยอยู่ในประเทศนั้นจะต้องปฏิบัติตาม 
  3.2 อ านาจอธิปไตยภายนอก  (External sovereignty)  หมายถึงการเป็นเอกราช 
หรือการมีอ านาจอย่างเป็นอิสระหรือปราศจากการควบคุมใดๆ  จากรัฐอ่ืนๆ  ซึ่งหากรัฐใดๆ  ได้ตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของรัฐใดรัฐหนึ่ง  เช่น  ในกรณีของประเทศเยอรมนี  หรือประเทศญี่ปุ่น  ที่ตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  จะขาดความเป็น
รัฐทันทีเพราะไม่มีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเองและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของประเทศนั้นก็ไม่
สามารถกระท าได้โดยอิสระ 
 
 4. รัฐบาล  (Government) 
  รัฐบาลเป็นองค์กรทางการเมืองที่ส าคัญของรัฐเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการปกครอง
และบริหารประเทศให้ส าเร็จลุล่วงตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้   เช่น  การท าหน้าที่ในด้านการบริหาร 
ตุลาการ  และนิติบัญญัติซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลนั้นจะท าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน   ท าให้
ประชาชนเกิดประโยชน์สุขและท าหน้าที่ในการป้องกันประเทศจากการรุกรานของรัฐอ่ืนๆ  ซึ่งการท า
หน้าที่ของรัฐบาลนั้นจะต้องได้รับความยินยอมและการสนับสนุนจากประชาชน  ในฐานะผู้เสียภาษี
อากร  เพ่ือเป็นงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 
 จากองค์ประกอบของรัฐทั้ง  4  ประการที่กล่าวมานี้  สามารถสรุปได้ว่า  หากชนกลุ่มใด
ขาดองค์ประกอบในข้อใดข้อหนึ่งไปแล้ว   ก็ถือได้ว่าชนเผ่านั้นขาดความเป็นรัฐโดยสิ้นเชิงดัง
ยกตัวอย่างเช่น  ชนเผ่าซูลู  (Zuru) เผ่ามาไซ  (Maazai)  ปิคมี่  (Pygmy)  และบุชแมน  (Bushman)  
ซึ่งอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา  เผ่าเอสกิโม  (Eskimo)  หรืออินเดียแดง  (Indian)  ที่อาศัยอยู่ในทวีป
อเมริกาเหนือ  เผ่าอะบอริจิน  (Aboriginal)  ในทวีปออสเตรเลีย  เผ่ากาลิงกา  (Kalinga)  ซาไก  
(Sakai)  โมโร  (Moro)  และโมเกน  (Moken)  ในเอเชียจะไม่ถือว่าชนเผ่าเหล่านี้เป็นรัฐเนื่องจากชน
เผ่าต่างๆ  เหล่านี้ไม่ได้มีอ านาจอธิปไตย  ไม่ได้ระบุผู้ใช้อ านาจที่ชัดเจน  และไม่มีการแบ่งแยกบทบาท
และหน้าที่ในสังคมอย่างเป็นทางการ  นอกจากนี้การเลือกผู้น าของสังคมของชนเผ่าเหล่านี้ไม่ได้
ก าหนดวิธีการคัดเลือกอย่างเป็นทางการที่ชัดเจน  โดยส่วนใหญ่มักจะยึดหลักความอาวุโสซึ่งผู้น าเหล่า
สังคมของเผ่าต่างๆ  เหล่านี้ก็มักจะท าหน้าทีเพียงเพ่ือการคอยให้ค าแนะน าหรือหลักปฏิบัติแก่สังคมใน
เฉพาะบางเรื่องเท่านั้น  เช่น  เรื่องเก่ียวกับภูต  ผี  ปีศาจ  เป็นต้น 
 ส่วนในเรื่องเขตแดนที่เป็นถิ่นอาศัยนั้น  คนเผ่าต่างๆ  เหล่านี้ยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่
อาศัยอย่างชัดเจนถาวรการด ารงชีวิตมักจะเร่ร่อนเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆ  ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของพืชและสัตว์ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  หรือหากเกิดความขัดแย้งขึ้นในเผ่า  คนที่อ่อนแอ
กว่าก็จะท าการแยกย้ายออกจากกลุ่มไปเพ่ือไปตั้งถิ่นฐานยังที่แห่งใหม่ต่อไป 
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พัฒนาการของรัฐ 

 
 รัฐมีจุดเริ่มต้นจากการอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชนเล็กๆ  เพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยจาก
อันตราย  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการหาอาหาร  ซึ่งลักษณะของการรวมกันจะเป็นแบบ
ง่ายๆ  ไม่มีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใดๆ  มากมายนัก  แต่ต่อมาเมื่อชุมชนได้ขยายใหญ่โตมากขึ้น  มี
ความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  จนกระทั่งได้พัฒนากลายมาเป็นประเทศต่างๆ  ใน
ปัจจุบัน  ซึ่งลักษณะหรือขั้นตอนของการพัฒนาการของรัฐนี้  สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  (Coulter, 
1994) 
 
 1. เผ่าชน  (Tribe) 
  เผ่าชนเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันแบบเครือญาติ (Clan) ซึ่งจะมีลักษณะรูปแบบ
ในการด ารงชีวิตโดยการเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ กลุ่มคนในเผ่าชนนี้จะมีวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่ามักจะถูกเลือกให้เป็นผู้น า
ของเผ่าชน 
 
 2. แคว้น  (Province / Principality) 
  แคว้นเกิดจากการรวมกลุ่มกันของหลายๆ  เผ่าชน  โดยลักษณะการรวมกลุ่มแบบ
แคว้นนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นมีอ านาจอธิปไตยและมีอาณาเขตที่แน่นอน  ซึ่งสามารถแบ่งแยกออก
ได้เป็น  3  ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 นครรัฐ  (City-State) ซึ่งมีตัวอย่างที่ส าคัญคือนครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาต้า 
ซึ่งทั้ง  2  นครรัฐจะมีความเป็นเอกราช  มีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง  มีรัฐบาลในการท าหน้าที่
ปกครอง  และมีประชาชนซึ่งมีสิทธิและเสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ  เช่น  การ
ลงรับสมัครและการออกเสียงเลือกตั้ง  นอกจากนี้ในแต่ละรัฐยังมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  เป็นกลไกของรัฐบาล  เช่น  เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร  เจ้าหน้าที่ใน
การบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการป้องกันประเทศ 
  2.2 รัฐฟิวดัล  (Feudal State)  เป็นรัฐที่เกิดมาจากเหตุผลในความหวาดกลัวและ
ความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  จึงท าให้ประชาชนได้เข้ารวมกลุ่มกันเพ่ือความปลอดภัย  ซึ่ง
บุคคลผู้ที่มีความแข็งแรงกว่าก็จะได้รับเลือกให้เป็นผู้น าของกลุ่มโดยจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้คุ้มครอง
ความปลอดภัยให้แก่สมาชิก  ซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นรางวัลตอบแทน  
ส่วนการด ารงต าแหน่งทางการบริหารนี้  บรรดาผู้น าเหล่านี้จะท าการจัดล าดับขั้นในเหล่าบรรดาผู้น า
ด้วยกันเอง  เช่น  ผู้น าชั้นสูงสุดของรัฐคือ  กษัตริย์  รองจากกษัตริย์  คือ  ดุ๊กหรือขุนนาง  (Duke or 
nobleman)  ส่วนผู้น าในระดับล่างสุดก็คือ  อัศวิน  (Knight or militias) 
  2.3 รัฐเจ้า (Principality) เป็นรัฐที่เกิดขึ้นในยุคกลาง ซึ่งมีเจ้าเป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
ปกครอง โดยมีการแบ่งอ านาจกันระหว่างศาสนจักร ขุนนาง และกลุ่มต่างๆ 
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 3. รัฐจักรวรรดิ  (Empire State) 
  ตัวอย่างรูปแบบของรัฐจักรวรรดิที่ส าคัญคือ  จักรวรรดิโรมัน  (Roman Empire)  ซึ่ง
เป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่  มีอาณาเขตการปกครองครอบคลุมทั่วทั้งยุโรป  ซึ่งจักรวรรดิโรมันนี้  ได้ใช้
รูปแบบการบริหารและการปกครองรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งจักรวรรดิ  เช่น  ใช้กฎหมายเดียวกัน  สกุล
เงินเดียวกัน  และยังใช้ภาษาและนับถือศาสนาเดียวกันอีกด้วย  จักรวรรดิโรมันนี้นับว่ามีความเป็น
เอกภาพและมีความมั่นคงทางการเมืองเป็นอย่างมาก  แต่ในระยะตอนปลายของจักรวรรดิโรมันได้
เกิดการรุกรานจากชนเผ่าต่างๆ  เช่น  ชนเผ่าเชื้อสายเยอรมัน  นอร์สเมน  และไวกิงส์  นอกจากนี้  
ยังได้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ  และแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกันของชนเผ่าต่างๆ  จึงท าให้
ประชาชนเกิดความหวาดกลัว  และเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  และท าให้จักรวรรดิ
โรมันขาดเอกภาพลงในที่สุด 
 
 4. รัฐชาติ  (Nation-State) 
  กล่าวได้ว่ารัฐชาติเป็นวิวัฒนาการของสังคมในขั้นสูงสุด  ซึ่งรัฐชาตินี้เกิดมาจากคนใน
แต่ละกลุ่มได้รวมกลุ่มกัน  ตามลักษณะพ้ืนฐานของสังคมและความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน  เช่น  ภาษา 
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี  เป็นต้น  ในด้านการปกครอง  รัฐชาติจะมีอ านาจอธิปไตย
และมีอิสระในการปกครองตนเอง  ซึ่งรัฐชาติได้ถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ  และต่อมาได้
ขยายไปยังประเทศฝรั่งเศสและประเทศอ่ืนๆ  ทั่วทั้งทวีปยุโรปในที่สุด 
  ส่วนพัฒนาการของรัฐชาตินั้นได้เกิดมาจากระบอบกษัตริย์   ซึ่งนับเป็นผู้ที่มีอ านาจใน
การบริหารแต่เพียงผู้เดียว  และได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไปสู่อีก  2 ระบอบ คือ ระบอบ
ประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการ เป็นต้น 
 
 

รูปแบบของรัฐ 
 
 ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นรัฐจะพิจารณาในองค์ประกอบ  4  ประการ 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม  รัฐแต่ละรัฐยังมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันไป  ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับโครงสร้างและวิธีการใช้อ านาจอธิปไตย  เช่น  ในบางรัฐจะมีลักษณะการใช้อ านาจแบบการ
รวมอ านาจการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง  โดยมีรัฐบาลและรัฐสภาเพียงหนึ่งเดียวของประเทศ  ในขณะที่
บางรัฐกลับมีการกระจายอ านาจในการบริหารให้กับส่วนท้องถิ่น  โดยที่รัฐบาลและรัฐสภาจะท างาน
ควบคู่กันไป 
 ซึ่งจากการพิจารณาโดยใช้ลักษณะโครงสร้างการใช้อ านาจเป็นเกณฑ์นี้   จะสามารถแบ่ง
รูปแบบของรัฐออกได้เป็น  2  ประเภท ดังนี้  (Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 2010) 
 1. รัฐเดี่ยว  (Unitary State)  เป็นรัฐที่มีลักษณะการปกครองเป็นหน่วยเดียวกันทั่วทั้งรัฐ 
ซึ่งมีรัฐบาลกลางเป็นผู้ปกครองสูงสุด  โดยจะใช้อ านาจอธิปไตยแบบเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวและรัฐ  
แต่ละรัฐ  จะมีความเป็นเอกภาพไม่ได้แยกออกจากกัน  ส่วนการกระจายอ านาจการปกครองไปยัง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  เป็นแค่เพียงอ านาจที่ส่วนกลางได้ก าหนดขอบเขตมาให้  โดยอ านาจในการตัดสินใจที่
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เป็นนโยบายหลักที่ส าคัญก็ยังคงเป็นอ านาจของส่วนกลาง  ซึ่งตัวอย่างประเทศที่มีการปกครองตาม
รูปแบบรัฐเดี่ยวนี้  ได้แก่  ประเทศอังกฤษ  ญี่ปุ่น  อินโดนีเซีย  และไทย  เป็นต้น 

 2. รัฐรวม  (Compound State)  เป็นรัฐที่เกิดจากการท าข้อตกลงในการรวมกันของรัฐ
เอกราชตั้งแต่  2  รัฐขึ้นไป  ซึ่งอาจรวมกันเพราะความสมัครใจ  หรือเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้  ซึ่ง
การรวมกันนั้น  รัฐแต่ละรัฐจะยังคงมีสภาพเป็นรัฐอยู่อย่างเดิม  เพียงแต่การใช้อ านาจอธิปไตยจะถูก
จ ากัดลงไปบ้างตามแต่รัฐธรรมนูญจะก าหนดหรือตามข้อตกลงระหว่างกันของแต่ละรัฐ  ซึ่งรัฐรวมนี้
สามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ 

  2.1 สมาพันธรัฐ  (Confederal State)  เป็นการรวมกันอย่างไม่ถาวรของรัฐต่างๆ 
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน  โดยแต่ละรัฐจะยังคงมีอ านาจ
อธิปไตยเป็นของตนเองอย่างสมบูรณ์ซึ่งรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐนี้  มักจะเกิดขึ้นในช่วง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ  หรือเพ่ือการขจัดปัญหาที่ร้ายแรง เช่นการก่อตั้งสมาพันธรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจหรือเพ่ือการป้องกันรัฐร่วมกันเป็นต้น  ตัวอย่างการปกครองแบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในช่วงแรกๆ  ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นสหพันธรัฐ  หรือสหรัฐ  และอาจจะสามารถ
เทียบเคียงได้กับการรวมกลุ่มกันของสหภาพยุโรป  หรือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบัน 

  2.2 สหพันธรัฐ  (Federal State)  เป็นการรวมกันอย่างถาวรของรัฐตั้งแต่  2  รัฐ 
ขึ้นไป  โดยจะท าการแบ่งแยกอ านาจการบริหารระหว่างรัฐบาลกลาง  และรัฐบาลของมลรัฐต่างๆ  ซึ่ง
ทั้ง  2  รัฐบาลต่างก็มีอ านาจในการบริหารในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของตนเองและจะไม่ก้าวก่าย
ซึ่งกันและกัน  โดยอ านาจของรัฐบาลกลางจะถูกจ ากัดไว้เฉพาะเรื่องหลักๆ  ที่ส าคัญๆ  เช่น  การ
ป้องกันประเทศ  การค้า  การต่างประเทศ  การจัดท านโยบายด้านการเงินการคลัง  และการจัดสรร
งบประมาณของประเทศส่วนรัฐบาลของแต่ละมลรัฐนั้น  จะมีอ านาจในการควบคุมดูแลประชาชนใน
รัฐของตน  เช่น  การศึกษา  การสาธารณสุข  การยื่นขอจดทะเบียนสมรสหรือหย่าร้าง  การเก็บภาษี
ท้องถิ่น  ตลอดจนการด าเนินการเลือกตั้ง  ซึ่งอ านาจต่างๆ  เหล่านี้ส่วนท้องถิ่นจะสามารถด าเนินการ
อย่างเป็นอิสระได้เอง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของ
สหพันธรัฐ  ซึ่งตัวอย่างประเทศที่ท าการปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐนี้คือ   สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย  อินเดีย  และเยอรมนี  เป็นต้น 
   วัตถุประสงค์ของการปกครองในรูแบบสหพันธรัฐนี้ก็เพ่ือต้องการกระจายอ านาจ
ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ  ได้มีอิสระในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุน
ต่อการพัฒนาในท้องถิ่นของตน  ซึ่งสาระส าคัญของรัฐบาลในรูปแบบสหพันธรัฐคือ 
   1) มีรัฐธรรมนูญที่ระบุถึงการแบ่งแยกอ านาจระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นหลักประกัน และเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
   2) สถาบันนิติบัญญัติจะประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาของประเทศ และสภา
ของท้องถิ่น 
   3) รัฐบาลท้องถ่ินมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง 
   4) วุฒิสภาของแต่ละมลรัฐจะมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงโดยไม่
ค านึงถึงขนาด  หรือจ านวนประชาชน  เช่น  สหรัฐอเมริกาจะมีจ านวนสมาชิกวุฒิสภามลรัฐละ  2 คน 
เท่ากันทุกมลรัฐ 
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ทฤษฏีว่าด้วยการก าเนิดของรัฐ 

 
 ประเด็นในการเกิดขึ้นของรัฐนั้น  ได้มีความเชื่อและการตั้งสมมติฐานที่แตกต่างกันไปใน 
แต่ละยุคแต่ละสมัย  ซึ่งสมมติฐานบางอย่างจะไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน  เช่น  ความเชื่อตามทฤษฎี
เทวสิทธิ์หรือเทวราช  ที่เชื่อว่ารัฐเกิดมาจากการดลบันดาลมาให้ของพระเจ้า  ในขณะที่ทฤษฎีสัญญา
ประชาคมและทฤษฏีวิวัฒนาการของสังคมกับได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  ซึ่งทฤษฏี
การก าเนิดรัฐต่างๆ  นี้  สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
 1. ทฤษฎีเทวสิทธิ์  (Theory of the Divine Right) 
  ทฤษฏีนี้เชื่อว่ารัฐเกิดมาจากการดลบันดาลให้ของพระเจ้า   นอกจากพระเจ้าจะ
ประทานดินแดนมาให้เพ่ือสร้างรัฐแล้ว  พระเจ้ายังมอบอ านาจการปกครองแก่ผู้ปกครองด้วย 
เพราะฉะนั้นผู้ใดฝ่าฝืนอ านาจรัฐ  เท่ากับว่าผู้นั้นฝ่าฝืนโองการของพระเจ้า  ประชาชนเป็นเพียงแค่
องค์ประกอบของรัฐเพราะฉะนั้นจะต้องเชื่อฟังอ านาจรัฐอย่างเคร่งครัด  ทฤษฏีนี้ไม่ได้รับความนิยมใน
เวลาต่อมา  และได้เกิดทฤษฏีใหม่ขึ้นเรียกว่าทฤษฏีสัญญาประชาคม  (Theory of the Social 
Contract)  ซึ่งทฤษฏีนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดของโธมัส ฮอบส์  (Thomas Hobbes)  จอห์น  ล็อค
(John Locke)  และ  ฌอง  ฌาค  รุสโซ่  (Jean Jacques Rousseau)  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
คัดค้านความเชื่อตามหลักการของทฤษฏีเทวสิทธิ์ในหลายๆ  ประเด็น 
 
 2. ทฤษฏีสัญญาประชาคม  (Theory of the Social Contract) 
  ทฤษฏีสัญญาประชาคมมีความเชื่อว่า  แท้จริงแล้วรัฐไม่ได้ก าเนิดมาจากการดลบันดาล
ให้ของพระเจ้า  แต่รัฐเกิดจากการที่มนุษย์มาอาศัยอยู่รวมกัน  โดยการท าสัญญาระหว่างกันเพ่ือการ
จัดตั้งรัฐ  ซึ่งสัญญานี้เป็นสัญญาประชาคม  และผลของสัญญานี้ท าให้ประชาชนทุกคน  รวมทั้ง
ผู้ปกครองจะต้องให้การเคารพและปฏิบัติตามสัญญานี้  ซึ่งรุสโซ  เรียกว่า  “General will”  
โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า  เจตนารมณ์ของประชาชนย่อมอยู่เหนือสิ่งอ่ืนใด  รัฐบาลจะละเมิดมิได้  
ส่วนโธมัส ฮอบส์ นั้นเชื่อว่า  สภาวะโดยธรรมชาติท าให้มนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้   และแย่งชิงทรัพย์สิน  
เข่นฆ่ากันอย่างโหดร้ายทารุณ  เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงได้สร้างกฎระเบียบของสังคมขึ้น  เพ่ือให้สังคม
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และนักทฤษฎีคนสุดท้ายที่มีความเห็นสอดคล้องกับสัญญาประชาคม
คือ จอห์น  ล็อค  มีความเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับอิสระและเสรีภาพ  การอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์ ท าให้มนุษย์ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน 
 
 
 3. ทฤษฏีพละก าลังหรือพลานุภาพ  (Theory of Force) 
  ทฤษฏีพละก าลังนี้เชื่อว่า  รัฐ  เกิดมาจากการใช้ก าลังเข้ายึดครอง  และการใช้ก าลัง
อย่างโหดร้ายทารุณ  เพ่ือที่จะข่มขู่ให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าต้องปฏิบัติตาม  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ท าให้เกิด
ความเชื่อในหลักการของอ านาจซึ่งจะอยู่เหนือจริยธรรมหรือศีลธรรมใดๆ และการเชื่อในหลักทฤษฏีนี้ 
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ได้ท าให้เกิดลัทธิชาตินิยมแบบขวาจัดหรือการคลั่งชาติที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีในช่วงท้ายของ
ศตวรรษท่ี  19  ในสมัยของฮีตเลอร์ 
  หลักการของลัทธิชาตินิยมนี้เชื่อว่า  คนที่มีพละก าลังที่ เหนือกว่า  ย่อมมีความ
สมเหตุสมผลในการใช้ก าลัง  เพราะก าลังคือความถูกต้องและอยู่เหนือศีลธรรมใดๆ 
 
 4. ทฤษฏีธรรมชาติหรือสัญชาติญาณ  (Theory of Nature or Instinctive) 
  หลักการของทฤษฏีธรรมชาติได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดของอริสโตเติล   ซึ่ง
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากมีลักษณะความเป็นจริงมากกว่าทฤษฏีอ่ืนๆ  ซึ่งจะกล่าวถึง
การพัฒนาการของสังคมมนุษย์  โดยมีสาระส าคัญดังนี้คือ สังคมมนุษย์ในระยะเริ่มต้น  มีการรวมกลุ่ม
กันเป็นกลุ่มเล็กๆ  และมีความผูกพันแบบเครือญาติ  ต่อมาก็ได้ขยายใหญ่โตขึ้นเป็นสังคมของเผ่าพันธุ์
ที่มีศาสนา  ขนบธรรมเนียม  และวัฒนธรรมเดียวกัน  และต่อมาเมื่อมีการขยายเผ่าพันธุ์มากขึ้นจน
กลายเป็นนครรัฐ  (City-State)  จักรวรรดิ (Empire)  และประเทศ  (Country)  ในปัจจุบัน 
 
 

สรุป 
 
 รัฐคือสถานที่ที่มนุษย์มาอาศัยอยู่รวมกัน  มีเขตแดนที่แน่นอน  มีกลุ่มคณะบุคคลที่ท า
หน้าที่เป็นคณะผู้ปกครอง  และมีอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดของรัฐในการบริหารกิจการภายใน
ของรัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดขึ้น  ตลอดจนท าการติดต่อกับรัฐอ่ืนๆ  ได้โดยอิสระ  โดย
พัฒนาการของรัฐนั้นได้เริ่มต้นจากเผ่าชน  แคว้น  รัฐจักรวรรดิและรัฐชาติ  ส่วนองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของรัฐจะต้องประกอบด้วยอาณาเขตหรือดินแดน รัฐบาลประชากร และอ านาจอธิปไตย นอกจากนี้
การยอมรับในความเป็นรัฐจะต้องผ่านการรับรองทั้งพฤตินัยและนิตินัย  ส่วนประเภทของรัฐนั้นได้แบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ  รัฐเดี่ยวและรัฐรวม  ซึ่งรัฐรวมยังได้แบ่งย่อยได้อีกคือ  สมาพันธรัฐและ
สหพันธรัฐ 
 ส่วนทฤษฏีที่ว่าด้วยการก าเนิดของรัฐนั้น  ได้ให้ความเห็นที่แตกต่างกัน  เช่น  รัฐเกิดมา
จากการดลบันดาลมาให้ของพระเจ้า  รัฐเกิดจากการท าสัญญาประชาคมร่วมกัน  รัฐเกิดจากการใช้
ก าลังเข้ายึดครอง  และรัฐเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสัญชาติญาณของมนุษย์ 
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ค าถามท้ายบทท่ี  2 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 
1. ขอให้นักศึกษาช่วยอธิบายความหมายของรัฐ  ว่าหมายถึงอะไร 
2. ขอให้นักศึกษาช่วยอธิบายถึงเหตุผลของการก าเนิดรัฐ 
3. อยากทราบว่ารัฐประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 
4. ขอให้นักศึกษาอธิบายถึงพัฒนาการของรัฐตามล าดับ 
5. อยากทราบว่ารูปแบบของรัฐมีอะไรบ้าง 
6. ขอให้นักศึกษาอธิบายถึงทฤษฏีว่าด้วยการก าเนิดของรัฐ  ว่ารัฐเกิดมาจากอะไร 
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บทท่ี  3 
ปรัชญาและแนวความคิดทางการเมือง 

(Philosophy and Political Concept) 
 
 
 การศึกษาแนวความคิดและปรัชญาของนักปรัชญาเมธีในอดีต   ท าให้เราได้ทราบถึง
แนวความคิดและมุมมองของนักปรัชญาทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัย  ซึ่งผลของการศึกษาจะ
ท าให้เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  และสามารถท านายเหตุการณ์ทางการ
เมืองที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้  ในการศึกษาแนวความคิดและปรัชญาทางการเมืองนั้นจะต้องเริ่มจาก
การท าความเข้าใจ  ความหมายของค าต่างๆ เหล่านี้  เช่น  ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)  
ความคิดทางการเมือง  (Political Concepts)  ลัทธิการเมือง  (Political Doctrine)  และทฤษฏี
การเมือง  (Political Theory)  ซึ่งสามารถอธิบายค านิยามของแต่ละค าได้ดังนี้  (สุขุม นวลสกุล  และ
โกศล  โรจนพันธุ์, 2555) 
 
 

ปรัชญาการเมือง  (Political Philosophy) 
 
 ปรัชญาการเมือง  (Political Philosophy) เป็นการศึกษาการเมืองในระดับลึกซึ้ง และ
เกี่ยวโยงกับสาขาวิชาอ่ืนด้วย เพ่ือให้รู้แจ้ง  ปรัชญาการเมืองมักเน้นหลักจริยธรรม  ซึ่งเป็นเสมือน
หลักการหรือเหตุผลที่ถูกต้องและมีคุณธรรม  ถือเป็นรากฐานของระบบการเมืองแต่ละแบบ 
 
 

ความคิดทางการเมือง  (Political Concepts) 
 
 ความคิดทางการเมือง  (Political Concepts)  หมายถึง  ความคิดหรือทรรศนะเกี่ยวกับ
ศัพท์เชิงนามธรรมทางการเมือง  เช่น  ความยุติธรรม  จุดมุ่งหมายแห่งรัฐ  ผู้ปกครองที่ดี  สิทธิ  
เสรีภาพ  และความม่ันคงแห่งรัฐ 

 
 

ลัทธิการเมือง  (Political Doctrine) 
 
 ลัทธิการเมือง  (Political Doctrine)  ได้แก่  หลักการทางการเมืองซึ่งมีลักษณะผสมผสาน
จากความคิด  หรือทฤษฏีของเมธีหลายๆ  ท่านประกอบกันเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการเมือง 
ชี้แนะการจัดวางอ านาจ  โครงสร้างทางการเมือง  ความเกี่ยวพันระหว่างองค์การที่ใช้อ านาจกับบุคคล 
และประโยชน์  คุณค่าท่ีจะบังเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามลัทธิ 
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ทฤษฏีการเมือง  (Political Theory) 
 
 ค าจ ากัดความของค าว่าทฤษฏีการเมือง  (Political Theory)  นั้น  ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความ
ไว้หลายท่านดังนี้  (อ้างจาก สุขุม  นวลสกุล  และ  โกศล  โรจนพันธุ์, 2555) 
 ยอร์ช แคทเท็บ  (George Kateb)  กล่าวว่า  ทฤษฏีการเมืองคือข้อเขียนซึ่งเสนอทรรศนะ
หรือแนวความคิดที่คิดว่าดีและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางการเมือง  ทฤษฏีการเมืองเสนอ
บรรยากาศการเมืองในความคิดฝันที่มีลักษณะเป็นคุณธรรมในเนื้อหา  ครอบคลุมครบถ้วนในกระบวน
ความ  มีความเป็นปรัชญาในหลักการ  และน่าจะเป็นได้ในความเป็นจริง  อย่างไรก็ตามทฤษฏี
การเมืองอาจแสดงลักษณะทางจิตวิทยาหรือสังคมก็ได้ 
 โรเบิร์ต  อี  เมอร์ฟ่ี  (Robert E. Murphy)  ได้ให้ค านิยามไว้ว่า  ทฤษฏีการเมืองเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความคิดหรือปรัชญาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  นักทฤษฏีการเมือง
มุ่งมั่นที่จะท าความเข้าใจและตีค่าข้อมูลความจริงทั่วไปที่มีความสัมพันธ์กับการก าหนดสมมุติฐาน 
(hypothesis)  เกี่ยวกับพฤติกรรมการเมือง  และคุณค่าทางสังคม 
 เอ็ดเวอร์ด  ซี  สมิท  และอาร์โนลด์  เจ  เซอร์เชอร์  (Edward C. Smith and Arnold J. 
Zurcher) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า  ทฤษฏีการเมืองคือส่วนทั้งหมดของค าสอน  (Doctrine) ที่เกี่ยวข้อง
กับก าเนิด  รูปแบบ  พฤติกรรมและจุดมุ่งหมายของรัฐ  ส่วนของค าสอนนี้อาจแบ่งลักษณะออกเป็น
ประเภทได้ดังนี้  จริยธรรม  จิตนาการ  สังคมวิทยา  กฎหมาย  และวิทยาศาสตร์ 
 อย่างไรก็ตาม  แนวความคิดและปรัชญาของแต่ละท่านมีทั้งความคล้ายและความแตกต่าง
กัน  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสังคมบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งผู้เขียนขอ
ยกตัวอย่างนักปรัชญาเมธีคนส าคัญของโลกในแต่ละยุค  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. แนวความคิดทางการเมืองยุคกรีกโบราณ 
  ในยุคกรีกนี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษารัฐศาสตร์  เนื่องจากได้มีการจดบันทึก
และมีหลักฐานแสดง  ยุคนี้ได้ก าเนิดเมื่อ  2,500  ดังที่ได้เกริ่นน าแล้วในบทที่1  ในยุคนี้ได้มีการจัดตั้ง
รูปแบบของชุมชนทางการเมืองขึ้นโดยเรียกว่า  นครรัฐ  (City-sate)  ซึ่งมักถูกกล่าวถึงในการศึกษา
รัฐศาสตร์ในยุคต่อๆ  มา  เนื่องจากนครรัฐของกรีกนี้ได้กลายเป็นเสมือนต้นแบบของรัฐ  หรือประเทศ
ต่างๆ  กล่าวคือ  นครรัฐของกรีกมีอ านาจอธิปไตยและรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเอง  ผู้ปกครองมีอ านาจ
ในการบริหารบ้านเมือง  และพลเมืองมีสิทธิในกิจกรรมทางการเมือง  เช่น  การลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ส่วน
ผู้ที่เป็นนักคิดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ของยุคกรีกนี้คือ   โซเครติส  เพลโต 
และอริสโตเติล  หรือที่รับรู้กันในนามของ  ไตรเมธี  ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวถึงประวัติและแนวความคิด
ที่ส าคัญของทั้งสามท่านดังนี้ 
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  1.1 โซเครติส  (Socrates) 
 

 
 

รูปที่  3.1  โซเครติส 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Socrates 

 
   โซเครติส  เป็นนักปรัชญาแห่งโลกตะวันตกผู้ยิ่งใหญ่  และได้รับการขนานนามว่า
เป็น “บิดาแห่งปรัชญา” เกิดที่นครเอเธนส์ เมื่อประมาณปี 469 ก่อนคริสตกาล พ่อแม่ของ โซเครติส 
มีฐานะค่อนข้างยากจน  จึงท าให้โซเครติสไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าไรนัก  แต่ด้วยการเป็น
คนที่มีนิสัยชอบศึกษาหาความรู้   โซเครติสจึงใช้วิธีการแสวงหาความรู้จากการพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ  หรือที่เรียกว่า  ไดอะเลคติก  (Dialectic)  โดยการตั้งค าถามและค้นหา
ค าตอบที่เหมาะสมอย่างมีเหตุผล  (Thesis)  หรือการหาข้อคัดค้าน  (Antithesis)  มาหักล้าง  ซึ่งมี
ลักษณะส าคัญ 5 ประการคือ เริ่มจากการสงสัย (Skeptical) และน าไปสู่การสนทนาเพ่ือหาประเด็น
หลักในการสนทนา (Conversation) ต่อมาคือการหาค าจ ากัดความ (Definition)  ที่ถูกต้องที่สุดเพ่ือ
จะหาสิ่งที่เป็นสากลหรือเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และการอุปนัย (Inductive) คือการสร้างค าจ ากัดความ  
โดยเริ่มจากสิ่งเฉพาะไปสู่สิ่งสากลต่างๆ  ในสังคมเพ่ือมาสร้างเป็นค านิยาม และสุดท้ายคือ  นิรนัย  
(Deductive)  คือการสรุปจากสิ่งที่เป็นสากลทั่วไปสู่สิ่งเฉพาะซึ่งค าถามจะเน้นทางด้านคุณธรรม  และ
ศีลธรรมจรรยาบรรณ  เช่น  อะไรคือความดีและอะไรคือความยุติธรรม วิธีการเรียนการสอนใน
ลักษณะนี้  ได้น ามาใช้ส าหรับวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า  
กรณีศึกษา (Case study) ในเวลาต่อมา ซึ่งแนวความคิดของโซเครติสนั้นสจ๊วต (Strauss) นักวิชาการ
ทางรัฐศาสตร์  ได้สรุปไว้ดังนี้  (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2554) 
   1.1.1 โซเครติสเชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคม  (Social animal) 
และโดยสัญชาตญานของมนุษย์นั้นต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน เพ่ือปกปูองมนุษย์จากสิ่งชั่วร้าย 
   1.1.2 รัฐเป็นสิ่งที่ดี  โซเครติสกล่าวว่า  รัฐเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการ
เผยแพร่คุณธรรม  การอาศัยอยู่ในรัฐจะท าให้มนุษย์มีชีวิตที่สมบูรณ์ 
   1.1.3 รัฐที่ดีในความเชื่อของโซเครติสนั้น  จะต้องมีกฎหมาย  ซึ่งเป็นกติกา
ข้อบังคับที่รัฐก าหนดให้คนในสังคมมีชีวิตที่ถูกต้องตามท านองครองธรรม  และกฎหมายต้องถูก
ก าหนดโดยนักปราชญ์ผู้ที่มีความรู้ทั้งในเรื่องธรรมชาติและในเรื่องของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
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   1.1.4 เรื่องรูปแบบในการปกครองนั้น  โซเครติสได้กล่าวว่า  รัฐที่ดีจะต้องถูก
ปกครองโดยคนหรือกลุ่มคนที่มีคุณธรรม  และความเฉลียวฉลาด  และการปกครองที่ดีจะต้องไม่ใช่
การปกครองแบบประชาธิปไตย  เพราะการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ มี
ความรู้น้อยเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง 
   1.1.5 โซเครติสเชื่อว่าพลเมืองของรัฐจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความดี  และ
ต้องมีความกล้าหาญอย่างมีเหตุผล ที่จะรักษาความถูกต้องและความดีของสังคมให้ด ารงคงอยู่ต่อไป 
 
  1.2 เพลโต  (Plato) 
 

 
 

รูปที่  3.2  เพลโต 
ที่มา : https://www.google.co.th/images? Plato 

 
   เพลโตเป็นศิษย์ของโซเครติสเกิดเมื่อประมาณปี  427  ก่อนคริสตกาล  (สมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ์, 2554 : 41)  บิดามารดาของเพลโตเป็นขุนนางชั้นสูงของนครรัฐเอเธนส์  เพลโตได้รับ
การยอมรับว่าเป็น  “บิดาแห่งปรัชญาการเมือง”  โดยเริ่มการศึกษาที่ส านักเฮเรคลิเตียน  และต่อมา
ได้ก่อตั้งส านักอคาเดมี่  (Academy)  ซึ่งถือว่าเป็นส านักปรัชญาถาวรแห่งแรกของโลก  และเป็นบ่อ
เกิดของมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา  ส านักแห่งนี้มุ่งสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญา  โดยใช้
วิธีการบรรยาย  (Lecture)  และสนทนา  (Dialogue)  แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ 
เพลโตมีผลงานหลากหลาย  เช่น  Apology Crito Phaedo Symposium  และ  Republic  ใน
บรรดาผลงานเหล่านี้  Republic  (อุตมรัฐ)  นับว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นและมีผู้ให้ความสนใจมาก
ที่สุด  ซึ่งลักษณะการเขียนจะเป็นบทสนทนาโดยเน้นการจัดรูปแบบของรัฐในอุดมคติ  และประเด็น
ต่างๆ  ดังนี้  (สุขุม นวลสกุล  และ  โกศล  โรจนพันธุ์, 2555 และ  เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ, 2524) 
   บทที่  1  ความยุติธรรมคืออะไรชีวิตที่เต็มไปด้วยความยุติธรรม  (Just life)  มี
ความสุขกว่าชีวิตที่ไม่มีความยุติธรรม  (Unjust life)  หรือไม ่
   บทที่  2  ชีวิตในรัฐที่เป็นระเบียบเรียบร้อย (Well-ordered sate) และการศึกษา
ของทหารกับประชาชนในด้านดนตรี  และกายกรรม รวมทั้งการศึกษาถึงพระเจ้าที่ถูกต้อง 
   บทที ่ 3  คุณค่าของดนตรีและกายกรรมที่ถูกต้อง  การเลือกเด็กทั้งชายและหญิง
ให้ได้รับการฝึกฝนอบรมเพ่ือเป็นนักปกครอง  (Rulers) 
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   บทที่  4  คุณค่าของความฉลาด  (Wisdom)  ความกล้าหาญ  (Courage)  และ
ความอดทน  (Temperance) 
   บทที่  5  การศึกษาของผู้หญิง  ประชาคมของภริยาและบุตรของชนชั้นปกครอง 
มนุษยธรรมในสงคราม  นักปกครองจ าต้องเป็นนักปรัชญา 
   บทที่  6  ลักษณะที่แท้จริงของนักปรัชญาที่แท้จริง ผลประโยชน์ที่นักปรัชญาจะ
มีต่อรัฐ  แนวความคิดเก่ียวกับความดี  (The good) 
   บทที่  7  ลักษณะของมนุษย์ในสมัยอยู่ในถ้ า  การศึกษาของผู้ปกครองประเทศ
ในด้านวิทยาศาสตร์  ปรัชญากับการฝึกฝนในการปกครอง 
   บทที่  8  รูปรัฐบาลที่เลว  (Inferior)  มี  4  รูปคือ  รัฐบาลทหาร  (Timocracy) 
คณาธิปไตย  (Oligarchy)  ประชาธิปไตย  (Democracy)  และทรราชย์  (Tyranny)  และรูปแบบ
การปกครองจะเปลี่ยนแปลงจากดีไปเลวได้อย่างไร 
   บทที่  9  ทรราชย์  เป็นผู้ปกครองที่อยุติธรรมและน่ากลัวที่สุดในบรรดามนุษย์  
ผู้ที่เป็นผู้ฉลาดและยุติธรรมสามารถปกครองควบคุมสติตนเองได้  และเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุด 
   บทที่  10  ผลตอบแทนของความยุติธรรมและความฉลาดที่จะมีต่อชีวิตทั้งใน
ชาตินี้และชาติหน้า 
   นอกจากบทสนทนาเหล่านี้แล้วเพลโตยังได้เขียนทฤษฎีแห่งรัฐ (Plato’s Theory 
of State)  ไว้ในหนังสือ  Republic  ซึ่งเป็นทฤษฎีทางด้านจริยธรรม  (Ethics)  โดยเพลโตเชื่อว่า
มนุษย์จะไม่สามารถประกอบความดีได้หากแยกตัวเองอยู่ตามล าพัง  (Isolation)  เพราะฉะนั้นต้องอยู่
รวมกันภายในรัฐ  และรัฐเกิดขึ้นจากสภาพความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์  ส่วนหน้าที่ของรัฐก็คือการ
ส่งเสริมให้คนกระท าความดี  (Virtue)  และมีความสุข  (Happiness)  ซึ่งรัฐจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
และสถาบันทางการปกครอง  เพ่ือให้สวัสดิการแก่ประชาชน  (Welfare) 
   การเป็นพลเมืองที่ดีในมุมมองของเพลโตนั้น  พลเมืองต้องยอมให้ผลประโยชน์
ส่วนรวม  (Public interest)  มีความส าคัญมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว  (Private interest)  
นอกจากนี้  เพลโตมีแนวความคิดว่าพลเมืองควรอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่และใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  โดยไม่เห็นด้วยในการมีทรัพย์สินส่วนตัว  รวมทั้งปฏิเสธการมีภรรยาหรือสามีคนเดียว 
   ในด้านการปกครองนั้นผู้ปกครองควรยึดเหตุผลมากกว่ากฎหมายใดๆ  เพลโตเชื่อ
ว่าหากมีการประสานงานและความร่วมมือที่ดีระหว่างชนชั้นต่างๆ  แล้ว  สังคมก็จะมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยโดยไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมาย  ซึ่งเพลโตเห็นว่าชนชั้นที่มีความเหมาะสมที่สุดในการ
ท าหน้าที่ปกครองคือชนชั้นกลาง 
   สรุปเนื้อหาในหนังสือ  Republic  ของเพลโตได้กล่าวถึงสามเรื่องหลักๆ  คือ 
แนวความคิดเก่ียวกับรัฐในอุดมคติ  การปกครอง  และรัฐธรรมนูญ 
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  1.3 อริสโตเติล  (Aristotle) 
 

 
 

รูปที่  3.3  อริสโตเติล 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Aristotle 

 
   อริสโตเติลเป็นศิษย์คนส าคัญของเพลโต  เกิดเมื่อ  384  ปีก่อนคริสตกาล     
อริสโตเติลเริ่มต้นการศึกษาครั้งแรกที่ส านักอคาดิมี่ (Academy) และได้เปิดส านักไลเซี่ยม (Lyceum) 
ซึ่งเป็นส านักใหญ่ในกรุงเอเธนส์ในเวลาต่อมา  (สมบัต ิ ธ ารงธัญวงศ์, 2554)  ผลงานของ อริสโตเติลมี
มากมายและหลากหลายสาขาเช่นตรรกศาสตร์  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับแสวงหาความรู้ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ  จิตวิทยาว่าด้วยวิญญาณและความฝัน  อภิปรัชญาจริยศาสตร์  รัฐศาสตร์ ศิลปะ  วาทศิลป์  
และกวีศาสตร์  แต่อย่างไรก็ตาม  ผลงานที่โดดเด่นและได้รับการกล่าวขานเป็นอย่างมากก็คือ  
Politics  ซึ่งถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ทางรัฐศาสตร์  โดยงานเขียนนี้อริสโตเติลได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับ
ความหมายของรัฐ  การก าเนิดและรูปแบบของรัฐ  และการสิ้นสุดของรัฐไว้อย่างละเอียด  นอกจากนี้  
อริสโตเติลยังได้จ าแนกรูปแบบทางการเมืองโดยได้จ าแนกความแตกต่างระหว่างรูปแบบการปกครอง
ที่ดีและรูปแบบที่เลว  เพ่ือแสวงหาว่ารูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด  โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของ
แนวความคิด  และปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลได้ดังต่อไปนี้ (Ebenstein, & Ebenstein, 2002) 
   1.3.1 อริสโตเติลเชื่อว่า  มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง  (Political animals)  มนุษย์
โดยธรรมชาติต้องอาศัยอยู่รวมกัน  และรูปแบบในการรวมกันนั้นคือนครรัฐ  เพ่ือความปลอดภัยและ
ประโยชน์สูงสุดของชีวิต  การอาศัยอยู่นอกรัฐเพลโตเชื่อว่าจะมีเพียงสัตว์เดรัจฉานหรือเทพเจ้าเท่านั้น 
นครรัฐเป็นวิวัฒนาการสูงสุดของสังคมมนุษย์  มนุษย์สร้างนครรัฐขึ้นมาก็เพ่ือการพัฒนาลัทธิศาสนา
และการศึกษา  และเพ่ือการอบรมสั่งสอนสมาชิกของรัฐให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสติปัญญาและ
จิตวิญาณ 
   1.3.2 กฎหมายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับรัฐ  เนื่องจากรัฐเป็นสิ่งที่รวมของมนุษย์ 
เพราะฉะนั้น รัฐจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมาย เพ่ือเป็นการจัดระเบียบของสังคม 
   1.3.3 สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินนั้น  อริสโตเติล เชื่อว่าการได้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินจะท าให้มนุษย์มีความพึงพอใจ  และการแตกต่างกันของทรัพย์สินจะท าให้เกิดการแข่งขัน
และท าให้สังคมมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้า 
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   1.3.4 อริสโตเติล เชื่อว่า  ทาสเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับรัฐกล่าวว่าทาสเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับรัฐเนื่องจากทาสเป็นกลุ่มผู้ผลิตและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาทรัพย์สิน  และการมีทาสไม่
ถือว่าเป็นการผิดศีลธรรมเนื่องจากว่าคนบางจ าพวกเกิดมาเพ่ือเป็นทาส 
   1.3.5 พลเมือง คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมโดยตรงในงานนิติบัญญัติ  บริหาร  และ 
ตุลาการ  เพราะฉะนั้นพลเมืองต้องเป็นชนชั้นสูงของสังคม  (Aristocrats)  และต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง 
มีอิสระจากการท างาน และสามารถท่ีจะอุทิศตนเพื่อส่วนรวมได้ 
   1.3.6 อริสโตเติล ได้แบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็น  6  ประเภท ตามจ านวน
ผู้ปกครอง  และวัตถุประสงค์  ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 รูปแบบการปกครองตามแนวคิดของอริสโตเติล 

 
 

ใครท าหน้าที่เป็นผู้ปกครอง วัตถุประสงค์ของการใช้อ านาจ 
เพ่ือส่วนตัว/รูปแบบที่เลว เพ่ือส่วนรวม/รูปแบบที่ดี 

คนเดียว ทรราชย์  (Tyranny) ราชาธิปไตย  (Monarchy) 
กลุ่มบางกลุ่ม คณาธิปไตย  (Oligachy) อภิชนาธิปไตย  (Aristocracy) 
คนจ านวนมาก ประชาธิปไตย  (Democracy) มัชฌิมชนาธิปไตย  (Polity) 
 
  ที่มา: ดัดแปลงจาก Roskin, Cord, Medeiros, & Jones (2010, p. 61) 
 
  ราชาธิปไตย  เป็นการปกครองโดยบุคคลที่มีปัญญาและความสามารถเหนือกว่าคน
อ่ืนๆ  เพียงคนเดียว  ส่วนทรราชย์  เป็นการปกครองโดยคนเดียวและใช้อ านาจตามอ าเภอใจเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง  อภิชนาธิปไตย  เป็นการปกครองโดยกลุ่มอภิสิทธิ์ชนเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน  ส่วนคณาธิปไตยนั้น  จะปกครองโดยกลุ่มคนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปัน
ผลประโยชน์แก่พวกพ้อง  และมัชฌิมชนาธิปไตย  เป็นการปกครองโดยยึดหลักรัฐธรรมนูญ  ทุกคนมี
สิทธิในการเลือกตั้ง  และใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์แก่ทุกคนในสังคม  ส่วนประชาธิปไตยนั้น      
อริสโตเติลเห็นว่า  เป็นการปกครองโดยคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม  และเป็นการปกครองเพ่ือ
ประโยชน์ของคนจนเท่านั้น ซึ่งในบรรดารูปแบบการปกครองเหล่านี้ อริสโตเติลได้ให้ความเห็นว่า 
รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดคือรูปแบบการปกครองที่เอ้ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  ซึ่งได้แก่  รูปแบบ  
ราชาธิปไตย  อภิชนาธิปไตย  และมัชฌิมชนาธิปไตย 
  นอกจากนี้  อริสโตเติล  ยังได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวงจรทางการเมืองไว้ว่า  รัฐเริ่มต้นจาก
การปกครองแบบกษัตริย์  ซึ่งมีผู้น าที่กล้าหาญ  แข็งแรง  และมีคุณธรรม  เพียงคนเดียว  แต่ต่อมา 
เมื่อผู้น ามีความเข้มแข็งมากจนท าให้เกิดการลุแก่อ านาจและเกินเลยจนกลายเป็นความโหดร้าย  ขาด
คุณธรรมและเปลี่ยนไปเป็นแบบทรราชย์  และเมื่อมีการข่มเหงรังแกจนประชาชนทนไม่ไหว  จึงได้มี
การรวมกลุ่มกันต่อต้าน  ลุกฮือขึ้นยึดอ านาจ  ตั้งตนเป็นใหญ่และเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบ      
อภิชนาธิปไตย  นานๆ  เข้าก็เกิดการลุ่มหลงมัวเมา  แย่งชิงอ านาจ  จนกลายเป็นแบบคณาธิปไตย 
และเมื่อผู้คนไม่อาจทนต่อการปกครองได้  จึงรวมตัวกันเรียกร้องและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
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ประชาธิปไตย  และเม่ือประชาธิปไตยเสื่อมลง  สังคมเกิดความวุ่นวาย  ในที่สุดก็มีผู้ที่เข้มแข็ง  ตั้งตน
ขึ้นมาปราบปรามและก็กลายเป็นราชาธิปไตยตามเดิม 
 
 2. แนวความคิดทางการเมืองของปลายยุคกรีก 

  ยุคหลังการเสื่อมสลายของนครรัฐกรีกนี้  ได้มีนักปรัชญาเกิดขึ้นมากมาย  แต่อย่างไรก็
ตามบรรดานักปรัชญาเหล่านี้ก็ยังท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดของปราชญ์ชาวกรีกทั้ง   3 ท่าน
ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยดังนี้ 
 
  2.1 แนวความคิดของส านักเอปิคคิวเรียน  (Epicurean) 
   ส านักเอปิคคิวเรียน  ซึ่งก่อตั้งในช่วง  341-270  ก่อนคริสตกาล  ซึ่งมีปรมาจารย์
ของส านักคือ  เอปิคิวรุส  (Epecurus)  ผลงานที่มีชื่อเสียงของท่านคือ  “On Nature”  ซึ่งมีเนื้อหา
ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่  3.4  เอปิคิวรุส 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Epecurus 

 
   2.1.1 มนุษย์ทุกคนเกิดมา  ล้วนแล้วแต่ต้องการแสวงหาความสุขและความพึง
พอใจให้กับตน  และหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด  ความสุขท าให้จิตใจคนสงบเงียบเยือกเย็น  ส่วนความ
เจ็บปวด  ส่วนความเจ็บปวดนั้นจะท าให้จิตใจว้าวุ่น   สับสน  และแค้นเคือง  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
สัญชาตญาณโดยธรรมชาติ  แต่ว่ามนุษย์ไม่ควรเลือกท าอะไรที่ท าให้เกิดความสุขอย่างเดียว  เพราะ
ความสุขบางครั้งอาจมีความทุกข์ตาม  หรือในทางกลับกันความทุกข์นั้นอาจน าความสุขมาให้ใน
ภายหลัง  แต่อย่างไรก็ตามส านักเอปิคคิวเรียนกล่าวว่าความสุขทางใจนั้นเป็นความสุขที่แท้จริง  และ
มีความสุขมากกว่าทางกาย  ส่วนความทุกข์ทางใจนั้นก็ท าให้มนุษย์เกิดความทุกข์ยิ่งกว่า  ซึ่งมนุษย์จะ
มีความทุกข์หรือสุขมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่ใจของแต่ละคน  และความสุขนั้นสามารถหาได้จากการ
กระท าความดี 



 41 

   2.1.2 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เกิดจากการท าสัญญาร่วมกันทางสังคม  ซึ่ง
สัญญาของสังคมนั้นเกิดจากการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง  แต่อย่างไรก็ตามการรักษา
ผลประโยชน์ที่ยุติธรรมนั้นจะต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องตัดสิน 
   2.1.3 ส่วนรูปแบบการปกครองที่ดีนั้น  นักปรัชญาส านักเอปิคคิวเรียนเสนอว่า 
ควรเป็นรัฐบาลในรูปแบบกษัตริย์  เพราะเป็นรูปแบบที่มีการปกครองทีม่ั่นคงและเข้มแข็งมากที่สุด 
 
  2.2 แนวความคิดทางการเมืองของส านักสโตอิคส์  (Stoics) 
   ส านักสโตอิคส์นี้  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  336-264  ก่อนคริสตกาล  มีหัวหน้าส านักชื่อ   
ซีโน  (Zeno)  ซึ่งแนวคิดของส านักนี้สามรถสรุปได้ดังนี้คือ 
 

 
 

รูปที่  3.5  ซีโน 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Zeno 

 
   2.2.1 การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์นั้น  มนุษย์ทุกคนต้องพยายามกระท า
ความดี  การท าความดีจะท าให้มนุษย์มีความสุข  ซึ่งการท าความดีของมนุษย์นั้น  จะต้องจัดระเบียบ
จิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของเหตุผล  และต้องขจัดตัณหา  4  ประการคือ  ความสุขส าราญ  ความ
ต้องการ  ความทุกข์  และความกลัว 
   2.2.2 การมีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้น  กลุ่มสโตอิคส์เห็นว่า มนุษย์ไม่ควร
เพิกเฉยต่อการเมือง  แต่ต้องเอาใจใส่ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง  และสมัครเข้ารับราชการ
ตามความสามารถของแต่ละคน  ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นหน้าที่พลเมืองที่ต้องมีส่วนร่วมในสังคม
และการเมือง 
   2.2.3 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนั้น  ส านักสโตอิคส์  กล่าวว่า  
กฎหมายของแต่ละรัฐควรมีรากฐานอยู่บนหลักสากล  ซึ่งหมายถึงกฎหมายที่ใช้ได้กับทุกประเทศ  
และท าให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกคน 
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  2.3 แนวความคิดทางการเมืองของส านักสเคปติคส์  (Skeptic) 
   ส านักสเคปติคส์  มีปรมาจารย์ชื่อ  ไพโร  (Pyrho)  ก่อตั้งเมื่อ  365-270  ก่อน
คริสตกาล  แนวความคิดของกลุ่มนี้มาจากวัตถุประสงค์เพ่ือกล่าวโจมตีในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้า  โดย
กลุ่มสเคปติคส์นี้  ได้กล่าวว่าจริงๆ  แล้วไม่มีพระเจ้าอยู่ในโลกนี้เลย  การที่เชื่อว่าโลกนี้เกิดจากการ
บันดาลให้นั้น  เป็นความทีไม่มีหลักฐาน  และเป็นสิ่งที่เหลวไหล  แต่แนวความคิดของกลุ่มนี้ที่เชื่อว่ามี
อยู่จริงก็คือกฎแห่งศีลธรรม  ซึ่งอยู่เหนือมนุษย์ทุกคน 
 
  2.4 แนวความคิดทางการเมืองของส านักไซนิคส์  (Cynics) 
   ส านักนี้มีนักปราชญ์ที่ได้รับการยกย่อง  2  คนคือ  แอนทีสธีนิส (Antisthennes) 
และไดโอจีนีส  (Diogenes)  แนวความคิดของส านักนี้คือการสนับสนุนให้คนสนใจและศึกษาวิชา
ปรัชญา  เพราะการศึกษาวิชาปรัชญานี้จะท าให้คนฉลาด  เพราะคนฉลาดนั้นจะได้มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นของตน  และความฉลาดเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการมีชีวิตที่ดี 
   นอกจากนี้ นักคิดในกลุ่มไซนิคส์ยังได้กล่าวถึงความเสมอภาคในสังคมว่า  มนุษย์
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นขุนนาง  หรือทาส  เป็นคนมั่งมีหรือจน ทุกคนย่อมมีความเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน  และต้องเคารพกฎเกณฑ์  และขนบธรรมเนียมที่เหมือนกัน  และความสงบสุขของสังคมนั้นขึ้นอยู่
กับศีลธรรม  ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรต้องมีใจเคารพศีลธรรม 
 

 3. แนวความคิดทางการเมืองยุคโรมัน 

  ชาวโรมันจะเป็นนักปฏิบัติมากกว่านักทฤษฎี  เนื่องจากเนื่องจากอาณาจักรโรมันมี
ขนาดกว้างใหญ่ไผศาล  จึงต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  ซึ่งกล่าวกันว่า
ชาวกรีกเป็นนักคิดแต่ชาวโรมันกลับน าแนวความคิดนั้นมาปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ  ผลงานที่โดดเด่น
ของชาวโรมันนี้ก็คือกฎหมาย  และการรบริหารรัฐกิจซึ่งนักคิดคนส าคัญในยุคนี้คือ  ซิเซโร  (Cicero) 
และกลุ่มสโตอิก  (Stoic) 
 

  3.1 ซิเซโร 
 

 
 

รูปที่  3.6  ซิเซโร 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Cicero 
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   มากัส  ทุกเลือส  ซิเซโร  (Marcus Tullius Cicero)  เป็นบุคคลที่ได้รับการกล่าว
ขานมากในยุคนี ้ เกิดเม่ือในสมัยศตวรรษที่  1  ก่อนคริสตกาล  ที่กรุงโรมัน ผลงานที่ส าคัญของซิเซโร
มีสองเรื่องคือ  สาธารณรัฐ  (Republic)  และกฎหมาย  (Laws)  ซึ่งมีลักษณะการเขียนในรูปแบบ
การสนทนาตามแบบของเพลโต  หนังสือสองเล่มนี้ได้รับความนิยมมากในเหล่าบรรดาขุนนาง  และผู้มี
บรรดาศักดิ์ทั้งหลาย  ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาของหนังสือได้ดังนี้ 
   3.1.1 ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์แล้วจะเป็นผู้ที่มีเหตุผล  และชอบสังคม  ซึ่ง
มนุษย์จะไม่มีพฤติกรรมที่ปุาเถื่อนและไร้ศีลธรรม  และการมีเหตุผลเช่นนี้   จึงท าให้มนุษย์มี
ความสามารถที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ 
   3.1.2 การรับใช้ประเทศ  ซิเซโรได้มุ่งสอนให้ประชาชนในการรับใช้ประเทศชาติ 
โดยการสมัครเป็นพนักงานหรือองค์การของรัฐ  และควรปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์  อดทน  และยุติธรรม 
ซึ่งเขากล่าวว่าการได้รับใช้ประชาชน  (Public servant)  นี้เป็นความดีที่ไม่สามารถหาสิ่งใดเทียบได้ 
ส าหรับผู้ที่ต้องการเป็นรัฐบุรุษแล้วซิเซโรเสนอว่าต้องเริ่มต้นจากการเป็นข้าราชการเสียก่อน  เพ่ือให้
รู้จักการเสียสละ 
   3.1.3 แนวคิดในการปกครองนั้น  ซิเซโรเชื่อว่าโลกของมนุษย์เป็นโลกของ    
พระเจ้า  และการที่โลกสามารถอยู่ได้อย่างสันติสุขมาจนถึงปัจจุบันนี้  ก็โดยที่พระเจ้าได้จัดตั้งรัฐบาล
ของพระองค์เองขึ้นปกครองโลก  และปกครองตามค าอวยพรของพระเจ้าที่ประทานมาให้ซึ่งซิเซโร
เรียกว่า  “กฎสากลแห่งธรรมชาติ”  (เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์, 2525, 88) 
   3.1.4 ในทัศนะทางกฎหมายนั้น  ซิเซโรกล่าวว่ากฎหมายเป็นข้อบังคับที่ส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งของสังคมหรือรัฐบาล  และไม่ว่าประชาชนหรือรัฐบาลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าง
เดียวกัน  เพราะกฎหมายนี้เกิดมาจากการที่พระผู้เป็นเจ้ามีพระโองการก าหนดมาให้  และทรงเป็น   
ผู้พิทักษ์รักษากฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งกฎหมายที่ดีนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรม 
ยอมรับเหตุผล  และท าให้ทุกคนเกิดความเสมอภาค 
 
 4. แนวคิดทางการเมืองของยุคกลาง 
  ยุคกลางนี้จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุคโรมันและยุคฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งหลังจาก
ที่อาณาจักรได้ล่มสลาย  ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกท าลายไปพร้อมกับอาณาจักร  สังคมอยู่อย่างไร้กฎหมาย 
เกิดความโหดร้ายและปุาเถื่อน  จึงท าให้ผู้คนได้แสวงหาที่พ่ึงทางใจและท าให้ศาสนาคริสต์ได้เข้ามามี
ความส าคัญมากขึ้น  นอกจากนี้ความหวาดระแวงและความไม่มั่นใจของประชาชนนี้จึงท าให้เกิดการ
ฝากความปลอดภัยและทรัพย์สินของตนไว้กับเหล่าขุนนางซึ่งเรียกว่าระบบฟิวดัล   (Feudal lord) 
และขุนนางเหล่านั้น ก็จะแต่งตั้งเหล่าอัศวินเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินเหล่านั้น  ส่วนนักปรัชญาที่ส าคัญใน 
ยุคนี้ม ี 2  ท่านคือ 
 
  4.1 นักบุญออกัสติน  (Saint Augustine) 
   เนื่องจากผู้คนในยุคกลางนี้  ได้เกิดความหวาดระแวง  จึงท าให้ผู้คนได้แสวงหาที่
พ่ึงทางใจ  จึงท าให้เกิดผู้น าทางศาสนาขึ้น  ซ่ึงเซ็นต์ออกัสติน เป็นผู้น าทางศาสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ในยุคกลาง  เขาได้เขียนผลงานชื่อ  “City of God”  เป็นวรรณกรรมที่เรียบเรียงขึ้นจากแนวความคิด
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ของนักบุญเปาโล  และเพลโต  วรรณกรรมนี้ได้แบ่งสังคมออกเป็น  4  ส่วน  คือ  บ้าน  เมือง  โลก  
และจักรวาล  โดยเน้นความส าคัญของความยุติธรรม  ซึ่งแนวความคิดนี้ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายและท าให้ศาสนาคริสต์มีความส าคัญ  นอกจากนี้ยังท าให้เกิดนครโรมันอันศักดิ์สิทธิขึ้น
แนวความคิดของออกัสตินยังได้มีอิทธิพลและมีส่วนวางรากฐานต่อนักปรัชญาและปฏิรูปทางศาสนา
อ่ืนๆ  เช่น  เซ็นต์ โทมัส อะไควนัส  (Saint Thomas Aquinas)  มาติน ลูเธอร์  (Martin Luther)   
คาลแวง  (Calvin)  และซวิงเกลิ  (Zwingli)  ในเวลาต่อมาด้วย 
 

 
 

รูปที่  3.7  นักบุญออกัสติน 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Saint Augustine 

 

   ออกัสติน  เกิดเมื่อปี  ค.ศ. 354  ที่เมืองทากัสต์  (Tagaste)  ซึ่งอยู่ใกล้กับเมือง
ทูนีสในประเทศอัลจีเลีย  ในปัจจุบันผลงานทางด้านปรัชญาของออกัสตีนมีหลายเรื่อง  แต่เรื่องที่เป็น
ที่นิยมและยกย่องที่สุดคือ  De Civitate Dai  (The City of God),  De Liberoarbitrio,  De Vera 
Religion,  De Trinitate, Confessiones, Retractiones  และ  Letters  ส่วนผลงานที่โดดเด่นมาก
ที่สุดก็คือ  อาณาจักรของพระเจ้า  “The City of God”  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของแนวคิด
ทางการเมืองของออกัสตินได้ดังต่อไปนี้ 
   4.1.1 ออกัสตินเชื่อว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสังคมมนุษย์และสังคมในอวกาศขึ้น  
ซึ่งออกัสตินได้แบ่งสังคมมนุษย์ออกเป็น 4 ประเภทคือ  ครอบครัว  (Household) ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มีขนาดเล็กที่สุดของสังคม  ประเภทที่สองนั้น  คือ  เมือง  นคร  หรือนครรัฐ  (City-
State)  ซึ่งเป็นที่รวมของครอบครัว  เผ่า  หรือหลายนครรัฐเข้าด้วยกัน  ซึ่งนครรัฐนี้ยังสามารถ
แบ่งแยกย่อยลงไปอีกเป็น  2  ประเภทคือ  รัฐของพระเจ้า  (City of God)  และรัฐของมนุษย์  
(Earthly City)  ส่วนประเภทที่สามนั้นออกัสตินเรียกว่า  “Osbis terrae”  ซึ่งหมายถึงมวลมนุษย์
ทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนพ้ืนโลก  และประเภทสุดท้ายก็คือจักรวาล  (Universe)  ซึ่งรวมถึงอวกาศ  
ดวงดาว  พระเจ้า  เทวดา และวิญญาณ 
 



 45 

   4.1.2 ศาสนาคริสต์เป็นก าลังแห่งความดี  ส่วนกิเลสของมนุษย์นั้นเป็นตัวแทน
แห่งความเลว  ซึ่งก าลังทั้ง  2  อย่างนี้ต้องต่อสู้กัน  และจบลงด้วยการชนะของความดี  เพราะก าลัง
แห่งความดีของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ 
 
  4.2 นักบุญโทมัส  อะไควนัส  (Saint Thomas Aquinas) 
 

 
 

รูปที่  3.8  นักบุญโทมัส  อะไควนัส 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Saint Thomas Aquinas 

 
   นักบุญอะไควนัส  เป็นนักคิดชาวอิตาลีที่มีแนวความคิดสนับสนุนการปกครอง
อันมีศาสนาคริสต์เป็นผู้น าอาณาจักรอีกท่านหนึ่งและเป็นผู้ที่อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับกฎธรรมชาติได้
อย่างละเอียด  ชัดเจน  โดยนักบุญอะไควนัสได้แบ่งประเภทของกฎต่างๆ  ออกเป็น  4  ประเภทคือ 
กฎนิรันดร  ซึ่งเป็นกฎสูงสุดและเป็นแผนการสร้างโลกของพระผู้เป็นเจ้า  กฎธรรมชาติ  เป็นกฎแห่ง
ความประพฤต ิ ว่าด้วยเหตุผล  คุณธรรม  และจริยธรรม  และกฎศักดิ์สิทธิ์ว่าด้วยความประพฤติทาง
ศาสนา  สุดท้ายคือกฎหมายของมนุษย์  ซึ่งเป็นหลักประพฤติของมนุษย์ในทางโลก  ซึ่งสามารถสรุป
แนวความคิดท่ีส าคัญคือ 
   4.2.1 รัฐต้องอยู่ภายใต้อ านาจของศาสนาคริสต์  นักบุญโทมัส กล่าวว่า  การ
ด าเนินกิจกรรมทางการบริหารของผู้ปกครองรัฐต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของพระเจ้า  เนื่องจากรัฐ
เกิดจากโองการของพระเจ้า  ซึ่งไม่มีใครที่จะละเมิดได้ 
   4.2.2 การปกครองที่ดีควรเป็นแบบราชาธิปไตย  ซึ่งจะท าให้เกิดเอกภาพและ
เกิดความม่ันคง  และประชาชนจะต้องเชื่อฟังและจงรักภักดีต่อกษัตริย์ 
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 5. แนวความคิดทางการเมืองของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 

  ยุคฟ้ืนฟูเป็นยุคที่ศาสนจักรที่เคยรุ่งโรจน์  ได้เสื่อมคลายลงพร้อมกับการเสาะแสวงหา
ความจริงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ในยุคฟ้ืนฟูประชาชนได้หันมาให้สู่ความเจริญทางวัตถุ  มีการสร้าง
งานศิลปะที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์  เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนจากเกษตรสู่
พ่อค้าความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางนายทุนและชาวนาได้ขาดสะบันลง และมีการขยายเส้นทางการค้า
กว้างขวางมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนักปรัชญาคนส าคัญ  2  ท่าน
คือ  มาคิอาเวลลี  (Niccolo Machiavelli)  และ  ฌอง โบแดง  (Jean Bodin) 
 
  5.1 มาคิอาเวลลี่ 
 

 
 

รูปที่  3.9  มาคิอาเวลลี่ 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Machiavelli 

 
   มาคิอาเวลลี่ เป็นนักปรัชญาชาวอิตาลี่  เกิดเมื่อประมาณปี  ค.ศ. 1469  ที่เมือง
ฟลอเร็นส์  (Florence)  และเป็นเมธีคนแรกแห่งสมัยใหม่  (Modern time)  เคยรับราชการใน
สาธารณรัฐ  (Republic)  มาคิเวลลีได้ศึกษาการเมืองอย่างจริงจัง  โดยแสวงหาวิธีการที่จะสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในทางการเมืองโดยได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยของรัฐ   และรูปแบบ
ของรัฐแห่งชาติ  (National State)  นอกจากนี้  ยังให้ค าแนะน าทางการเมืองแก่ผู้ปกครองประเทศ
หรือคนที่คิดจะมีอ านาจทางการเมือง  เช่น  การแนะน านาการได้มาซึ่งอ านาจ  การใช้อ านาจ  และ
การรักษาอ านาจให้คงอยู่ต่อไปโดยการรักษาอ านาจนั้น  มาคิอาเวลลีได้เสนอวิธีการหยั่งรู้ความไม่
พอใจของประชาชน  และยังได้เสนอวิธีการก าจัดความไม่พอใจนั้นให้หมดสิ้นไปด้วย  มาคิอาเวลลี่มี
ผลงานที่ได้รับการกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากก็คือ  “The Prince”  ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้
ดังนี้ 
   5.1.1 ธรรมชาติของคนและรัฐนั้น  มาคิอาเวลลี่ กล่าวว่า  มนุษย์โดยธรรมชาติ
แล้วเห็นแก่ตัว  ก้าวร้าว  ชอบแสวงหาผลประโยชน์แก่ตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันกับกลัวอันตรายและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  และด้วยความโลภและเห็นแก่ตัวของมนุษย์นี่เอง  จึงท าให้มนุษย์ต้องดิ้นรนและ
แข่งขันกันเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ซึ่งการแข่งขันของมนุษย์  ท าให้เกิดความยุ่งเหยิง  และไร้ระเบียบ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Niccol%C3%B2_Machiavelli_by_Santi_di_Tito.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
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ดังนั้นจึงต้องมีอ านาจเพ่ือที่จะบังคับให้สังคมเกิดความสงบสุข  เพราะฉะนั้น  สังคม  รัฐ  และ
การเมือง  จึงไม่ได้เกิดมาจากการบันดาลให้ของพระเจ้า  แต่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์เอง 
   5.1.2 ศิลปะแห่งการปกครอง  มาคิอาเวลลี  กล่าวว่า การได้มาซึ่งอ านาจในการ
ปกครองนั้น  มีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ  การสืบสันตติวงศ์  และการยึดอ านาจ การสืบสัตติวงศ์นี้
มักไม่มีปัญหาในการปกครอง  เนื่องจากเกิดการยอมรับจากประชาชน  แต่ส าหรับการยึดอ านาจนั้น
มักจะเกิดปัญหาต่อมาภายหลังอันเนื่องมาจากการจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของผู้มีส่วนร่วมใน
การยึดอ านาจ  และเพ่ือการปูองกันปัญหาหลังจากการยึดอ านาจนี้   มาคิอาเวลลี่  เสนอให้มีการใช้
อ านาจอย่างเต็มที่ในการบังคับ  ขู่เข็ญหรือทรมานให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว  และยอม
สวามิภักดิ์แต่ไม่ควรใช้อ านาจอย่างพร่ าเพรื่อ  ควรใช้แค่ในระยะเริ่มต้น  หลังจากนั้น  ควรเน้นการ
โน้มน้าวชักจูงให้ประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ  เนื่องจากจะท าให้ง่ายต่อการปกครองมากกว่า 
   5.1.3 คุณสมบัติของผู้น า  มาคิอาเวลลี  กล่าวว่าผู้ปกครองสูงสุดของประเทศ 
ต้องมีความอดทนและเข้มแข็งเปรียบได้กับสิงโตในขณะเดียวกันต้องมีความเฉลียวฉลาดแบบสุนัข
จิ้งจอก  (อ้างจาก  บูฆอรี  ยีหมะ, 2550)  นอกจากนี้ผู้น าต้องกล้าตัดสินใจและกระท าอย่างรวดเร็ว
และเด็ดขาดอย่างไม่ลังเล  และไม่ควรสะสมปัญหาเพราะจะท าให้การแก้ไขปัญหาอยากยิ่งขึ้น ซึ่งมา
เคียวเวลลีเปรียบเทียบว่า  “ผู้ปกครองที่ดีก็เสมือนนายแพทย์ที่ดีต้องรีบรักษาคนไข้  ก่อนที่โรคจะ
ก าเริบสับสนต่อไป  และก่อนที่จะสายเกินไปที่จะให้การรักษาเยียวยา” (อ้างจาก  เดชชาติ วงศ์โกมล
เชษฐ์, 2524, 108) 
   5.1.4 การเลือกวิธีการปกครองมาเคียวเวลลี  เชื่อว่าการปกครองที่ดีที่สุดก็คือ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  (Monarchy)  หรือระบบกษัตริย์  ซึ่งเป็นการปกครองโดยผู้มี
อ านาจสูงสุดเพียงคนเดียว  เนื่องจากเป็นวิธีที่จะท าให้เกิดเอกภาพในการบริหาร 
 
  5.2 ฌอง โบแดง  (Jean Bodin) 
 

 
 

รูปที่  3.10  ฌอง  โบแดง 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Jean Bodin 
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   ฌอง  โบแดง  เป็นนักปรัชญาและนักกฎหมายชาวฝรั่งเศส  เกิดในศตวรรษที่  
16  และเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในการเผยแพร่ความคิดว่า  อ านาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์  ส่วน
ผลงานที่ส าคัญคือ  หนังสือหกเล่มของสาธารณรัฐ  (Six Book of a Republic)  หรือเรียกสั้นๆ  ว่า 
สาธารณรัฐ  (Republic)  ซึ่งกล่าวถึงครอบครัวและรัฐ  โดยครอบครัวนั้นถือเป็นประชาคมโดย
ธรรมชาติ  (Natural community)  และมีสิทธิที่จะมีทรัพย์สินของตนตามธรรมชาติซึ่งรัฐจะไม่
สามารถยึดเอาไปเป็นทรัพย์สินของรัฐได้  ส่วนรัฐนั้นเกิดจากหลายๆครอบครัวรวมกัน  เพ่ือปูองกัน
ศัตรูและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  โดยมีอ านาจอธิปไตย  ซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดเหนือประชาชนทุกคน
ไม่มีกฎหมายใดๆ  ที่จะมายับยั้งหรือจ ากัดได้นอกจากนี้  ยังมีรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายของหลายๆ
ครอบครัว  ซึ่งวัตถุประสงค์ของรัฐบาลนั้นเพื่อท าให้เกิดสันติสุขและความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  (อ้างจาก  เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์, 2524) 
 
 6. แนวความคิดทางการเมืองของยุคใหม่ 
  ในยุคใหม่นี้เป็นช่วงเวลาของศตวรรษที่  17  ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในยุโรป 
ซึ่งมีสาเหตุความขัดแย้งมาจากกษัตริย์ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่  1  และรัฐสภาซึ่งอยู่ภายใต้
การน าของโอลิเวอร์ ครอมเวลล์  (Oliver Cromwell)  ต่อมารัฐสภาเป็นฝุายชนะและได้เปลี่ยนแปลง
การปกครองเป็นแบบเผด็จการ  แต่เนื่องด้วยการเคยชินกับระบบกษัตริย์ของประชาชน  จึงท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบกษัตริย์อีกครั้งหนึ่ง 
  อย่างไรก็ตาม  นักปรัชญาในยุคใหม่นี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในระบบกษัตริย์
แบบดั้งเดิม  และผู้ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม  ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างนักคิดคนส าคัญ
ในยุคนี้สองท่านคือ 
 
  6.1 โทมัส  ฮอบส์  (Thomas Hobbes) 
 

 
 

รูปที่  3.11  โทมัส  ฮอบส์ 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Thomas Hobbes 
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   ในบรรดานักปรัชญาเมธีการเมืองในศตวรรษที่  17  โทมัส ฮอบส์นับว่าเป็นนัก
ปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  ฮอบส์ เป็นชาวอังกฤษโดยก าเนิดและได้เริ่มต้นการศึกษาครั้งแรกที่  
แมกดาเลน ฮอลล์ (Magdalen Hall) อ๊อกซ์ฟอร์ดโดยเขาสนใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์  
และได้ใช้หลักการของวิชาคณิตศาสตร์ในการสร้างทฤษฎีการเมือง  ผลงานที่ส าคัญของฮอบส์คือ     
เลวิเอทัน  (Leviathan)  ซึ่งหมายถึง  รัฐาธิปัตย์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราช  โดยให้กษัตริย์มีอ านาจเด็ดขาดที่เพียงผู้เดียว  (Absolute monarchy)  
ซึ่งฮอบส์เชื่อว่าเป็นระบอบที่มั่นคงและเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด 
   นอกจากนี้ ฮอบส์ยังได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยกล่าวว่า  มนุษย์มี
ความต้องการ  2  อย่างคือความต้องการตามธรรมชาติและความต้องการที่เกิดจากการกระตุ้น  ซึ่ง
ความต้องการทั้งสองอย่างท าให้มนุษย์ได้แสดงพฤติกรรมต่างๆ  ออกมา  เช่น  ความรัก-เกลียดต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะท าให้เกิดการต่อต้านหรือสนับสนุน  หรือการท าความดี-ความชั่วนั้นเอง  และความ
ต้องการนี้จะอยู่คู่กับมนุษย์ตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่  และเนื่องจากมนุษย์มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
จึงท าให้สังคมมนุษย์เกิดความขัดแข้ง   แย่งชิง  ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชน  
(Commonwealth)  และมอบอ านาจให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการท าหน้าที่เป็นผู้ปกครอง  และ
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์นี้  ฮอบส์ยังเชื่อว่าจะท าให้สังคมของมนุษย์เกิดการควบคุมซึ่งกันและกันเอง 
ซึ่งฮอบส์เรียกว่า กฎแห่งธรรมชาติ ที่อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวง 
 
  6.2 จอห์น ล็อค  (John Lock) 
 

 
 

รูปที่  3.12  จอห์น  ล็อค 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?John Lock 

 
   ล็อคเป็นนักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ  เดวิด  ฮูม 
และจอร์จ  บาร์กลีย์  เกิดเมื่อ  ค.ศ. 1632  บิดาเป็นนักกฎหมายได้รับการศึกษาจากโรงเรียน  เวสต์
มินเตอร์และมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด  ล็อคเป็นผู้ที่ให้ความสนใจทางด้านสังคมและทฤษฎีขององค์
ความรู้  ผลงานที่ส าคัญของล็อค  ได้แก่  “An Eassy Concerning Human Understanding”  และ 
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“Two Treatises of Civil Government”  ล็อค มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาสังคมของอังกฤษ  
เช่นสนับสนุนให้รัฐสภาให้สิทธิแก่หนังสือพิมพ์  มีส่วนร่วมในการออกพระราชบัญญัติทางการเงิน 
(Recoinage Act)  ซึ่งท าให้ฐานะการเงินของอังกฤษมีความมั่นคงขึ้น  และนอกจากนี้ ล็อคยังได้เป็น
สภาการค้าซึ่งได้กลายมาเป็นกระทรวงพาณิชย์ของอังกฤษในปัจจุบัน 
   ล็อค ยังเป็นผู้วางรากฐานอุดมการณ์แบบเสรีประชาธิปไตย  และแนวความคิด
ของล็อคที่เก่ียวกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้ปกครอง  และสิทธิธรรมชาติของมนุษย์ที่เขา
อธิบายว่า  ประกอบไปดว้ย  ชีวิต  เสรีภาพ  และทรัพย์สิน  ได้กลายเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเมือง
การปกครองที่ใช้อยู่ในหลายประเทศในปัจจุบัน  ซึ่งแนวความคิดของล็อคได้รับการยอมรับกันอย่าง
แพร่หลายทั้งในยุโรป  และสหรัฐอเมริกา  โดยสามารถสรุปแนวความคิดของล็อคได้ ดังนี้ 
   6.2.1 โดยธรรมชาติแล้วทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน  ซึ่งล็อคกล่าวถึง
เรื่องทรัพย์สินไว้ดังนี้ 
    6.2.1.1 สิทธิในการครอบทรัพย์สินล็อคเห็นว่า มนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิ
ในการครอบทรัพย์สิน  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกคนลงทุนลงแรงหามา  ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของฮอบส์
ที่เห็นว่าทรัพย์สินของแต่ละคนนั้นมาจากการที่รัฐจัดสรรให้  เพราะฉะนั้นรัฐควรมีสิทธิในการควบคุม
ทรัพย์สินของประชาชน 
    6.2.1.2 สิทธิในการปกครองล็อค กล่าวว่า  ถึงแม้พลเมืองจะมีสิทธิส่วน
บุคคล  แต่ควรสละสิทธินี้ให้แก่ผู้แทนในการกระท าหน้าหน้าที่บริหารบ้านเมือง  ซึ่งหมายถึงอ านาจ
บริหาร  และการท าหน้าที่นี้ต้องเป็นไปตามกฎของสังคม  ซึ่งหมายถึงอ านาจนิติบัญญัติ  หากเกิด
ความขัดแย้งขึ้นเสียงข้างมากจะเป็นฝุายชนะ  แต่อย่างไรก็ตามการใช้อ านาจของรัฐสภานั้นต้องมี
เปูาหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเท่านั้น  อย่างไรก็ตามอ านาจสูงสุดยังเป็นของประชาชน  ซึ่ง
ประชาชนมีสิทธิในการล้มเลิกรัฐสภาหากเห็นว่ารัฐสภาด าเนินการอันเป็นภัยต่อประชาชนโดยรวม  
ซึ่งล็อคกล่าวว่าอ านาจนิติบัญญัตินั้นจะต้องถูกจ ากัดใน  4  ประการ 
    6.1.2.3 สิทธิในการนับถือศาสนาล็อคเห็นว่า การนับถือศาสนาเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคล  ซึ่งรัฐควรแยกระหว่างศาสนาและการเมืองออกจากกัน 
   6.2.2 มนุษย์มีความจ าเป็นในการอยู่รวมกันเป็นสังคม  และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใน
ลักษณะการท าสัญญาประชาคม  ซึ่งการท าสัญญานี้จะเป็นการยินยอมของประชาชน  และจะไม่มี
การบังคับ  ทุกคนจะยอมสละสิทธิและเสรีภาพของตนในการอยู่รวมกันเพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข 
   6.2.3 การท าสัญญาประชาคมนั้น  จะต้องบัญญัติกฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การท าให้สังคมเกิดความสงบสุข  ซึ่งกฎหมายจะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน  เพราะฉะนั้นจะออก
กฎหมายตามอ าเภอใจไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  ซึ่งสามารถ
อธิบายลักษณะของกฎหมายได้ดังนี้ 
    6.2.3.1 กฎหมายจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
    6.2.3.2 การบัญญัติกฎหมายเพ่ือที่จะขึ้นภาษี  ต้องได้รับความยินยอม
จากประชาชน  ความยินยอมนี้ประชาชนจะให้โดยตรง  หรือผ่านผู้แทนก็ได้ 
    6.2.3.3 จะโอนหรือสละอ านาจในการออกกฎหมายของตนให้แก่บุคคล
หรือองค์กรอื่นใดไม่ได้เพราะว่าประชาชนเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิที่จะมอบอ านาจนี้แก่ผู้ใด 
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 7. แนวความคิดทางการเมืองของยุครุ่งโรจน์ 
  แนวความคิดทางการเมืองของยุครุ่งโรจน์นี้   ได้มีการศึกษาการเมืองในเชิงประจักษ์ 
(Empirical)  มากขึ้น  โดยการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางการเมือง  เช่น  การเริ่มต้น
ศึกษาจากการตั้งสมมติฐานและท าการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลจนกระทั่งได้ข้อสรุปที่เหมาะสม  ซึ่งนัก
ปรัชญาการเมืองคนส าคัญในยุคนี้คือ 
 
  7.1 ชาร์ล หลุยส์ เดอ เชอกองดาต์ บารอง เดอ ลาแบร๊ค เอ เดอมองเตสกิเออ 
(Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu) 
 

 
 

รูปที่  3.13  มองเตสกิเออ 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Montesquieu 

 
   มองเตสกิเออ  เป็นชาวฝรั่งเศส  เกิดเมื่อ  ค.ศ. 1689 จบการศึกษาทางด้าน
กฎหมายที่มหาวิทยาลัยบอร์โด  แนวคิดของมองเตสกิเออนั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลุงของเขาที่
เป็นประธานสภาปาร์เลอมัง  และท าให้เขาได้รับต าแหน่งประธานสภาในเวลาต่อมา  มองเตสกิเออมี
ผลงานมาก  แต่ผลงานที่ส าคัญมากที่สุดคือ “เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย” (The Spirit of the Laws) 
ซึ่งสามารถสรุปแนวความคิดของมองเตสกิเออได้ดังนี้คือ 
   7.1.1 ธรรมชาติของมนุษย์  มองเตสกิเออมองว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มี
ความอ่อนแอ  ขี้ขลาด  และหวาดกลัว  ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้มนุษย์ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ  
และจะไม่รุกรานกัน  แต่เมื่อมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกัน  ก็จะท าให้มนุษย์เกิดการแข่งขัน  อิจฉาริษยา  
และการแย่งชิงผลประโยชน์  ซึ่งจะน ามาสู่สงครามในที่สุดและด้วยเหตุนี้เอง  มนุษย์จึงต้องมีกฎหมาย
เพ่ือเป็นการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้  (เสถียร  หอมขจร,  สุขุม  นวล
สกุล, รุจิรา  เตชางกูร,  และยวงรัตน์  วีเด็ล, 2548) 
    7.1.1.1 กฎเกณฑ์ท่ีมนุษย์บัญญัติขึ้น  เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับรัฐเรียกว่า  กฎหมายระหว่างประเทศ  (International Law) 
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    7.1.1.2 กฎเกณฑ์ท่ีมนุษย์บัญญัติขึ้น  เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง  เรียกว่ากฎหมายการเมือง  (Political Law) 
    7.1.1.3 กฎเกณฑ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือก าหนดหรือควบคุมความสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนกับเอกชน เรียกว่ากฎหมายเอกชน 
   7.1.2 ธรรมชาติของรัฐบาล  มองเตสกิเออมองว่าโดยธรรมชาติของรัฐบาลนั้น
สามารถ  แบ่งออกได้  3  ลักษณะดังนี้ 
    7.1.2.1 รัฐบาลแบบสาธารณรัฐ  (Republic) ซึ่งมองเตสกิเออได้อธิบาย
ว่า หากคนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการปกครองนั้น  จะเรียกได้ว่าเป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย  (Democratic Republic)  แต่หากเป็นการปกครองเพ่ือคนบางกลุ่มจะเป็นสาธารณรัฐ
อภิชนาธิปไตย  (Aristocratic Republic) 
    7.1.2.2 รัฐบาลกษัตริย์  (Monarchy)  คือ รัฐบาลที่มีกษัตริย์เป็นผู้ใช้
อ านาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว  ส่วนบรรดาขุนนางและข้าราชการนั้น  เป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือใน
การบริหารกิจการบ้านเมือง 
    7.1.2.3 รัฐบาลเผด็จการ  (Despotism)  คือ รัฐบาลที่มีผู้ใช้อ านาจ
เพียงผู้เดียว  และเป็นการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของตน  โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน 
 
  7.2 ซองชากส์  รุสโซ  (Jean-Jacques Rousseau) 
 

 
 

รูปที่  3.14  ซองชากส์  รุสโซ 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Jean-Jacques Rousseau 

 
   รุสโซ เป็นชาวฝรั่งเศส  แต่เกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี  ค.ศ. 1712  รุสโซ
เป็นนักปรัชญาการเมืองที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบแร้นแค้น  มีชีวิตที่เร่ร่อน  และเกิดความผิดหวังใน
ชีวิตบ่อยครั้ง  แต่ความผิดหวังเหล่านี้ไม่ได้ท าให้รุสโซเกิดความท้อแท้  แต่กลับท าให้เขาเกิดแรง
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บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา  ซึ่งผลงานเขียนของรุสโซที่ได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุด
คือ  สัญญาประชาคม  (Social contract)  ซึ่งผลงานนี้เขาได้กล่าวถึงการแก้ไขความบกพร่องของ
สังคมการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน  การก่อตั้งอ านาจทางการเมืองให้
เกิดความชอบธรรม  และการธ ารงไว้ซึ่งความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน  ซึ่งสามารถสรุป
แนวความคิดของรุสโซได้ ดังนี้ 
   7.2.1 สมมติฐานเกี่ยวกับมนุษย์  รุสโซเชื่อว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วมักจะ
ด าเนินพฤติกรรมตามสันชาติญาณ  ดังเช่นสัตว์เดรัจฉานทั่วไป  แต่สันชาติญาณของมนุษย์นั้นมี
ลักษณะเด่นอยู่  2  ประการคือ  (เสถียร หอมขจร, สุขุม นวลสกุล, รุจิรา เตชางกูร, และยวงรัตน์ วี
เด็ล, 2548) 
    7.2.1.1 มนุษย์มีความต้องการความปลอดภัย  และจะท าทุกอย่าง
เพ่ือที่จะรักษาชีวิตตนเอาไว้ 
    7.2.1.2 มนุษย์มีความเมตตาสงสารต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน  ความมี
เมตตาสงสารนี้จึงท าให้มนุษย์ไม่ท าร้ายซึ่งกันและกัน 
   7.2.2 รุสโซ มีความเห็นต่อสภาวะตามธรรมชาติว่า  มนุษย์ทุกคนเกิดมามีสิทธิ
และเสรีภาพไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใด  และจะท าอะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนาและพละก าลังที่มีอยู่ของ   
แต่ละคน  แต่มนุษย์ต้องอยู่ภายใต้พันธนาการที่เรียกว่า  สัญญาประชาคม  นอกจากนี้  รุสโซยังเห็น
ว่าหากมีใครมาแย่งชิงเสรีภาพนี้ไปจากประชาชน  ประชาชนก็มีสิทธิเช่นกันในการแย่งชิงเอาเสรีภาพ
คืนกลับมา 
   7.2.3 ส่วนความเห็นในเรื่องรูปแบบการปกครองนั้น  รุสโซ กล่าวว่า ในรัฐหนึ่งๆ
นั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการปกครองอย่างเดียวกัน  แต่อาจใช้รูปแบบการปกครองที่แตกต่าง
กันได้ตามความเหมาะสมของแต่ละรัฐ  เพียงแต่รูปแบบการปกครองนั้นต้องยอมรับอ านาจอธิปไตย
ของประชาชน  โดยประชาชนเป็นผู้ครอบครองอ านาจอธิปไตยและเป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ   ส่วน
กษัตริย์และเหล่าขุนนางนั้น  ท าหน้าที่แค่ตัวแทนของประชาชนในการท าหน้าที่ในการบริหารเท่านั้น 
   7.2.4 ในความคิดท่ีเกี่ยวกับกฎหมายนั้น  รุสโซเห็นว่า กฎหมายเกิดจากการสละ
สิทธิและเสรีภาพของแต่ละคน  เพ่ือเป็นสัญญาประชาคมในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  และกฎหมาย
จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้เกิดความเสมอภาคของประชาชนและด ารงไว้ซึ่งประโยชน์สุขของ
ประชาชน  ส่วนอ านาจในการบัญญัติกฎหมายนั้นจะต้องเป็นของประชาชนเท่านั้น 
 
 8. แนวคิดทางการเมืองยุคปฏิวัติอุสาหกรรม 
  ในศตวรรษที่  19  เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์  เนื่องจาก
ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ  เช่น  การ
เพ่ิมปริมาณการผลิตถ่านหิน  การเพ่ิมการค้าระหว่างประเทศ  การขยายเส้นทางการเดินเรือและการ
พัฒนาเส้นทางรถไฟ  และการเพ่ิมขึ้นของตลาดผู้บริโภค  อันเนื่องมาจากการเพ่ิมปริมาณของ
ประชากร  เป็นต้น  จึงท าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้ึน  โดยเริ่มที่ประเทศอังกฤษ  ยุโรปตะวันตก 
สหรัฐอเมริกา  และญี่ปุุน  ซึ่งผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ได้ท าให้เกิดการน าเครื่องจักรและ
เครื่องมือต่างๆ  มาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตจ านวนมากขึ้น  นอกจากนี้ยังได้น าระบบโรงงานมา
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แทนระบบครอบครัว  ส่วนผลผลิตส่วนเกินที่ผลิตได้ก็จะจ าหน่ายออกไป  สร้างความมั่งคั่งให้กับ
นายทุนส่วนผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยได้ละทิ้งเลือกสวน 
ไร่นา  เพ่ือมาเป็นกรรมกรในโรงงานในเมือง  และเกิดปัญหาชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรมตามมา  
  นอกจากนี้กรรมกรในโรงงานยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน โดยได้รับค่าตอบแทน
อย่างน้อยนิดเพ่ือแลกกับการท างานวันละหลายๆ  ชั่วโมง  ซึ่งสภาพความเป็นอยู่และการถูกเอารัด
เอาเปรียบของกรรมกรเช่นนี้  ท าให้เกิดการปฏิวัติทางสังคมขึ้น  ซึ่งบุคคลที่เป็นต้นก าเนิดแนวคิดใน
การปฏิวัติสังคมนี้ก็คือ  คาร์ล  ไฮน์ริช มาร์กซ์  ซึ่งสามารถสรุปถึงชีวประวัติและหลักการที่ส าคัญของ
คาร์ล  มาร์กซ์  ได้ดังนี้ 
 
  8.1 คาร์ล  ไฮริช  มาร์กซ ์ (Karl Heinrich Marx) 
 

 
 

รูปที่  3.15  คาร์ล  ไฮริช  มาร์กซ์ 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Karl Heinrich Marx 

 
   เกิดในครอบครัวชาวยิวในแคว้นไซปรัช  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี) 
ในปี  ค.ศ. 1817  ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเจน่า  คาร์ล  มาร์กซ์  เป็นนักคิดที่มี
ความส าคัญมากต่อการพัฒนาระบอบคอมมิวนิสต์  ซึ่งผลงานที่มีความส าคัญและได้รับการยอมรับ
มากที่สุดก็คือ  ค าประกาศเจตนารมณ์คอมมิวนิสต์  (The Communist Manifesto) ซึ่งหนังสือเล่มนี้
ได้มีอิทธิพลต่อแนวคิดนักปฏิวัติสังคมรุ่นต่อๆ  มา  เช่น  นิโคไลเลนิน  และเมา  เซตุง  ก็ต่างได้ศึกษา
แนวคิดของมาร์กซ์ทั้งสิ้น  ซึ่งสาระที่ส าคัญหนังสือเล่มนี้สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  (ณัชชาภัทร   
อุ่นตรงจิตร, 2550) 
   8.1.1 ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้น  โดยนับต้องแต่
แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน  เช่น  ทาสกับนาย  ไพร่กับผู้ดี  นายจ้างกับลูกจ้าง  โดยจะมีคนหนึ่งเป็นผู้ข่มเหง 
และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ถูกข่มเหง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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   8.1.2 โลกของนายทุน  ในโลกปัจจุบันเกิดชนชั้นใหม่ที่มีบทบาทในสังคมมาก 
ได้แก่  พวกนายทุน  นายทุนเอาเปรียบชนชั้นแรงงานทุกวิถีทาง  อ านาจของนายทุนคืออ านาจทาง
เศรษฐกิจและการเมือง  โดยกษัตริย์และผู้ปกครองก็อยู่ภายใต้อิทธิพลนายทุนด้วย 
   8.1.3 พวกนายทุนทั้งหลายมักเรียกร้องเสรีภาพ  เช่น  การค้าขายอย่างเสรี  
การแข่งขันเสรี  แต่แท้จริงแล้วเป็นการเรียกร้องให้ตัวเองเอาเปรียบผู้อื่น 
   8.1.4 นายทุนเป็นพวกไร้ศีลธรรม  มองเห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นเพียง
การสะสมเงินทอง  ส่วนคุณค่าทางจิตใจ  ความเมตตาปรานีหรือมนุษยธรรมแทบจะไม่มีอยู่ในส านึก
ของนายทุน 
   8.1.5 ชนชั้นกรรมาชีพจะชนะนายทุนในที่สุด  ในตอนแรกสังคมอาจมีหลายชน
ชั้น  แต่สุดท้ายจะเหลือเพียงนายทุน  และกรรมาชีพ  ซึ่งจะถูกนายทุนข่มเหงตลอดเวลา  จนต้อง
รวมตัวเป็นสหภาพกรรมกร  และกลายมาเป็นพรรคการเมือง  จนมีอ านาจเอาชนะนายทุนได้ 
   8.1.6 ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัว  ลักษณะที่ส าคัญที่สุดของระบอบคอมมิวนิสต์คือ 
การล้มล้างทรัพย์สินส่วนตัว  เพราะสิ่งนี้คือ  สัญลักษณ์แห่งความเห็นแก่ตัวของนายทุน 
 
  8.2 วลาดิมีร์  อิลลิซ  เลนิน  (Vladimir llyich Lenin) 
 

 
 

รูปที่  3.16  วลาดิมีร์  อิลลิซ  เลนิน 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Vladimir llyich Lenin 

 
   เลนิน  เกิดเมื่อ  ค.ศ. 1924  ที่ประเทศรัสเซีย  จบการศึกษาด้านกฎหมายที่
มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  และเป็นนักปฏิวัติที่เคร่งในหลักการของมาร์กซ์เป็นอย่างมาก  ในช่วง
ที่เลนินมีชีวิตอยู่นั้น  ชาวนาของประเทศรัสเซียมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นเป็นอย่างมาก  เนื่องจากไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  และถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของที่นาเพียงไม่กี่คน  ความไม่ยุติธรรมในสังคมนี้
จึงท าให้จึงท าให้เกิดแนวความคิดในการปฏิวัติรัสเซียขึ้น  และในปี  ค.ศ. 1917  เลนิน  ก็สามารถ
ปฏิวัติยึดอ านาจได้ส าเร็จ  และน าประเทศเข้าสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจตามนโยบายเศรษฐกิจแนว
ใหม ่ (New Economic Policy)  อย่างเต็มรูปแบบ  ส่วนแนวคิดทางการเมืองของเลนินนั้น  ถึงแม้จะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88
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ใช้รูปแบบตามทฤษฏีของมาร์กซ์แต่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง  เช่น  มาร์กซ์เชื่อว่าจะเกิดการปฏิวัติ
จากชนชั้นกรรมกรในโรงาน  แต่ในสภาพสังคมของรัสเซียในขณะนั้นกลับเป็นสังคมของชนบท  ชาว
รัสเซียส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เลนินจึงมีความเห็นว่าการปฏิวัติให้ส าเร็จนั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วยคน  3  กลุ่มคือ  1  พวกนายทุนที่ได้รับการกดขี่จากระบบซาร์  2  พวกกรรมกรใน
โรงงาน  และ  3  คือพวกชาวนาที่ถูเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของที่ดิน  นอกจากนั้น  เลนินยังได้กล่าว
ว่าการปฏิวัตินั้นต้องใช้ความเป็นนักปฏิวัติมืออาชีพซึ่งหมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเอง 
 

  8.3 เมา  เจ๋อตุง  (Mao Tse-Tung) 
 

 
 

รูปที่  3.17  เมา  เจ๋อตุง 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?Mao Tse-Tung 

 
   เมา  เกิดเมื่อ  ค.ศ. 1993  ที่มณฑลหูหนาน  ที่ประเทศจีน  เมาได้ชื้อว่าเป็นนัก
ปฏิวัติที่เคร่งในลัทธิของมาร์กซ์และเลนินเป็นอย่างมาก  ในปี  1921  เมาได้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ 
กองทัพแดงกรรมกรและชาวนา  กองทัพปลดแอกประชาชน  และสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขึ้น  นอกจากนี้เมายังขับไล่เจียงไคเช็ก  ผู้น าที่ฝักใฝุประชาธิปไตยไปยังเกาะไต้หวันจึงท าให้เกิดการ
แบ่งแยกรูปแบบการปกครองของจีนจวบจนปัจจุบัน 
   ส่วนหลักการของเมาเจ๋อตุงนั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้   หลักการของเหมาเจ๋อตุง
นั้นจะเน้นการใช้อ านาจอย่างเด็ดขาด  เพราะเมาเจ๋อตุงเห็นว่าอ านาจนั้นจะได้มาก็ด้วยวิธีการปฏิวัติ
เท่านั้น  ส่วนเปูาหมายในการปฏิวัตินั้นเมาให้ความเห็นว่า  ประชาชนในชนบทเกิดความทุกข์ร้อน 
เพราะฉะนั้นจึงต้องท าการปฏิวัติเพ่ือในชนบทโดยใช้ความร่วมมือระหว่างชาวนาเป็นก าลังส าคัญ  
และการปฏิวัติให้ส าเร็จนั้น  เมาเห็นว่าปัจจัยที่มีความส าคัญคือต้องเอาชนะใจประชาชน  คือการแย่ง
ชิงมวลชน  นอกจากนั้น  เมายังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะวางรากฐานของระบบคอมมิวนิสต์
ในเอเชีย  โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นศูนย์กลาง 
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สรุป 

 
 แนวความคิดและบริบททางการเมืองนั้น  ได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุค  เช่น  แนวความคิดใน
ยุคกรีก  ให้ความสนใจรูปแบบการปกครองแบบนครรัฐ  และการแบ่งชนชั้นของสังคมเนื่องจากมอง
ว่าคนเกิดมาโดยธรรมชาติแล้วมีความแตกต่างกัน  ทั้งในด้านความสามารถและสติปัญญา  ส่วน
ความคิดทางการเมืองในยุคปลายของกรีกนั้น  กับมีความเห็นตรงกันข้าม ซึ่งยอมรับในความเสมอ
ภาคและการแสวงหาความสุขของมนุษย์  แต่อย่างไรก็ตามในยุคโรมันเรืองอ านาจ  นักคิดทั้งหลายกับ
ให้ความสนใจในเครื่องมือที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เช่น  กฎหมายและระเบียบของสังคม
ต่างๆ  เนื่องจากนครโรมันนั้นมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล  แต่หลังจากที่อาณาจักรโรมันเสื่อมสลายผู้คน
กลับแสวงหาสิ่งที่เป็นที่พ่ึงทางใจ  จึงท าให้ศาสนาเข้าครอบง าการเมืองการปกครอง  เช่น  รัฐเกิดมา
จากโองการของพระเจ้า  พระเจ้าได้ประทานกฎหมายมาให้ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่ว่ากษัตริย์  
หรือประชาชน 
 แต่พออย่างเข้าสู่ยุคฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมนั้น  ศาสนาจักรกลับเสื่อมคลายลง  ผู้คนหันมาใส่
ใจกับสิ่งปลูกสร้างที่แสดงถึงความส าเร็จและความยิ่งใหญ่ของสังคมมนุษย์  ส่วนยุคแห่งความรุ่งโรจน์
บรรดานักปราชญ์ทางการเมืองในสมัยนี้กลับเน้นการสนใจไปที่การจัดสรรอ านาจ  และก็มาสู่ยุคแห่ง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม  ซึ่งมีแนวความคิดมาจากความไม่เป็นธรรมในสังคม  และการถูกเอารัด    
เอาเปรียบจากชนชั้นนายทุนทั้งหลายจึงน ามาสู่การปฏิวัติขึ้นทั้งในยุโรปและเอเชีย 
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ค าถามท้ายบทที ่ 3 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. ขอให้นักศึกษาบอกถึงความหมายของค าต่างๆ   เหล่านี้   ปรัชญาการเมือง  (Political 

Philosophy) ความคิดทางการเมือง (Political Concepts) ลัทธิการเมือง (Political Doctrine) 
และทฤษฏีการเมือง  (Political Theory) 

2. ขอให้นักศึกษายกตัวอย่างนักปรัชญาการเมืองคนส าคัญของยุคกรีกโบราณ  พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
แนวความคิดทางการเมืองของยุคนี้ให้เข้าใจ 

3. อริสโตเติลได้แบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
4. ขอให้นักศึกษายกตัวอย่างชื่อส านักปรัชญาทางการเมืองของปลายยุคกรีกมาอย่างน้อย  3  ส านัก

และอธิบายแนวความคิดทางการเมืองของแต่ละส านักด้วย 
5. นักปรัชญาท่านใดท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองยุคโรมัน 
6. ขอให้นักศึกษายกตัวอย่างแนวความคิดของเซ็นต์ ออกัสติน มาให้เข้าใจ 
7. มาคิอา เวลลี่ ได้ถ่ายทอดแนวความคิดทางการเมืองไว้ในหนังสือ เรื่อง The Prince ซึ่งมีใจความ

ว่าอย่างไร 
8. ขอให้นักศึกษาช่วยอธิบายถึงความแตกต่างของแนวความคิดของโทมัส ฮอบส์ และ จอห์น ล็อค 

ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
9. ขอให้นักศึกษาอธิบายแนวความคิดของนักปรัชญาของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมว่ามีแนวความคิด

อย่างไร 
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บทท่ี  4 
สถาบันการเมือง 

(Political Institutions) 
 
 
 สถาบันทางการเมืองนับเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความส าคัญมากของหลายๆสถาบันในสังคม 
เพราะเป็นสถาบันที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับสังคม  เช่น  การแย่งชิง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ  การบังคับใช้กฎเกณฑ์หรือกติกาต่างๆ  และความต้องการในการมีส่วนร่วม
เพ่ือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคม  ซึ่งสถาบันทางการเมืองเหล่านี้จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ  ออกมา
อย่างต่อเนื่อง  เช่น  รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง  รัฐสภา  คณะรัฐบาล  ศาล  กลุ่มผลประโยชน์ 
ข้าราชการ  และสื่อมวลชน  เป็นต้น  ส่วนในกรณีที่เป็นการรวมกลุ่มกันแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถาวร 
หรือมีเป้าหมายสั้นๆ  ร่วมกัน  เช่น  กลุ่มคนที่รวมกันเพ่ือต่อต้าน  พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  และ
เครือข่าย  (กปปส. กปท. คปท. พันธมิตร และกลุ่มกรีน)  ไม่ถือเป็นสถาบันการเมือง 
 การศึกษาสถาบันทางการเมือง  เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  ซึ่งในอดีตมา
เคียวเวลลีก็ได้ใช้วิธีการศึกษาสถาบัน  มาใช้อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐ  บทบาทและอ านาจของ
องค์การต่างๆ  ของรัฐ  ยิ่งกว่านั้น  มาเคียวเวลลี  ยังได้เสนอให้ท าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สถาบันทางการเมืองต่างๆ  เพ่ือให้ตรงกับรัฐในอุดมคติของตน 
 เนื่องจากสถาบันทางการเมืองต่างๆ  ที่ได้กล่าวมาแล้ว  มีความส าคัญมากต่อสังคมและ
การเรียนวิชารัฐศาสตร์  ดังนั้น  การศึกษาถึงสถาบันทางการเมืองที่ได้ผลควรเริ่มจากการท าความ
เข้าใจถึงความหมายของค าว่าสถาบันการเมืองว่าหมายถึงอะไร  ซึ่งขอยกตัวอย่างนักวิชาการที่ได้ให้
ทัศนะเก่ียวกับสถาบันดังนี้ 
 
 

ความหมายของสถาบันการเมือง (Political Institutions) 
 
 มาร์ชและโอลเซ่น กล่าวว่า สถาบันคือ ที่ที่มีการรวบรวมกฎและการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ การปฏิบัติอย่างเป็นระบบระเบียบนี้จะอยู่ ในลักษณะภายใต้โครงสร้างที่แน่นอน มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในด้านต่างๆระหว่างบุคคล รวมถึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง  (อ้างจาก  Ishiyama, & Breuning, 2011) 
 รอย ซี เมอร์ครีดิส (Roy C. Macridis) อธิบายว่า สถาบันการเมือง คือองค์การของชุมชน
ทางการเมืองที่มีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  โดยจะท าหน้าที่ในการพิจารณาและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง (อ้างจาก สุพจน์ บุญวิเศษ, 2551) 
 บูฆอรี  ยีหมะ  (2550)  ได้ให้ความหมายของสถาบันทางการเมืองว่า เป็นแบบแผนของ
พฤติกรรมหรือการกระท าทางการเมืองซ่ึงถูกสร้าง วางระเบียบ  กฎเกณฑ์  บรรทัดฐานและ
กระบวนการต่างๆ  โดยมีโครงสร้างและองค์การทางการเมืองที่ก าหนดรูปแบบและวิธีการในการ
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ประพฤติปฏิบัติ  หรือกระท าทางการเมือง  และมีปฏิสัมพันธ์หรือการกระท าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางการเมืองของบุคคลในสังคม 

 ยโสธร  ตู้ทองค า  (2554)  กล่าวว่า สถาบันทางการเมือง หมายถึง องค์การที่สร้าง ป้องกัน 
แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองและมีหน้าที่ในกิจกรรมที่ปะทะสังสรรค์และปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมใน
ด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม 

 สถาบันการเมืองมีรูปแบบที่หลากหลายและมีบทบาทที่แตกต่างกันไป  ซึ่งในบทเรียนนี้จะ
ท าการศึกษาสถาบันการเมืองที่ส าคัญต่างๆ  ดังนี้ 
 
 

สถาบันกษัตริย์  (Royal Institute) 
 
 กษัตริย์  เป็นรูปแบบของผู้น าที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน  โดยเริ่มจากการที่มนุษย์มาอาศัย
อยู่รวมกันเป็นเผ่า  โดยผู้ที่มีความแข็งแรงกว่าก็จะได้รับหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าเผ่า  ท าการปกป้อง
คุ้มครองในเผ่าของตน  ต่อมาเมื่อสังคมมีการขยายกว้างขวางมากขึ้น  หัวหน้าเผ่าต่างๆก็ได้พัฒนา
กลายมาเป็นกษัตริย์  ซึ่งกษัตริย์มีความส าคัญมากต่อระบบการเมืองการปกครองเนื่องจากกษัตริย์เป็น
ผู้ใช้อ านาจในการปกครอง  และต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้ปกครองของตน  จนกระทั่งได้รับการยอมรับให้
เป็นสถาบันทางการเมืองสถาบันหนึ่ง  ซึ่ง  แดเนียล วิต  (Daniel Wit) ได้ให้ความหมายของสถาบัน
กษัตริย์ว่า  หมายถึง สถาบันที่ผู้ปกครองสืบทอดอ านาจการปกครองโดยไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบเป็น
ทางการต่อประชาชน  โดยวิต  เน้นที่การเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นผลมาจากวิวัฒนาการของ
สังคม  (อ้างจาก  ยโสธร  ตู้ทองค า, 2554) 
 
 1. วิวัฒนาการของสถาบันกษัตริย์ 
  ลักษณะรูปแบบของสถาบันกษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม  ที่
มีอิทธิพลต่อความเชื่อของประชาชนในยุคต่างๆ  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น  4  ช่วงดังนี้ 
  1.1 สถาบันกษัตริย์ในยุคกรีกโรมัน (Greek Roman Monarchy) 
   สถาบันกษัตริย์ในยุคกรีกนับเป็นรูปแบบกษัตริย์ในยุคแรก  ที่มีการพัฒนามาจาก
หัวหน้าเผ่า  จึงท าให้กษัตริย์ในยุคนี้มีอ านาจอย่างเต็มที่  ต่อมาในสมัยอาณาจักรโรมันได้มีการคิดค้น
กฎเกณฑ์ทางสังคมต่างๆขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารประเทศ  กษัตริย์จึงมีอ านาจทั้ง
ฝ่ายนิติบัญญัติและบริหาร  นอกจากนี้ในช่วงปลายของอาณาจักรโรมันยังได้น าหลักศาสนาเข้ามาช่วย
ในการปกครอง  ฐานะของกษัตริย์จึงเปลี่ยนไปเป็นสมมติเทพที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป  ซึ่งท าให้
กษัตริย์เกิดหลงระเริงกับอ านาจและน ามาสู่ความเสื่อมถอยในที่สุด 
  1.2 สถาบันกษัตริย์ยุคฟิวดัล  (Feudal Monarchy) 
   หลังจากอาณาจักรโรมันล่มสลาย  บรรดาเหล่าขุนนางก็ตั้งตนเป็นใหญ่โดยมี
อัศวินท าหน้าที่ช่วยเหลือในการปกครอง  เหล่าพลเมืองก็ได้น าที่ดินของตนมาฝากไว้กับบรรดาขุนนาง
โดยแลกกับการคุ้มครองภัยและผู้ที่รวบรวมก าลังคนได้มากกว่าก็เลื่อนฐานะเป็นกษัตริย์  ซึ่งในยุคนี้ได้
มีกษัตริย์เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก 
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   แต่อย่างไรก็ตาม  กษัตริย์ในยุคนี้ไม่ได้มีอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างที่เคย
เป็นมาในอดีต  โดยกษัตริย์เป็นเพียงแค่คนที่ท าหน้าที่ในการประสานผลประโยชน์และลดความ
ขัดแย้งของเหล่าบรรดาเจ้าของที่ดินเท่านั้นเอง 
  1.3 สถาบันกษัตริย์ยุคของลัทธิเทวสิทธิ์  (Divine Right Monarchy) 
   ความเชื่อที่มีต่อกษัตริย์ในยุคนี้คือ  เชื่อว่ากษัตริย์เป็นตัวแทนจากสวรรค์หรือเกิด
จากความประสงค์ของพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ   ดังนั้นกษัตริย์จึงมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  โดย
ประชาชนผู้ใดไม่อาจขัดขืนอ านาจของกษัตริย์ได้ 
  1.4 สถาบันกษัตริย์ในระบบประชาธิปไตย  (Constitutional Monarchy) 
   การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นการปกครองโดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง  และอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค  ภราดรภาพของ
ประชาชน  ส่วนกษัตริย์มีฐานะเป็นประมุขของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐ  ยิ่งกว่านั้นกษัตริย์ยังเป็นสัญลักษณ์ในระบบการเมืองการปกครอง  โดยใช้อ านาจผ่าน
สถาบันการเมืองต่างๆ 
 
 2. สถาบันกษัตริย์ของไทย 
  ชาวไทยมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศมานานหลายศตวรรษ  เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
อยุธยา  กรุงธนบุรี  จนกระทั่งกรุงรัตนโกสินธ์ในปัจจุบัน  ซึ่งบทบาทและอ านาจของกษัตริย์ได้
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้  3  รูปแบบ คือ 
  2.1 สถาบันกษัตริย์รูปแบบพ่อขุน 
   ในสมัยอาณาจักรสุโขทัยใช้ระบบการปกครองแบบที่เรียกกันว่าพ่อปกครองลูก
หรือระบบครอบครัว  (Paternalistic Rule)  กล่าวคือ อาณาจักรเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่  โดย
กษัตริย์มีฐานะเป็นพ่อขุนหรือพ่อบ้าน  ซึ่งท าหน้าที่ในการปกครองตามหลักทศพิธราชธรรม  โดย
ยึดถือธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักในการควบคุมรัฐและสังคม  ส่วนพลเมืองเปรียบเสมือนลูกบ้านที่
ต้องเชื่อฟังพ่อบ้าน 
   การบริหารราชการบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทัย  มีจุดเริ่มต้นจากการบริหาร
ครอบครัว  โดยในแต่ละครอบครัวจะมีหัวหน้าครอบครัว  เรียกว่า  “พ่อครัว”  จากหลายครอบครัว
รวมกันเป็นเรือน  มีหัวหน้าเรียกว่า  “พ่อเรือน”  หลายๆ  เรือนรวมกันเป็นบ้าน  มีหัวหน้าเรียกว่า 
“พ่อบ้าน”  หลายๆ  บ้านรวมกันเป็นเมือง  มีหัวหน้าเรียกว่า  “พ่อเมือง”  และหลายๆ  เมืองรวมกัน
เป็นอาณาจักร  มีหัวหน้าที่ท าหน้าที่ในการปกครองเรียกว่า  “พ่อขุน”  โดยมีข้าราชการหรือข้าราช
บริพารเป็นลูกขุน  ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ประชาชน  ไม่ได้วางตนเป็นนายของประชาชน  ทั้งพ่อ
และลูกจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันพอสมควร  เมื่อประชาชนมีความทุกข์ยากก็อาจร้องเรียนต่อ
กษัตริย์ได้โดยตรง  เช่น  ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ได้แขวนกระดิ่งไว้ที่หน้าประตูวัง  เมื่อ
ประชาชนเดือดร้อนก็มาสั่นกระดิ่งได้เพ่ือร้องทุกข์ได้  (เอกวิทย์  มณีธร, 2554) 
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รูปที่  4.1  การบริหารและผู้บริหารระดับต่างๆ  ในสมัยกรุงสุโขทัย 
ที่มา : สมาน  รังสิโยกฤษฎ์, 2546, หน้า 18 

 
  2.2 สถาบันกษัตริย์รูปแบบเทวสิทธิ์ 
   กษัตริย์ในรูปแบบเทวสิทธิ์  (Divine Right)  ได้เกิดข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดย
ได้รับอิทธิพลจากขอมและฮินดู  ซึ่งเปรียบกษัตริย์เป็นเสมือนสมมติเทพ  ที่มีอภิสิทธิ์เสมือนเทพเจ้า
ดังเช่น  พระศิวะหรือพระวิษณุ  ซึ่งเป็นเทพเจ้าตามคติของฮินดู  ลัทธิเทวสิทธิ์นี้มีความเชื่อเกี่ยวกับ
กษัตริย์  3  ประการ  คือ  ประการแรกเชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นจากการบงการของพระเจ้า  ประการที่สอง 
ผู้ปกครองรัฐมาจากการดลบันดาลให้ของพระเจ้า  และประการที่สามคือ  ผู้ปกครองรัฐมีพันธะในการ
รับผิดชอบต่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว  (เอกวิทย์  มณีธร, 2554) 
   ลัทธิเทวสิทธิ์ท าให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  หรือนายกับบ่าวหรือทาส 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ท าให้กษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยามีอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  และทรงไว้ซึ่ง
อาญาสิทธิเหนือคนท้ังปวงในอาณาจักร 
  2.3 สถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย 
   ภายหลังการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย  เมื่อปี  พ.ศ. 2475 แล้ว  พระราชสถานะของกษัตริย์ก็เปลี่ยนแปลงไป  โดยทรงเป็น
กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีเป็นกฎเกณฑ์แม่บทในการใช้พระราชอ านาจทั้งปวง  ส่วนอ านาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนโดยแท้จริง 

ประเทศ 

เมือง 

บ้าน 

เรือน 

ครอบครัว 

พ่อขุน 

พ่อเมือง 

พ่อบ้าน 

พ่อเรือน 

พ่อครัว 
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   แต่อย่างไรก็ตามกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยก็ยังมีความส าคัญต่อระบอบการ
ปกครองของไทย  เนื่องจากกษัตริย์มีฐานะเป็นประมุขและเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองการปกครอง
ของประเทศ  ตลอดจนการมีบทบาทที่ส าคัญอ่ืนๆ 
  2.4 พระราชสถานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ 
   พระราชสถานะและอ านาจของพระมหากษัตริย์ได้ถูกกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญทุก
ฉบับ  ซึ่งสมารถอธิบายได้ ดังนี้  (อ้างจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550) 
   2.4.1 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยกล่าวไว้ชัดเจนในมาตรา  3  ว่า 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทาง
รัฐสภา  คณะรัฐมนตรีและศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
   2.4.2 พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  8  ของรัฐธรรมนูญว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ
สักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้  ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ  มิได้ 
   2.4.3 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ซึ่ง
บัญญัติไว้ในมาตรา  9 
   2.4.4 พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย  ซึ่งกล่าวไว้ชัดเจนใน
มาตรา  10 
   2.4.5 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา  12 
 
 

รัฐธรรมนูญ  (Constitution) 
 
 รัฐธรรมนูญมีสถานภาพเป็นกฎหมายสูงสุด (Supreme Law) ในการปกครองประเทศซึ่ง
ทุกประเทศที่มีฐานะเป็นรัฐอิสระ ทั้งที่ระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบคอมมิวนิตส์ต่างต้องมี
รัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
ในการจัดโครงสร้างองค์การบริหารของรัฐ ก าหนดขอบเขตอ านาจของรัฐบาลในการบริหารประเทศ 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกตั้งแต่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อ ปี พ.ศ. 2475 
จนกระท่ังปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาแล้ว 16 ฉบับ เนื่องจากปัญหาทางการเมือง 
การทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง และการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของ
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ นักการเมืองบางกลุ่ม ต้องการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
อ านาจรัฐ ด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การของรัฐจึงท าให้รัฐธรรมนูญของไทยขาด
ความมั่นคงและต่อเนื่อง  
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 ส่วนความหมายของรัฐธรรมนูญนั้นมีผู้ให้ค านิยามไว้แตกต่างกันดังนี้ 
 
 1. ความหมายของรัฐธรรมนูญ 
  วิษณุ เครืองาม นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยได้ให้ความหมายของรัฐธรรมนูญว่า
จะต้องมีลักษณะดังนี้ (อ้างจาก มานิตย์ จุมปา, 2549) 
  1.1 ด้านสถานะ จะต้องเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในขณะนั้นๆ 
  1.2 ด้านลักษณะ จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีชื่อหรือศัพท์ใช้เรียกให้เห็นว่าต่าง
จากกฎหมายธรรมดาอื่นๆ 
  1.3 ด้านสาระ ว่าด้วยกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ 
  ไมเคิล จี รอสกิน และคณะ (Roskin et al, 2010) กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเป็นเอกสารที่
เขียนขึ้นเพ่ือเป็นกรอบของโครงสร้างของระบบการเมือง  
  ออสติน แรนนี (Austin Ranney) (อ้างจาก บูฆอรี ยีหมะ, 2550) ได้ให้ค านิยามว่า
รัฐธรรมนูญคือกฎข้อบังคับ ขั้นพ้ืนฐานทั้งที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ทั้งท่ีเป็นกฎหมายและเหนือกว่ากฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารประเทศ 
  อัสซาและสตีเวนสัน  (Huszar and Stevenson) กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ ได้แก่บรรดา
กฎ ข้อบังคับซึ่งแบ่งสรรอ านาจต่างๆ ของรัฐบาลโดยก าหนดว่าจะใช้อ านาจเหล่านั้นอย่างไร อันเป็น
การก าหนดสิทธิอ านาจของรัฐบาลต่อประชาชน (อ้างจาก  สุพจน์   บุญวิเศษ, 2551)   
 
 2. ลักษณะของรัฐธรรมนูญ 
  ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้ส่งผลส าคัญ 2 ประการต่อระบบกฎหมาย
ไทย ดังนี้ (มานิตย์ จุมปา, 2549)  
  ประการแรก กฎหมายอื่นใดในระบบกฎหมาย จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ 
  ประการที่สอง การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกระท าได้ยาก และโดยวิธีการพิเศษยิ่งกว่า
การแก้ไขกฎหมายอื่นๆ 
  ส่วนเหตุผลที่ท าให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนั้น สามารถอธิบายได้จากหลาย
เหตุผลดังต่อไปนี้ (มานิตย์ จุมปา, 2549) 
  2.1 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคมที่ทุก
คนในสังคมได้ร่วมกันก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองสังคมนั้นๆ รัฐธรรมจึงต้องอยู่เหนือ
ปัจเจกชนทุกคนในสังคม และทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตาม 
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รูปที่  4.2  กระบวนการในการจัดท ารัฐธรรมนูญ 

 
  2.2 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะกระบวนการในการจัดท ามีลักษณะพิเศษ 
กล่าวคือ การจัดท ารัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นมาท าหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญโดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  2.3 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะอ านาจในการก่อตั้งองค์กรทางการเมือง
และให้ก าเนิดรัฐธรรมนูญ (Pouvoir Constituant) เป็นที่มาโดยตรงของรัฐธรรมนูญ เป็นผู้สร้าง
รัฐธรรมนูญ เมื่อมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น รัฐธรรมนูญนั้นก็ได้สร้างองค์กรทางการเมืองอีกทอดหนึ่ง โดย
มอบให้ใช้อ านาจต่างๆนี้ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุด 
  2.4 รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรสูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญท าการแบ่งแยกการใช้อ านาจ
อธิปไตย นอกจากนี้ยังท าการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงท าให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุด 
 
 3. ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งประเทศที่เป็นอิสระ
จ าเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญมีความส าคัญดังนี้ (อ้างจากสุพจน์ บุญวิเศษ, 2551 : 184-
185) 
  3.1 รัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของอ านาจอธิปไตยและการใช้อ านาจ
อธิปไตย  การแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและการใช้อ านาจอธิปไตย เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญต้องบัญญัติไว้
อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น
รัฐธรรมนูญยังได้แสดงถึงขอบเขตอ านาจของแต่ละฝ่ายด้วย 
  3.2 เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพของรัฐ ในการกระท าด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การมีรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงถึงความเป็นประเทศเอกราช ปราศจากการครอบง าของประเทศ
อ่ืนๆ ซึ่งจะมีอิสระและความชอบธรรมในการออกเสียง ลงประชามติในเรื่องต่างๆได้ในเวทีโลก 
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  3.3 เพ่ือแสดงถึงพัฒนาการทางการเมืองของรัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงถึงพัฒนาการ
ความเป็นรัฐที่สมบูรณ์ คือการมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต์ 
ต่างต้องมีรัฐธรรมเพื่อบ่งบอกถึงพัฒนาการของประเทศ 
 
 4. วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ 
  ประเทศต่างๆมีวัตถุประสงค์ในการร่างรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับผู้มี
ส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ และบริบทของแต่ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศส่วนใหญ่มักร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายดังนี้ (Roskin et al., 2010) 
  4.1 เพ่ือประกาศเป็นแนวทางของประเทศ (A Statement of National Ideal) เช่น 
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาบัญญัติว่า จะจัดตั้งระบบยุติธรรม จะส่งเสริมรัฐสวัสดิการ และจะ
ปกปอ้งเสรีภาพของประชาชน เป็นต้น ส่วนรัฐธรรมนูญของรัสเซีย ประกาศว่า จะลดความเลื่อมล้ าใน
สังคม และเยอรมนี กล่าวว่าจะสนับสนุนสันติภาพของโลก เป็นต้น 
  4.2 เพ่ือก าหนดโครงสร้างของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ (Formalize the Structure 
of Government) รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่มักมีบทบัญญัติที่ระบุว่าใครท าอะไรในรัฐบาล การจ ากัด
ขอบเขตอ านาจของแต่ละฝ่ายและวิธีแก้ไขความขัดแย้ง เช่น รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ในมาตรา 
1ถึง มาตรา 3 จะกล่าวถึง การท าหน้าที่ของ 3 สถาบันหลัก คือ สภาครองเกส ประธานาธิบดี และ
ตุลาการ ในการแยกอ านาจบริหาร (Separation of Power) เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและ
กัน (Checks and Balances) ส่วนรัฐธรรมนูญของรัสเซีย ก าหนดให้อ านาจแก่ประธานาธิบดีมากกว่า
รัฐสภาดูม่า (The State Duma) นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังมักก าหนดอ านาจทางการบริหารระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น เช่นรัฐธรรมนูญของ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี 
อินเดีย ออสเตรเลีย และไทย เป็นต้น 
  4.3 เพ่ือจัดตั้งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมาย (Establishes the Legitimacy of Government) 
รัฐบางรัฐจะไม่มีความเป็นรัฐบาลที่สมบูรณ์ จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายหลังการได้รับเอกราชก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐอเมริกา (The U.S. Article of 
Confederation) และจัดตั้งรัฐบาล ส่วนบัลแกเรีย หลังจากยกเลิกการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ก็ท า
การร่างรัฐขึ้นใหม่และจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ (The National Assembly) และประเทศ
อัฟกานิสถาน หลังจากได้เอกราชจากกลุ่มตาลีบัน ก็ท าการร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น 
 
 5. ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญถึงแม้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น Constitution, Basic Law หรือ 
Fundamental Law แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญทุกประเทศก็มีลักษณะที่เหมือนกัน กล่าวคือเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญสามารถแบ่งออกได้ 2 ดังนี้ (มานิตย์ จุมปา, 
2549) 
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  5.1 รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี  หรือรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Unwritten Constitution) 
   รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ชัดเจน แต่เป็นเพียงจารีตประเพณี ที่ประชาชนยึดถือและประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมา และให้
การเคารพว่าเป็นรัฐธรรมนูญ ซึ่งประเทศที่เป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีคือ 
ประเทศอังกฤษ รัฐธรรมแบบจารีตประเพณีนี้ มีที่มาจาก 4 แหล่งดังนี้ 
   5.1.1 กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา (State Law) การตรากฎหมายนี้ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบโครงสร้างอ านาจทางการเมืองการปกครอง ซึ่งถือว่ากฎหมายนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ 
   5.1.2 ค าพิพากษาของศาลยุติธรรม (Case Law) ค าพิพากษาของศาลยุติธรรม
และการตีความทางกฎหมายจะถือเป็นกฎเกณฑ์ที่ศาลสร้างขึ้น ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้เพ่ือ
พิจารณาในคดีต่อๆ ไป 
   5.1.3 จารีตประเพณี (Custom) ประเทศอังกฤษเป็นประเทศเก่าแก่หลายพันปี
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมา ซึ่งคนอังกฤษจะให้ความส าคัญมากและให้การ
ประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีกันอย่างเคร่งครัด 
   5.1.4 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ (Convention of the Constitution) 
เป็นการปฏิบัติซ้ าๆต่อๆกันมายาวนานจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนมิอาจละเมิดได้ 
 
  5.2 รัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Constitution) 
   รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร คือรัฐธรรมที่มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่
ชัดเจน โดยอาจมีการบัญญัติไว้ในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ได้ ซึ่งประเทศแรกที่มีการบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ สหรัฐอเมริกา 
   รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรนี้มีข้อดีคือ มีเสถียรภาพเพราะมีการระบุไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน จึงป้องกันการเกิดความขัดแย้งและง่ายต่อการสืบค้นหรืออ้างอิง อีกทั้งการ
ยกร่างยังสามารถท าได้ง่ายเนื่องจากมีเวลาในการทบทวนก่อนการยกร่าง  
   แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญประเภทนี้ก็มีผลเสียเนื่องจากถูกเขียนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจึงยากต่อการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เพราะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นมี
หลายขั้นตอนและสลับซับซ้อน นอกจากนี้ การบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอาจไม่เหมาะสมส าหรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการแก้ไขบ่อยครั้งเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการเมือง
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 6. ที่มาของรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศมีที่มาแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางการ
เมืองและสังคมของประเทศในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งสมารถสรุปที่มาของรัฐธรรมนูญได้ดังนี้ 
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  6.1 เกิดจากวิวัฒนาการ 
   ต้นก าเนิดของรัฐธรรมนูญ ถึงแม้ว่าจะมีประวัติการเริ่มต้นมายาวนาน เช่น 
อารยะธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) ได้มีนักกฎหมายชื่อ แฮมมูราบี (Hammurabi) จัดท า
ประมวลกฎหมายขึ้น ชื่อกฎหมายแห่งบาบิโลน (Law of Babylon) แต่ก็เพ่ิงเริ่มมีปรากฏหลักฐานที่
ชัดเจนในประเทศอังกฤษในสมัยพระเจ้าจอห์นเป็นกษัตริย์ ซึ่งมีพฤติกรรมที่โหดร้าย ใช้อ านาจอย่างไร้
ขอบเขต ต่อมาได้ผ่ายแพ้ให้กับฝ่ายขุนนางและพระราชาคณะ ฝ่ายขุนนางและพระราชาคณะจึงได้
บังคับพระเจ้าจอห์นลงนามในเอกสารมหาบัตร แม็กนา คาร์ต้า (The Great Charter Magna Carta)
เมื่อปี ค.ศ. 1215 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดอ านาจกษัตริย์ โดยห้ามไม่ให้เก็บภาษีอากรบางอย่าง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และการห้ามจับกุม กักขังประชาชน ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบด้วยกฎหมาย 
   ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ได้ประกาศอิสรภาพจากประเทศ
อังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1789 ก็ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก ซึ่งจุดเด่นของรัฐธรรมนูญคือ
การแบ่งแยกการใช้อ านาจรัฐออกเป็น 3 ฝ่ายคือ อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นอกจากนี้ 
ยังได้ก าหนดเพ่ิมในภายหลัง เรื่องการจ ากัดการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือไม่ให้ ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
 
  6.2 เกิดจากพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้ 
   พระมหากษัตริย์บางพระองค์พระราชทานรัฐธรรมให้แก่ราษฎร เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ซึ่งทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ราษฎร
เมื่อปี ค.ศ. 1811 เป็นต้น 
 
  6.3 เกิดขึ้นจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
   เหตุผลที่ท าให้เกิดคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ 
เช่น หลังการปฏิวัติยึดอ านาจ เช่นในกรณีของประเทศรัสเซียภายหลังการประกาศเอกราช เช่น 
สหรัฐอเมริกา หลังการปลดปล่อยจากการเมืองขึ้นโดยเจ้าอาณานิคม เช่น อินเดีย เมียนม่า และญี่ปุ่น 
เป็นต้น 
 
 7. สาระของรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไป มักมีสาระที่ส าคัญดังนี้ (มานิตย์ จุมปา , 
2549) 
 
  7.1 รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   แนวคิดของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป จะต้องมีบทบัญญัติในการรับรองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในความเป็นมนุษย์ไว้ ซึ่งหากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ก็จะต้องท าการชดเชย
เยียวยา 
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  7.2 สร้างเสถียรภาพของรัฐบาล 
   รัฐบาลท าหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีเสถียรภาพและ
ความต่อเนื่อง เนื่องจากการเว้นช่วงของรัฐบาลมักจะท าให้เกิดปัญหาหลายอย่าง หรือที่มักเรียกกันว่า 
ปัญหาสุญญากาศ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการก าหนดมาตรการที่สร้างความมั่นคงให้แก่รัฐบาล เช่นการ
ขอถอดถอนคณะรัฐมนตรี  ประชาชนจะต้องเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 20,000 คน 
 
  7.3 ควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 
   การใช้อ านาจรัฐ บางครั้งอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ดังนั้นจึงต้องมี
การควบคุมการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้บุคคลทุก
คนที่อยู่ภายในรัฐจะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 8. รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
  ส าหรับประเทศไทย หลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง จากระบอบ     
สมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก็ได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญมาแล้ว 17ฉบับดังนี้ (อ้างจาก มานิตย์ จุมปา, 2549) 
  ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ซึ่ง
ร่างขึ้นโดยคณะราษฎรภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพ่ือใช้ชั่วคราวในระหว่างรอการยกร่าง
ฉบับถาวร ส่วนสาระส าคัญของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 
2475 นี้ รูปแบบสภาเป็นแบบสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอ านาจในการวินิจฉัยคดีอาชญาที่
กษัตริย์ถูกฟ้อง กษัตริย์มีอ านาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติภายใน 7 วัน หลังจากนั้นหากสภามี
มติเดิมพระราชบัญญัตินั้น จะถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ สภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจในการดูแล 
ควบคุมกิจการของประเทศ และมีสิทธิถอดถอนฝ่ายบริหารได้ 
  ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ถูกร่างขึ้นโดยคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งถือเป็นวันรัฐธรรมนูญจวบจนปัจจุบัน 
ส่วนสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือการเพ่ิมสาระเกี่ยวกับการรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานของประชาชน เน้นการแสดงถึงความส าคัญของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ซึ่งมีการระบุไว้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนใดห้ามขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นจะต้องตกเป็นโมฆะ นอกจากนี้ยังได้มีการเรียกชื่อฝ่ายบริหารว่าคณะรัฐมนตรี
เป็นครั้งแรก และได้ก าหนดจ านวนและที่มาของคณะรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจน 
  ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 มีจุดริเริ่มจากค าปรารภของ
นายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้น ต่อนายควง อภัย
วงศ์ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น และมาสิ้นสุดในสมัยหม่อม
ราชวงศ์เสนี ปราโมช ส าหรับสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ การก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
ประกอบด้วย 2 สภา คือสภาผู้แทนราษฎร และพฤฒสภา ซึ่งท าหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย 
คล้ายสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรก 
เพ่ือพิจารณาว่ากฎหมายนั้นขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
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  อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีอายุการบังคับใช้เพียงแค่ประมาณ 13 เดือน ก็ถูก
ยกเลิกโดยคณะรัฐประหารซึ่งน าโดย จอมพลผิน ชุณหะวัน 
  ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2490 (ฉบับชั่วคราว) หลังจากถูก
ยกเลิกจากคณะรัฐประหาร ก็ได้มีการยกร่างขึ้นใหม่ โดย พล.อ.ท.หลวง กาจสงคราม จุดเด่นของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือการบัญญัติต าแหน่งอภิรัฐมนตรีหรือองค์มนตรี ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหาร
ราชการในพระองค์และถวายค าปรึกษาแด่พระมหากษัตริย์ ส่วนสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้มีการตัดค าว่า
ราษฎรออกไป  
  ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 ถูกยกร่างขึ้นโดยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ และอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังและแสดงความคิดเห็นได้ ส่วนสาระส าคัญคือการให้
ความส าคัญกับการได้และเสียซึ่งสัณชาติไทย การก าหนดหน้าที่ของประชนชาวไทย และการกล่าวถึง
แนวนโยบายของรัฐ 
  ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2495 ซึ่ง
เกิดจากคณะรัฐประหาร ได้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 2 มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
ลักษณะเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  คือการตั้งคณะตุลาการรั ฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้ งแรก ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประธานศาลฏีกา  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ อธิบดีกรมอัยการ และบุคคลอ่ืนอีก 3 
คน 
  ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 หลังจากจอมพลสฤษดิ์   
ธนะรัชต์ ท าการปฏิวัติยึดอ านาจ จึงได้ทีกี่แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งน าโดยพระยา
อรรถการีย์นิพนธ์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการบริหาร โดยให้อ านาจแก่นายกรัฐมนตรีมาก
ขึ้น 
  ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 ได้ยกร่างขึ้นจากสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐสภามีอ านาจ
ในการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลและเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ 
  ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2515 เกิดจากการยึดอ านาจโดย
จอมพลถนอม กิตติขจร และมีการตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นซึ่งก าหนดรูปแบบรัฐสภา
เป็นแบบสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 เกิดมาจากความต้องการของ
ประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีจึงได้ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้จัดตั้งคระกรรมการวิสามัญขึ้นเพ่ือพิจารณาร่างรั ฐธรรมนูญนั้น ซึ่ง
สาระคือ การก าหนดรูปแบบของสภาให้เป็นระบบสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา การ
ก าหนดให้สมาชิกทั้งสองสภาต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน  การก าหนดให้มีต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้านใน
สภา และได้บัญญัติหมวดที่ว่าด้วยเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
  ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 ซึ่งมีที่มาจาก คณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน ได้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ท างานฝ่ายกฎหมายขึ้นเพ่ือท างานทางด้านกฎหมาย
และท าการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเนื้อหายังคงสาระของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ  ไว้ 
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  ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 ซึ่ง พล.ร.อ. สงัด ชะลออยู่ 
หัวหน้าคณะปฏิวัติ ได้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้น โดยสาระส าคัญคือการกลับมาใช้
ระบบสภาเดียวอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังก าหนดให้มี สภานโยบายแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลใน
คณะปฏิวัติ เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ความคิดเห็นแก่คณะรัฐมนตรีในการบริหารบ้านเมือง 
  ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 เกิดจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเนื้อหาคือ ก าหนดให้
รัฐสภาประกอบด้วยมี 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสมาชิก ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้อง
สังกัดพรรคการเมือง และก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา 
  ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 หลังจากที่คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) น าโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ เข้ายึดอ านาจก็ได้แต่งตั้งคณะยก
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น และประกาศให้มีสภารักษาความสงบแห่งชาติขึ้น 
  ฉบับที่ 15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 เกิดจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้ท าการยกร่างขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความ
ผาสุขแก่ประชาชนอย่างท่ัวหน้ากัน 
  ฉบับที่ 16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของ
ประชาชนต้องการปฏิรูประบบการเมือง ซึ่งรัฐสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการได้บัญญัติขึ้นซึ่งประกอบด้วยสมาชิก ที่มาจากรัฐสภา 99 คน โดยมี
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง และการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพมากข้ึน 
  ฉบับที่ 17รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เกิดจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ
และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ ซึ่งเนื้อหาเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการท างานและการใช้อ านาจของรัฐบาล  การก าหนดให้ 3 
อ านาจ คือนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ สามารถตรวจสอบและคานดุลอ านาจซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งสถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืนๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม 
 
 9. ทัศนะเกี่ยวกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยพบว่า ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญค่อนข้างบ่อย กล่าวคือนับจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปี 2475 
จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นเวลา 82 ปี ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปแล้วทั้งสิ้น 17 ฉบับ ยัง
ไม่นับรวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมในบางฉบับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 
ทุกๆ 4 ปี ซึ่งแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก 
เมื่อ พ.ศ. 2332 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 225 ปี ยังไม่มีการยกเลิกทั้งฉบับเลย ยกเว้นการแก้ไขบาง
มาตราให้มีความทันสมัยขึ้น ส่วนประเทศบราซิล เริ่มประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2365 
จนถึงปัจจุบัน 192 ปี ประกาศใช้ 7 ฉบับ ส่วนประเทศฝรั่งเศส ประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปแล้ว 15 
ฉบับ นับจากเกิดการปฏิวัติประเทศ ส่วนประเทศ ยูโกสลาเวียมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมทุกๆ 10 ปี 
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  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมบ่อยครั้งนี้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงทางการ
เมือง ดังที่ Roskin et al. (2010) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อยครั้งเป็นสัญญาณที่
แสดงให้เห็นถึงความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
 
 

สถาบันนิติบัญญตัิ บริหาร และตุลาการ (Legislatures, Executive and 
Judiciaries) 
 
 อ านาจอธิปไตยถูกแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่ง
อ านาจแต่ละฝ่าย ท าหน้าที่แตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในการตรวจสอบหรือถ่วงดุล
อ านาจซึ่งกันและกัน ซึ่งรายละเอียดของแต่ละฝ่ายสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
 1. สถาบันนิติบัญญัติ 
  สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในแต่ละประเทศจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น 
อังกฤษเรียกว่า Parliament สหรัฐอเมริกาเรียกว่า Congress ฝรั่งเศสเรียกว่า Parlement ญี่ปุ่น
เรียกว่า Diet และ รัสเซียเรียกว่า Duma เป็นต้น ส่วนความหมายของรัฐสภานั้น นักวิชาการส่วนใหญ่
ได้ให้ความหมายไว้คล้ายๆกันว่า เป็นองค์การนิติบัญญัติ (จุมพล หนิมพานิช 2554) ซึ่งหมายถึง
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย อันมีผลบังคับใช้ทั่วไปในราชอาณาจักร แต่ในความเป็นจริง
แล้วรัฐสภามีหน้าที่มากกว่านี้เช่น การควบคุมดูแลการบริหารประเทศของรัฐบาล กล่าวคือ รัฐสภาจะ
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การผ่านร่างงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล และควบคุม
การใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งหากมีข้อสงสัยรัฐสภาก็สามารถตั้งกระทู้ถาม หรือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลได้ นอกจากนี้รัฐสภายังท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน เช่น การสะท้อนเจตนารมณ์ของ
ประชาชนให้สมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลได้รับทราบ 
 
  1.1 วิวัฒนาการของสภานิติบัญญัติ 
   สภานิติบัญญัติได้ก าเนิดขึ้นมานานนับพันปี โดยมีหลักฐานว่าในกรุงเอเธนส์ ได้มี
รัฐสภา (Assemblies) ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ส่วนโรมันมีสภา 
(senate) ซึ่งท าหน้าที่หลากหลาย และในยุคกลางได้เกิดระบบฟิวดัล (Feudal System) กันอย่าง
แพร่หลายซึ่งระบบนี้ใช้ระบบการถ่วงดุลอ านาจ (Balance of Power) ระหว่างกษัตริย์ ขุนนาง และ
ผู้น าศาสนา (Roskin et al., 2010) ต่อมา ระบบสภานิติบัญญัติก็ได้ขยายไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก  
ทั้งท่ีเป็นประเทศประชาธิปไตยและเผด็จการ  ซึ่งอธิบายได้ดังนี้  (จุมพล หนิมพานิช, 2554) 
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   1.1.1 รัฐสภาอังกฤษ 
    นับตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ได้ถูกลดอ านาจลง ในสมัยของพระเจ้าจอห์น เมื่อ
ต้นศตวรรษที่ 13 เนื่องจากเหล่าขุนนางบีบบังคับให้ลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตา (Magna Carta) 
เพ่ือแรกกับการช่วยรบกับพวกนอร์แมนซึ่งเนื้อหาที่กล่าวไว้ในกฎบัตร เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี 
และการควบคุมกักขังประชาชน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากขุนนางก่อนต่อมาในสมัยของพระเจ้า
เอ็ดเวอร์ตที่ 1 ได้เริ่มมีสถาบันรัฐสภาขึ้น เพ่ือเป็นสถานที่ในการจัดประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการบ้านเมือง ซึ่งสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเหล่าขุนนางและพระ
เถระชั้นผู้ใหญ่ ส่วนที่ 2 คือตัวแทนที่ได้รับเลือกจากต่างเมืองหรือสภาสามัญ ซึ่งในระยะแรกสภาขุน
นางจะมีอิทธิพลในรัฐสภามากกว่า แต่ระยะหลังสภาสามัญกลับมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
สมาชิกสภาเป็นผู้ควบคุมปัจจัยการผลิตและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
    อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในระยะแรก จะถูกจ ากัดเฉพาะ
กลุ่มบุคคลที่มีฐานะและมีการศึกษาที่ดี แต่ต่อมาได้มีการเรียกร้องอย่างกว้างขวางจึงได้แก่กฎหมาย
ใหม่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง และปัจจุบันสภาขุนนางได้ถูกลด
บทบาทลงหรือเพียงแค่การให้ค าปรึกษาหรือการทักท้วงการท าหน้าที่ของสภาสามัญเท่านั้นเอง 
   1.1.2 รัฐสภาฝรั่งเศส 
    รัฐสภาของฝรั่งเศส เดิมทีเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่มีหน้าที่ ในการให้
ค าปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์เรื่องทั่วไป ซึ่งเรียกว่า คูริยา เรจีศ (CURIA REGIS) แต่หากเป็นเรื่องที่
ส าคัญ พระมหากษัตริย์จะท าเรียกประชุมสภาเอตาเจเนโร (ETATS GENERAUX) ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกจาก ขุนนาง พระ และประชาชน 
    หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. 1789 รัฐสภาของฝรั่งเศสก็ได้เปลี่ยน
บทบาทมาท าหน้าที่ทางนิติบัญญัติและการควบคุมดูแลการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 
2 สภาคือ สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน และสภาสูงหรือเซนา (SENAT) โดย
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสภาจังหวัด 
   1.1.3 รัฐสภาไทย 
    รัฐสภาของไทยได้เริ่มขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนขึ้น จ านวน 70 คน และ
ได้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม (อ้างจากกลุ่มงานสารนิเทศ ส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556) 
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รูปที่  4.3  คณะราษฎร 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 
    ซึ่ งที่ประชุมได้ เลือกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนแรก และเลือกหลวงประดิษฐมนูญธรรม เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

 
 

รูปที่  4.4  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 
    ต่อมาบทบาทภารกิจของรัฐสภาเพ่ิมมากขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเพ่ือรองรับการท างาน กอปรกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น จึงส่งผลให้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เพ่ิมมากขึ้นเป็นสัดส่วนกัน นอกจากนี้รัฐสภาไทยยังได้มีการเปลี่ยนระบบ
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รัฐสภาระหว่างสภาเดี่ยวและสภาคู่ไปมาหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ใช้อ านาจและสถานการณ์บ้านเมืองใน
ขณะนั้น 
    แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐสภาของไทยเป็นระบบสภาคู่หรือสองสภา
ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสมารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละสภาได้
ดังนี้ (อ้างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550-ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 25540 มาตรา88-
137) 
    โครงสร้างของรัฐสภาไทย ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้ รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา ซึ่งรายละเอียดของแต่ละสภามีดังนี้ 
    1.3.1.1 สภาผู้แทนราษฎร 
     สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประกอบด้วยสมาชิก 500 คน โดยเป็น
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 375 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน
จ านวน 125 คนโดยอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
 

                     
       

                  
                    

              

                          
                     

            
                     

                     
                  

 
 

รูปที่  4.5  สภาผู้แทนราษฎร 

 
    1.3.1.2 วุฒิสภา 
     วุฒิสภา (ส.ว.) ประกอบด้วยสมาชิก 150 คน โดยมาจากการ
เลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และสมาชิกวุฒิสภาส่วนที่เหลือ 73 คน มาจากสรรหา ซึ่ง
อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละ 6 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
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รูปที่  4.6  วุฒิสภา 
 
    โดยแต่ละสภาจะท าการเลือกตั้งประธานและรองประธานสภา โดย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา ซึ่งตาม
ธรรมเนียมการปฏิบัตินั้น หากพรรคการเมืองใดได้รับการเลือกตั้งเข้ามามีเสียงข้างมากในสภา
ผู้แทนราษฎรก็จะได้รับสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงน้อยกว่าก็ท าหน้าที่
เป็นฝ่ายค้าน แต่หากไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากที่สุดก็จะ
เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีแนวนโยบายที่สอดคล้องกัน 
และจะสามารถท างานร่วมกันได้ 
 

  1.2 บทบาทและอ านาจของรัฐสภา 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักของรัฐสภาไว้ดังนี้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550-แก้ไข
เพ่ิมเติม 2554 มาตรา 138-170) 
   อ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติเพ่ือใช้บังคับกับพลเมือง
ภายในของประเทศ เช่น ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติที่
คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ทั้งหมด 9 ฉบับ คือ (อ้างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 – ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
2554 มาตรา 138 และ กลุ่มงานสารนิเทศ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2556) 
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   1.2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
   1.2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   1.2.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
   1.2.4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
   1.2.5 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี พิ จารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
   1.2.6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   1.2.7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
   1.2.8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
   1.2.9 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
   การเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติ 
   ผู้มีสิทธิ์เสนอกฎหมาย หรือร่างพระราชบัญญัติ นั้นประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน นอกจากนั้นยังมีองค์กรอิสระ ศาล และประชาชน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน 
   การเสนอกฎหมายโดยประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  และพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ 
ดังนี้ (อ้างจากกลุ่มงานสารนิเทศ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556) 
   1. วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติ 
    1.1 การเข้าชื่อของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 
คน ยื่นเรื่องร้องขอต่อประธานรัฐสภา 
    1.2 การเข้าชื่อเสนอโดยการจัดการของคระกรรมการการเลือกตั้ง หรือ 
กกต. โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ร้องขอให้ กกต.จัดการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 
   2. ลักษณะของกฎหมายที่เสนอ 
    2.1 กฎหมายที่เสนอให้รัฐสภาพิจารณา ต้องท าเป็นรูปแบบร่างพระราชบัญญัติ 
    2.2 กฎหมายที่เสนอต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญของร่าง
พระราชบัญญัติ เสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติด้วย 
    2.3 หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บัญญัติ
ไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ เท่านั้น 
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    2.4 หากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี
ค ารับรองจากนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

            
        

                                                      

                     

                                           

                                      
                                                  

                  

            
          

                     

                             

         
          

               
               

                               
                               

                  

                  
                       

                                       
                            

                               

                     

                       

             

                                                       
               

                                                         

                    
                       

       

 

                    
                    

                      
                 

                
                   

                   
                   

                

 
รูปที่  4.7  กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันเอง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
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รูปที่  4.8  กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนโดยการจัดการของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
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   การพิจารณากฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติ 
   การพิจารณากฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติ จะแบ่งออกเป็น 3 วาระดังนี้ คือ 
   วาระที่ 1 สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติว่าจะรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
หรือไม่ หากไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นอันตกไป แต่หากรับหลักการก็จะเข้าสู่วาระที่
สองต่อไป 
   วาระที่ 2 เป็นการพิจารณาในรายละเอียด หากสมาชิสภาผู้แทนราษฎรท่านใด
เห็นว่า ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น ก็ให้เสนอค าแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมาธิการ เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จก็จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรท าการ
พิจารณาในวาระต่อไป 
   วาระที่ 3 เป็นการพิจารณาลงมติว่าเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น
หรือไม่ หากไม่เห็นชอบก็จะท าให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นตกไป แต่ถ้าเห็นชอบก็จะเสนอต่อ
วุฒิสภาต่อไป 
 

 
รูปที่  4.9  กระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
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   ส่วนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 139 ได้บัญญัติว่าผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกอบด้วย (อ้างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550–ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2554 มาตรา 139) 
   1. คณะรัฐมนตรี 
   2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกทั้งหมด 
หรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกทั้งหมด
ของสองสภา 
   3. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาล
และประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
 
   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาให้กระท าเป็น 3 วาระ เช่นเดียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไป แต่ก็มีความแตกต่างที่
ส าคัญ ดังนี้ (อ้างจากกลุ่มงานสารนิเทศ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2556) 
   1. การลงมติให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติทั่วไปโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก 
ส าหรับการลงมติให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่ง ส่วนวาระที่สอง
จะใช้เสียงข้างมาก และในวาระที่สามต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา 
   2. ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป รัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับว่าต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แต่อาจเสนอให้วินิจฉัยได้ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ 
 
   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ 
   หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
นั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จะมีผลท าให้ข้อความนั้นมีอันตกไป หรือถ้าในกรณีที่ศาล
วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นต้องมีอันตกไป 
   ในกรณีที่ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เป็นอันตกไป ให้ส่งร่างนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาสามารถพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือมิ
ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยมติในการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็น
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กฎหมายได้ หรือหากในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา 
หรือเมื่อพ้น 90 วัน แล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนั้น ขึ้นทูลเกล้าฯถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแล้ว 

 

 
 

รูปที่  4.10  กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่มา : คู่มือน าชมรัฐสภา 
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   ส่วนขั้นตอนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาก็ประกอบไปด้วย 3 
วาระเช่นเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎร 

   ส่วนพระราชบัญญัติใด จะได้รับการตราขึ้นเป็นกฎหมาย จะต้องได้รับค าแนะน า
หรือยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือเสมือนว่าได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภาต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัตินั้นได้สะดวก (อ้างจากกลุ่มงานสารนิเทศ ส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556) 
   อ านาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสมาชิกรัฐสภาทั้งสภา
ผู้แทนและวุฒิสภามีอ านาจในการควบคุมการบริหาราชการแผ่นดินหลากหลายรูปแบบและวิธีการ
ดังนี้ 
   1. อ านาจในการตั้งกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ซึ่งเป็นค าถามที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยให้
เสนอเป็นหนังสือที่เป็นข้อค าถาม ต่อประธานรัฐสภา และให้ระบุว่าจะให้ตอบในที่ประชุมหรือในราช
กิจจานุเบกษา 
   2. อ านาจในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจหรือไม่มีการลงมติ 
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติในมาตรา 158 ว่า 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ซึ่งในกรณีของการขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี จะต้องเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วย 
ส่วนการขอเปิดอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนั้นสมาชิกต้องเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดและหากเสนอญัตติแล้วจะท าการยุบสภามิได้  เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือ
สภาฯมีมติไม่ไว้วางใจ โดยจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะน าชื่ อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป แต่หากการลงมติมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาฯจะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายอีกไม่ได้ตลอดสมัย
การประชุม 
   ในกรณีที่ เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมี่มีพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ และส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือ
จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 
4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 
20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีออกจากต าแหน่งได้ โดยค าร้องจะต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
กระท าความผิดเป็นข้อๆให้ชัดเจน และการลงมติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากต าแหน่งให้ถือเอาคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกท้ังหมดของวุฒิสภา 
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   ส่วนการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมตินั้น ได้แก่การเปิดอภิปรายทั่วไปใน
วุฒิสภา และการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็นซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (อ้างจาก กลุ่ม
งานสารนิเทศ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556 : 3) 
   1. การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ซึ่งจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป 
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่
มีการลงมติ ซึ่งการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภานี้จะกระท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 
   2. การเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือฟังความคิดเห็น ซึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาส าคัญที่
เกี่ ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ที่คณะรัฐมนตรี เห็นสมควรจะฟังความคิด เห็นของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา ขอให้มีการ
เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของสภาได้โดยไม่มีการลงมติ 
 
 

 

 

 

 

                                             

                              
                     

                             
            

               

                    

                                  
                              

                        
                              

             
 

                     

                                       

      

                    

                      
                        

                      

                       
                     

       
             

              
                 

                               
                         

           

 
 

รูปที่  4.11  ขั้นตอนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 
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   อ านาจในการแต่งตั้ง ถอดถอนบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด และการให้การ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน เช่นการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จะต้องท า
การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากสภาผู้แทนราษฎร และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรน าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ส่วนการแต่งตั้งประธานสภาและ
รองประธานสภา นั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน จะมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาได้หนึ่งชื่อ และ
ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน และถ้ามีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวให้
ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้รับเลือก แต่หากมีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
เมื่อเลือกประธานและรองประธานสภาได้แล้ว ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท าหนังสือแจ้งไปยัง
นายกรัฐมนตรี เพ่ือน าความกราบบังคมทูล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
นอกจากนี้รัฐสภายังมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งโดยปกติจะเป็นผู้น า
พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์
นโยบาย และติดตามการท าหน้าที่ของรัฐบาล ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศ 
   อนึ่ง การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ สภายังมีอ านาจ
ในการแต่งตั้ง คณะกรรมาธิการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณากฎหมายหรือกิจกาจต่างๆ เพ่ือเป็นการแบ่ง
เบาภาระของสภา ซึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมาธิการไว้ 3 ด้านดังนี้ (อ้างจาก กลุ่มงานสารนิเทศ ส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556) 
   1. พิจารณา ศึกษา ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา 
   2. ติดตาม ตรวจสอบ การ าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อ
รัฐสภา 
   3. พิจารณา ศึกษา สอบสวน เรื่องต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือตามที่
สภามอบหมาย 
 
   ประเภทของคณะกรรมาธิการ 

   คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท คือ (อ้าง
จาก กลุ่มงานสารนิเทศ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556) 
   1. คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา คือ กรรมาธิการที่สภาแต่งตั้งจากบุคคล
ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยจะมีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่ากับอายุของสภานั้ นๆ 
เช่น กรรมาธิการการเกษตร กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการการต่างประเทศ เป็นต้น 
   2. คณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ กรรมาธิการที่สภาแต่งตั้งจากบุคคลที่เป็น
สมาชิกสภา หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกก็ได้ และมีจ านวนตามที่ที่ประชุมสภาได้ก าหนด ซึ่งสภาจะ
แต่งตั้งตามเหตุผลและความจ าเป็นในกิจการของสภา ส่วนวาระในการด ารงต าแหน่งนั้นจะไม่เป็นที่
แน่นอน กล่าวคือเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภามอบหมายเสร็จสิ้นลง กรรมาธิการก็จะสิ้นสภาพไป 
   3. คณะกรรมาธิการร่วมกัน คือ กรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
แต่งตั้งขึ้นจากบุคคลที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยมีจ านวน



 88 

เท่ากัน เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาเรื่องใดๆ ตามที่สภามอบหมาย เมื่อได้ด าเนินการเสร็จสิ้นก็จะ
สิ้นสภาพไป 
   4. คณะกรรมาธิการเต็มสภา คือ คณะกรรมาธิการที่สมาชิกทุกคนที่อยู่ในที่
ประชุมสภาเป็นกรรมาธิการ โดยประธานของที่ประชุมท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่ง
คณะกรรมาธิการเต็มสภานี้จะท าหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่มี
ความซับซ้อน โดยที่สภาอาจมีมติให้พิจารณารวดเดียว 3 วาระก็ได้ 
   5. คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา คือ กรรมาธิการที่เกิดจากการแต่งตั้ง
ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ประชุมร่วมของ
รัฐสภามอบหมาย 
   6. คณะกรรมาธิการตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ซึ่งกรรมาธิการประเภทนี้จะมีเฉพาะในวุฒิสภาเท่านั้น โดยจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในการเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   นอกจากนี้รัฐสภายังท าหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 163 ได้บัญญัติว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่ระบุในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 5 ของรัฐธรรมนูญได้ มาตรา 164 ระบุว่า ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภามีมติตาม
มาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง และอัยการสูงสุด) 
ออกจากต าแหน่งได้ และมาตรา 165 ระบุว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
โดยประธานสภาผู้แทนและประธานวุฒิสภาอาจให้ความเห็นชอบแก่นายกรัฐมนตรีในการจัดให้มีการ
ออกเสียงประชามติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 
 2. สถาบันบริหาร (Executive) 
  สถาบันบริหารหรือฝ่ายบริหาร คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย และควบคุมจัดการการปฏิบัติงานของระบบราชการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
สถาบันบริหารนี้ นับเป็นสถาบันที่เก่าแก่มากกว่าสถาบันนิติบัญญัติและตุลาการ กล่าวคือ ในสมัย
โบราณมีสถาบันบริหารในรูปของหัวหน้าเผ่า (Tribal Chiefs) และพัฒนาเป็นกษัตริย์ (King) และ
จักรพรรดิ (Emperors)  
  ปัจจุบัน สถาบันการบริหาร คือรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Government แต่ในบางประเทศอาจใช้ค าที่แตกต่างกันไป เช่น ประเทศในแถบยุโรปใช้ค าว่า 
Cabinet ในประเทศอังกฤษสมัยของนายกรัฐมนตรี โกดอน บราวน์ (Gordon Brown) บางครั้ง
เรียกว่า Brown Government ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรี ส่วน
สหรัฐอเมริกาใช้ค าว่า Administration (Roskin et al., 2010) 
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  2.1 โครงสร้างของสถาบันบริหาร 
   สถาบันบริหารในแต่ละประเทศจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ระบอบการปกครองของแต่ละประเทศซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ 
   2.1.1 สถาบันบริหารในระบบรัฐสภา 
    สถาบันบริหารหรือรัฐบาลในระบบรัฐสภา(Parliamentary Government) 
จะมีคณะท างาน คือ รัฐมนตรี (The Council of Ministers) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ 
และโดยปกติมักเป็นหัวหน้าพรรคของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภา และมีรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วย
ในการท าหน้าที่ประจ ากระทรวงต่างๆ หรือที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีเหล่านี้
อาจมาจากพรรคเดียวกัน หรือจากต่างพรรคกันในกรณีที่เป็นรัฐบาลผสมก็ได้ ส่วนวาระในการด ารง
ต าแหน่งได้ก าหนดไว้ สมัยละ 4 ปี หากไม่ถูกลงมติไม่ไว้วางใจ หรือรัฐบาลตัดสินใจลาออกหรือยุบ
สภาก่อนหมดวาระ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) 

ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง  Voters  

นายกรัฐมนตรี 
(Prime Minister) 

รัฐมนตรี  Ministries  

 คณะรัฐมนตรี  Cabinet) 

 พรรคการเมือง  Parties  

รัฐสภา  Parliament  

การรวมกันของพรรค
การเมือง  Coalition  

การเลือกและให้ออก  
(Elects and Ousts) 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
(Guides) 

 
 

รูปที่  4.12  ระบบรัฐสภา 
 
   2.1.2 สถาบันบริหารในระบบประธานาธิบดี 
    สถาบันบริหารในระบบประธานาธิบดี  (Presidential Government) จะ
มีประธานาธิบดีเป็นผู้น าฝ่ายบริหาร และเป็นประมุขของประเทศในเวลาเดียวกัน ซึ่งประธานาธิบดีมา
จากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และส่วนใหญ่จะอยู่ในวาระ 4 ปี และไม่เกิน 2 วาระ เช่น
สหรัฐอเมริกา บราซิล และรัสเซีย แต่ส าหรับแม็กซิโก ก าหนดวาระนานถึง 6 ปี นอกจากนี้ในบาง
ประเทศอาจไม่จ ากัดวาระในการด ารงต าแหน่ง เช่น ฝรั่งเศส และซิมบัฟเวย์ ซึ่งประธานาธิบดี Robert 
Mugabe ด ารงต าแหน่งถึง 3 ทศวรรษ จนกระทั่งประเทศเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนรัฐมนตรีจะมา
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จากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี ซึ่งจะแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา และมี
สถานภาพเหมือนเลขานุการของประธานาธิบดีเท่านั้นซึ่งต่างจากต าแหน่งรัฐมนตรีของระบบรัฐสภา 
    ระบบประธานาธิบดีนี้จะมีการแยกอ านาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่ายอย่าง
ชัดเจน คืออ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่ยังคงไว้ซึ่งอ านาจในการตรวจสอบหรือถ่วงดุล
อ านาจซึ่งกันและกันได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) 

ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง  Voters  

ประธานาธิบดี 
(President) 

รัฐมนตรีหรือฝ ายต่าง  
 Ministries or 
Departments  

  คณะรัฐมนตรี
 Cabinet) 

รัฐสภา  Parliament  

คัดเลือก  Chooses) เลือก  Elect) เลือก  Elect) 

 
 

รูปที่  4.13  ระบบประธานาธิบดี 
 
  2.2 อ านาจหน้าที่ของสถาบันบริหาร 
   อ านาจหน้าที่ของสาบันบริหาร หรือคณะรัฐมนตรีนั้น มีขอบเขตอ านาจกว้างขวาง
มากมายและเข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบทุกองค์การ เนื่องจากเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารประเทศ จึงท า
ให้นักการเมืองทุกพรรคต่างๆต้องการเป็นรัฐบาลเพ่ือครอบครองอ านาจเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม 
อ านาจของสถาบันบริหาร สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ (อ้างจาก มานิตย์ จุมปา, 2549) 
   2.2.1 อ านาจในการก าหนดนโยบายในการปกครองประเทศ 
    รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 179  ก าหนดไว้ว่า คณะรัฐมนตรีที่จะ
เข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ และเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปี ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงเป็นผู้มีอ านาจอย่างชอบธรรมใน
การก าหนดนโยบายเพื่อบริหารประเทศ 
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   2.2.2 อ านาจในการด าเนินการ หรือปฏิบัติงานตามนโยบายที่ก าหนด 
    การด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
รัฐบาลนั้น คณะรัฐมนตรีจะต้องมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
    2.2.2.1 อ านาจในการเสนอร่างกฎหมายต่อสภา 
    2.2.2.2 อ านาจในการตรากฎหมายบางประเภท เช่น พระราชกฤษฎีกา 
พระราชก าหนดกฎกระทรวง และกฎหมายอื่นๆ 
    2.2.2.3 อ านาจในการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน ข้าราชการ 
   2.2.3 อ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
    กฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยรัฐสภานี้ จะถูกบังคับใช้โดยคณะรัฐมนตรี
ผ่านทางระบบราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด 
กฎกระทรวง และกฎหมายอื่นๆ เป็นต้น 
 
  2.3 การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี 
   ตามมาตรา 180 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บัญญัติว่า 
ความเป็นคณะรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
   2.3.1 ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
   2.3.2 อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
   2.3.3 คณะรัฐมนตรีลาออก 

   นอกจากนี้ ความเป็นรัฐมนตรีอาจสิ้นสุดลงเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งมาตรา 182 ระบุ
ว่า ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก 
   4. สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
   5. ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 
   6. มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 
   7. กระท าการอันต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   8. วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
 
 3. สถาบันตุลาการ (Judiciary) 
  สถาบันตุลาการเป็นองค์กรทางการเมืองที่ใช้อ านาจรัฐผ่านศาลและผู้พิพากษาในการ
ท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีหรือตัดสินชี้ขาดในกรณีพิพาทต่างๆ ซึ่งมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันระบุไว้ว่า การพิจารณาพิพากษาอรรคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไป
โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550–ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 มาตรา 197) 
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  3.1 หลักประกันความเป็นอิสระของสถาบันตุลาการ 
   การท าหน้าที่ของศาลและผู้พิพากษาจะต้องมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งหลักประกัน
ความเป็นอิสระของศาลและผู้พิพากษามีอยู่ 3 ประการคือ (อ้างจาก มานิตย์ จุมปา, 2549) 
   3.1.1 ห้ามมิให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงการด าเนินงาน
ของศาล ผู้พิพากษา และตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยหลักการนี้ 
การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้นจะกระท า
มิได้ 
   3.1.2 นอกจากจะห้ามไม่ให้มีการแทรกแซงจากภายนอกแล้ว ภายในตุลาการ
เองก็จะแทรกแซงกันเองไม่ได้ ดังนั้นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของผู้พิพากษาตุลาการ จะไม่ได้อยู่ภายใต้
ระบบการบังคับบัญชาที่ผู้อยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่าจะใช้อิทธิพลสั่งการได้ 
   3.1.3 ประการที่สาม ห้ามมิให้ท าการเรียกคืน ส านวนคดี จากผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการเจ้าของส านวนคดี ที่วินิจฉัยยังไม่แล้วเสร็จ ไปให้ผู้พิพากษาหรือตุลาการท่านอ่ืนท าการ
วินิจฉัยแทน 
 
  3.2 ระบบศาลไทย 
   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้แบ่งศาลออกเป็น 4 ประเภท ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ (อ้างจาก มานิตย์ จุมปา, 2549 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550–
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 มาตรา 204-227) 
   3.2.1 ศาลรัฐธรรมนูญ 
    ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลที่มีหน้าที่หลักในการพิจารณาคดีว่า ร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้
พิพากษาศาลฎีกา และได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวน 3 คน ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองโดยวิธีลงคะแนนลับ จ านวน 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือสังคมศาสตร์ จ านวน 2 คน 
   3.2.2 ศาลยุติธรรม 
    ศาลยุติธรรม เป็นศาลที่มีหน้าที่หลักในการพิจารณาข้อพิพาทของเอกชน 
ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาและยังมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอ่ืนๆที่ไม่อยู่ในขอบเขตอ านาจของ
ศาลใดศาลหนึ่ง ส่วนโครงสร้างของศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น ประกอบด้วย ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และ
ศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาล
ฎีกาได้โดยตรง และคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ตามที่
กฎหมายบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อก าหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะ
ไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกามีอ านาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ ทั้งนี้ตาม
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ระเบียบที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด (อ้างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550–ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 มาตรา 218-222) 
   3.2.3 ศาลปกครอง 
    ศาลปกครอง เป็นศาลที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 223 แห่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ดังนี้ อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่าง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติการหรือระ
เว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    ส่วนคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วย ประธานศาล
ปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการ
ในศาลปกครอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา 2 คน และจากคณะรัฐมนตรี 1 
คน (อ้างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550–ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 มาตรา 
223-227) 
   3.2.4 ศาลทหาร 
    ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่
อยู่ ในอ านาจศาลทหารและคดี อ่ืน ทั้ งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ   (อ้างจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550–ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 มาตรา 228) 
 
 

 

 

 

              

              

 

            

 

          
 

        
 

        

 

           
 

           

 

                

 

          
                    

           

 

              

 

            
 

               

 

 
 

รูปที่  4.14  ระบบศาล 
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องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
 

 องค์กรอิสระเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งองค์กรอิสระหลักๆ  มีดังนี้  (อ้างจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550–ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 มาตรา 229-254) 
 

 1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.คือองค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้
เป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ
อ่ืนอีก 4 คน ซึ่งถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจ านวนเจ็ดคน 
  ส่วนวาระในการด ารงต าแหน่งของกกต.  นั้น  ก าหนดไว้  7  ปี  นับตั้งแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 
 2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือจาก
ประชาชน มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่หลัก 3 ประการดังนี้ ประการแรก การพิจารณาและ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณี การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ประการที่สอง ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่า
จ าเป็น 
 
 3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองร่ ารวยผิดปกติ 
หรือ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการของปปช.ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
และกรรมการอีกแปดคน โดยมีประสบการณ์ดังนี้ เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการใน
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่มีองค์กรวิชาชีพตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง.เป็นองกรที่มีหน้าที่ ในการก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงิน
และการคลังที่เป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยการด าเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และ
การงบประมาณ โดยคณะกรรมการของ คตง.มีทั้งสิ้น 7 คน คือประธาน 1 คน และกรรมการอีก 6 
คน 
 
 

สื่อมวลชน (Mass Media) 
 
 สื่อมวลชนในปัจจุบันมีความส าคัญต่อระบบการเมืองเป็นอย่างมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญทางการเมือง ( A political Instrument) จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังที่  
รอสกินและคณะ (Roskin  et al., 2010)  ได้กล่าวไว้ว่า ระบบการเมืองและสื่อสารมวลชนมี
ความสัมพันธ์แบบคู่ขนานกัน (Parallel one another) อย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะ
ระบบการเมืองในอดีต จะถูกจ ากัดไว้เฉพาะกลุ่มชนชั้นน าหรือในราชส านัก (Elite Politic) กล่าวคือ 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้น จะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปกครองเท่านั้น โดยประชาชนมีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมน้อยมาก (เป็นเพียงไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดินเท่านั้น) แต่ปัจจุบัน การเมืองได้เปลี่ยนมาเป็น 
การเมืองแบบมวลชน (Mass Politic) ที่หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
การเมืองมากขึ้น หรือ เป็นลักษณะที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตยนั้นเอง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ยังได้ระบุไว้ชัดเจนในมาตราที่ 45 โดยกล่าวว่าประชาชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน (อ้างจาก
ธีรเดช นรัตถรักษา 2555) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สื่อมวลชนได้เข้ามามีส่วนในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองมากขึ้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
 ซึ่งระบอบประชาธิปไตยนี้ การสื่อสารมวลชนสามารถท าหน้าที่เสริมสร้างระบบสังคม
การเมือง (Socio – political Systems) ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงได้ โดยป้อนข่าวสารและความรู้
ให้ประชาชนได้เข้าใจโครงสร้างและบทบาททางการเมืองของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็รวบรวมความ
คิดเห็นจากประชาชนเพ่ือน ามาพัฒนาการท างานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สมควร กวี
ยะ และ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช 2545: 43) ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ รอสกินและคณะ (Roskin et al., 
2012) ที่กล่าวว่าการสื่อสารมวลชน มักปรากฏในการเมืองแบบประชาธิปไตย และนอกจากนี้ การ
สื่อสารยังท าให้สังคมมีความทันสมัยมากขึ้น 
 
 1. วิวัฒนาการในการน าสื่อมวลชนมาใช้ในทางการเมือง 
  การสื่อสารการเมืองมีจุดเริ่มต้นจากการสื่อสารมวลชน ที่มีความเป็นสหวิทยา 
(Interdisciplinary) ซึ่งไม่ได้ระบุสาขาที่ชัดเจน ซึ่ง De Fleur, M. & Ball-Rokeach, S. ได้อธิบายว่า 
ในช่วง ปี ค.ศ. 1920 ได้เริ่มมีนักวิชาการในสาขาอ่ืนๆ เช่นนักรัฐศาสตร์ นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา 
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หรือนักบริหารธุรกิจ  ซึ่งเข้ามาใช้ความรู้ของการสื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือในการค้นหาค าตอบที่ตน
ต้องการ เช่น นักรัฐศาสตร์ต้องการหาค าตอบว่าสื่อมีผลต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อย่างไร นักสังคมวิทยาจะค้นหาว่าสื่อมวลชนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น จนกระทั่งมีกลุ่ม
บุคคล เช่น ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) หรือ ชรามม์ (Schramm) ซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์ ได้
เข้ามามีอิทธิพลต่อวงการสื่อสารมวลชนและท าให้สื่อสารมวลชนยกฐานะขึ้นเป็น“ศาสตร์ที่อิสระ” 
ของตนเองและสื่อมวลชนก็ได้มีความส าคัญมากๆเรื่อยๆ ดังเช่น เดนนิส แม็คเคว็ล (Denis McQuail) 
ได้กล่าวว่า ฐานะของสื่อมวลชนนั้นเป็นสื่อกลางแบบต่างๆ ระหว่างการรับรู้ของปัจเจก-สังคมกับโลกที่
เป็นจริง เช่น สื่อท าหน้าที่เป็นหน้าต่าง (Window) เป็นผู้ตีความ (Interpreter) เป็นพาหนะน าพา
ข้อมูล (platform/carrier) เป็นข้อต่อเชื่อมโยง (Interactive link) เป็นป้ายสัญญาณ (Signpost) 
เป็นเครื่องกรอง (Filter) เป็นกระจก (Mirror) หรือเป็นฉากกั้น (Screen/Barrier) ซึ่งการใช้ค าเรียก
ภาวะที่เป็นสื่อกลางที่แตกต่างกันของสื่อมวลชนนี้บ่งบอกถึงการปฏิบัติกิจกรรมที่แตกต่างกันไป (อ้าง
จาก กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
  การสื่อสารมวลชนได้ถูกน ามาใช้ทางการเมืองอย่างจริงจัง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 
1 สิ้นสุดลง ซึ่งในช่วงเวลานั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางการเมืองของประเทศที่มีระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมากขึ้น สิทธิดังกล่าวมิใช่เอกสิทธิ์
ของผู้ที่มีทรัพย์สมบัติและมีการศึกษาเท่านั้น แต่เป็นสิทธิของประชาชนทั่วไป ปรากฏการณ์เช่นนี้บวก
กับการเติบโตของสื่อมวลชนท าให้เสียงของประชาชนหรือมติมหาชนกลายเป็น “เสียงสวรรค์” (อ้าง
จาก เสถียร เชยประทับ 2551) โดยเฉพาะนักกิจกรรมทางการเมือง (Political actors) ได้หันมา
ก าหนดวิธีการหรือกลยุทธ์ เพ่ือจูงใจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากมาย และวิธีการจูงใจที่ส าคัญนี้ก็คือ การ
สื่อสารการเมือง ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือหรืออาวุธที่ส าคัญในการเรียกคะแนนเสียงจากประชาชน  
และการเอาชนะคู่แข่งขันตราบเท่าปัจจุบัน ดังที่ วอลเทอร์ ลิปป์แมน (Walter Lippmann) คอลัมนิตส์ 
ของ New York Time ได้กล่าวไว้ว่า “การปฏิวัติที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ หรือการเมือง แต่เป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในศิลปะของการท าให้ผู้ถูกปกครองยอมตาม” 
(อ้างจาก เสถียร เชยประทับ, 2551) 
  แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของนักวิชาการทางด้านการสื่อสารมวลชนทางการเมือง เช่น 
เสถียร เชยประทับ (2551) ได้ให้ทัศนะว่า มติมหาชนนั้นแท้จริงแล้วสามารถสร้างขึ้นได้โดยวิถีทาง
การเมือง โดยนักสื่อมวลชนท าการถ่ายทอดข่าวสารและความคิดเห็นหรือวิธีการสื่อสารการเมือง 
(Political Communication) เช่น เมื่อ เอช สมิท (H. Smith) ผู้วิจารณ์การเมืองทางโทรทัศน์ ได้
วิจารณ์นโยบายภาษีของเรแกน (Reagan) ว่าเป็นประโยชน์ต่อคนรวย และเป็นผลเสียต่อคนจน ซึ่ง
จากการหยั่งเสียงหลังจากการวิจารณ์ พบว่า มติมหาชนเอนเอียงไปในทางเห็นด้วยกับสมิท ซึ่ง
แนวความคิดนี้ ได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ เดนนิส แม็คเคว็ล (Denis McQuail) ที่กล่าวว่า 
“เป็นที่ทราบกันดีว่า สื่อมวลชนสามารถสร้างมติมหาชนขึ้นได้จึงท าให้นักการเมืองพยายามเข้าไปมี
อิทธิพล หรือครอบง าบรรณาธิการของสื่อ ซึ่งในทางกลับกันก็ท าให้สื่อมีอิทธิพลต่อนักการเมืองด้วย
เช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น เวลาในการออกสื่อของนักการเมือง (The time frame of political 
pronouncement and political events) หรือแม้แต่การแถลงนโยบายหาเสียง (Election 
campaigns) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของนักการเมือง ก็ถูกบริหารจัดการโดยสื่อ” ซึ่งหมายความว่าทั้ง
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นักการเมือง พยายามใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในการสร้างประโยชน์มากที่สุดให้กับตนเอง (Political 
and journalists trying to use one another for their own best interest) (อ้างจาก Siegel, 
1996) 
  สื่อสารมวลชนในปัจจุบันได้ พัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  หรือ อุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง (Political public relations industry) และคนที่สามารถครอบครอง
สื่อมวลชนได้ก็จะกลายเป็นผู้ทรงอ านาจในวงการเมือง (อ้างจาก Croteau, Hoynes, & Milan, 
2012) 
 
 2. อ านาจและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมและการเมือง 
  นับวันสื่อมวลชนจะมีอิทธิพลต่อสังคมและการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนักวิชาการบาง
ท่านได้เปรียบเปรยว่าสื่อมวลชนเป็นฐานันดรที่ 4 (Forth Estate) ถัดจากอ านาจนิติบัญญัติ บริหาร 
และตุลาการ ซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เกินความเป็นจริงเลย เพราะในความเป็นจริงแล้ว 
สื่อมวลชนสามารถท าให้องค์ประกอบทางการเมือง เช่น รัฐบาล พรรคการเมือง หรือนักการเมือง 
สามารถประสบผลส าเร็จได้อย่างท้วมท้น เช่น ชัยชนะของ แอนดรูว์ แจ็คสัน (Andrew Jackson) ที่มี
เหนือ จอห์น อดัม (John Q. Adams) ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 
1828 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ แจ็คสันได้ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียง (Media campaigns) 
ถึงแม้ว่าในการชนะครั้งนี้ จะถูกมองว่าเป็นการสื่อแบบสกปรกที่สุด (Dirtiest) และ แจ็คสันกับภรรยา
ของเขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ขาดคุณธรรม  (Immorality)  และอีกหนึ่งตัวอย่างคือ  อดีต
ประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี รูสเวลท์ (Franklin D. Roosevelt) เองก็ได้ใช้สื่อวิทยุและสิ่งพิมพ์ในการให้
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายอย่างซ้ าแล้วซ้ าอีก จนท าให้ประชาชนจ าได้แบบติดตาและท าให้เขาชนะ
การเลือกตั้งในที่สุด 

  แต่ในขณะเดียวกัน สื่อก็สามารถท าให้นักการเมืองล้มเหลวหมดสภาพแบบไม่เป็นท่าได้
เหมือนกัน เช่นการเปิดโปงของสื่อมวลชน ใน คดี วอเตอร์เกท (Watergate) ซึ่งท าให้ประธานาธิบดี 
นิกซ์สัน (Nixon) ต้องหมดสภาพทางการเมืองไปเลยทีเดียว ซึ่ง ความส าคัญของสื่อนี้  อุบลรัตน์  ศิริ
ยุวศักดิ์  และคณะ (2550)  ได้อธิบายถึงเหตุผลส าคัญที่ท าให้สื่อมวลชนสามารถกุมอ านาจในฐานะ
เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นได้ดังนี้ 
  2.1 สื่อมวลชนในฐานะเป็นผู้รักษาช่องทางการสื่อสาร (Mass media as gatekeeper) 
   ในระยะเริ่มแรกนั้น นักสื่อมวลชนมักจะถูกเปรียบเหมือนเป็นผู้รักษาประตู 
(Gate keeper) เนื่องจาก เป็นผู้ที่กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ในสังคมมาน าเสนอต่อสาธารณะ ซึ่งใน
ประเด็นนี้ ไวท์ (White) ได้แสดงให้เห็นถึงการที่ข่าวสารต่างๆเป็นจ านวนมาก ได้ไหลผ่านองค์กรสื่อ 
ซึ่งท าหน้าที่เพ่ือคัดเลือกสื่อบางเรื่องเพ่ือน าเสนอต่อสาธารณะต่อไป 
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รูปที่  4.15  แบบจ าลองผู้รักษาช่องทางการสื่อสารของไวท์ (White) 
 
   ต่อมาแม็คเนลลี่ (McNelly) ก็ได้เสนอรูปแบบจ าลองที่มีความมากมายหลากหลาย
ของข่าวสารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันข่าวสารต่างๆมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งจาก
ภูมิภาคและจากส่วนกลาง หรือภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้รูปแบบการน าเสนอหรือ
สื่อเองก็มีความแตกต่างกัน ส่วนการกลั่นกรองข่าวสาร (Gate keeping) ของผู้รักษาช่องทางก็แตกต่าง
กันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง สถานนะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความช านาญ เป็นต้น 
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รูปที่  4.16  แบบจ าลองผู้รักษาช่องทางการสื่อสารที่ซับซ้อนของแม็คเนลลี่ (McNelly) 
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  2.2 สื่อมวลชนในฐานะเป็นผู้ก าหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม (Agenda-Setter) 
   เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเลือกข่าวที่จะเสนอต่อสาธารณะ 
สื่อมวลชนจึงถูกมองว่า เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดประเด็นให้แก่สังคม (Agenda-setting) เรื่องใดที่ไม่
ถูกสื่อมวลรายงาน เรื่องนั้นก็จะไม่เป็นที่สนใจของผู้น าทางการเมืองหรือสังคม แต่ถ้าเรื่องใดที่ได้รับ
การเสนอจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง เรื่องนั้นก็จะกลายเป็นระเบียบวาระในการด าเนินงานของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล (เสถียร เชยประดับ , 2551) ยิ่งเรื่องที่ถูกน าเสนอมากก็มีน้ าหนักมาก
และกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม (Social and political agenda) ดังที่ แม็คคอมส์ และ ชอว์
(McCombs and Shaw) ได้ให้ทัศนะว่าการท างานของสื่อมวลชนในลักษณะของการก าหนดวาระนั้น
มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีคิดและวิธีการมองโลกของเราทุกคน พลังส าคัญอย่างยิ่งของสื่ออยู่ที่
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้และความเข้าใจของปัจเจกบุคคล  (อ้างจาก อุบลรัตน์      
ศิริยุวศักดิ์และ คณะ, 2550) 
   แต่อย่างไรก็ตาม แม็คเคว็ลและวินดาห์ล  (McQuail and Windahl)  ก็ได้เสนอ
ความคิดในเรื่องนี้ว่า ต้องแยกแยะวาระต่างๆ ที่สื่อน ามาเสนอนั้น ว่ามีที่มาจากใครบ้าง หรือพิจารณา
ว่าสื่อมวลชนที่น าเสนอวาระเหล่านั้น เป็นเพราะสนใจในประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง หรือว่าเป็น
การร่วมมือกับคนบางกลุ่ม หรือนักการเมืองบางพรรค ที่มีอ านาจอยู่ในสังคมเพ่ือประโยชน์ของชนชั้น
น าหรือสื่อมวลชนเอง (อ้างจาก อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และคณะ, 2550) นอกจากนี้ ซีเกล (Siegel, 
1996) ก็ได้ให้ทัศนะท่ีสอดคล้องว่า เศรษฐกิจของสื่อคือปัจจัยส าคัญ (Key factor) ในการจัดการหรือ
คัดเลือกว่าสื่อไหน ควรที่จะถูกเผยแพร่ 
  2.3 สื่อมวลชนในฐานะผู้ตรวจสอบอ านาจรัฐ ของสาธารณชน (Media as public 
watchdog) 
   แนวความคิดนี้ถือก าเนิดมาจากทฤษฏีพหุนิยมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเฟดเดอริก ซีบอร์ท (Federick Siebert) ได้น าเสนอจากทัศนะทางการเมืองแบบ
อเมริกันว่า ในสังคมอเมริกันระบบสื่อสารมวลชนจะมีลักษะเสรีนิยมในบริบท พหุนิยมทางการเมือง 
(Pluralism) หมายถึง สื่อมวลชนของอเมริกามีเสรีภาพทางความคิด องค์กรสื่อและนักวิชาชีพสามารถ
ท างานได้อย่างอิสระในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ และการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นการท าหน้าที่ตรวจสอบอ านาจรัฐแทนสาธารณชนซึ่ง ฮาโรลด์  ลาสเวลล์ (Harold 
Lasswell) ได้เปรียบเทียบว่า การท าหน้าที่ของสื่อเป็นระบบการระวังภัยของสังคม (อ้างจาก Siegel, 
1996) 
   แต่ส าหรับระบอบคอมมิวนิตส์นั้น ซีเบอร์ทเห็นว่ารัฐใช้สื่อมวลชน เป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองของรัฐโดยตรง เพ่ือโฆษณาชวนเชื่อและสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบอบการปกครอง 
(อ้างจาก อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์และคณะ 2550) ซึ่งสอดคล้องกับอาเธอร์ ซีเกล (Siegel, 1996) ที่กล่าว
ว่า สื่อมวลชนของระบอบคอมมิวนิตส์ ถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จจากรัฐบาล (State or party 
control is theoretically absolute) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เฉพาะการเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ (An 
important instrument) ของรัฐบาล ในการครอบง าและปลูกฝังความเชื่ออุดมการณ์แก่ประชาชน 
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  2.4 สื่อมวลชนในฐานะผู้รักษาผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนและของรัฐ (Media as 
guard dog and as servant of the state) 
   ซึ่งแนวความคิดนี้มาจากนักทฤษฏีแนวมาร์กซิสต์ ซึ่งเชื่อว่าแท้จริงแล้วสื่อมวลชน
ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของชนชั้นนายทุนและผู้กุมอ านาจรัฐ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบการเมืองทุน
นิยมซึ่งผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อยของสังคม ส่วนลักษณะการท างานของสื่อในระบอบนี้มักจะเสนอ
ข่าวสารที่แสดงความนิยมชมชอบหรือแนวโน้มเอียงข้างเข้าหาชนชั้นนายทุน ซึ่งมูร์ด็อกและโกล์ดิ่ง 
(Murdock & Golding) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องว่า สื่อมวลชนในระบอบนี้จะท างานในลักษณะ
การโน้มน้าวและจัดการควบคุมความคิดของคนในสังคม (Manipulation of ideas) และเวที
สาธารณะของสื่อก็ตกอยู่ในก ากับของระบบโฆษณา การผูกขาด และการกระจุกตัวของกรรมสิทธิ์สื่อ
ของทุนเอกชน ซึ่งประชามติ (Public opinion) ที่ท าให้เกิดการถกเถียงกันด้วยเหตุผล (Rational 
discourse) จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระบอบการเมืองแบบนี้ (อ้างจาก อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์  และ
คณะ, 2550) 
 
 3. สื่อที่ส าคัญทางการเมือง 
  การสื่อสารทางการเมืองสามารถกระท าได้ 2 รูปแบบ ทั้งการสื่อสารโดยตรงจากผู้ส่ง
สาร ไปยังผู้รับสารโดยไม่ผ่านสื่อ (Interpersonal Communication/Face-to-Face Communication) 
และ วิธีการสื่อสารที่ผ่านสื่อมวลชน (Mediated Communication / Mass Media) ซึ่งถึงแม้การ
สื่อสารโดยตรงจากผู้สื่อสารไปยังผู้รับสารจะเป็นรูปแบบที่ง่ายกว่าเพราะเป็นการสื่อสารแบบพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ ก็นับว่าเป็นรูปที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสารได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถรับรู้ทัศนคติของแต่ละฝ่ายได้ จากการ
สังเกตพฤติกรรม หรือปฏิกิริยาในการแสดงออกระหว่างช่วงเวลาของการสื่อสาร (Croteau et al.,  
2012) ซึ่งเรามักจะเห็นการติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้มากในช่วงที่มีการเลือกตั้ง เนื่องจากนักการเมือง
จะลงพ้ืนที่พบปะประชาชนในการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง หรือการให้สัมภาษณ์ระหว่าง
นักการเมืองและสื่อมวลชน ส่วนการเมืองของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาจะใช้รูปแบบการสื่อสารโดยตรง
มาก ส าหรับการโต้วาทีของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผู้ฟังเป็นคนตัดสิน 
  แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารในรูปแบบนี้ ได้รับความนิยมน้อยลงในปัจจุบัน เนื่องจาก
โอกาสและเวลาในการพบปะกันของนักการเมืองและประชาชน หรือระหว่างนักการเมืองด้วยกันมี
น้อยลง ประกอบกับการพัฒนาทางด้านสื่ออ่ืนๆ เช่นสื่อ โทรทัศน์ หรือ สื่ออิเลคโทรนิค จึงท า ให้
ระบอบการสื่อสารทางอ้อม หรือการสื่อสารผ่านสื่อได้รับความนิยมมากขึ้น   
  การสื่อสารโดยอ้อมหรือการสื่อสารผ่านสื่อคือการที่แหล่งข่าวสาร (Source) เช่น 
องค์การ หรือพนักงานท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการน าข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสาร (Audience) 
(Baran & Davis,  2003) ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้
ประหยัดมากกว่า นอกจากนั้นยังท าให้เกิดการรับสารอย่างเดียวกัน และเข้าใจสารไปในทิศทาง
เดียวกัน อันจะส่งผลต่อความคิดทางการเมืองของประชาชน หรือมติมหาชน เป็นต้น  
  ปัจจุบัน การสื่อสารโดยอ้อมหรือการสื่อสารผ่านสื่อนี้ ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นสื่อหลัก
ทางการเมือง ซึ่งสื่อแต่ละประเภทสามารถอธิบายได้ดังนี้ 



 101 

  3.1 สื่อโทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากทั้งในทางการเมืองและ
ด้านอ่ืนๆ เนื่องจากผู้ชมได้รับทั้งภาพและเสียงพร้อมๆกัน ซึ่งองค์ประกอบของ แสง สี เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้ ท าให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ  ดังที่  รอสกินและคณะ (Roskin et al., 
2010) ได้กล่าวว่าหากพูดถึงสื่อแล้วทุกคนมักจะหมายถึงโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชน
ได้มากที่สุดและมีอิทธิพลต่อความแนวความคิดของคนอเมริกันมากที่สุด โดยเฉพาะสื่อยักษ์ใหญ่ เช่น 
ABC, NBC, และ CBS ซึ่งจากการส ารวจพบว่าร้อยละ 90 ของการรับข่าวของคนอเมริกันมาจากสื่อ
โทรทัศน์ นอกจากนี้ คนอเมริกัน ยังมีความเชื่อถือข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์มากกว่าหนังสือพิมพ์อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สื่อโทรทัศน์นั้น มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ จึงมักถูกจ ากัดเฉพาะพรรค
การเมืองใหญ่ๆทีมีเงินสนับสนุนในจ านวนมาก หรือพรรคที่มีอิทธิพลเหนือสื่อ จึงเป็นข้อเสียเปรียบ
ของพรรคการเมืองเล็กๆ 
  3.2 สื่อวิทยุ (Radio) เป็นสื่อที่ครอบคลุมประชาชนในวงกว้าง มีต้นทุนต่ า และผลิตได้
ง่าย นอกจากนี้ ยังติดตามประชาชนไปได้ทุกที่ทุกเวลาจึงสามารถใช้ควบคู่กับพาหนะในการเดินทาง 
การสื่อสารผ่านสื่อประเภทนี้ ยังเหมาะกับประเทศที่ประชาชนมีรายได้ต่ า เนื่องจากวิทยุมีราคาถูก 
และผู้ไม่รู้หนังสือก็สามารถเข้าใจได้ ส่วนข้อด้อยของสื่อนี้ก็คือ การฟังแต่เพียงอย่างเดียวอาจท าให้ไม่
เข้าใจเท่าที่ควร และในระหว่างรับฟังข่าวสารอยู่นั้นผู้รับสารส่วนมากจะท างานอย่างอ่ืนด้วย จึงอาจ
ท าให้มีผลต่อความตั้งใจในการรับสื่อ 
  3.3 หนังสือพิมพ์ (Newspapers) เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะ
ใน สหรัฐอเมริกา หรือ ในยุโรป ซึ่งจากการส ารวจในปี 1910 พบว่าในสหรัฐอเมริกามีหนังสือพิมพ์
มากกว่า 2,600 ฉบับต่อวัน นอกจากนี้ยังพบว่าในแต่ละเมืองของสหรัฐอเมริกาจะมีหนังสือพิมพ์เฉลี่ย
เมืองละ 2 ฉบับ (อ้างจาก Roskin et al., 2010) การท าให้สื่อหนังสือพิมพ์ถูกใช้อย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากเป็นสื่อที่ครอบคลุมพ้ืนที่และจ านวนผู้รับได้กว้างขวาง โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่มีจ านวน
ปริมาณการจ านวนมากเช่น New York Times, Washington Post และ Wall Street Journal 
และถ้าหากต้องการสื่อข้อความในเขตท้องถิ่น เช่นการเลือกตั้งในส่วนท้องถิ่น หรือเป็นข่าวสารที่
องค์กรที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในส่วนท้องถิ่น ก็อาจเลือกหนังสือพิมพ์เป็นสื่อสนับสนุนหรือแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารได้ แต่สื่อหนังสือพิมพ์ก็มีข้อด้อยในเรื่องอายุของสื่อ เพราะหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ
ประเภทข่าวสดมักมีอายุเพียงแค่วันเดียว 
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รูปที่  4.17  สื่อหนังสือพิมพ์ 
ที่มา : http://www.google.co.th/imgres.matichon.co.th 

 
  3.4 นิตยสาร (Magazine) เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่นับวันจะได้รับความสนใจมากขึ้น
เรื่อยๆ ในด้านการเมือง เพราะนิตยสารเป็นสื่อที่มีช่วงอายุที่นานกว่าสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งเหมาะกับการ
ปลูกฝังอุดมการณ์หรือสร้างมติมหาชน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถใช้ภาพ และข้อความเพ่ือชักจูง
ความสนใจจากผู้อ่านได้ และนิตยสารนี้ จะสามารถเลือกประชาชนที่เป็นกลุ่มทีมีลักษณะเฉพาะได้ 
ดังนั้นพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ก็สามารถเลือกสื่อไปยังประชาชนในกลุ่มท่ีตนต้องการได้ 
 

 
รูปที่  4.18  สื่อประเภทนิตยสาร 

ที่มา : http://www.google.co.th/imgres.matichon.co.th 
 
  3.5 สื่อกลางแจ้ง (Outdoor media) สื่อประเภทนี้มักเป็นประเภทป้ายในอดีตมักท า
มาจากไม้ แต่ปัจจุบันใช้ไวนิล หรือวัสดุอ่ืนทีมีคุณภาพมากขึ้น สื่อกลางแจ้งนี้จะใช้ในการเจาะจงไปยัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เฉพาะได้ดี และมักใช้เป็นสื่อเพ่ือเตือนความทรงจ าของผู้สัญจรไปมา
จึงท าให้มีการสื่อประเภทนี้กันมาก โดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น แต่
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสื่อประเภทนี้ มีพ้ืนที่ค่อยข้างน้อย จึงต้องใช้ข้อความสั้น กะทัดรัด ชั ดเจน 
และได้ใจความ เช่น การแจ้งข้อมูลคร่าวๆ ของผู้สมัคร หรือสโลแกนของพรรคหรือกลุ่มต่างๆ เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่  4.19  สื่อกลางแจ้ง 
ที่มา : http://www.google.co.th/imgres.matichon.co.th 

 
  3.6 สื่อที่เคลื่อนที่ (Transit media) สื่อประเภทนี้มักเป็นสื่อตามยานพาหนะซึ่งติด
รูปภาพข้อมูลของนักการเมืองในพ้ืนที่ของยานพาหนะ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้มากในสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

รูปที่  4.20  สื่อเคลื่อนที่ 
ที่มา : http://www.google.co.th/imgres.matichon.co.th 
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รูปที่  4.21  สื่อเคลื่อนที่ 
ที่มา : http://www.google.co.th/imgres.matichon.co.th 

 
  3.7 สื่ออิเลคโทรนิค (Electronic media) นับเป็นสื่อที่ทันสมัยมากที่สุด ปัจจุบันได้
น ามาใช้ในทางการเมืองมากขึ้น ในลักษณะการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นผ่าน
เครือข่าย (network) ซึ่งนับเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากในการแสดงมติมหาชนหรือความเห็นสาธารณะ 
(Public opinion) 
 

 
 

รูปที่  4.22  สื่ออิเลคโทรนิค 
ที่มา : http://www.google.co.th/imgres.matichon.co.th 
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  แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสารผ่านสื่อนี้ เป็นการสื่อสารทางเดียวซึ่งผู้รับสารไม่สามารถ
โต้ตอบหรือ ซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจได้ และการรับรู้หรือการเข้าใจของผู้รับสารยังขึ้นอยู่กับ
ความรู้ ประสบการณ์ และขนบธรรมเนียมของผู้ฟังแต่ละคนด้วย (Croteau et al, 2012) นอกจากนี้ 
ในลักษณะของการรับสารในทางอ้อมนั้น ผู้รับสารอาจจะรับสารพร้อมกับท ากิจกรรมอย่างอ่ืน จึงอาจ
ถูกรบกวนจากสิ่งอ่ืนๆได้ เช่น การฟังวิทยุในระหว่างขับรถ หรือการรับปะทานอาหารในระหว่างการดู
โทรทัศน์ เป็นต้น 
 
 

สรุป 
 
 ปัจจุบันการสื่อมวลชนได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของนักการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากการสื่อมวลชนสามารถท าหน้าที่ในการเสริมสร้างสังคมการเมืองให้มีความ
เข้มแข็งและม่ันคง 
 ซึ่งการสื่อสารการเมืองนั้นสามารถท าได้ 2 วิธี คือการส่งข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
โดยตรง และการเสนอผ่านสื่อต่างๆ แต่ทั้ง 2 วิธี จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ7 อย่าง คือ ผู้ส่งสาร 
ข่าวสาร การเข้ารหัส ผู้รับข่าวสาร การถอดรหัส การป้อนกลับหรือปฏิกิริยาตอบสนอง และสิ่งรบกวน 
ซึ่งการสื่อสารแต่ละครั้งอาจจะมีสิ่งรบกวนเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารสื่อจึงควรท าการวางแผนในการ
น าเสนอ และคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสาร 
 อย่างไรก็ตาม การน าเสนอทีมีประสิทธิภาพ นักสื่อสารมวลชนจะต้องมีอิสระและเสรีภาพ
ในการผลิตและการน าเสนอสื่อ 
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ค าถามท้ายบทที่  4 
 
 
ตอบค าถามให้สมบูรณ์ 
 
1. สื่อมวลชน มีความส าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร 
2. เพราะเหตุใด วอลเทอร์ ลิปป์แมน จึงกล่าวว่า การปฏิวัติที่ส าคัญที่สุด คือ การปฏิวัติที่เกิดขึ้นใน 
 ศิลปะของการท าให้ผู้ถูกปกครองยอมตาม 
3. องค์ประกอบของสื่อมีอะไรบ้าง อย่างไร 
4. ขอให้อธิบายถึงอ านาจ และอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมการเมือง 
5. การสื่อสารสามารถท าได้กี่วิธี อะไรบ้าง 
6. ขอให้อธิบายถึงข้อดี และข้อเสียของสื่อประเภทต่างๆ ว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
กลุ่มงานสารนิเทศ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  (2556). 
 กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
________.  (2556).  การเปิดอภิปรายทั่วไป.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการ 
 สภาผู้แทนราษฎร. 
________.  (2556).  การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการ 
 สภาผู้แทนราษฎร. 
________.  (2556).  คู่มือน าชมรัฐสภา.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภา 
 ผู้แทนราษฎร. 
กาญจนา  แก้วเทพ.  (2552).  สื่อสารมวลชน:ทฤษฏีและแนวทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: หจก. 
 ภาพพิมพ์. 
จุมพล  หนิมพานิช.  (2554).  เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 
 (Thai Political Institutions and Process)  หน่วยท่ี 10.  พิมพ์ครั้งที่ 17. 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
จิรโชค วีระสย สุรพล ราชภัณฑารักษ์ และ  สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์.  (2554).  รัฐศาสตร์ทั่วไป  
 (Introduction to Political Science).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร.  (255).  รัฐศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธีรเดช  นรัตถรักษา.  (2555).  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน 2550.  
 กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง. 
พฤทธิสาณ  ชุมพล.  (2556). ระบบการเมือง: ความรู้เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: หจก.สามลดา. 
มลินี  สมภพเจริญ.  (2549).  ทฤษฏีการสื่อสารระหว่างบุคคล (Theories of Interpersonal  
 Communication).  กรุงเทพฯ: บริษัท พี. เอส. เพรส จ ากัด. 
เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ.  (2549).  หลักรัฐศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: บริษัท บพิธการพิมพ์ 
 จ ากัด. 
ธโสธร  ตู้ทองค า.  (2554).  เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย  
 (Thai Political Institutions and Process)  หน่วยท่ี  9.  พิมพ์ครั้งที่  17.   
 กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สมควร  กวียะ  และ  พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั.  (2545).  การสื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ  
 เสรีภาพ ความรับผิดชอบ.  กรุงเทพฯ: บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด. 
________.  (2550).  การสื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ. 
 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ โกสินทร์. 
เสถียร  เชยประทับ.  (2551).  การสื่อสารการเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว. 
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



 108 

สุพจน์  บุญวิเศษ.  (2551).  หลกัรัฐศาสตร์.  กรุงเทพฯ: หจก. เวิลด์เทรด ประเทศไทย. 
อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์  และคณะ.  (2550).  สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชน วัฒนธรรมและ 
 สังคม  (Mass Communication Media, Culture and Society.  พิมพ์ครั้งที่  2.  
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เอกวิทย์  มณีธร.  (2554).  ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย.  
 พิมพ์ครั้งที ่ 3.  กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส. 
Baran, S. J. & Davis, D. K.  (2003).  Mass Communication Theory,  3th ed.  
 Singapore: Wadsworth. 
Croteau, D., Hoynes, W., &  Milan, S.  (2012).  MEDIA/SOCIETY  
 Industries, Images, and Audiences,  4th  ed. Singapore: SAGE Publication  
 Asia-Pacific Pte. Ltd. 
Ishiyama, J. T., & Breuning, M.  (2011).  21st century political science: A reference  
 handbook.  Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications. 
Jones, P. & Holmes, D.  (2011).  Key Concepts in Media and  
 Communications.  Singapore: SAGE Publication Asia-Pacific Pte. Ltd. 
Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2010). 
 Political Science an Introduction,  11th  ed. Pearson Education, Inc.  
Siegel, A.  (1996).  Politics and the Media in Canada,  2nd  ed.  Toronto, Ontario:  
 McGraw-Hill Ryerson Limited. 



บทท่ี  5 
พรรคการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
 

พรรคการเมือง 
 
 พรรคการเมือง (Political Parties) นับเป็นสถาบันการเมืองที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตย  
เพราะหลักการที่ส าคัญของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย  คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมทางการเมือง  เช่น  การก าหนดนโยบายหรือการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  แต่
เนื่องจากปริมาณของประชากรได้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก  จึงไม่สามารถมีส่วนร่วมทางตรงได้ ดังนั้น จึงได้
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนขึ้น  ซึ่งในระบบการเมืองสมัยใหม่ของประเทศที่
ปกครองแบบประชาธิปไตยดังประเทศที่พัฒนาแล้ว  เช่น  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส หรือ
เยอรมนี  ระบบพรรคการเมืองจะท าหน้าที่ควบคุม (Regulate) จัดระเบียบการท าหน้าที่รวบรวม
ผลประโยชน์  ซึ่งมีโครงสร้างอ่ืน  องค์การอ่ืน  ร่วมกระท าอยู่ด้วย  ซึ่งหากพรรคการเมืองสามารถท า
หน้าที่ได้อย่างอิสระก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆ  ด้วย  หาก
ไม่มีระบบพรรค  การรวบรวมผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นอย่างไม่เปิดเผย  (Covertly)  เช่น  ในกลุ่ม  ใน
มุ้งต่างในพรรคการเมือง  ในระบบราชการ  ในกองทัพ  ซึ่งจะท าให้เป็นการท าหน้าที่อย่างกระจัด
กระจาย  (Diffusely)  และอย่างล าเอียง  (Particularistic)  (พฤทธิสาณ  ชุมพล, 2556) 
 ด้วยเหตุนี้การศึกษาพรรคการเมืองจึงได้มีความส าคัญมากต่อการศึกษาวิชารัฐศาสตร์  และ
การศึกษาเรื่องพรรคการเมือง  จะต้องศึกษาใน  3  ประเด็นหลักดังนี้  คือ  ประการแรก  ต้องท า
ความเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นอย่างไร  เช่น  การก าเนิด  การจัดโครงสร้าง  สมาชิกพรรค  
นโยบาย และอุดมการณ์ของพรรคการเมือง  ประการที่สอง  ต้องศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพรรค
การเมือง  เช่น  บทบาทต่อการเลือกตั้ง  บทบาทในการท าหน้าที่ในสภา  หรือบทบาทในฐานะรัฐบาล 
ประเด็นที่สามต้องศึกษาถึงแนวโน้มในการพัฒนาการของพรรคการเมืองในอนาคต 
 
 1. ความหมายของพรรคการเมือง 
  ค าว่าพรรคการเมืองนั้น  มีผู้ที่ได้ให้ความหมายไว้มากมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนะหรือ
มุมมองของแต่ละท่าน  และยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางการเมืองของแต่ละประเทศด้วย  ซึ่ง
สามารถอธิบายความและความส าคัญของพรรคการเมืองได้ดังนี้ 
  โจเซฟ  ลาพาลอมบารา  (Joseph Lapalombara)  ได้ให้ค านิยามว่า  พรรคการเมือง
เป็นองค์การที่เป็นทางการที่มีส านึกของตัวเอง  มีวัตถุประสงค์หลักที่จะเข้าไปด ารงต าแหน่งและรักษา
ต าแหน่งสาธารณะ  ที่จะควบคุมกลไกของรัฐบาล  ไม่ว่าโยล าพังหรือผสมกับพรรคการเมืองอ่ืน  (อ้าง
จาก  เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, 2549) 
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  เอดมันด์ เบอร์ก  (Edmund Burke)  รัฐบุรุษแนวอนุรักษ์นิยมของอังกฤษ  กล่าวว่า 
พรรคการเมืองคือ  คนกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมกันได้โดยยึดหลักการเหมือนกันเพ่ือส่งเสริมประโยชน์ของชาติ
โดยเบอร์กเน้น  2  ดังนี้  (อ้างจาก  จิรโชค  วีระสย  และคณะ, 2554) 
  1.  การมีหลักการหรืออุดมการณ์เหมือนกัน 
  2.  การมีจุมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

  จี.เอ.จาคอบเซนและเอ็ม.เอช.ลิปแมน  (G.A. Jacobson and M.H. Lipman)  ได้
อธิบายว่า  พรรคการเมือง  คือสมาคมหรือองค์การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อตั้งขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ควบคุมบุคลากรและนโยบายของรัฐ  (อ้างจาก  สุพจน์  บุญวิเศษ, 2551) 
  รอสกินและคณะ (Roskin  et al., 2010)  ให้ความหมายว่า  พรรคการเมือง  คือ  
กลุ่มคนที่แสวงหาต าแหน่งทางการบริหารภายใต้ชื่อเรียกของกลุ่ม  (Given Label) 
  ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร  (2550)  กล่าวว่าพรรคการเมือง คือ การแยกประชากร
ภายในประเทศ ออกเป็นส่วนๆ  ตามความคิดเห็นและประโยชน์ได้เสียทางการเมือง  ซึ่งพรรค
การเมืองเป็นผู้รวบรวมผลประโยชน์ของประชาชน มาเขียนไว้ในนโยบายของพรรคตน  ประชาชนคน
ใดเห็นพ้องกับนโยบายของพรรคการเมืองใด ก็จะเลือกพรรคการเมืองนั้นเข้าไปท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ของตนในรัฐสภา 
  จุมพล  หนิมพานิช  (2552)  ได้ให้ค าจ ากัดความของพรรคการเมือง ว่า  เป็นบุคคลที่
มีเจตนารมณ์หรือการตกลงร่วมกันที่จะแสวงหาอ านาจทางการเมือง  เพ่ือน าไปสู่การมีโอกาสเข้าไป
จัดตั้งรัฐบาล 

  สิงห์ทอง  บัวชุม  (2551)  ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมือง ว่า 
  1.  เป็นกลุ่มคนที่มีแนวความคิดร่วมกัน 
  2.  กลุ่มคนที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ 
  3.  กลุ่มคนที่ต้องการแก้ปัญหาต่างๆของชาติ 
  4.  กลุ่มคนที่มีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน 
  โดยกลุ่มคนเหล่านี้  รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรหรือพรรคการเมือง  เพ่ือด าเนิน
กิจการทางการเมือง  เช่น  จัดตั้งสาขาพรรคกระจายอยู่ทั่วประเทศ  มีการส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันชิง
ต าแหน่งทางการเมือง  และมีการสืบทอดจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  นอกจากนี้  พรรค
การเมืองยังต้องท าการตืดต่อสื่อสาร  และมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน  องค์กรเอกชน  องค์กรภาครัฐ 
และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ในสังคม  เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของพรรคการเมืองคือ 
  1.  เพ่ือการจัดตั้งรัฐบาล 
  2.  เพ่ือเข้าไปบริหารประเทศ 
  3.  เพ่ือเข้าไปมีอิทธิพลในอ านาจรัฐ 
  4.  เพ่ือผลักดันนโยบายของพรรคให้ได้รับการปฏิบัติ 
  5.  เพ่ือปกปูองคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มคนผู้ก่อตั้งพรรคการเมือง 
  สรุป  พรรคการเมืองหมายถึงกลุ่มหรือคณะบุคคลที่มีแนวความคิดเดียวกัน รวมตัวกัน
ภายใต้ชื่อกลุ่มที่ชัดเจน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง 
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 2. วิวัฒนาการของพรรคการเมือง 
  พรรคการเมือง  มีวิวัฒนาการมาจากการรวมตัวกันของประชาชนชั้นผู้น าของสังคม
นอกสภาก่อน  ซึ่งคนกลุ่มนี้มีวัตถุปะสงค์ในการเข้ามาเป็นรัฐบาล  เพ่ือการจัดสรรผลประโยชน์
ทางการเมือง  หลังจากนั้นจึงได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีแนวความคิดคล้ายกันและจัดตั้งเป็น
พรรคการเมืองขึ้น  ซึ่งการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองนี้สามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีต่างๆ  ดังนี้   
(สิงห์ทอง  บัวชุม, 2551) 
 
  2.1 ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
   ทฤษฎีทางจิตวิทยา  (Psychological Theory)  กล่าวว่า  พรรคการเมืองเกิด
จากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่แตกต่างกัน  ซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป  ก็ท า
ให้ทัศนคติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงตาม  โดยที่ทฤษฎีนี้แบ่งมนุษย์ออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
   2.1.1 ประเภทที่มองโลกในแง่ดี 
   2.1.2 ประเภทที่มองโลกในแง่ร้าย 
   ผลจากทัศนคติที่มีแตกต่างกัน  จึงท าให้เกิดพรรคการเมืองที่มีแนวความคิดหรือ
อุดมการณ์ที่แตกต่างกัน  เช่น  พรรคอนุรักษ์นิยม  พรรคหัวก้าวหน้า  พรรคสังคมนิยม  และพรรค
เสรีนิยม 
 
  2.2 ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคม 
   ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-economic Theory)  เป็นทฤษฎีที่มี
แนวความคิดที่ว่า มนุษย์แต่คนมีความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  ความยากจน 
การจัดสรรทางเศรษฐกิจ  ระดับการศึกษา  และโอกาสในการประกอบอาชีพ  จึงส่งผลให้เกิดการ
รวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ  และสังคมในระดับเดียวกันรวมกันจัดตั้งเป็นพรรค
การเมืองเพ่ือเป็นพลังต่อรองทางการเมืองและปกปูองผลประโยชน์ของกลุ่มตน 
 
  2.3 ทฤษฎีรัฐสภา 
   ทฤษฎีรัฐสภา  (Parliamentary Theory)  มีแนวความคิดมาจาก ดูฟเวอร์เกอร์  
(Duverger)  ชาวฝรั่งเศสที่ เชื่อว่าการก าเนิดของพรรคการเมืองมาจากทั้งนอกสภา   (Extra-
parliamentary origin) และในสภา  (Inter-parliamentary origin) กล่าวคือ พรรคการเมืองเกิดขึ้น
นอกสภาก่อนโดยบุคคลที่มีแนวความคิดเดียวกัน  และภายหลังได้ยกฐานะเป็นพรรคการเมือง 
 
  2.4 ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน 
   ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน  (Institutional Theory)  สืบเนื่องมาจากการมีสถาบัน
รัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันการเมือง  จึงท าให้เกิดพรรคการเมืองที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิก    
สภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภา 
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  2.5 ทฤษฎีว่าด้วยประวัติศาสตร์ และสถานการณ์ 
   ทฤษฎีว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถานการณ์  (Historical Situational Theory)
เชื่อว่า พรรคการเมืองเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง  3  ประการดังนี ้
   2.5.1 วิกฤติการณ์เกี่ยวกับการสร้างความชอบธรรมให้กับอ านาจ 
   2.5.2 วิกฤติการณ์ในการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   2.5.3 วิกฤติการณ์ที่เกิดจากความต้องการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 
   ซึ่งวิกฤติการณ์ทางการเมืองทั้ง  3  ประเภทนี้  ส่งผลให้ประชาชนรวมตัวกันใน
การจัดตั้งพรรคการเมือง  เพ่ือการต่อสู้  เรียกร้องความชอบธรรม  และความต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆ 
 
  2.6 ทฤษฎีว่าด้วยพัฒนาการ 
   ทฤษฎีว่าด้วยพัฒนาการ  (Developmental Theory)  มีแนวความคิดว่า พรรค
การเมืองเกิดขึ้นเพราะบคุคลต้องการรักษาและให้ได้มาซึ่งอ านาจ  โดยการแสวงหาการสนับสนุนจาก
ประชาชนในการให้การสนับสนุนอ านาจทางการเมืองของผู้น าทางการเมือง   ซึ่งการพัฒนาทาง
การเมืองจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน 
 
 3. การก าเนิดขึ้นของพรรคการเมืองไทย 
  พรรคการเมืองของไทยมีที่มาหรือก าเนิดมาจากหลากหลายลักษณะ  ดังนี้  (สิงห์ทอง 
บัวชุม, 2551) 
  3.1 เกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคน ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว  การรวมกลุ่มกันใน
ลักษณะนี้ จะเกิดจากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวของสมาชิก  เช่น  กลุ่มเพ่ือน  หรือกลุ่มเครือญาติ 
  3.2 เกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคน ที่มีแนวความคิดคล้ายกัน  การรวมกัน
ลักษณะนี้ เกิดจากกลุ่มคนที่มีแนวความคิดหรืออุดมการณ์คล้ายกัน  เช่น  กลุ่มคนที่มีแนวความคิดใน
การต่อต้านรัฐประหารหรือกลุ่มคนที่ชื่นชอบระบบสังคมนิยม  เป็นต้น 
  3.3 เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือการยกย่องเชิดชูผู้น าคนเดียวกัน  การรวมกันในลักษณะ
นี้ เกิดจากความชื่นชอบตัวผู้น าคนเดียวกัน  จึงรวมตัวกันเพ่ือยกย่องชื่นชมตัวผู้น า  และเมื่อมีการ
เปลี่ยนตัวผู้น า  พรรคการเมืองก็มักจะล่มสลายไปด้วย 
  3.4 เป็นการรวมกลุ่มกันโดยความสัมพันธ์และความเป็นปึกแผ่นของสมาชิก   การ
รวมกันลักษณะนี้เกิดจากสมาชิกของพรรคที่เป็นแกนน าลาออกหรือท าการย้ายพรรค  ซึ่งมีผลให้
สมาชิกคนอื่นๆ  ย้ายพรรคตามไปด้วย  จนกระท่ังเกิดการยุบพรรคการเมืองเดิม 
  3.5 เป็นการรวมกันภายหลังเกิดวิกฤตทางการเมือง  เป็นการรวมตัวกันภายหลังเกิด
วิกฤติทางการเมือง  ตัวอย่างเช่น  พรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติและการก่อรัฐประหาร  
พรรคกิจสังคมเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์  14  ตุลาคม  2516  และพรรคชาติพัฒนาเกิดขึ้นภายหลังการ
ยึดอ านาจของ  รสช.  เป็นต้น 
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  ส่วนการก าเนิดของพรรคการเมืองในต่างประเทศนั้น  มีเหตุผลที่แตกต่างกัน  เช่น  
(อ้างจาก  สิงห์ทอง  บัวชุม, 2551) 
  1. พรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษ  เป็นพรรคที่มีรากฐานมาจากกลุ่มขุนนาง  หรือชน
ชั้นสูงในสังคมท่ีมีแนวความคิดในการสนับสนุนระบบกษัตริย์ 
  2. พรรคราฟาของตุรกี  เกิดจากการรวมตัวของชาวมุสลิมที่เคร่งศาสนาที่ไม่พอใจใน
วิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล  จึงรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง  เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชน 
  3. พรรคเนชั่นแนลของแอฟริกาใต้  เกิดจากการรวมตัวของคนผิวขาว  เพ่ือรักษา
อ านาจทางการเมืองในการปกรองคนผิวสี  จึงรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง  เพ่ือให้มีอ านาจอันชอบ
ธรรมทางการเมือง 
  4. พรรคกรีนของเนเธอร์แลนด์และยุโรป  เกิดจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  จึงรวมตัวกันจัดตั้งพรรคเพ่ือท าหน้าที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  5. พรรคมลายูของมาเลเซีย  เกิดจากการรวมกันของชาวมลายูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่มั่นคง 
  6. พรรคสันนิบาตมุสลิมของปากีสถาน  เกิดจากการรวมกันเพ่ือเรียกร้องเอกราชจาก
อินเดีย 
  7. พรรคแอคชั่นเดโมแครตของเวเนซูเอล่า  เกิดจากการรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้อง   
เอกราชในการปกครองตนเอง 
 
 4. พรรคการเมืองยุคใหม่ 
  พรรคการเมืองยุคใหม่  มีจุดเริ่มต้นในแถบประเทศตะวันตกและสหรัฐอเมริกา  เมื่อ
ประมาณต้นศตวรรษที่  19  ซึ่ง  รอย  แม็คคริดิส  (Roy Macridis)  นักรัฐศาสตร์คนส าคัญ  ได้แบ่ง
วิวัฒนาการของพรรคการเมืองออกเป็น  5  ช่วงดังนี้  (อ้างจาก  เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, 2549) 
  ช่วงที่  1  เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  โดยเกิดการรวมกลุ่มกันภายใต้
ชื่อพรรคการเมืองของสมาชิกในรัฐสภา  ผู้ที่มีความความคิดและอุดมการณ์เดียวกัน  ได้แก่พรรค
อนุรักษ์นิยม  (Conservative)  และพรรคเสรีนิยม  (Liberals)  ส่วนในสหรัฐอเมริกา  คือพรรค 
Federalist  และ  พรรค  Jeffersonian Republican  แต่อย่างไรก็ตาม  การด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองต่างๆ  ในสองประเทศนี้  จะไม่เป็นที่กว้างขวางพอสมควร  เนื่องจากถูกจ ากัดเฉพาะในกลุ่ม
ชนชั้นสูงและคนชั้นกลางของสังคมเท่านั้น 
  ช่วงที่  2  ระหว่างทศวรรษท่ี  1830-1870  เป็นช่วงที่เริ่มมีการให้สิทธิแก่พลเมืองของ
ประเทศในการใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในยุโรป  สหรัฐอเมริกา  และสแกนดิเนเวีย  ซึ่งการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในช่วงนี้   จะเน้นการเพ่ิมจ านวนสมาชิกพรรคการเมืองโดยการประชาสัมพันธ์ถึง
สัญลักษณ์ของพรรคการเมืองต่างๆ  แต่การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในช่วงนี้ก็มีอุปสรรค
เนื่องมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงเป็นปัญหาของชนชั้นกรรมาชีพ โดยที่นักการเมือง
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงท าให้ผู้ใช้แรงงานไม่ให้ความส าคัญต่อระบบพรรคการเมือง 
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  ช่วงที่  3  ระหว่าง  ค.ศ. 1890-1910  เริ่มมีการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น  และมีการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  เนื่องจาก
พรรคการเมืองต่างๆ  ได้ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือ
เปูาหมายในการดึงความสนใจจากมวลชน  จึงท าให้เกิดพรรคการเมืองใหม่ๆ  ขึ้น  เช่น  พรรค
แรงงานของอังกฤษ  พรรคสังคมนิยมแห่งฝรั่งเศส  และพรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งเยอรมนี 
  นอกจากนี้ยังได้มีการด าเนินกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
เช่น  การเผยแพร่ข่าวสารทางการเมือง  การเดินขบวน  ตลอดจนนัดหยุดงานประท้วงรัฐบาล เป็นต้น 
  ช่วงที่  4  ระหว่างสงครามโลกครั้งที่  1  ถึงครั้งที่  2  การต่อสู้ทางการเมืองท าให้เกิด
การรวมกลุ่มกันของพรรคการเมืองโดยเน้นการยึดกฎเกณฑ์หรือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  และเน้น
การเชื่อฟังมากกว่าการถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นของสมาชิกพรรค  ส่วนพรรคการเมืองที่เกิดขึ้น
ในช่วงนี้  คือ  พรรคบอลเซวิคแห่งสภาพโซเวียต  พรรคฟาสซิสต์ของเกาหลีใต้และพรรคนาซีของ
เยอรมน ี เป็นต้น 
  ช่วงที่  5 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงของการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจ 
2  ขั้วหลัก  คือ  สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต  จึงท าให้เกิดการแสวงหาพันธมิตรของประเทศใน
ระบอบเดียวกัน  และต่อต้านระบอบที่แตกต่างกัน  โดยได้ขยายแนวความคิดพรรคการเมืองสู่
ประเทศในโลกที่  3  อ่ืนๆ  ทั้งในอาฟริกา  และเอเชีย  นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันในรูปแบบพรรค
การเมืองในยุคสมัยนี้  ยังมีเปูาหมายเพ่ือการเรียกร้องเอกราชของประเทศอีกด้วย 
 
 5. องค์ประกอบของพรรคการเมือง 
  องค์ประกอบของพรรคการเมืองมีหลายปัจจัย  เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นองค์กร
ขนาดใหญ ่ มีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมาก  ซึ่งสามารถอธิบายองค์ประกอบของพรรคการเมืองได้ดังนี้ 
(อ้างจาก  สุพจน์  บุญวิเศษ, 2551) 
  5.1 ต้องเป็นการรวมกลุ่มกันของคณะบุคคล 
   พรรคการเมืองต้องเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มหรือคณะบุคคลเข้า
เป็นองค์กร  มีสถานที่ท าการท่ีชัดเจน  มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  เช่น  มีหัวหน้าพรรค  รอง
หัวหน้าพรรค  เลขาธิการพรรค  โฆษกพรรค  ฝุายการเงิน  กฎหมาย  ที่ปรึกษา  และฝุายสนับสนุน
อ่ืนๆ 
  5.2 สมาชิกพรรคต้องมีแนวความคิดหรืออุดมการณ์ไปในแนวทางเดียวกัน 
   พรรคการเมืองต้องเป็นที่รวมของคนที่มีแนวความคิดหรืออุดมการณ์เดียวกัน 
เนื่องจากแนวความคิดหรืออุดมการณ์เหล่านี้  จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้สมาชิกพรรครวมกันเพ่ือแข่งขัน
ทางการเมืองและการท างานเพ่ือสังคม  ซึ่งพรรคแต่ละพรรคจะมีแนวความคิดหรออุดมการณ์ที่
แตกต่างกันไป 
  5.3 พรรคการเมืองต้องก าหนดนโยบายสาธารณะ 
   อาจกล่าวได้ว่า  นโยบายของพรรคเป็นอาวุธที่ส าคัญในการต่อสู้แข่งขันเพ่ือให้
พรรคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคแต่ละพรรคจะต้องท าการรวมรวมปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน  เพ่ือน ามาเขียนเป็นนโยบาย  และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
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ประเทศ  หากนโยบายของพรรคใดตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ก็จะท า
ให้ประชาชนลงคะแนนให้แก่พรรคเป็นจ านวนมากและชนะการเลือกตั้งในที่สุด 
  5.4 พรรคการเมืองต้องท าการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง 
   เนื่องจากพรรคการเมืองทุกพรรค  มีเปูาหมายเพ่ือต้องการชนะการเลือกตั้ง 
ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเป็นตัวแทนของพรรคจึงมีความส าคัญมาก  นอกจากนี้  การ
ใช้สิทธิเลือกตั้งยังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทยก็
ได้ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  72  ว่าบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  และบุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่
ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรทีท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้   ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ  (อ้างจาก  ธีรเดช  นรัตถรักษา 2555) 
  5.5 พรรคการเมืองจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐบาล 
   การจัดตั้งรัฐบาลทั้งรูปแบบรัฐบาลพรรคเดียวหรือพรรคร่วมรัฐบาล  ถือเป็น
เปูาหมายของพรรคการเมืองทุกพรรค  เพราะการเป็นรัฐบาลจะท าให้พรรคการเมืองอ านาจในการ
บริหารประเทศตามนโยบายของพรรคที่ได้ก าหนดไว้   และหากการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้รับ
ผลส าเร็จก็จะส่งผลถึงการเลือกตั้งในครั้งต่อๆ  ไป 
  ส่วนแนวความคิดของนักวิชาการต่างประเทศ  เช่น  La Palombara and Weiner 
ลักษณะของพรรคการเมืองจะต้องมีลักษณะดังนี้  (อ้างจาก  สิงห์ทอง  บัวชุม, 2551) 
  1. พรรคการเมืองมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  กล่าวคือพรรค
การเมืองทุกยุคทุกสมัยจะต้องจัดองค์กร  และก าหนดนโยบายให้เข้ากับบริบททางสังคม  การเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป 
  2. พรรคการเมืองมีความสลับซับซ้อน  การมีสาขามากและกระจายอยู่ทั่วไป  ส่งผล
ให้พรรคการเมืองมีสายการบังคับบัญชาที่สลับซับซ้อนและมีหน้าที่หลากหลาย 
  3. พรรคการเมืองมีอิสระในการด าเนินงาน  พรรคการเมืองมีอิสระ  ซึ่งสามารถ
ปกปูองตนเองจากการครอบง า  ทั้งจากสมาชิกกลุ่มต่างๆ  ภายในพรรค  และกลุ่มผลประโยชน์จาก
ภายนอก  โดยจะต้องสามารถประนีประนอม  ประสานผลประโยชน์ให้กลุ่มต่างๆ  เกิดความพอใจ  
และร่วมใจกันท างานเพื่อพรรคได ้
  4. พรรคการเมืองมีความเป็นปึกแผ่น  พรรคการเมืองจะต้องมีความสามัคคีกัน  หาก
มีความขัดแย้งต่างๆ  เกิดข้ึน  หัวหน้าพรรคจะต้องสามารถประสานให้ไดเ้พ่ือการท างานที่ต่อเนื่อง 
 
 6. หน้าที่ของพรรคการเมือง 
  พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ  ซึ่งทุกประเทศทั้งที่เป็นประชาธิปไตย
หรือคอมมิวนิสต์  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพรรคการเมืองเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ  เช่น  การรวบรวมความ
ต้องการของประชาชนมาก าหนดเป็นนโยบายของพรรคตน  สรรหาผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเสนอชื่อเป็นผู้น า
ของรัฐบาลคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ตลอดจนบูรณาการทางการเมืองและสังคม  อย่างไรก็ตาม
หากกล่าวถึงหน้าที่หลักๆ  ของพรรคการเมืองแล้ว  รอสกินและคณะ (Roskin et al., 2010)  กล่าว
ว่าประกอบด้วย  6  ประการดังนี้ 
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  6.1 เป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนและรัฐบาล  (A Bridge between People 
and Government) 
   พรรคการเมืองท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับความคิดเห็นจากประชาชนไปสู่
รัฐบาล  หากไม่มีพรรคการเมืองเป็นตัวแทนแล้ว  การเรียกร้องของประชาชนอาจไม่มีน้ าหนักพอและ
รัฐบาลอาจเมินเฉยต่อการเรียกร้องของประชาชนได้  ในทางกลับกันรัฐบาลก็สามารถสะท้อนแนวทาง
ในการท างานของรัฐบาลผ่านพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลได้ 
  6.2 ท าหน้าที่ในการรวบรวมผลประโยชน์  (Aggregation of Interests) 
   เนื่องจากพรรคการเมืองเกิดจากการรวมกลุ่มของคณะบุคคลที่มีผลประโยชน์
ตรงกัน  ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในทางการเมือง  โดยด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเพ่ือการต่อรองนโยบาย
หรือมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล 
  6.3 ท าหน้าที่ในการบูรณาการระบบการเมือง  (Integration into the Political 
System) 
   พรรคการเมืองท าหน้าที่ในการบูรณาการสังคม  เช่น  ท าการสื่อสารข้อมูลทาง
การเมืองสู่ประชาชน  ให้ความรู้แก่ประชาชน  สร้างจิตส านึกและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในทางการเมือง 
  6.4 ท าหน้าที่ในการเป็นสังคมการเมือง  (Political Socialization) 
   พรรคการเมืองต่างๆ  จะท าหน้าที่ในการแนะน าให้ประชาชนรู้จักคุ้ยเคยกับ
ผู้สมัคร  และท าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่สมาชิกในการท าหน้าที่ในฐานะนักการเมืองหรือเตรียมการ
เพ่ือเข้าสู่อาชีพทางการเมือง  เช่น  การพูดต่อหน้าชุมชน  การจัดเวทีประชาพิจารณ์  การเจรจา
ต่อรองประนีประนอม  และการเป็นผู้น า  ซึ่งตัวอย่างของพรรคในลักษณะนี้  อาทิ The Democratic 
Party of the Left ของอิตาลี  หรือ  New York’s Tammany Hall  ที่ท าหน้าที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้อพยพจากยุโรปในการหางานท าและหาที่อยู่อาศัยขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยให้ 
  6.5 ระดมคนสู่การเลือกตั้ง  (Mobilization of Voters) 
   พรรคการเมืองท าหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือหาเสียงเพ่ือจูงใจให้คน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ซึ่งจากเหตุการณ์ในอดีตได้ชี้ให้เห็นว่า  การหาเสียงเลือกตั้งมีผลต่อการไปใช้สิทธิ
ของประชาชน  ยกตัวอย่างเช่น  การเลือกตั้งในปี  2008  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งไม่มีการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  จึงท าให้ประชาชนเพิกเฉยและไม่ไปใช้สิทธิ  ส่วนในประเทศสวีเดน  ได้มีการ
ทุ่มงบประมาณในการหาเสียงของพรรคต่างๆ  เป็นจ านวนมาก จึงกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งมากถึง  90  เปอร์เซ็นต์ 
  6.6 ท าหน้าที่เป็นองค์การของรัฐบาล นักการเมือง (Organization of Government) 
   พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งจะท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ  และควบคุม
การท างานของหน่วยงานราชการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 
  ส่วนนักวิชาการของไทย  เช่น  จุมพล  หนิมพานิช  (2552)  ได้ให้ทัศนะว่า พรรค
การเมืองนอกจากจะท าหน้าที่ในการจรรโลงไว้ซึ่งเสถียรภาพ  (Stability)  ของระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแล้ว  พรรคการเมืองยังท าหน้าที่ในการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคม
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ยกตัวอย่างเช่น  การก าหนดนโยบายประกันราคาอ้อยขั้นต่ า  ซึ่งชาวสหพันธ์ไร่อ้อยมักจะท าการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลก าหนดราคาในการรับซื้อตามที่กลุ่มเกษตรกรต้องการ  อย่างไรก็ตาม  
ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรนี้  ทางกลุ่มโรงงานผลิตน้ าตาลอาจไม่เห็นด้วย  เนื่องจากจะท าให้
ราคาน้ าตาลที่ผลิตออกมามีราคาสูงตามไปด้วยและส่งผลให้ผู้บริโภคต้องซื้อน้ าตาลแพง   ซึ่งพรรค
การเมืองก็จะท าหน้าที่ในการแก้ไขความขัดแย้งของสองกลุ่ม  โดยการรวบรวมกลั่นกรองความ
ต้องการหรือผลประโยชน์นั้น  เสนอต่อรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีที่จะท าหน้าที่ในการจัดสรรแบ่งปันสิ่ง
ทีมีค่าต่อไป ดังสามารถแสดงได้ตามแผนภูม ิ
  แสดงขั้นตอนของการก าหนดนโยบายหรือการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีค่าเพ่ือสังคม 
 

 
 

รูปที่  5.1  ขั้นตอนของการก าหนดนโยบายหรือการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าเพ่ือสังคม 
ที่มา : จุมพล  หนิมพานิช, 2552, หน้า 118 

 
  การก าหนดนโยบายราคารับซื้ออ้อย  หรือการแบ่งปันสิ่งที่มีค่าเพ่ือสังคมตาม
กระบวนการดังกล่าว  หากไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาไกล่เกลี่ยประนีประนอมความขัดแย้ง   ก็อาจ
ความวุ่นวายขึ้นในสังคมได้ 
  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  พรรคการเมืองเป็นผู้ที่แสดงความคิด  หรือการกระท าใดๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในรูปของการก าหนดนโยบาย  กล่าวคือ  พรรค
การเมืองจะท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อเรียกร้อง ความต้องการ (Demands) การสนับสนุน (Supports)  
จากสังคม ในฐานะปัจจัยน าเข้าสู่การตัดสินใจของรัฐบาล  และผลของการตัดสินจะถูกก าหนดออกมา
ในรูปของนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามรูปภาพ 
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รูปที่  5.2  รูปแบบของระบบการเมืองที่ถูกพัฒนา 
ที่มา : (Roskin, et al., 2010, p. 33) 

 
 7. ระบบการแบ่งประเภทของพรรคการเมือง  (Classifying Party Systems) 
  การจัดประเภทของพรรคการเมืองในประเทศต่างๆ  มักใช้วิธีการแบ่งอย่างง่ายๆ  คือ 
การนับจ านวนพรรคการเมือง  เช่น  หนึ่งพรรค  สองพรรค  หรือหลายพรรค  นอกจากนี้  ยังใช้
วิธีการพิจารณาถึงขนาดและโอกาสในการชนะเลือกตั้งเป็นเกณฑ์  เช่น  ระบบพรรคใหญ่สองพรรค 
และระบบเล็กหลายพรรค  ซ่ึง รอสกินและคณะ (Roskin et al., 2010)  ได้แบ่งเป็น  6 ประเภทดังนี้ 
  7.1 ระบบพรรคเดียว  (One-Party Systems) 
   ระบบพรรคเดียว  หมายถึง  ระบบที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว  และมี
อ านาจเบ็ดเสร็จ  เด็ดขาดในการบริหารจัดการภายในประเทศ  ซึ่งระบบนี้นอกจากจะไม่เปิดให้มีการ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว  ยังไม่อนุญาตให้ท าการส ารวจความคิดเห็นหรือการแสดงประชามติและการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนด้วย  ระบบนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นในศตวรรษที่  21  ในประเทศเผด็จ
การ  เช่น  สหภาพโซเวียต  จีน  คิวบา  และประเทศเกิดใหม่ในแอฟริกาและเอเชีย 
  7.2 ระบบพรรคใหญ่พรรคเดียว  (Dominant-Party Systems) 
   ระบบนี้จะเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองหลายพรรค  แต่พรรคที่ได้รับ
การเลือกตั้งมักเป็นพรรคการเมืองเดียว  เช่น  The Congress Party  ของอินเดีย  The Liberal 
Democrats  ของญี่ปุุน  และ  The United Russia Party  ของรัสเซีย  เป็นต้น 
   แต่อย่างไรก็ตาม  ระบบพรรคการเมืองเดียวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ
หลายพรรคได้  เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เช่น  The Party of Institutional Party (PRI) 
ของแม็กซิโก  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันมายาวนานกลับแพ้การเลือกต่อ  The Mexico’s 
conservative National Action Party (PAN) 
  7.3 ระบบสองพรรค  (Two-Party Systems) 
   ระบบสองพรรคหมายถึง  ระบบที่มีสองพรรคการเมืองที่แข่งขันกันเป็นรัฐบาล 
โดยทั้งสองพรรคนี้มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งเท่ากัน  เช่น  พรรค Democrats และ Republicans 
ของสหรัฐอเมริกา  หรือพรรคแรงงาน  (Labour Party)  และพรรคอนุรักษนิยม  (Conservative 
Party)  ของอังกฤษ  ส่วนพรรคที่สามแทบจะไม่มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งได้เลย  และแทบไม่มี
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ความส าคัญในการเลือกตั้ง  เช่น  The U.S. Libertarians ของสหรัฐอเมริกา  และ Britain’s Liberal 
Democrats  ของอังกฤษ  เป็นต้น 
  7.4 ระบบหลายพรรค  (Multiparty Systems) 
   ระบบหลายพรรคคือระบบที่มีการแข่งขันกันหลายพรรค  ซึ่งแต่ละพรรคมี
อิทธิพลในรัฐสภาอย่างเท่าเทียมกัน  และไม่มีพรรคการเมืองใดท่ีครองเสียงข้างมากในสภา  ดังนั้นการ
จัดตั้งพรรคการเมืองจึงเป็นลักษณะพรรคร่วมรัฐบาล  ซึ่งจะท าให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ  ตัวอย่าง
ประเทศที่มีระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรค  เช่น  ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย  อิสราเอล 
และอิตาลี  เป็นต้น 
  7.5 ระบบสองพรรคใหญ่  (Two-plus Party System) 
   หลายประเทศในระบอบประชาธิปไตย  มีสองพรรคการเมืองที่เป็นพรรคใหญ่ 
และมีพรรคเล็กอีกหลายพรรค  เช่น  ประเทศเยอรมนี มีสองพรรคการเมืองใหญ่  คือพรรค Christian 
Democratic  และ  พรรค Social Democratic parties  ส่วนพรรค  Free Democratic  พรรค
Green  และพรรค Left Parties ก็มีสมาชิกของพรรคที่ได้รับเลือกตั้ง จึงท าให้พรรคเล็กมีความส าคัญ
ในระบบการเมือง นอกจากนี้ยังมีประเทศออสเตรียที่มีระบบสามพรรค  และสเปนมีสองพรรคใหญ่
และพรรคเล็กๆอีกหลายพรรค  เป็นต้น 
  7.6 ระบบพรรคย่อยๆหลายพรรค  (Fluid Party Systems) 
   พรรคการเมืองระบบนี้จะมีลักษณะเป็นพรรคขนาดย่อยหลายๆ  พรรค  ที่เกิด
จากการรวมกันแบบหลวมๆ  ของสมาชิกพรรค  ซึ่งพรรคการเมืองในระบบนี้จะก าเนิดและยุบเลิก
พรรคเร็วมาก  บางครั้งผ่านการเลือกตั้งเพียงแค่สมัยเดียวก็เกิดการยุบพรรค  ตัวอย่างเช่น  พรรค
การเมืองของประเทศโปแลนด์  เชคโกสลาเวีย  และฮังการี  เป็นต้น 
 
 8. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการล่มสลายของพรรคการเมืองไทย 
  การล่มสลายของพรรคการเมืองไทย  มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ลักษณะของการก่อตั้งพรรค  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  (สิงห์ทอง  บัวชุม, 2551) 
  8.1 พรรคการเมืองที่มีลักษณะการก่อตั้งโดยระบบอุปถัมภ์ 
   พรรคการเมืองที่ เกิดจากระบบอุปถัมภ์   มักจะรวมตัวกันบนพ้ืนฐานของ
ผลประโยชน์  จึงมีความมุ่งหวังอย่างมากในการเอาชนะการเลือกตั้ง   เพ่ือเข้าครอบครองอ านาจ
ทางการเมือง  นอกจากนี้  ความประสบผลส าเร็จยังขึ้นอยู่กับความสามารถ  บารมี  และการยอมรับ
ของผู้น าพรรค  ซึ่งพรรคการเมืองในลักษณะนี้จะล่มสลายได้ง่าย  เนื่องจากหากพรรคไม่ชนะการ
เลือกตั้ง  กลุ่มคนต่างๆก็จะถอนตัวออกไปส่งผลให้พรรคต้องยุบเลิก  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้พรรคจะ
ชนะการเลือกตั้ง  กลุ่มคนในพรรคก็อาจเกิดความขัดแย้งกันเอง  เพ่ือแย่งชิงต าแหน่งทางการบริหาร
ในรัฐบาลหรือผลประโยชน์ในพรรค  ก็จะส่งผลให้พรรคขาดเอกภาพ  และถ้าผู้น าพรรคไม่สามารถ
แก้ไขความขัดแย้งได้  ก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง  และน ามาสู่การแยกพรรคการเมือง
ของสมาชิกและส่งผลให้พรรคเกิดการล่มสลายในที่สุด 
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  8.2 พรรคการเมืองที่มีลักษณะการก่อตั้งโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกพรรค 
   พรรคการเมืองที่เกิดจากปัจจัยในความต้องการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
พรรคมากกว่าการมีอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิก  มักจะมีโอกาสล่มสลายได้ง่าย  เนื่องจากพรรค
การเมืองประเภทนี้ขาดอุดมการณ์หรือประสบการณ์ในการต่อสู้ร่วมกัน  จึงท าให้ขาดสิ่งความผูกพัน
หรือสิ่งยึดเหนี่ยวต่อพรรคการเมือง  และเมื่อใดที่พรรคการเมืองไม่สามารถให้ผลประโยชน์ตามที่ตน
ได้คาดหวังไว้  ก็จะแยกตัวออกจากพรรค  หรือท าการยุบรวมกับพรรคการเมืองอ่ืนที่สามารถให้
ประโยชน์ได้มากกว่า 
  8.3 พรรคการเมืองที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มย่อยที่แยกตัวออกมาจากพรรค
การเมืองอ่ืน 
   พรรคการเมืองที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มย่อย  ที่แยกตัวออกมาจากพรรค
การเมืองอ่ืน  หรือเกิดจากการรวมตัวของพรรคการเมืองหลายพรรคเข้าด้วยกัน  มักจะท าให้เกิดการ
ล่มสลายได้ง่าย  เนื่องจากสมาชิกพรรคที่เข้ามารวมกันมีความแตกต่างกัน  ทั้งในด้านอุดมการณ์ 
แนวคิด  และภูมิหลัง  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะน ามาซึ่งความขัดแย้ง  และเกิดการล่มสลายของพรรคได้ 
  8.4 พรรคการเมืองทีเกิดจากปัจจัยด้านการมีอ านาจและบารมีทางการเมืองของผู้น า
พรรค 
   พรรคการเมืองทีเกิดจากปัจจัยด้านการมีอ านาจและบารมีทางการเมืองของผู้น า
พรรคและไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้น า  มักจะมีโอกาสในการล่มสลายมาก  เนื่องจากพรรคใน
ลักษณะนี้จะยึดติดกับผู้น าพรรค  และขาดการสนับสนุนจากสมาชิกคนอ่ืนๆภายในพรรค  นอกจากนี้
พรรคที่ยึดมั่นในตัวผู้น า  ก็มักไม่มีการสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน  จึงท าให้เกิดช่องว่างหรือ
ขาดความต่อเนื่อง  และน ามาสู่การยุบพรรคในกรณีที่ผู้น าประสบกับปัญหาทางการเมือง 
 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมอืง 
 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง  (Political Participations)  เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง  เป็นการพัฒนา
ประชาธิปไตยและยังเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยของสังคมต่างๆ  กล่าวคือ  หากสังคมใดจะ
มีระดับความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อย  สามารถวัดได้จากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน  สังคมที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง   ย่อมมีระดับความเป็น
ประชาธิปไตยสูง  ในทางตรงกันข้ามหากสังคมใดมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ า  ก็ย่อมแสดง
ว่าสังคมนั้นมีระดับความเป็นประชาธิปไตยต่ า  (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2545) 
 แต่อย่างไรก็ตาม  การมีส่วนร่วมทางการเมืองบางครั้งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความ
รุนแรงในสังคม  เนื่องจากการมีความเห็นที่แตกต่างกัน  และนอกจากนี้การมีผลประโยชน์ที่มีจ ากัด 
จึงท าให้การได้รับผลประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งเป็นเหตุให้อีกกลุ่มหนึ่งต้องเสียประโยชน์  ยิ่งมีการขัดแย้ง
กันมากข้ึนเท่าใด  ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมมากข้ึน 
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 1. ความหมายและลักษณะของการมีส่วนร่วม 
  เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ  (2549)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ว่า  
เป็นกิจกรรมที่คนเข้าไปสู่ระบบการเมืองทุกระดับ  เช่น  การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  และการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย  การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือพรรคการเมือง  หรือการแสดง
ประชามติ  เป็นต้น 
  ฮันติงตันและเนลสัน  (Huntington and Nelson)  ได้อธิบายว่า  เป็นกิจกรรมที่
บุคคลมีจุดประสงค์เพ่ือต้องการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล  ซึ่งจากความหมายนี้
สามารถอธิบายขยายความได้ดังนี้  (อ้างจาก  บูฆอรี  ยีหมะ, 2550) 
  1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นเรื่องของกิจกรรมที่แสดงออกโดยพฤตินัย  ไม่ใช่
ทัศนคติ  ความรู้สึก  ค่านิยมหรือความเชื่อทางการเมือง 
  2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นเรื่องของกิจกรรม หรือการกระท าของประชาชน
ทั่วไป  ไม่ใช่กิจกรรมหรือการกระท าของนักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง  เพราะคนเหล่านี้กระท า
กิจกรรมทางการเมืองในฐานะที่เป็นอาชีพ 
  3. การมีส่วนร่วนทางการเมือง เป็นการแสดงออกโดยความตั้งใจ  เพ่ือให้มีผลต่อการ
บังคับใช้อ านาจของรัฐบาล  ซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งถูกและผิดกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น 
การประท้วง  จลาจล  เดินขบวน  หรือแม้กระทั่งการก่อการร้าย  นอกจากนี้  ยังแสดงออกถึงการให้
การสนับสนุนรัฐบาล  การเปลี่ยนแปลงผู้น า  ตลอดจนการปกปูองสนับสนุนสถาบันทางการเมือง
ต่างๆ 
  4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจไม่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจ
ของผู้น าหรือรัฐบาล  ถึงแม้ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองจะตั้งใจการมีส่วนร่วมนั้นส่งผลกดดันต่อรัฐบาลก็
ตาม 
  มิลแบรธ  (Milbrath)  ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยจัดล าดับ
กิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น  14  ระดับ  ดังนี้  (อ้างจาก  จิรโชค  วีระสย, สุรพล  
ราชภัณฑารักษ์,  และ  สุรพันธ์  ทับสุวรรณ, 2551) 
  1. รับฟังหรือรับทราบข่าวสารการเมือง  ซึ่งถือเป็นการเกี่ยวข้องทางการเมืองในระดับ
ต่ าสุดหรือน้อยสุด  แต่เก่ียวข้องกับคนจ านวนมากที่สุด 
  2. การสิทธิ์ลงคะแนนออกเสียง 
  3. ชักชวนผู้อ่ืนพูดคุยเรื่องการเมือง 
  4. ชักชวนให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง 
  5. ช่วยโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆ 
  6. แสดงความคิดเห็นหรอเสนอข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ราชการหรือนักการเมือง 
  7. สนับสนุนทางการเงินให้แก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  8. ติดตามการหาเสียงของนักการเมือง 
  9. เข้าช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งรณรงค์หาเสียง 
  10. สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคและช่วยงานในพรรคอย่างสม่ าเสมอ 
  11. เข้าร่วมการวางแผนของพรรค 
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  12. ช่วยหาเงินเข้าพรรค 
  13. ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค 
  14. เข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคหรือได้รับการเลือกตั้ง   ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับ
การเมืองมากที่สุด  แต่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 

 
 2. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของไทย 
  ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความส าคัญและส่งเสริม  สนับสนุน  ต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างมากโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 – ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2554  มาตรา  87 ได้บัญญัติว่า  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ  หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น 
  2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง  และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชน  ที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 
  2.5 ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้ระบุถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง
ของประชาชนไว้อย่างชัดเจนโดยมาตรา  163  ระบุว่า  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่ง
หมื่นคน  มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา  เพ่ือให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการใช้
อ านาจรัฐ  และการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  และมาตรา  164  ก็ได้บัญญัติว่า  
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน  มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
เพ่ือให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา  274  ให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครอง  หรืออัยการ
สูงสุดออกจากต าแหน่งได ้
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น  หากพิจารณาถึงพฤติกรรมในการด าเนิน
กิจกรรม  ซ่ึงท าให้ประชาชนมีบทบาททางการเมืองได้จริง  สามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบดังนี้ 
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 1. การเลือกตั้ง  (Election) 
  การเลือกตั้งนับเป็นพ้ืนฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อีกทั้งยังเป็น
วิธีการที่นักการเมืองเข้าสู่อ านาจทางการเมือง  เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้
นักการเมืองได้เสนอตัวลงสมัครรับการเลือกตั้งจากประชาชน  และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกนักการเมืองที่ตนชื่นชอบและเห็นควรให้ท าหน้าที่ ในสภา  หรือท าหน้าที่ อ่ืนๆแทนตน  
นอกจากนี้การเลือกตั้ง  ยังเป็นการลดความขัดแย้ง  เป็นบูรณาการทางการเมือง  และเป็นการ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนทั้งในการปกครองระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ซึ่งการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตยสามารถกระท าได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
  นอกจากการเลือกตั้งจะมีความส าคัญดังที่กล่าวมาแล้ว  การเลือกตั้งยังถือเป็นหน้าที่
ของปวงชนชาวไทย  ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่  72  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 – ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2554  ว่า  บุคคลมีหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ซึ่งหากไม่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่ไปใช้สิทธินั้น  และถ้าหากไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิได้  ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  แต่อย่างไรก็ตาม  ในประเทศเผด็จการบางประเทศ  อาจมีการเลือกตั้งเช่นกัน  อาทิ 
ประเทศเกาหลีเหนือซึ่งท าการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก  แต่เป็นเพียงการบังคับเลือกหรือเป็นเพียงการ
เลือกตั้งเพ่ือการสร้างภาพเท่านั้น  ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตย  จะมีหลักเกณฑ์ที่
ส าคัญดังนี้  (ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร, 2550) 
  1. เป็นการทั่วไป  (In general)  หมายความว่า  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียง  จะเป็น
บุคคลทั่วไปที่มีอายุตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ  ชนชั้นสังคม  หรือ
การศึกษา  เพราะอ านาจอธิปไตยเป็นของทุกคนในสังคม 
  2. เป็นอิสระ  (Free voting)  หมายความว่า  ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  มีอิสระ
อย่างเต็มที่ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครแต่ละคน  โดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ  กดดัน  เพ่ือให้เลือก
ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง 
  3. มีระยะเวลา  (Periodic election)  ต าแหน่งทางการเมืองจะต้องท าการก าหนด
วาระในการด ารงต าแหน่งในการเลือกแต่ละครั้ง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องท าการเลือกตั้ง
ใหม่ทุกๆ  4  ปี  หากไม่มีการยุบสภา  ลาออก  หรือสิ้นสภาพตามกฎหมายอ่ืน  ส่วนสมาชิกวุฒิสภา
จะท าการเลือกตั้งทกุๆ  6  ปี 
  4. การลงคะแนนลับ  (Secret voting)  เพ่ือให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  มีอิสระในการเลือก
ลงคะแนน  จึงต้องจัดการเลือกตั้งแบบลงคะแนนลับ  เช่น  การเข้าไปในคู่หาเลือกตั้งได้ครั้งละ 1 คน 
  5. หนึ่งคนหนึ่งเสียง  (One man one vote)  เพ่ือให้สิทธิของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน  จึงก าหนดให้ทุกคนออกเสียงได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้น 
  6. ความบริสุทธิ์ยุติธรรม  (Fair election)  การเลือกตั้งต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม  ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงหรือ  ติดสินบนแก่เจ้าพนักงาน 
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  1.1 ระบบการเลือกตั้ง 
   ระบบการเลือกตั้งตามปกติจะแบ่งออกเป็น  3  ประเภทคือ 
   1.1.1 ระบบเลือกตั้งตามเสียงข้างมาก คือ ระบบการเลือกตั้งที่ยึดถือตามคะแนน 
เสียงส่วนใหญ่  ซึ่งผู้ที่ได้รับการคะแนนเสียงมากที่สุด ก็จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง 
   1.1.2 ระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วน  คือ  การเลือกตั้งที่ค านึงถึงสัดส่วนของ
ประชาชนผู้ลงคะแนนให้เหมาะสมกับจ านวนของผู้แทน  โดยวิธีนี้จะแบ่งการเลือกตั้งออกเป็นเขต 
และแต่ละเขตจะมีจ านวนผู้แทนตามสัดส่วนของจ านวนประชาชนที่ได้ก าหนดไว้ 
 
  1.2 คุณลักษณะของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของไทย 
   คุณลักษณะของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของไทยนั้น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 – ฉบับแก้ไขปรับปรุง  พ.ศ. 2554  ได้ก าหนดไว้ในมาตรา  99  ว่า  บุคคลผู้มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   1.2.1 มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ   ต้องได้
สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
   1.2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 
   1.2.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 
  1.3 การเลือกตั้งของไทย 
   การเลือกตั้งของไทยในปัจจุบัน  ได้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของสังคมการเมืองและกฎหมาย  ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้ 
   1.3.1 การใช้งบประมาณในการเลือกตั้งที่ค่อนข้างสูง  การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ  กกต.  ที่ผ่านมา 
ใช้งบประมาณรวมกัน  ซึ่งหากนับรวมงบประมาณค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองแต่ละพรรค  ทั้งการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  การจัดแถลงนโยบาย  รวมทั้งการซื้อเสียงหรือติดสินบนอ่ืนๆ  คงเพ่ิมขึ้น
หลายเท่า 
   1.3.2 ความไม่เป็นกลางของสื่อมวลชนและข้าราชการ  จากการเลือกข้างของ
ข้าราชการและสื่อมวลชน  ซึ่งสะท้อนผ่านออกมาโดยใช้สีเสื้อเป็นสัญลักษณ์  เช่น  สีแดง  สีเหลือง   
สีน้ าเงิน  และอ่ืนๆ  ส่งผลให้คนที่มีแนวความคิดเดียวกันให้การสนับสนุนพรรคการเมืองกลุ่มเดียวกัน
โดยไม่ค านึงถึงความถูกผิด  และในขณะเดียวกันก็ท าการต่อต้านฝุายที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามทุก
วิถีทาง  จึงท าให้สังคมไทยเกิดการขัดแย้งอย่างรุนแรง  และส่งผลต่อการเลือกตั้ง 
   1.3.3 การยึดมั่นต่อตัวบุคคล  การตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในระยะหลังนี้ 
มักจะค านึงถึงตัวบุคคลโดยเฉพาะผู้น าหรือผู้มีอิทธิพลของพรรค  มากกว่าการค านึงถึงนโยบายของ
พรรคหรือคุณสมบัติของสมาชิกพรรคคนอ่ืนๆ  โดยสามารถแบ่งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งออกได้เป็น  2  กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้ชื่นชอบ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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และภาคเหนือ  และกลุ่มตรงกันข้ามซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวภาคใต้และกรุงเทพมหานคร  จึงท าให้เกิด
ภูมิภาคนิยมตามมา 
   1.3.4 การทุจริตการเลือกตั้ง  ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง  นับเป็นปัญหาที่เกิด
ควบคู่มากับการเลือกตั้งของไทยมาช้านานทุกยุคทุกสมัย  หรือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ว่าได้  
เนื่องจากผลประโยชน์ภายหลังการชนะการเลือกตั้งที่มีมากมายมหาศาล  จึงท าให้เกิดความกระหายที่
ต้องการเอาชนะและกระตุ้นให้เกิดการทุจริต  ทั้งการซื้อเสียง  การจัดเลี้ยงหัวคะแนน  และรูปแบบ
อ่ืนอีกหลากหลาย  ซึ่งส่งผลให้วิธีการเลือกตั้งไม่สามารถเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด  ในการท าหน้าที่ใน
ฐานะตัวแทนของประชาชน 
 
 2. การออกเสียงประชามติ  (Referendum) 
  การออกเสียงประชามติ  เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่ง
รัฐบาลจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงของประชาชน  เพ่ือให้ความเห็นชอบสนับสนุน  หรือคัดค้านต่อ
ประเด็นปัญหารัฐธรรมนูญกฎหมาย  หรือนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลที่ยากต่อการตัดสินใจ  และอาจ
ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมหรือเสถียรภาพของรัฐบาล  เช่น  การท าประชามติของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในแคว้นไคเมีย  ในการเลือกอนาคตของตนเองว่าจะยังคงรวมประเทศเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
ยูเครน  หรือกลับมารวมอยู่กับประเทศรัสเซียอย่างเช่นในอดีต ซึ่งการท าประชามตินี้จะเป็นการ
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจของรัฐบาล  แต่จะเป็นเพียงการน าผลจากการตัดสินใจของประชาชนมา
ด าเนินการต่อไป 
 
 3. ประชาพิจารณ์  (Public hearing) 
  ประชาพิจารณ์เป็นกระบวนการทางการเมืองที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคดิเห็นที่มีต่อโครงการบางโครงการที่รัฐบาลมีแผนที่จะปฏิบัติการ  ซึ่งโครงการอาจส่งผลกระทบ
ต่อกาด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องจัดให้มีการท าประชาพิจารณ์เพ่ือลดการ
ต่อต้าน  และปัญหาที่ไม่นอกเหนือความคาดหมายได้ 
  ซึ่งการท าประชาพิจารณ์นั้นแตกต่างจากการท าประชามติ  คือ  ประชาพิจารณ์เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละคนที่เข้าร่วมประชุม  หารือ  ได้แสดงความคิดเห็น  แต่จะไม่มีการลง
มติที่จะเป็นการผูกพันในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งรัฐจะเพียงแต่น าความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ี  เพ่ือประกอบการตัดสินใจเท่านั้นเอง 
 
 4. มติมหาชน  (Public opinion) 
  การแสดงประชามติหรือมติมหาชน  เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยประชาชนซึ่งเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างชอบด้วยกฎหมาย  และได้รับการรับรองจากรัฐบาล  นอกจากนี้ยังเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
  มติมหาชนได้ถือก าเนิดข้ึนที่ประเทศฝรั่งเศส  ตามแนวความคิดของรุสโซ (Rousseau) 
ซึ่งเป็นปรัชญาเมธีการเมืองสมัยใหม่  โดยรุสโซได้มีความเห็นว่าสอดคล้องกับ ล็อค (Lock) ว่า รัฐบาล
ผู้ซึ่งได้รับอ านาจในการท าหน้าที่ปกครองจากประชาชน  หากปฏิบัติตนที่ขัดต่อเจตจ านงทั่วไปของ
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ประชาชน  หรือออกนอกลู่นอกทาง  ประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจก็สามารถแสดงการต่อต้าน
หรือไม่พอใจต่อการกระท านั้นได้โดยการแสดงมติมหาชน  ซึ่งต่างจากการแสดงประชามติและประชา
พิจารณ์  คือการแสดงมติมหาชนจะเกิดขึ้นภายหลังจากรัฐได้เสนอนโยบายหรือโครงการสาธารณะ
ออกมาแล้ว  ซ่ึงการแสดงมติมหาชนของประชาชนอย่างถูกต้องเที่ยงตรง  ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  
เหล่านี้ 
  4.1 ประชาชนต้องได้รับข้อมูลหลายๆ  ด้าน  ทั้งจากผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้าน  และ
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมา 
  4.2 ประชาชนต้องมีอิสระในการตัดสินใจ  โดยไม่ถูกบังคับข่มขู่   หรือเสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ 
 
 5. ประชาสังคม  (Civil society) 
  ประชาสังคมบางครั้งอาจใช้ค าอ่ืนๆ  ที่มีความหมายเดียวกันแทน  ดังที่ปรากฏในงาน
เขียนของธีรยุทธ  บุญมี  เช่น ภาคสาธารณะ (Public sphere) ประชาสังคม (Communitarianism) 
ขบวนการเคลื่อนไหวสังคมใหม่  (New Social Movements- NSM)  ชุมชนนิยม  ประชาสังคม 
(Communitarianism)  และกระบวนการนิเวศวิทยา (Ecology movement) เป็นต้น แต่ถึงแม้จะใช้
ค าเรียกท่ีแตกต่างกัน  แต่ก็สามารถอนุมานได้ว่า  ประชาสังคมหมายถึง  สังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการเคลื่อนไหว  มีความตื่นตัวในกิจการสาธารณะในระดับต่างๆ  ทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติ  ซึ่ง
เป็นการเคลื่อนไหวอย่างเอาจริงเอาจังและเข้มข้น  ไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบปัจเจกชน  แต่มีลักษณะ
ของการสร้างเครือข่าย  ทั้งนี้การเคลื่อนไหวนั้น  จะต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน (อ้างจาก ณัชชาภัทร 
อุ่นตรงจิตร, 2550 : 188)  ส่วน  อเนก  เหล่าธรรมทัศน์  ให้ความเห็นว่า  ประชาคม  คือ  เครือข่าย 
กลุ่ม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  สถาบัน  และชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างรัฐ  
กับปัจเจกชน  (อ้างจาก  ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร, 2550) 
  แต่อย่างไรก็ตาม  ในความเข้าใจของคนทั่วไปอาจมองว่า  ประชาสังคมเป็นกิจกรรม
ทางการเมืองเพ่ือทัดทานหรือคานอ านาจกับรัฐ  ซึ่งเป็นผู้กุมอ านาจและความรุนแรงเอาไว้  จึงเหมือน
สรุปได้ว่า  ประชาสังคมต้องขัดแย้งกับรัฐ  ปริมณฑลสาธารณะจึงเป็นทั้งกิจกรรม  เวที  หรือพ้ืนที่เปิด
ส่วนกลางร่วมของฝุายต่างๆ  โดยเฉพาะภาคสังคมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอประเด็น  ก าหนด
วาระ  และสร้างประชามติเพ่ือกดดันรัฐ  ให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  (ธีรยุทธ บุญมี, 
2547) 
  5.1 ประวัติความเป็นมาของการประชาสังคม 
   การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายอย่างได้ถือก าเนิดที่ยุโรป  โดยเฉพาะในช่วง
ศตวรรษที่  15-17  ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เกิดการก่อตัวทางการเมืองแบบใหม่  สังคมแบบใหม่  และ
วัฒนธรรมแบบใหม่  ดังนี้  (ธีรยุทธ  บุญม,ี 2547) 
   5.1.1 เกิดการก่อตัวของสังคมชนชั้นกฎมพี  (ชนชั้นกลาง  ชาวเมือง  พ่อค้า 
นักการเงิน  และปัญญาชน)  อันเนื่องมาจากการเติบโตของการเกษตร  หัตถอุตสาหกรรม  และ
การค้าในยุโรป  ซึ่งส่งผลให้ชนชั้นกลางได้ขยายจ านวนและมีฐานะความมั่งคั่งเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้ชนชั้น
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กลางมีอ านาจต่อรองทางการเมืองเพ่ิมขึ้น  สามารถคานดุลอ านาจกับกลุ่มอ านาจเดิม  เนื่องจากเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินในการท าสงครามของกษัตริย์และเหล่าขุนนาง 
   5.1.2 เกิดพ้ืนที่สาธารณะในการท ากิจกรรมของการรวมกลุ่มต่างๆ  เช่น  ห้อง
โถงรับแขกในบ้านบุคคลมีฐานะ  ร้านตัดผม  ร้านกาแฟ  ชมรม  หรือสโมสรที่ตั้งขึ้น  และได้ขยาย
ใหญ่โตออกจนกลายเป็นเมืองขึ้น 
   5.1.3 การรวมกลุ่มที่มีเปูาหมายทางการเมือง  ซึ่งแตกต่างจากการรวมกลุ่ม
แบบเดิมที่เป็นแบบงานเลี้ยง  เทศกาล  หรือพิธีกรรมทางศาสนา 
   5.1.4 การเกิดพฤติกรรม  ความเป็นวัฒนะ  หรือความเป็นอารยะในด้านต่างๆ 
เช่น  การอ่าน  การเขียน  มารยาททางสังคม  สถาปัตยกรรม  ความรัก  ความเป็นส่วนตัว  หรือ
แม้กระทั่งการออกกฎระเบียบของตนได้ 
  การก่อตัวทางสังคมการเมืองแบบใหม่นี้  ได้มีผู้ที่มีอิทธิพลในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมือง  หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการแย่งชิงอ านาจ  ทรัพยากร  ผลประโยชน์  ความเชื่อ  วาทกรรมบน
พ้ืนที่สาธารณะนี้  ประกอบด้วย 
  1. รัฐ – รัฐชาติสมัยใหม่หรือภาคการเมือง 
  2. ภาคสังคม  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของชนชั้นกลาง  หรือกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ  ที่
ร่วมกันสร้างประเด็น  หรือความคิดสาธารณะ  สร้างมาตรฐาน  วัฒนธรรมใหม่แก่สังคม  โดยแย่งชิง
หน้าที่นี้จากกษัตริย์  ขุนนาง  และผู้น าศาสนา 
  3. ภาคธุรกิจหรือตลาด ที่ท าห้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการต่อผู้บริโภค 
  4. ภาคบุคคลหรือครอบครัว 
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รูปที่  5.3  การเมืองภาคประชาชน ในโครงสร้างสังคมในระดับมโนทัศน์เชิงสังคมวิทยา 
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  ต่อมาในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่  19-20  แนวคิดการประชาสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป  
เนื่องจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ซึ่งส่งผลให้แรงงานประสบกับความทุกข์ยากล าบาก  ถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายทุน  จนท าให้เกิดจลาจลรุกฮือประท้วงขึ้นทั่วทั้งทวีปยุโรป  จึงท าให้เกิดแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยการเกิดรัฐสวัสดิการขึ้น  ส่วนการมีร่วมแบบเดิม  เช่น  การอ่าน  
การเขียน  การเข้าสังคม  รวมทั้งศิลปะ  หรือสุนทรียะ  ก็ถูกจ ากัดขอบเขตแคบลงเฉพาะกลุ่มนายทุน
หรือกลุ่มชนชั้นกลาง  ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะเน้นความสนใจไปที่การปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย  การ
ขยายสิทธิของประชาชน  การน าอัตราภาษีแบบก้าวหน้ามาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ตาม
แนวคิดของ  เจอเรมี เบนธัม และ จอห์น สจ๊วต มิลล์ (Jeremy Bentham  and  John Stuart Mill)  
ซึ่งการขยายบทบาทของรัฐในรูปแบบรัฐสวัสดิการนี้  ด้านหนึ่งมองว่าเป็นการแทรกแซงความเป็น
อิสระของสังคมโดยภาครัฐ  แต่อีกด้านหนึ่งกลับมองว่า  เป็นการขยายสิทธิเสรีภาพด้านต่างของภาค
สังคมหรือประชาสังคมมากข้ึน 
  ส่วนการประชาสังคมใหม่ได้ถือก าเนิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  เป็นต้นมา 
โดยการประชาสังคมได้พัฒนารูปแบบสู่องค์กรระดับโลกมากขึ้น   เช่น  องค์การสหประชาชาติ 
United Nation – UN  ธนาคารโลก  (World Bank)  องค์การอนามัยโลก  (WHO) Unicef  เป็นต้น 

 
 6. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  สามารถกระท าได้หลากหลายวิธีตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากหรือน้อย  ย่อมขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายด้าน  เช่น 
  6.1 ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง  (Political Culture)  ซึ่ง อัลมอนด์และเวอร์บา
(Almond and Verba)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  เป็นกิจกรรมหรือแบบอย่างของทัศนคติ  ที่บุคคลมี
ต่อการเมือง  และได้แบ่งประเภทของบุคคลที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองออกเป็น  3  ประเภทดังนี้ 
(อ้างจาก  จิรโชค  วีระสย  สุรพล  ราชภัณฑารักษ์  และสุรพันธ์  ทับสุวรรณ, 2551) 
   6.1.1 ประเภทที่มีความสนใจทางการเมืองเพียงน้อยนิด  (Parochial)  ซึ่งกลุ่มนี้
จะมีแนวความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับการเมือง  กล่าวคือ  คนกลุ่มนี้มักไม่มีความรู้หรือมักไม่สนใจต่อ
การเมือง  เช่น  ไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ขนาดพ้ืนที่  หรือทรัพยากรของประเทศของตน 
นอกจากนี้ยังไม่มีความเห็นต่อตัวผู้น าและนโยบายของรัฐบาลของตน 
   6.1.2 ประเภทผู้ด ารงชีวิตเป็นไพร่ฟูา (Subject) คนกลุ่มนี้จะมีทัศนคติต่อการเมือง 
ที่ดีข้ึน  รู้จักสนใจต่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากขึ้น  แต่ยังไม่ถึงกับเกิดความกระตือรือร้นทางการ
เมือง 
   6.1.3 ประเภทที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง  (Participant)  ลักษณะ
ของคนกลุ่มนี้คือ  มีความรู้เกี่ยวกับประเทศของตนเป็นอย่างดี  เช่น  ประวัติศาสตร์  สภาพภูมิศาสตร์ 
และทรัพยากร  รวมทั้งรู้เกี่ยวกับผู้น าประเทศ  นโยบายทางการเมือง  ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพส่วน
บุคคล  ซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม  และด าเนินกิจกรรมทางการเมืองบางอย่าง 
เป็นต้น 
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วัฒนธรรมทางการเมือง 
แบบคับแคบ 

Parochial Culture 
 

วัฒนธรรมทางการเมือง 
Civic Culture 

 

วัฒนธรรมทางการเมือง 
แบบมีส่วนร่วม 

Participant Culture 
 

วัฒนธรรมทางการเมือง 
แบบไพร่  า 

Subject Culture 
 

ระบอบประชาธิปไตย 
ที่มีเสถียรภาพ 

Stable Democracy 
 

 
 

รูปที่  5.4  ตัวแบบวัฒนธรรมทางการเมือง (Civic Culture) 
ของอัลมอลและเวอร์บา (Almond and Verba) 

 

  6.2 ชนชั้นทางสังคม  (Social Class)  จะมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและ
อาชีพ  เนื่องจากการมีระดับการศึกษาในระดับขั้นที่สูงก็จะท าให้มีความรู้  ความสามารถในการเลือก
ประกอบอาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่สูง  และท าให้มีสถานภาพทางสังคมที่ดีกว่าคนที่มีการศึกษาและ
รายได้ต่ า  นอกจากนี้  จากการศึกษายังพบว่ากลุ่มคนชั้นกลางมักมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่ากลุ่ม
ชนชั้นล่าง  เช่น  เกษตรกรหรือกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั่วไป  เนื่องจากกลุ่มชนชั้นกลางมีโอกาสในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าและมีความรู้ทางการเมืองมากว่านั้นเอง 
   นอกจากนี้  ระดับชนชั้นทางสังคมยังสมารถคาดการณ์ถึงความโน้มเอียงทาง
การเมืองได้  เช่น  จากการศึกษาระดับชนชั้นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนอเมริกันพบว่า 
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  (Worker  class)  มีแนวโน้มในการลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดรโมแครท 
(Democratic party)  ส่วนคนทีมีระดับชนชั้นทางสังคมที่สูงกว่า  จะมีแนวโน้มในการลงคะแนน
ให้กับพรรครีพับริกัน  (Republican)  ยิ่งกว่านั้นยังพบว่า  ในกลุ่มคนจนจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยม
มากกว่าชนชั้นกลาง  เช่น  ความเชื่อทางศาสนา  หรือประเด็นทางสังคม  แต่อย่างไรก็ตาม  จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มคนผู้ใช้แรงงานจะให้ความสนใจต่อนโยบายของรัฐที่ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
มากกว่า  เช่น  การควบคุมอาวุธปืน  (Gun control)  จริยธรรม  (การท าแท้ง  สิทธิของกลุ่มผู้รักร่วม
เพศ  (Morality- abortion, gay rights)  หรือผู้น าในสงคราม  (Leadership in war) (Roskin et 
al., 2010) 
  6.3 ระดับการศึกษา  (Education Level)  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองซึ่งจากการศึกษาของ  Magstadt  (อ้างจาก  บูฆอรี  ยีหมะ, 2550)  พบว่ากลุ่มคนที่มี
ส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่วิธีที่เป็นพ้ืนฐานที่สุด  เช่น  การเลือกตั้งจนกระทั่งวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้น  
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เช่น  การเข้าร่วมประชุมอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง  มักเป็นคนที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าคนที่มีระดับการศึกษาต่ า 
   นอกจากนี้  จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับการศึกษาที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของคนอเมริกัน  พบว่า  คนที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  มักจะเป็นคนที่มีใจ
กว้าง  (Tolerant)  ใส่ใจต่อหน้าที่พลเมือง  (Civil rights)  และยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง 
(Viewpoint)  มากกว่าคนชั้นล่างของสังคม  (Roskin et al., 2010) 
  6.4 อายุ  (Age)  ส าหรับประเด็นเรื่องอายุนั้น  มี  2  ทฤษฎีที่กล่าวว่าอายุมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  คือ  ทฤษฎีที่ว่าด้วยรูปแบบในการด ารงชีวิต  (Life cycle)  และทฤษฎี
ช่วงอายุ  (Generation)  ซึ่งทฤษฎีแรกได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  เนื่องจากพบว่าเมื่อคนมี
อายุเปลี่ยนไปก็จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย  กล่าวคือคนที่มีอายุในวัยหนุ่มสาวมักจะ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน  หรือแสดงออกในลักษณะความรุนแรงทางการเมือง
(Radical)  แต่ในขณะที่คนที่มีอายุมากขึ้นกลับไม่ชอบความรุนแรง  (Moderate) หรือมีแนวความคิด
แบบอนุรักษ์นิยม  (Conservative)  ซึ่งส่งผลต่อการเลือกตั้งของอเมริกาโดยคนหนุ่มสาวอเมริกัน 
ตัดสินใจลงคะแนนให้กับโอบามา (Obama) ที่เป็นพวกหัวก้าวหน้ามากกว่า (Mittromny) ที่มีลักษณะ
อนุรักษ์นิยม 
 
 

สรุป 
 

 พรรคการเมือง ถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญ ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เพราะพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนในการท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หรือ
จัดสรรประโยชน์แก่สังคม ส่วนการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองนั้น ได้มีทฤษฏีหลายทฤษฏีได้อธิบายถึง
ที่มาของพรรคการเมือง เช่น ทฤษฏีจิตวิทยา เศรษฐกิจและสังคม รัฐสภา สถาบัน ประวัติศาสตร์และ
สถานการณ์และพัฒนาการ 
 ส าหรับการเกิดข้ึนของพรรคการเมืองไทยนั้น นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ได้ให้ทัศนะว่า 
เกิดขึ้นมาจากการรวมกลุ่มกัน ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีแนวความคิดคล้ายกัน การ
เลื่อมใสศรัทธาผู้น าคนเดียวกัน หรือการรวมกลุ่มกันภายหลังการเกิดวิกฤตทางการเมือง ส่วนการ
เกิดขึ้นของพรรคการเมืองในต่างประเทศนั้น มีเหตุผลที่แตกต่างกันไป เช่น พรรคอนุรักษ์นิยมของ
อังกฤษ มีต้นก าเนิดมาจากบรรดาเหล่าขุนนาง พรรคราฟาของตุรกีเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาว
มุสลิมที่เคร่งครัดในศาสนา หรือพรรคกรีนของเนเธอร์แลนด์และยุโรปที่เกิดจากการรวมตัวกันเพ่ือ
อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น แต่ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะมีที่มาที่แตกต่างกัน แต่พรรค
การเมืองทุกพรรคจะต้องท าหนาที่เหมือนกันดังนี้คือ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนและรัฐบาล 
ท าหน้าที่ในการรวบรวมผลประโยชน์ บูรณาการระบบการเมือง การเป็นสังคมการเมือง การระดมคน
สู่การเลือกตั้ง และเป็นองค์การของรัฐบาล 
 ส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น สามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น การ
เลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การท าประชาพิจารณ์ มติมหาชน และการประชาสังคม เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบทที่  5 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 
1. พรรคการเมืองหมายถึงอะไร 
2. จงอธิบายถึงการเกิดข้ึนของพรรคการเมืองตามทฤษฏีต่างๆ 
3. จงอธิบายถึงการก าเนิดขึ้นของพรรคการเมืองไทย ว่ามีลักษณะการเกิดขึ้นอย่างไร 
4. จงอธิบายถึงการเกิดข้ึนของพรรคการเมืองยุคใหม่ ว่าประกอบไปด้วยกี่ช่วง อย่างไร 
5. อยากทราบว่าองค์ประกอบของพรรคการเมืองมีอะไรบ้าง 
6. จงอธิบายถึงหน้าที่ของพรรคการเมืองว่าท าหน้าที่อะไรบ้าง 
7. พรรคการเมืองแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
8. อยากทราบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการล่มสลายของพรรคการเมืองมีอะไรบ้าง 
9. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สามารถท าได้โดยวิธีใดบ้าง อย่างไร 
10. อยากทราบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีอะไรบ้าง 
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บทท่ี  6 
ลัทธิและอดุมการณ์ทางการเมือง 

(Political Doctrine and Political Ideology) 
 
 

ลัทธิการเมือง  (Political Doctrine) 
 
  ลัทธิการเมือง เป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน (Latin) ว่า Doctrina หรือบางที่
อาจมาจากภาษาสันสกฤต (Sanskrit) ว่า Dukrn ซึ่งหมายถึงความเชื่อ (Beliefs)  หรือใจความส าคัญ
ของเนื้อเรื่องหรือหลักการในการสอน  เช่น  เนื้อหาค าสอนทางศาสนา  (Religious principle)  
หลักการของกฎหมาย  (Principle of law)  โดยเฉพาะกฎหมายแบบจารีตประเพณี  (Common 
law tradition) นอกจากนี้ ยังรวมถึงนโยบาย การได้มาซึ่งสิทธิ อ านาจในการบริหารจัดการในสังคม 
ซึ่ง เบอร์นาด คริก (Bernard Crick) ได้เสนอว่า ลัทธิทางการเมือง Refers to a coherent sum of 
assertions regarding what a particular topic should be  เช่น  เสรีนิยม  อนุรักษ์นิยม  และ
สังคมนิยม  เป็นต้น (อ้างจาก Sandru, 2014) นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ได้อธิบายถึงลัทธิทางการเมืองดังนี้ 
 จรูญ สุภาพ ได้ให้ค าจ ากัดความของลัทธิการเมืองไว้ว่า เป็นแนวความคิดทางการเมือง โดย
มุ่งอธิบายถึงสาระส าคัญของระบบการเมือง ได้แก่ อ านาจทางการเมืองและอ านาจรัฐ เช่น ขอบเขต 
ที่มา ที่ตั้งของอ านาจ และความเกี่ยวพันระหว่างองค์การ หรือหน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐกับบุคคล ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบแห่งรัฐนั้น ตลอดถึงผลประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบุคคล ซึ่งรวมกันขึ้นเป็น
สังคมหรือชุมชน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลัทธิการเมืองมักมีสาระส าคัญดังนี้ (อ้างจาก สุพจน์ บุญวิเศษ , 
2551) 
 1. มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางของระบบการเมือง 
 2. จะต้องมีการก าหนดขอบเขตอ านาจรัฐ ว่าควรมีอ านาจมากน้อยแค่ไหน 
 3. หน่วยงานใดควรเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ 
 4. อ านาจทางการเมืองหรืออ านาจรัฐได้มาจากแหล่งใด 
 5. ควรมีการก าหนดลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจรัฐกับสมาชิกของรัฐ 
 6. สถานภาพของประชาชน ควรมีบทบาททางการเมืองการปกครองในรูปแบบใด 
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ความเป็นมาของลัทธิการเมือง 
 
 ลัทธิการเมืองมีที่มาหรือจุดก าเนิดมาจากหลายเหตุผล ดังนี้   (อ้างจาก  สุพจน์ บุญวิเศษ, 
2551) 
 1. เกิดจากแนวความคิดทางการเมือง (Political Thoughts) ซึ่งเป็นความคิดความเข้าใจ
ของมนุษย์ที่มีต่อการเมือง โดยลัทธิทางการเมืองส่วนใหญ่มักเกิดจากบุคคลผู้มีความรู้ มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมของ
มนุษย์ เช่น รูปแบบการปกครอง การใช้อ านาจ ที่เหมาะสมกับการให้บริการแก่สังคม 
 2. เกิดจากปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) คือ การแสวงหารูปแบบชีวิตที่ดี 
การด าเนินชีวิตที่ควรจะเป็น ค่านิยมที่ดี ตลอดจนสถาบันทางสังคมที่ดีในการปกครอง  โดยปรัชญา
การเมืองจะมีลักษณะของการใช้จินตนาการจึงไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์   ซึ่งปรัชญาการเมืองมี
แหล่งก าเนิดที่นครรัฐเอเธนส์ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบบอภิสิทธิ์ชนธิปไตย 
(Aristocracy) มาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยโบราณ (Demokratia) 
 3. เกิดจากทฤษฏีการเมือง (Political Theory) ซึ่งทฤษฏีการเมืองนั้นเป็นสาขาวิชา
เก่าแก่ดั้งเดิมพอๆกับวิชารัฐศาสตร์ โดยเริ่มเกิดขึ้นราวทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้มีการน า
หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ 
 ทฤษฏีการเมือง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองและการเข้าใจในสิ่งต่างๆ หรือเป็นมุมมองทาง
การเมือง ซึ่งการรับรู้และการเข้าใจ จะผันแปรไปตามลักษณะเฉพาะของผู้มองและสถานการณ์ที่
แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ทฤษฏีการเมืองจะมีความชัดเจนและแน่นอนกว่าปรัชญาการเมือง 
เนื่องจากมีการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการศึกษาค้นคว้า แต่อาจไม่สมบูรณ์เท่าวิทยาศาสตร์ 
 
 

อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) 
 
 อุดมการณ์ทางการเมือง เป็นค าที่เริ่มใช้ในภาษาอังกฤษ เมื่อประมาณ 200 กว่าปี หรือในปี 
ค.ศ. 1796 ซึ่งตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่า Ideologie โดยการบัญญัติขึ้นของนักปรัชญาชื่อ อังทอยน์ เดส
ทู เดอ เทรซี (Antoine Destutt de Tracy)  (อ้างจาก จิรโชค วีระสย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, และ 
สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์, 2551) 
 โดยอุดมการณ์ทางการเมือง จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบในการปกครอง หลักการ
ปกครอง และรูปแบบในการด าเนินชีวิตของคนทั่วไป และอุดมการณ์ยังเป็นเป้าหมายของการ
ด าเนินการทางการเมือง ซึ่งอุดมการณ์ มักถูกน ามาใช้ในกระบวนการทางการเมือง เพ่ือแสวงหา
ความชอบธรรม ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถท าง่ายและประหยัด นอกจากนี้ยังได้รับการประสบผลส าเร็จ
เป็นอย่างมาก โดยการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองจะใช้วิธีการต่างๆ เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ฟัง เพ่ือต้องการให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง (Build political 
movements) ตลอดจนการหวังผลในการชนะการเลือกตั้ง ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองมักเกิดมาจาก
นักทฤษฏีทางการเมือง เช่น เสรีนิยมดั้งเดิม (Classic liberalism) เกิดมาจากทฤษฏีของ จอห์น ล็อค 
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(John  Locke)  ในศตวรรษที่  17  ผู้ที่มีความเห็นในสิทธิส่วนบุคคล  ส่วนลัทธิคอมมิวนิตส์ 
(Communism) เกิดจากทฤษฏีของเฮเกล (G. W. F. Hegel) นักปรัชญาชาวเยอรมัน ผู้ที่เน้นทุกด้าน
ของสังคม เช่น ศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม การเมือง กฎหมาย เป็นต้น 
 ส่วนค าจ ากัดความของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายไว้ดังนี้ 
 แอนโทนี ดาวน์ส (Anthony Downs) กล่าวว่า อุดมการณ์หมายถึง กริยา ถ้อยค า 
ภาพพจน์ของสังคมท่ีดี และส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวิถีทางในการก่อสร้างสังคม (อ้างจาก Roskin et al., 
2010) 
 คาร์ล มาร์ก (Karl Marx) ได้อธิบายว่า อุดมการณ์ คือความคิด ความเชื่อ หรือ จิตส านึก
แบบผิดๆ (False Consciousness) อันเกิดจากการแบ่งชนชั้นในสังคม จึงท าให้ไม่เข้าใจความเป็น
จริงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึน (Skidmore, 1993) 
 ริชาร์ด สเตอร์ลิง (Richard W. Sterling) ได้ให้ความหมายของอุดมการณ์ว่า เป็นความคิด
ที่เก่ียวกับหลายๆเรื่อง และมีเป้าหมายต่างๆดังนี้ (อ้างจาก จิรโชค วีระสย และคณะ, 2554) 
 1. ให้ความหมายแก่อดีต 
 2. ให้ค าอธิบายเรื่องราวในปัจจุบัน 
 3. ให้ค าท านายเกี่ยวกับอนาคต 
 ซึ่งอุดมการณ์เป็นการให้ความคิดเห็นเชิงวินิจฉัย (Value-judgments) คือการแสดงออก
ซึ่งทัศนะว่าอะไรดี หรือไม่ดี ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน และเสนอแนะเชิงก ากับว่าจะต้องคิ ดอย่างไร 
ท าอย่างไรในปัจจุบันเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคตตามท่ีต้องการ 
 ชัยอนันต์ สมุทวนิช ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับอุดมการณ์ว่า อุดมการณ์เป็นเรื่องของความเชื่อ 
(Belief) ซึ่งไม่จ าเป็นว่าความเชื่อนั้นจะถูกต้องด้วยหลักเหตุผลหรือไม่ หรือสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงเสมอไป นอกจากนี้ ความเชื่อโดยทั่วอาจมีลักษณะหรือไม่มีลักษณะเป็นอุดมการณ์ก็ได้ ซึ่ง
ความเชื่อที่เป็นอุดมการณ์ จะมีลักษณะดังนี้ (อ้างจาก บูฆอรี ยีหมะ, 2550) 
 1. ความเชื่อนั้นได้รับการยอมรับร่วมกันในกลุ่มชน 
 2. ความเชื่อนั้นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่มีความส าคัญต่อกลุ่มชน เช่น หลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินชีวิต 
 3. ความเชื่อนั้นจะต้องเป็นความเชื่อที่คนเห็น เข้าหา และใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดการประพฤติ ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและในหลายโอกาส 
 4. ความเชื่อนั้นจะต้องมีส่วนช่วยยึดเหนี่ยวคนในกลุ่มไว้ด้วยกัน หรืช่วยสนับสนุนหรือให้
คนน ามาใช้เป็นข้ออ้างถึงในการท ากิจการต่างๆ 
 นอกจากนี้ ชัยอนันต์ สมุทวณิช ยังได้กล่าวในเชิงสรุปว่า อุดมการณ์โดยทั่วไป มักมี
วัตถุประสงค์ 3 ข้อดังต่อไปนี้ (อ้างจาก บูฆอรี ยีหมะ, 2550) 
 1. เพ่ือธ ารงรักษาระบบและสภาพการณ์เดิมของสังคมไว้ 
 2. เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวระบบและการจัดระเบียบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง 
 3. เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพการณ์ใหม่ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
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 ส่วนความแตกต่างระหว่างค าว่าลัทธิการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองนั้น  อารีน่า 
มองกีเออร์ ปีบปีดี (Alina Mungiu Pippidi) ได้ให้ความเห็นว่า ค าว่าลัทธิทางการเมือง เป็นค าที่มี
ความหมายเฉพาะเจาะจง (more specific nature) และ หมายถึง การกระท ากิจกรรมที่แคบกว่า
อุดมการณ์ทางการเมืองที่มีความหมายทั่วๆ  ไป (More general) (อ้างจาก Sandru, 2014) 
 
 

หน้าที่และประโยชน์ของอุดมการณ์ 
 
 อุดมการณ์ มีหน้าที่และประโยชน์ต่อสังคมการเมืองหลายประการ ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังนี้ (อ้างจาก จิรโชค วีระสย และคณะ, 2554) 
 1. อุดมการณ์ช่วยท าให้เกิดความชอบธรรม (Legitimize) ในระบบการปกครอง เช่น การ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จะมีความเชื่อในอุดมการณ์ แบบเทวสิทธิ์ ซึ่งกษัตริ ย์จะมีฐานะ
เป็นเทวราชา ทุกคนต้องให้ความเคารพ ซึ่งความเชื่อตามอุดมการณ์นี้ เป็นส่วนช่วยท าให้บ้านเมือง
เกิดความสงบสุข ส่วนในยุคอุดมการณ์ประชาธิปไตย ประชาชนก็มีความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 
 2. อุดมการณ์ช่วยท าให้เกิดความชอบธรรมในการเรียกร้องหรือปกป้องผลประโยชน์ของ
กลุ่มต่างๆในสังคม ซึ่งคนบางกลุ่มชอบที่จะให้ปัจเจกชนมีบทบาทมากโดยที่รัฐบาลมีบทบาทน้อย เช่น 
กลุ่มเสรีนิยมแบบเก่า (Classical Liberalism) และ บางกลุ่มมีความต้องการเป็นอิสระอย่างเต็มที่ 
จนกระท่ังไม่ให้มีองค์การทางการเมืองเลย เช่น กลุ่มอุดมการณ์ อรัฐนิยม (Anarchism) 
 3. อุดมการณ์ที่ช่วยให้ล้มเลิกความชอบธรรมของระบบการเมือง ซึ่งอุดมการณ์นี้มี
ประโยชน์ทั้งในแง่บวกและลบ เช่น สามารถบ่อนท าลายระบบการเมืองการปกครองที่มีอยู่เดิมได้ 
ตัวอย่างเช่น อุดมการณ์ชาตินิยม (Nationalism) สามารถท าลายหรือป้องกันระบบจักรวรรดินิยม 
(Imperialism) ลงได ้
 นอกจากนี้ อุดมการณ์คอมมิวนิตส์ ยังท าให้รัสเซียเปลี่ยนระบบการปกครองแบบกษัตริย์ 
โดยมีพระเจ้าซาร์ (Czar) เป็นประมุข มาเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิตส์ โดยการน าของเลนิน และ
ยังได้ขยายไปยังประเทศจีนโดยเหมาเจ๋อตุง เป็นต้น 
 
 

อุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ 
 
 อุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญและมีบทบาทต่อระบบการเมืองการปกครองของโลก 
นับตั้งแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบันมีดังนี้ (Roskin et al, 2010) 
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 1. เสรีนิยมดั้งเดิม (Classic Liberalism) 
  เสรีนิยมดั้งเดิม มีรากฐานมาจากค าว่า  Liber  ซึ่งเป็นภาษาลาติน  (Latin)  และมี
ความหมายว่า Free โดย หมายถึง การที่สังคมควรปลอดจากการแทรกแซงจากรัฐบาลเท่าที่จะเป็นไป
ได้ โดยบริบทนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Thomas Jefferson ว่า “รัฐบาลที่ดีคือ รัฐบาลที่ท าการ
บริหารจัดการน้อยที่สุด” (The government is best that government lest) และ “คนอเมริกัน
ต้องการอุดมการณ์เสรีนิยมดั้งเดิม เหมือนดังเป็ดที่ต้องการน้ า” (Americans took to Classic 
Liberalism like a duck takes to water) (Roskin et al 2010, 42) ซึ่ง หมายถึง “เสรีนิยม” เป็น
อุดมการณ์ทางการเมืองที่เน้นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยการจ ากัดขอบเขตการใช้
อ านาจรัฐ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่าอุดมการณ์เสรีนิยมเป็นพื้นฐานของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และเป็นพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งอุดมการณ์เสรีนิยมนี้ ได้เริ่มก่อตัว
ขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ระบบฟิวดัลหรือระบบอภิสิทธิ์ของเหล่าขุนนางก าลังล่ม
สลายลง และเกิดสังคมใหม่ ซึ่งให้ความสนใจต่อระบบทุน ในฐานะที่เป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต 
นอกจากนี้ อุดมการณ์เสรีนิยมในระยะเริ่มแรก ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือการต่อต้านอ านาจของกษัตริย์
และเหล่าขุนนางอีกด้วย 
  ต่อมา ในศตวรรษที่ 19 ก็ได้เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง 
(Industrial revolution and Urbanization) ขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการปฏิวัติได้มีการ
สนับสนุนสิทธิพลเมือง (Civil liberties) เช่น การให้สิทธิในทรัพย์สินของเอกชน (Private property 
rights) และเชื่อในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งสนับสนุนให้เอกชนมีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
และปัจจัยในการผลิตทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีอิสระในการเลือกด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เอง 
โดยที่รัฐจะไม่เข้าแทรกแซงหรือ ถูกจ ากัดอ านาจ (Limited government) ต่อระบบธุรกิจของเอกชน 
(Laissez-faire economic liberalism) ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย (Rule of Law) ซึ่งเป็น
แนวคิดของ อดัม สมิท ที่ปรากฏในผลงานของเขาชื่อ “The Wealth of Nations” ซึ่งมีใจความว่า 
ความมั่งค่ังของชาติแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดจากการสะสมทองค าหรือเงินตรา อย่างที่ชาติต่างๆได้กระท า
กันอยู่ เพราะทองค าหรือเงินตราเป็นเพียงเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสินค้า แต่ความมั่งคั่งของชาติที่
แท้จริง มาจากการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ที่เปิดโอกาสให้แก่ปัจเจกชนในการผลิตสินค้าและท า
การเปลี่ยนได้อย่างเสรี  (Hudelson, 1999: Dickerson et al 2009: Bronfenbrenner, 1955) 
  อุดมการณ์แบบเสรีนิยมดั้งเดิมนี้ ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักปรัชญาในยุค
ปลายศตวรรษที่ 18 ของยุโรปหลายท่าน เช่น อดัม สมิท (Adam Smith) จอห์น ล็อค (John Locke) 
ฌอง แบ็บติส เซ (Jean-Baptiste Say) โธมัส มันธัส (Thomas Malthus) และ (David Ricardo) ซึ่ง
นักทฤษฏีเหล่านี้ มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันกับ (Thomas Hobbes) ที่เชื่อว่ารัฐบาลถูกสร้าง
ขึ้นมาโดยปัจเจกชน ในการที่จะปกป้องพวกเขาจากปัญหาต่างๆ และบุคคลควรมีอิสระในการได้รับ
ประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา โดยปราศจากการควบคุมจากสังคม นอกจากนี้ บุคคลก็เป็นอิสระในการ
ที่จะได้รับค่าจ้างในจ านวนที่สูงจากนายจ้าง ในขณะที่ผลก าไรต้องเกิดจากการที่ลูกค้ามีความมั่นใจใน
ราคาสินค้าในระดับที่ลูกค้าจ่ายเงิน และในตลาดเสรี (Free market) ทั้งพนักงานและเจ้าของกิจการ
จะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ในขณะที่สินค้าจะถูกพัฒนาคุณภาพเท่าเทียมกับความต้องการของลูกค้า 
(Sherman et al, 2008) ส่วน อดัม สมิท (Adam Smith) ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยม
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ดั้งเดิมอีกท่านหนึ่งที่มีแนวความคิดในการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ต่อนายทุน เช่น การสนับสนุน
ให้เกิดการผลิตและจ้างงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือข้อก าหนดทางด้านภาษีอากร 
ใดๆทางการพาณิชย์ โดย อดัม สมิท มีความเชื่อว่า ระบบการค้าเสรี เป็นระบบที่ดีที่สุดในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากระบบเสรีจะไม่มีการควบคุมใดๆ นอกจากนี้ อดัม สมิท ยัง
ได้สนับสนุนความเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจของประชาชนและสิทธิในการแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการ 
โดยปราศจากการควบคุมหรือการจัดหาให้ของรัฐ ยิ่งกว่านั้น บุคคลควรมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ถึง
สวัสดิการสาธารณะที่รัฐจัดให้ (Sherman et al, 2008) 
 

 
 

รูปที่  6.1  อดัม สมิท  (Adam Smith) 
ที่มา : http://writer.dek-d.com/kunsawat-at-

rwb/story/viewlongc.php?id=767358&chapter=17 
 
  แนวความคิดของ อดัม สมิท ที่ท าให้เกิดอุดมการณ์เสรีนิยม สามารถสรุปได้ 3 
ประการดังนี้ (Susser, 1995) 
  1. การกระท าของปัจเจกชนในการสนองความต้องการของตน จะน าไปสู่ความมั่งคั่ง
ร่ ารวยของสังคมโดยรวม เพราะเกิดจากการช่วยเหลือของสิ่งที่ไม่มีตัวตน 
  2. การตั้งราคาสินค้าในระบบเสรี จะใช้กลไกของตลาด เช่น เงื่อนไขของอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) ซึ่งจะเป็นไปโดยธรรมชาติ และจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
เจตนาก าหนดขึ้นเอง 
  3. ความมุ่งหวังต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของปัจเจกชน จะเป็นแรงกระตุ้นในการสร้าง
ความมั่งค่ังให้กับสังคม เพราะฉะนั้น รัฐต้องหลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการแทรกแซงตลาดเสรี 
  อดัม สมิท ยังได้เสนอให้รัฐด าเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการด าเนินการแบบ
การค้าเสรี ซึ่งแนวความคิดของเขาได้ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของ แฟรงกลิน ดี โรสเวลต์ 
(Franklin D. Roosevelt) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และจากนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนี้
ก็ท าให้สหรัฐอเมริกา สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ าของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นได้ ต่อมา
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ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 อุดมการณ์เสรีนิยม ได้แตกย่อยออกเป็นหลายประเด็น โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา ได้แตกแยกออกเป็น 2 อุดมการณ์ ระหว่างเสรีนิยมแบบดั้งเดิมและเสรีนิยมสังคม 
(Social liberals) โดยกลุ่มเสรีนิยมดั้งเดิมจะสนับสนุนสิทธิของผู้น าอุตสาหกรรม (Captains of 
industry) ซึ่งถูกมองว่าเป็นคนกลุ่มนี้เป็นผู้น าในสังคมโดยธรรมชาติและสามารถน าพาสังคมสู่ความ
ร่ ารวย (Wellspring of progress) ส่วนรัฐควรถูกลดบทบาทลงโดยรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(Schumpeter, 2010) 
  1. ป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ (Foreign invaders) และปกป้องการขยายตลาด
ของต่างประเทศ 
  2. ปกป้องพลเมืองจากการท าสัญญาที่ผิดหรือการถูกบังคับในการท าสัญญาที่
เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน จากคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ หรือสหภาพการค้า
ระหว่างประเทศ 
  3. ก่อตั้งและบ ารุงรักษาองค์กรสาธารณะ (Public institutions) 
  4. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ เช่น การสร้าง เสถียรภาพของค่าเงิน 
(Stable currency) การก าหนดมาตรฐานการวัด (Standard weights and measures) การ
โครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ต่างๆ อาทิ ถนน คลอง ท่าเรือ รางรถไฟ ไปรษณีย์ และการสื่อสาร 
  ในขณะที่เสรีนิยมสังคม จะสนับสนุนสิทธิของชนชั้นแรงงานในการจัดตั้งสหภาพ
แรงงานและสิทธิของชนกลุ่มน้อย โดยการก าหนดมาตรฐานในการท างาน เช่น การก าหนดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการท างาน การก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า การห้ามจ้างแรงงานเด็ก การก าหนดค่า
ชดเชยจากการเกษียร ตลอดจนการก าหนดหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินในการต่อสู้กับการตกต่ า
ทางเศรษฐกิจ (Economic depression) การผูกขาดตลาด (Monopoly) การตกลงราคาขายร่วมกัน
ของผู้ขาย (Cartels) และควรเก็บภาษีจากผู้ประกอบการเพ่ือการสร้างสาธารณะประโยชน์และการ
บริการแก่สังคม นอกจากนี้ ทั้ง 2 กลุ่ม ยังได้มีความเห็นที่แตกต่างกันด้านอ่ืนๆอีก เช่น อุดมการณ์เสรี
นิยมแบบดั้งเดิมยังชื่นชอบการจ ากัดขอบเขตและการลดขนาดรัฐ (Limit government or small 
government) (Howell & Cloud, 2009) แต่เสรีนิยมสังคม กลับเชื่อว่า การแทรกแซงของรัฐบาล
นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการปกป้องความเท่าเทียมกันและสร้างโอกาสแก่ประชาชน (Equal protection 
and opportunity for all citizens) (United States, Department of Justice: Civil rights 
division 2010)  
  ในช่วงกลางของศตวรรษท่ี 20 กลุ่มที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมดั้งเดิม ก็ได้รวมกลุ่มกับกลุ่ม
อนุรักษนิยมสังคม (Social conservatives) หรือ ที่รู้จักกันในนามของ อนุรักษนิยมเสรี (Liberal 
conservatism) ซึ่งไม่ใช่ทั้งเสรีนิยมและอนุรักษนิยม แต่เป็นเสรีนิยมดั้งเดิม โดยมีแนวความคิดว่า
รัฐบาลต้องปกป้องทั้งสังคมและเศรษฐกิจแบบเสรี (National Center for Policy Analysis 2013) 
  นอกจากนี้ อุดมการณ์แบบเสรีนิยมดั้งเดิมที่มีจุดเริ่มต้นจาก อดัม สมิท ในปี 1776 ก็
ได้มีการแตกแยกย่อยออกเป็นอุดมการณ์อ่ืนๆอีกดังแสดงในภาพ 
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ลัทธิเหมาเ  อตุง 
(Maoism 
1930s) 

ลัทธิติโต 
(Titoism 
1950s) 

ลัทธิคอมมิวนิสต์ยุโรป 
(Eurocommunism 1970s) 

 

ลัทธิคอมมิวนิสต์ เลนนิ 
(Communism Lenin 

1903s) 

ลัทธิสังคมนิยม
ประชาธิปไตย 
เบอร์นสไตล์ 

(Social Democracy 
Bernstein 1901) 

 

ลัทธิเสรีนิยมใหม  
(Modern liberalism 
T. H. Green 1880s) 

 

ลัทธิอนุรักษน์ิยมใหม   
 รายแมน (Modern 

Conservatism 
Friedman 1960s) 

 

ลัทธิสุดโต ง  
รุสโ   และทอมเ ลน 
(Rousseau 1762, 
Tom Paine 1793) 

 

ลัทธิชาตินิยม มาส ินี ่
(Nationalism 

Mazzini 1850s) 
 

ลัทธิ าส ิสต์ 
มุสโสลนิ ี

(Fascism Mussolini 
1922) 

 

อนุรักษ์นิยม บรู ก 
(Conservatism 
Burke 1792) 

 

สังคมนิยมมาร์ก ิสต ์
(Socialism Marx 

1848) 
 

ลัทธิอนุรักษน์ิยมใหม   
 (Neo-Conservatism 1970s) 

 

การโต้ตอบ (reaction) 

การต่อต้าน (against) 

 

 ุดก าเนิดลัทธิเสรีนิยม ดัง้เดิม  
อดัม สมทิ (Adam Smith 1776) 

 
 

รูปที่  6.2  อุดมการณ์แบบเสรีนิยมดั้งเดิม จากแนวคิดของ อดัมสมิท (Adam Smith) 
ดัดแปลงจาก  รอสกิน และคณะ (Roskin et al., 2010) 

 
 2. อนุรักษ์นิยมดั้งเดิม (Classic Conservatism) 
  อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมดั้งเดิมเกิดขึ้นในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 18 โดยเอ็ดมันด์ 
เบอร์ค (Edmund Burke) ชาวไอริช-อังกฤษ ซึ่ง เบอร์ค ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับแนวความคิดแบบ
เสรีนิยมตามแบบของอดัม สมิท เนื่องจากเขาเห็นด้วยกับอดัม สมิทว่า ตลาดแบบเสรีคือระบบ
เศรษฐกิจที่ดีที่สุด และเขายังสนับสนุนการปฏิวัติอเมริกา เพ่ือเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ตาม
แนวคิดของจอห์น ล็อก จนกระท่ังได้มีการสถาปนาสหรัฐอเมริกาข้ึน (Clark, 2000) 
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  แต่เบอร์คกับต่อต้านอย่างรุนแรงต่อแนวความคิดเสรีนิยมที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝรั่งเศส เพราะเสรีภาพเป็นแนวคิดที่นิยมความรุนแรง ตามแนวความคิดของ ฌ็อง-ฌัก รูสโซ (Jean-
Jacques Rousseau) และ โธมัส เพน (Thomas Paine) โดยเบอร์คกล่าวว่า อุดมการณ์ที่คิดค้นขึ้น
ในสถานที่หนึ่ง แต่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อีกหนึ่งก็ได้ ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา ประชาชนทุก
คนอยู่ในสภาพเดียวกันและมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จึงท าให้การปฏิวัติประสบผลส าเร็จ แต่
ในฝรั่งเศสเต็มไปด้วยเหล่าขุนนาง (Aristocratic class) และเหล่าผู้น าทางศาสนาที่ไม่ต้องการเสีย
สถานภาพทางสังคมของตน นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของแนวความคิดตามหลักอุดมการณ์อนุรักษ์
นิยมดั้งเดิมอ่ืนๆอีกดังนี้ (Frohnen et al., 2006) 
  2.1 กฎธรรมชาติ และระเบียบ ศีลธรรมจรรยา  
   กลุ่มอนุรักษ์นิยมจะมีความเชื่อถือต่อกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ และกฎระเบียบ
ทางด้านศีลธรรมจรรยา เพราะสิ่งเหล่านี้ ได้เกิดมาและประพฤติปฏิบัติต่อๆกันมาเป็นประเพณี 
นอกจากนี้ยังผ่านการพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีค่าและต้องหวงแหน
ไว้ เช่น หลักความเชื่อทางศาสนา ชาติก าเนิด หรือชนชั้นวรรณะ 
  2.2 ข้อจ ากัดของมนุษย์  
   กลุ่มอนุรักษ์นิยมดั่งเดิมมีแนวความคิดว่า แท้จริงแล้วมนุษย์มีข้อจ ากัดในหลาย
ประเด็น เช่น มนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและความเห็นแก่ตัว ชอบความรุนแรง ไร้เหตุผล และ
แสดงพฤติกรรมตามความรู้สึกและอารมณ์ ด้วยเหตุนี้ หากปล่อยให้มนุษย์ได้ประพฤติปฏิบัติตาม
ความรู้สึกและอารมณ์ ก็จะน ามาซึ่งปัญหาต่างๆแก่สังคมได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎ 
ระเบียบ เพ่ือความสงบสุขแก่สังคม 
  2.3 ไม่เห็นด้วยกับหลักความเสมอภาค 
   กลุ่มอนุรักษ์นิยมดั่งเดิม ไม่เชื่อว่าความเสมอภาคในนั้นมีอยู่จริง เพราะมนุษย์เกิด
มามีความรู้ ความสามารถและมีบทบาทในสังคมแตกต่างกัน เช่น คนที่ท าหน้าที่ในการปกครองย่อม
ต้องมีอ านาจและสถานะทางสังคมที่สูงกว่าคนที่ถูกปกครอง หรือ คนร่ ารวยก็ต้องมีสถานภาพทาง
สังคมสูงกว่าคนจน เป็นต้น 
  2.4 ต่อต้านการแสดงเจตจ านงแบบเสรี 
   กลุ่มอนุรักษ์นิยมดั่งเดิมมีแนวคิดในการไม่เห็นด้วยตามหลักเสียงข้างมาก และไม่
เชื่อว่าการได้รับเสียงข้างมากจะเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอไป และเจตจ านงไม่จ าเป็นต้องสนองความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่ 
  2.5 ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
   กลุ่มอนุรักษนิยมดั่งเดิมเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน อาจน ามาซึ่งความ
สับวุ่นวายต่อสังคม เพราะการปลูกฝังอุดมการณ์หรือความศรัทธาต่อสถาบันต่างๆ  เช่น สถาบัน
กษัตริย์และศาสนา ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นหากมีการก าจัดหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้
อย่างรวดเร็วฉับพลัน อาจจะท าให้สังคมขาดกลไกในการรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้
สังคมเกิดการสูญเสียเกิดข้ึน และอาจจบลงด้วยการปกครองโดยทรราชย์ ซึ่งจะท าให้สภาพเลวร้ายยิ่ง
กว่าเดิม 
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 3. เสรีนิยมใหม  (Neo/Modern liberalism) 
  อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ เป็นอุดมการณ์ที่ชื่นชอบในการเข้าแทรกแซงของรัฐในเรื่องที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ดังเช่น อุดมการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาใน  ในทศวรรษที่ 1960 ( 
Roskin et al., 2010) ซึ่งอุดมการณ์แบบเสรีนิยมใหม่นี้เกิดมาจากการผิดเพ้ียนของอุดมการณ์เสรี
นิยมแบบดั้งเดิมของอดัม สมิท กล่าวคือ ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 19 รูปแบบตลาดเสรีตาม
หลักการของอดัม สมิท ได้เกิดความบกพร่องหลายประการ เช่น การแข่งขันทางการตลาดไม่เป็นการ
แข่งขันอย่างเสรี เนื่องจากผู้ผลิตได้บิดเบือนกลไกลตลาด และกลายเป็นตลาดแบบผูกขาด 
(Monopoly) ระบบการผลิตได้ท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานได้ตกต่ าลง 
และเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าอันส่งผลให้เกิดสังคมต่างๆตามมา 
  ต่อมาในทศวรรษท่ี 1880 Thomas Hill Green นักทฤษฏีชาวอังกฤษ ก็ได้ท าทบทวน
แนวความคิดตามอุดมการณ์เสรีนิยมแบบดั้งเดิมอีกครั้ง ซึ่งกรีนกล่าวว่า เป้าหมายของอุดมการณ์เสรี
นิยม แท้จริงแล้ว คือการท าให้เกิดสังคมแบบเสรี (Free society) แต่ในความเป็นจริง การพัฒนา
เศรษฐกิจกลับหลีกหนี้จากความเสรี (Freedom) การด าเนินการทางธุรกิจเกิดจากการต่อรอง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งอยู่นอกเหนือการรับรู้และควบคุมจากรัฐบาล จึงท าให้เกิดการเอารัดเอา
เปรียบจากนายทุน โดยที่ลูกจ้างได้รับสวัสดิการและค่าแรงที่ต่ ามาก จึงท าให้กรรมกรลูกจ้างมีความ
เป็นอยู่อย่างแร้นแค้นและความหิวโหย จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องเข้ามาท าหน้าที่ในการปกป้อง
ชนชั้นผู้ใช้แรงงาน โดยลักษณะสังคมสวัสดิการ (Social welfare) หรือ รัฐสวัสดิการ (Welfare 
state) ซึ่ง กรีน เรียกว่า “เสรีภาพทางบวก” (Positive freedom) หมายถึงการที่รัฐเข้าไปแทรกแซง
ในระดับท่ีเหมาะสม เช่น ก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงในการท างานอย่างเป็นธรรม ให้
สิทธิแก่ลูกจ้างในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การประกันสุขภาพและการว่างงาน และการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งภาระในการปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ เขาเสนอให้เก็บภาษีจากคนรวยมากกว่าคนจน  
 

 
 

รูปที่  6.3  Thomas Hill Green 
ที่มา : http://www.liberalhistory.org.uk/item_single.php?item_id=26&item=biography 

 



 143 

  ซึ่งหลักการนี้มีผลต่อนโยบายของ วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) แฟรงกลิน ดี 
โรสเวลท์ (Frank D. Roosevelt) และ บาลัก โอบามา (Barak Obama) ผู้น าของสหรัฐอเมริกาใน
เวลาต่อมา 
 
 4. อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมใหม  (Neo/Modern Conservatism) 
  อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมใหม่นี้เกิดจากการเคลื่อนไหวของระบบทางการเมืองอเมริกา 
ในช่วงทศวรรษที่1960 โดยเฉพาะในช่วงสมัยที่พรรครีพับลิกัน (Republican) เป็นรัฐบาล ซึ่งค าว่า 
อนุรักษ์นิยมใหม่ (Neo Conservative) ได้มีนักวิชาการหลายท่านที่น ามาใช้ เช่น ไมเคิล แฮริงตัน
(Michael Harrington) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ได้ใช้ค านี้ในการเรียกผู้ที่มีแนวความคิดที่ต่างจาก
เขา อาทิ เดเนียล เบล (Daniel Bell) เดเนียล แพทริก มอยนิหาร (Daniel Patrick Moynihan) และ 
เออร์ริง คริสทอล (Irving Kristol) (Harrington, 1976) ต่อจากนั้น คริสตอลก็ได้ใช้ค านี้ ในบทความ
ชื่อ “Confessions of a True, Self-Confessed ‘Neoconservative” นอกจากนี้ นอร์แมน พอส์ต
โฮเรท (Norman Podhoretz) ซึ่งเป็นบรรณาธิการของแมกกาซีน “Commentary” และที่โดดเด่น
มากเมื่อเขาใช้ค านี้ในบทความชื่อ “The Neoconservative Anguish over Reagan’s Foreign 
Policy” (Gerson, 1995) แต่ที่มีอิทธิพลอย่างมาก คือ  มิลตัน  ฟรีดแมน  (Milton Friedman)  นัก
เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งฟรีดแมน  เห็นว่าแนวความคิดตลาดเสรี  (Free 
market)  นั้นดีที่สุดแล้ว  และแนวความคิดของ อดัม สมิท ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และที่ใดก็ตามที่รัฐเข้า
ไปแทรกแซงก็จะน ามาซึ่งปัญหาต่างๆตามมา 
  นอกจากนี้ อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมใหม่ยังหมายความรวมถึง แนวคิดในการแทรกแซง
กิจการต่างประเทศ (International affairs) เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของคนอเมริกัน (American 
international interest) โดยการใช้ก าลังทางทหาร (Military force) อีกด้วย (Record, 2010) 
  หลักการตลาดเสรีได้ถูกน าไปปรับใช้ โดย มากาเร็ต แทสเชอร์ (Margaret Thatcher) 
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ และโรแนล เรแกน (Ronald Reagan) ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 
ช่วงทศวรรษ 1980 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีทั้งดีและไม่มี แต่ในภาพรวมแล้วได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของ
ทั้ง 2 ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งแล้ว ก็จะเห็นว่า แนวความคิดอนุรักษ์นิยม
ใหม่นี้  กลับมีหลายประเด็นที่ยังคงเหมือนกับแนวคิดของ เอ็ดมันด์  เบิร์ก เช่น การยึดถือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับศาสนา ความนิยมในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐ การเห็นว่าการรักร่วมเพศและการท าแท้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ส่วนในด้านเศรษฐกิจ
นั้น กลุ่มอนุรักษ์นิยมใหม่เห็นว่าควรน าหลักการตลาดเสรีแบบ อดัม สมิท และแบบประเพณีนิยมของ 
เอ็ดมันด์ เบิร์ก รวมกัน (Roskin et al., 2010) 
 
 5. สังคมนิยมมาร์ก ิสต์ (Marxist Socialism) 
  อุดมการณ์เสรีนิยม มีอิทธิพลครอบง าตลอดศตวรรษที่ 19 แต่ก็ได้เกิดการวิพากษ์ 
วิจารณ์กันมากขึ้น เนื่องจากระบบเสรีนิยมยิ่งท าให้คนรวยและคนจนมีฐานะที่แตกต่างกันมาก หลาย
คนต้องการยกเลิกระบบทุนนิยม (Capitalist system) ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มที่มีแนวคิดทางสังคม
นิยม (Socialist) ซึ่งน าโดย คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ที่เป็นทั้งนักวิชาการและนักปฏิวัติ มาร์กซ์เป็น
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คนที่มีความเกียจชัง ต่อ พ่อค้า นักธุรกิจ หรือเจ้าของร้านค้า (Bourgeoisie) มานานและต้องการที่จะ
ท าให้คนกลุ่มนี้หมดอ านาจอีกต่อไป ซึ่งแนวความคิดของเขาได้ปรากฏขึ้นครั้งแรก ในวารสารชื่อ 
“แถลงการณ์คอมมิวนิสต์” (The Communist Manifesto) ซึ่งเป็นงานเขียนร่วมกันกับฟรีดริซ แอง
เกลส์ (Friedrich Engels) เพ่ือนร่วมอุดมการณ์ โดยมีใจความที่น่าสนใจว่า “ชนชั้นกรรมาชีพไม่มี
อะไรที่ต้องสูญเสีย แต่ทั้งหลายได้ผูกพันกันไว้ด้วยพันธนาการ ซึ่งพวกเขาจะชนะด้วยกันทั้งโลก” 
“The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. 
Workers of all counties, unite” ยิ่งกว่านั้น มาร์กยังได้กล่าวถึงความขัดแย้งในสังคมที่เกิดขึ้นว่า 
ล้วนเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้น และท้ายที่สุดก็จะจบลงด้วยชัยชนะของชนชั้นกรรมาชีพ และ
สังคมก็จะพัฒนาเข้าสู่สังคมที่สมบูรณ์ ซึ่ง ปราศจากชนชั้น ปราศจากต ารวจ เงิน ปราศจากทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล และแม้แต่รัฐบาล ส่วนด้านการผลิตจะเป็นการมุ่งตอบสนองต่อชุมชน (Roskin, 2010, 
45) 
  นอกจากนี้ มาร์กซ์และแองเกลส์ ก็ยังได้ร่วมกันผลิตผลงานที่ส าคัญชื่อ ดาส คาปิตัล 
(Dass Kapital) ในภาษาเยอรมัน และ “Capital” ในภาษาอังกฤษซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
(วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2552) 
  1. มาร์กซ์ ได้ชี้ให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ทางสสาร (Materials) ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการครอบง าและก าหนดความเป็นไป
ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ล้วนเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การผลิต การแบ่งสรร ปันส่วน และการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงองค์กร วิธีการ ตลอดจนกลุ่มบุคคลและสถาบัน ซึ่งมีบทบาทส าคัญ
ในการนั้นอยู่ตลอดไป 
  2. การเปลี่ยนแปลงเชิงสสารในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ จะปรากฏความขัดแย้ง
ระหว่างชนชั้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นประวัติศาสตร์จึงเป็นเพียงการบันทึกความขัดแย้งระหว่างชนชั้น 
และเม่ือเหตุการณ์นั้นจบลง ก็จะเกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น 
  3. ทฤษฏีมูลค่า (Theory of value) ของมาร์กซ์ อธิบายว่ามูลค่าของสิ่งต่างๆที่ผลิต
ขึ้นมา ก็คือจ านวนแรงงานที่ใช้ไปในการผลิตนั่นเอง โดยมูลค่าของแรงงานวัดได้จาก จ านวนแรงที่
จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตตามสภาพของสังคม 
  4. มูลคา่ส่วนเกิน (Surplus value) ของแรงงาน คือความแตกต่างระหว่างมูลค่าของ
ผลผลิตที่ผู้ใช้แรงงาน สามารถผลิตได้กับค่าจ้างที่ผู้ใช้แรงงานได้รับจากนายทุน ส่วนมูลค่าส่วนเกินจะ
ตกเป็นของนายทุน ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของนายทุนจากผู้ใช้แรงงาน และสิ่งนี้เป็นสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับผู้ใช้แรงงาน 
  5. นายทุนจะพยายามสร้างมูลค่าส่วนเกินนี้ให้ได้มากที่สุด และทุกวิถีทางซึ่งจะยิ่ง
เพ่ิมความยากล าบากให้แก่ชนชั้นกรรมาชีพ และชนชั้นกรรมาชีพเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันต่อสู้กับนายทุน 
  6. ส าหรับกลุ่มนายทุนเองก็จะเกิดการแก่งแย่ง กลืนกินกันเอง โดยนายทุนใหญ่จะ
หุบเอากิจการของนายทุนที่เล็กกว่า จนกระทั่งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตามมา และเปิดโอกาสให้ชนชั้น
กรรมาชีพเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจแทนที่นายทุน 
  จากผลงานนี้ สามารถสรุปได้ว่า มาร์กและแองเกลส์ ได้เน้นถึงความบกพร่องของระบบ
ทุนนิยม แต่ไม่ได้บอกว่า รูปแบบของสังคมนิยมแท้จริงแล้วควรมีลักษณะอย่างไร ซึ่งพวกเขาเพียงบอก
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ว่าระบบสังคมนิยมจะดีกว่าระบบทุนนิยม จึงได้สร้างความสับสนให้แก่คิดและนักวิชาการว่าระบบ
สังคมนิยมที่มาร์กและแองเกลส์ หมายถึง นั้นควรเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้
ว่า แนวความคิดของทั้งสองได้มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของศตวรรษที่ 20 เป็น
อย่างมาก และยังอยู่ในจิตส านึกของผู้ที่ได้อ่านผลงานของทั้งสองตลอดมา 
 
 6. อุดมการณ์สังคมประชาธิปไตย (Social Democracy) 
  อุดมการณ์สังคมประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมประชาธิปไตย ถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้น
ขึ้นในศตวรรษที่ 19 ตามแนวคิดของมาร์ก แต่ก็ไม่ได้ส่งผลในทางปฏิบัติมากนัก จนกระทั่งในศตวรรษ
ที่ 20 ก็ได้เกิดพรรคประชาธิปไตยสังคม (German Social Democrats Party) ขึ้นที่เยอรมนี ซึ่งเป็น
พรรคที่ใหญ่และประสบผลส าเร็จมากในเยอรมัน สมาชิกของพรรคได้รับการเลือกตั้งทั้งในระดับ
รัฐสภา (Reichstag) และในระดับท้องถิ่น (Local offices) สหภาพแรงงานได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นและมี
สภาพการท างานที่ดีขึ้น คนบางกลุ่มเริ่มมีแนวความคิดว่าชนชั้นกรรมาชีพประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายแล้วโดยปราศจากการปฏิวัติ และท าไมจะต้องใช้กระสุนในเมื่อได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง
แล้ว (Why use bullets when there are ballots?) (Roskin et al., 2010, 47) 
  ในปี  1901  ได้มีนักปรัชญาชื่อ เอ็ดดู เอิรด เบิร์นสไตน์ (Eduard Bernstein) ได้
พัฒนาแนวความคิดนี้ขึ้น และได้และถ่ายทอดลงในผลงานชื่อ “Evolutionary Socialism” ซึ่งเขาได้
ชี้ให้เห็นถึงการได้รับประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพจากการปฏิรูป โดยไม่ต้องกระท าการปฏิวัติตาม
แนวความคิดของมาร์กซ์ และสามารถน าไปสู่สังคมนิยมได้ ซึ่งการแก้ไขแนวความคิดของมาร์กซ์นี้   
ท าให้ เบิร์นสไตน์ได้รับฉายาว่าเป็นนักแก้ไข (Revisionist) ซึ่งค านี้ ในเริ่มแรกเป็นค าทีมีลักษณะ
เหยียดหยาม ด่าทอ จากคนที่ยึดหมั่นในอุดมการณ์ของมาร์กซ์  
  ในช่วงที่เยอรมันตกต่ าอย่างรุแรงมาก เพราะการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1
ประเทศเยอรมันนีในขณะนั้นถูกปกครองโดยสาธารณรัฐไวมาร์ (Weimar Republic) และกองทัพนา
ซี (Nazis) โดยการน าของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ซึ่งฮิตเลอร์ได้เปลี่ยนสภาพเยอรมนีเป็นรัฐเผด็จการ
เบ็ดเสร็จ การด าเนินชีวิตของประชาชนตกอยู่ในการควบคุมของรัฐ ซึ่งท าให้สังคมนิยมประชาธิปไตย
ถูกลดบทบาทลงอย่างมาก แต่ก็ได้รวมกับพรรคเสรีนิยม (Liberals) และพรรคคาทอลิก (Catholics) 
ในการรักษาประชาธิปไตยไว้ และพอพ้นจากการถูกข่มแหงรังแกจากพรรคนาซี ช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 พรรคสังคมประชาธิปไตยก็ฟ้ืนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และในปี 1959 พรรคสังคมประชาธิปไตย
ก็ได้ละทิ้งอุดมการณ์ของมาร์กซ์ไปทั้งหมด และได้กลายเป็นพรรคสังคมประชาธิปไตยอย่างเต็มตัว ซึ่ง
ในฐานะพรรคแบบสังคมประชาธิปไตยนี้ ท าให้หลายๆประเทศยึดหลักทางสายกลางและได้รับการ
เลือกตั้งมากขึ้นๆเรื่อยๆ โดยพรรคการเมืองเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นพรรคกลางซ้าย 
(Center-left parties) โดยไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเกิดปฏิวัติ 
  การด าเนินนโยบายของประเทศตามหลักการสังคมประชาธิปไตย ได้ท าให้เกิดแนวคิด
ในการยกเลิกกิจการต่างๆมาเป็นของรัฐ ยกตัวอย่างเช่นในประเทศสวีเดน มีเพียงประมาณ 10 เปอร์
เซ็นของอุตสาหกรรมทั้งหมดเท่านั้น ที่เป็นของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของรัฐมานานแล้วตั้งแต่สมัยของ
กลุ่มอนุรักษ์นิยมและเหตุผลที่ยังคงสภาพเป็นของรัฐต่อไปเพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการว่างงาน 
พร้อมกันนี้ โอลอฟ ปาลเม่ (Olof Palme) นายกรัฐมนตรีสายสังคมประชาธิปไตยของสวีเดน ก็ได้
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กล่าวว่า “ถ้าเป้าหมายของกิจการต่างๆ คือการเพ่ิมปริมาณการผลิต ต้องการความส าเร็จในตลาดเกิด
ใหม่ จัดหาต าแหน่งงานให้แก่พนักงาน ก็ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะสิ่งที่พรรคสังคมประชาธิปไตยจะท า 
ไม่ใช่การโอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ แต่จะก าหนดสวัสดิการ (Welfare) ในการปรับปรุง
คุณภาพในการด ารงชีวิตของคนงาน การประกันสุขภาพและการว่างงาน การจ่ายเงินชดเชย การ
สนับสนุนด้านอาหารและที่อยู่อาศัย และสังคมประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นรัฐสวัสดิการ (Welfare 
states) ซึ่ง อุดมการณ์รัฐสวัสดิการ จะถูกต้องมากกว่าอุดมการณ์สังคมประชาธิปไตย (Roskin et al., 
2010) 
  อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายตามหลักการของรัฐสวัสดิการท าให้มีค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนมาก ซึ่งการใช้จ่ายของรัฐท าให้มีผลต่อการเก็บภาษีที่สูงขึ้น ดังเช่น ประเทศสวีเดนและ
เดนมาร์ก ต้องจ่ายภาษีมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งในเรื่องนี้ มิลตัน 
ฟรีดแมน (Milton Friedman) ได้เคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้ และจากปัญหาเรื่องภาษีนี้จึงไม่ใช่ว่าใครจะ
เลือกอยู่อาศัยได้โดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลย (Roskin et al., 2010) 
 
 7. อุดมการณ์คอมมิวนิตส์ (Communism) 
  ในขณะที่กลุ่มสังคมประชาธิปไตยพัฒนาการไปสู่นักสวัสดิการ แต่ก็มีกลุ่มเล็กๆ  ของ
นักสังคมนิยมดั้งเดิม ยังคงยึดหมั่นอุดมการณ์ตามแบบของมาร์กซิสต์ และได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ 
ดังเช่นตัวอย่างที่ชัดเจน คือการเปลี่ยนของรัสเซีย  โดยการน าของ วลาดิมีร์ เลนิน (Vladimir I. 
Lenin) ซึ่งเขาได้ท าการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ของอุดมการณ์มาร์กซิสต์ และยังได้สร้างอุดมการณ์ 
มาร์ก-เลนิน (Marxism-Leninism) ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ขึ้น 
  7.1 อุดมการณ์จักรวรรดินิยม (Imperialism) 
   ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ปัญญาชนของรัสเซียเป็นจ านวนมาก ได้รู้สึกเกลียดชัง
ต่อระบบของพระเจ้าซาร์ (Tsarist system) และน าเอาอุดมการณ์ของมาร์กซ์มาใช้ เพ่ือใช้โค่นล้ม
อ านาจของพระเจ้าซาร์ แต่แนวทางทฤษฏีของมาร์กซ์จะใช้ได้ผลกับประเทศในระบบทุนนิยมที่
เจริญก้าวหน้า และไม่เหมาะกับประเทศที่ล้าหลังอย่างรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ระบบทุนนิยมพ่ึงจะ
เริ่มต้น ในระหว่างที่เลนินถูกเนรเทศไปอยู่ที่ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลาถึง 17 ปี เขาได้คิดค้น
อุดมการณ์มาร์กซิสต์ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของรัสเซียขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฏีเกี่ยวกับ
จักรวรรดินิยมเศรษฐกิจ โดยเลนินได้น าเอาแนวคิดนี้มาจาก โรซา ลุกเซมบวร์ก (Rosa Luxaemburg) 
นักทฤษฏีมาร์กซิสต์ ชาวเยอรมัน และ เจ เอ ฮอบสัน (J. A. Hobson) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่ง
ทั้งสองท่านนี้ มีความสงสัยว่าท าไมการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพจึงไม่เกิดขึ้นในประเทศที่ด้อยการ
พัฒนาทางอุตสาหกรรมตามค าท านายของมาร์ก และเขาได้สรุปว่าตลาดภายในประเทศไม่สามารถ
รองรับสินค้าทั้งหมดของการผลิตในระบบทุนนิยมได้ ดังนั้น จึงต้องมีสร้างตลาดระหว่างประเทศขึ้น
ใหม่เพ่ือเป็นแหล่งระบายสินค้า และอุดมการณ์ทุนนิยมก็จะเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศอาณานิคม เพ่ือ
เสาะแสวงหาวัตถุดิบ (Raw material) แรงงานราคาถูก และเป็นตลาดใหม่ อุดมการณ์ทุนนิยมก็จะ
กลายเป็นอุดมการณ์จักรวรรดินิยม ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศอาณานิคม โดย
ประเทศเจ้าอาณานิคม (The mother imperialist) ก็ท าการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนเพียงน้อยนิด 
เพ่ือแลกกับการไม่ให้เกิดการปฏิวัติ 
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   เลนินได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายตัวของอุดมการณ์จักรวรรดินิยมว่า 
อุดมการณ์จักรวรรดินิยมได้มีการขยายตัว แต่ระดับของการขยายตัวจะไม่เท่ากัน ในบางประเทศเช่น 
อังกฤษและเยอรมนี จะมีการพัฒนาอย่างมาก ในขณะที่บางประเทศที่ระบบทุนนิยมพ่ึงเริ่มต้น เช่น 
สเปนและรัสเซียจะมีการพัฒนาน้อยมาก เพราะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ยังถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ
จากระบบทุนนิยมระหว่างประเทศ แต่จุดอ่อนประเทศเหล่านี้ คือ กระแสการปฏิวัติ ซึ่งจะเป็นการ
เชื่อมโยงความอ่อนแอของจักรวรรษนิยม (Imperialism’s weakest like) และตามเหตุผลที่เลนิน ได้
กล่าวอ้างนั้น การปฏิวัติจะเกิดขึ้นในประเทศที่ด้อยพัฒนาก่อน แล้วจึงขยายไปสู่ประเทศพัฒนา ซึ่ง
ประเทศจักรวรรดินิยม จะต้องพ่ึงพาประเทศอาณานิคมและเมื่อตัดอาณานิคมออก อุดมการณ์ทุน
นิยมก็จะล้มลง และเลนินยังให้ความเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดมาจากความขัดแย้งของเหล่า
บรรดาประเทศจักรวรรดินิยมที่ต้องการครอบครองโลก 
   ต่อมาเลนินได้เปลี่ยนแนวคิด จากการเน้นไปยังการลุกฮือของกรรมกรในการ
ต่อต้านชนชั้นนายทุน ภายในของประเทศระบบทุนนิยมต่างๆ ตามแนวคิดของมาร์กซ์ มาเป็นการรุ ก
ฮือต่อต้านระบบจักรวรรดินิยมแทน 
  7.2 การจัดองค์การ (Organization) 
   เลนินได้ทุ่มเทความสนใจต่อการจัดองค์การของกลุ่มเป็นอย่างมาก ซึ่งเลนินเห็น
ว่าสหภาพโซเวียตในขณะนั้นเต็มไปด้วยต ารวจลับของกลุ่มที่นิยมระบบซาร์ (Tsarist secret police) 
ดังนั้น พรรคสังคมนิยมรัสเซีย (The Russian socialist party) จึงไม่สามารถด าเนินงานเหมือนกับ
พรรคการเมืองอ่ืนๆทั่วไปได้ เช่น การเป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ การท างานแบบเปิดเผย และการ
พยายามที่จะชนะการเลือกตั้ง ในทางตรงกันข้าม พรรคจะต้องมีขนาดเล็ก ลักษณะการท างานแบบ
ลับ ด าเนินงานด้วยนักปฏิวัติมืออาชีพ และยึดมั่นในระบบรวมศูนย์บัญชาการจากส่วนกลาง 
จนกระท่ังในปี 1903 พรรคการเมืองตามแนวคิดของเลนินก็ได้ก่อตั้งขึ้น โดยชื่อว่า พรรคแรงงานสังคม
ประชาธิปไตยแห่งรัสเซีย (The Russian Social Democratic Labor Party) ซึ่งการลงมติเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของพรรคนี้ เลนินได้รับเสียงสนับสนุนถึง 33 เสียง จากทั้งหมด 51 เสียง ในการ
ประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศ เบลเยี่ยม (Belgium) ซึ่งเลนินเรียกกลุ่มเสียงส่วนใหญ่ว่า 
บอลเชวิก (Bolsheviks) และเรียกกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย ที่นิยมการด าเนินงานตามทางสายกลางและ
เปิดเผย ว่ากลุ่ม เมนเชวิก (Menshevik) ต่อมาในปี 1918 กลุ่มบอลเชวิก ก็ได้เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น 
“คอมมิวนิสต์” (Roskin et al., 2010) 
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รูปที่  6.4  วลาดีมีร์  เลนิน  (Vladimir Lenin) 
ที่มา : https://www.google.co.th/ Vladimir Lenin 

 
   การทุ่มเทต่อการจัดองค์การพรรคของเลนินดูจะไร้ผล เพราะในเดือนมีนาคม ปี 
1917 รัสเซียได้เกิดความวุ่นวายขึ้นซึ่งส่งผลมาจากการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และพวกกลุ่มที่
มีนโยบายสายกลางก็ได้ยึดอ านาจจากพระเจ้าซาร์ แต่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน กลุ่มบอลเชวิก ก็ได้ใช้ยุทธวิธีจนสามารถเข้ายึดรัฐสภาได้ส าเร็จ และขยายอ านาจเข้า
ควบคุมในเมืองส าคัญต่างๆ เลนินได้กลายเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย และในปี 1918 เลนินก็ได้ตก
ลงท าสัญญากับเยอรมนี โดยสัญญาชื่อว่า “เบรสต์-ลิตอฟก์ (Brest-Litovsk) ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยน
กิจการให้เป็นของชนชั้นกรรมาชีพ การยกเลิกสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินของเอกชน การจัดตั้ง
ธนาคารแห่งชาติ และการปราบปรามฝ่ายที่มีความเห็นตรงกันข้าม และยิ่งกว่านั้น เลนินก็ได้จัดตั้ง
สถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศขึ้น จนในที่สุดก็ได้มีการก าหนดแผนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปเป็นร่าง
ขึ้น (Vladimir Lenin’s New Economic Policy) ในปี 1921  
   ต่อมาไม่นานก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น และหลังจากสิ้นเสร็จจากการจัดการ
กับปัญหาสงครามกลางเมือง เลนิน ก็ได้เรียกร้องให้สังคมนิยมทั่วโลกได้รวมตัวกันในการเคลื่อนไหว 
ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลมอสโก (Moscow’s control) โดยใช้ชื่อ กระบวนการนี้ว่า Communist 
International หรือ Comintern จนกระทั่งกลุ่มที่นิยมการเมืองฝ่ายซ้ายได้เข้ารวมกลุ่มกัน และ
กลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆ ในระหว่างปี 1920-1921 ซึ่งส่งผลตามมาคือการท าให้
กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ได้กลายเป็นศัตรูกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
   อย่างไรก็ตาม ก็ได้เกิดค าถามและการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปกครองของ
สหภาพโซเวียตในขณะนั้นถึงการปฏิบัติตามแนวทางของมาร์กซิสต์-เลนิน มากน้อยแค่ไหน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์กล่าวว่าได้ใช้หลักการนี้อย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ผู้สังเกตการณ์กลับท าการโต้แย้ง และพูด
ในเชิงเยาะเย้ย ถากถางว่า สหภาพโซเวียตใด้อุดมการณ์ของมาร์กซ์แค่เพียงเป็นเครื่องตกแต่งที่ท าให้
แลดูดีขึ้น แต่พวกเขาไม่เคยจ ากัดความหมายหรืออธิบายถึงสังคมคอมมิวนิสต์ว่าเป็นแบบใด อะไรคือ
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สิ่งที่เขาก าลังกระท าอยู่ และจะพัฒนาไปในทิศทางใด มีเพียงชาวตะวันตกเท่านั้นที่เรียกมันว่า 
“คอมมิวนิสต์” ต่อมาในปี 1961 นิกิตา ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
สหภาพโซเวียต ซึ่งสืบทอดอ านาจจากโจเซฟ สตาลิน ได้ด่วนประกาศว่า จะท าให้สหภาพโซเวียตเป็น
คอมมิวนิสต์ให้ได้ภายในช่วงสมัยของเขา พร้อมกันนี้ เขาก็ได้คาดการณ์ว่าความฝันของเขาจะเป็นจริง
ในปี 1980 แต่ทว่าในความเป็นจริงอุดมการณ์นี้กับเสื่อมถอยลง และในปี 1991ระบบสหภาพโซเวียต 
ก็ได้พังทลายลง 
  7.3 อุดมการณ์เมาและตีโต (Maotism and Titoism)   
   ในทศวรรษที่ 1930 เมา เซตุง ได้ตัดสินใจว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีน (Chinese 
Communist Party-CCP) จะก่อตั้งขึ้นจากชาวนายากจน (Peasants) และกลุ่มสงครามกองโจร 
(Guerrilla warfare) ซึ่งแตกต่างจากสตาลิน (Stalin) ผู้น าคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น แต่หลังจากการ
ต่อสู้หลายทศวรรษ ในปี 1949 พรรค CCP ก็ได้ครอบครองแผ่นดินส่วนใหญ่ของประเทศจีน เมาได้ใช้
วิธีปฏิบัติการอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ในความพยายามต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Great Leap 
Forward of 1958) แต่ผลก็คือความล้มเหลว นอกจากนี้ยังได้ท าลายระบบอ านาจทางราชการ (The 
Proletarian Cultural Revolution in 1966-1976) และแม้แต่การท าสงครามตามชายแดนกับ
สหภาพโซเวียต ในปี 1969 ก็ล้มเหลวเช่นกัน แต่หลังจากที่เมาตายในปี 1976 ผู้น าสายปฏิบัตินิยมก็
ท าการเปลี่ยนแปลงจีน โดยลดการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลเสียต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของจีน 
แต่ก็ยังคงมีนักปฏิวัติบางกลุ่มท่ียังคงยึดม่ันในหลักการของเมา เช่น พอล พต (Pol Pot) ผู้น าเขมรแดง 
และกลุ่ม Shining Path ของเปรู (Peru) ดังนั้น อุดมการณ์ของเมาจึงเป็นรูปแบบคอมมิวนิสต์หัว
รุนแรงฝ่ายซ้าย (Roskin et al., 2010) 
 

 
 

รูปที่  6.5  เหมา  เซตุง 
ที่มา : http://pracob.blogspot.com/2010/05/mao-zedong.html 
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   ส่วนในยูโกสลาเวีย (Yugoslavia) โจเซฟ ตีโต (Joseph Tito) หัวหน้าพรรค     
ยูโกสลาว์ (Yugoslav) ได้เดินไปอีกทิศทางหนึ่ง ซึ่งได้เน้นในการพัฒนาคอมมิวนิสต์สายกลางและเสรี
นิยม และถึงแม้ว่าตีโตจะช่วย สตาลิน รบกับเยอรมนี แต่สตาลินก็ไม่สามารถควบคุมตีโตได้อย่างเต็มที่
จนกระทั่งปี  1948  ยูโกสลาเวียก็ถูกขับออกจากกลุ่มคอมมิวนิสต์  จึงท าให้กลุ่มคอมมิวนิสต์ใน
ยูโกสลาเวียได้ท าการปฏิรูประบบขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ การลดความเป็นราชการลง 
และปล่อยให้ลูกจ้างบริหารจัดการกันเอง ความพยายามในการค้นหาจุดสมดุลระหว่างตลาดและการ
ควบคุมเศรษฐกิจ จึงท าให้ยูโกสลาเวียประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นในทศวรรษที่ 1980 ระบบตี
โต้จึงกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ดีส าหรับผู้ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ในการเปลี่ยนแปลงไปเดิน
ตามทางสายกลาง (Middle ways) ระหว่างระบบทุนนิยมและสังคมนิยม ซึ่งระบบนี้จะมีความไม่
มั่นคง และหลังจากที่ ตีโต้ตายในปี 1980 ยูโกสลาเวียก็เริ่มแตกแยก จนน ามาสู่การนองเลือดขึ้น
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 (Roskin et al., 2010) 
 
 8. อุดมการณ์ชาตินิยม (Nationalism) 
  ในบรรดาอุดมการณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อุดมการณ์ชาตินิยมก็เป็น
อุดมการณ์หนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน โดยอุดมการณ์ชาตินิยมจะมีความเชื่อเกี่ยวกับ
ความยิ่งใหญ่ (Greatness) และความเป็นเอกภาพของชาติ (Unity) ซึ่งอุดมการณ์ชาตินิยมนี้ เกิดมา
จากกลัวที่จะถูกปกครองโดยต่างชาติ ดังเช่น ค ากล่าวของ ชาวคิวบา (Cuban) ปาเลสไตน์ (Palestinian) 
อิรัก (Iraqi) จีน (Chinese) และประเทศชาตินิยมอ่ืนๆว่า “We won’t be pushed around by 
foreigners any more” และอุดมการณ์ชาตินิยมในปัจจุบันก็เป็นอุดมการณ์ที่มีอิทธิพลเหนือ
อุดมการณ์อ่ืนๆ เช่น ในประเทศจีนพบว่าอุดมการณ์ชาตินิยมมีอิทธิพลเหนือกว่าอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์ นอกจากนี้อุดมการณ์ชาตินิยมยังได้แอบแฝงปะปนอยู่กับอุดมการณ์อ่ืนๆด้วย เช่น ใน
สหรัฐอเมริกา อุดมการณ์ชาตินิยมยมก็ได้แอบแฝงอยู่กับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม เป็นต้น 
  อุดมการณ์ชาตินิยม มีจุดเริ่มต้นจากกษัตริย์ในสมัยเรอเนซองส์ (Renaissance 
monarchs) ผู้ที่ได้ประกาศว่าจะครอบครองอ านาจแบบเบ็ดเสร็จและมีความเป็นเอกภาพ เพ่ือความ
ยิ่งใหญ่ของอาณาจักร และได้ปรากฏชัดเจนขึ้นในฝรั่งเศส เมื่อกองทัพของปรัสเซีย (Prussian army) 
ได้รุกรานฝรั่งเศสในปี 1792 เหล่าอาสาสมัครชาวฝรั่งเศสได้จับอาวุธต่อสู้กับทหารอาชีพของปรัสเซีย
และผลสุดท้ายก็ได้รับชัยชนะ ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ได้มีการกระตุ้นและปลุกกระแสความเป็นชาตินิยมโดย
การร้องเพลงชาติฝรั่งเศส (Marseillaise) จนท าให้เริ่มใช้เพลงชาติตั้งแต่ในสมัยนั้นเป็นต้นมา ต่อมาใน
สมัยของนโปเลียนกองทัพฝรั่งเศสก็ได้แผ่กระจายอิทธิพล และความเป็นชาตินิยมก็ถูกขยายออกไปทั่ว
ทั้งยุโรปจนท าให้ชาติที่แพ้สงคราม เช่น สเปน เยอรมนี และรัสเซีย ได้เพ่ิมความเกลียดชังต่อความยิ่ง 
ยโส ของคนฝรั่งเศส และใช้ความเป็นชาตินิยมเพ่ือขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศตน จึงส่งผลให้
อุดมการณ์ชาตินิยมได้แผ่ขยายครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปในศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20  
  ส าหรับความหมายของชาตินิยมนั้น ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 ได้มีนักคิดทั่วทั้ง
ยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมนีและอิตาลี ได้ให้ค านิยามของชาตินิยม ว่าเป็นค่านิยมสูงสุดของมนุษย์ 
(Nation as the ultimate human value) และเป็นแหล่งที่มาของความดีทั้งมวล (The source of 
all things good) ส่วนนักเขียนชาวอิตาลี ชื่อ กุยเซปเป มัสสินี (Giuseppe Mazzini) ได้น ามาใช้
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อธิบายว่าอิสรภาพไม่ได้ให้ส าหรับปัจเจกชนตามแนวคิดของกลุ่มเสรีนิยม แต่อิสรภาพกลับให้ส าหรับ
ชาติ ดังนั้นความส าเร็จส่วนตนต้องอยู่ภายใต้ความส าเร็จของชาติ เช่น การศึกษาต้องสั่งสอนให้
ตระหนักถึง ความเป็นชาตินิยม จนท าให้ความเป็นปัจเจกชนถูกขจัดออกไป 
  โดยทั่วไปแล้ว อุดมการณ์ชาตินิยมจะเกิดขึ้นเมื่อพลเมืองของประเทศ ซึ่งปกติจะน า
โดยกลุ่มปัญญาชน มองเห็นว่าคนชาติอื่นเป็นศัตรู และจะต้องท าการต่อต้าน เช่น ในศตวรรษที่ 20 ได้
เกิดอุดมการณ์ชาตินิยมขึ้นในประเทศ อินเดีย อัลจีเรีย และอินโดนีเซีย เพ่ือต้องการขับไล่ประเทศ 
เจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ออกไปจากประเทศตน อุดมการณ์ชาตินิยม มี
ความเชื่อว่าความผิดพลาดอย่างยิ่งใหญ่หากถูกปกครองโดยคนชาติอ่ืน ดังนั้น ชาวเซิร์บ บอสเนีย 
(Bosnian Serbs) จึงไม่ยอมถูกปกครองโดย ชาวมุสลิม บอสเนีย (Bosnian Muslims) หรือในกรณี
เดียวกันที่ชาวปาเลสไตน์ (Palestinians) ไม่ยอมให้อิสลาเอล (Israelis) ปกครอง และชาวลิทัวเนีย 
(Lithuanians) ไม่ยอมถูกปกครองโดยชาวรัสเซียเป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษหลังๆมานี้ ได้เกิดรูปแบบใหม่ของอุดมการณ์ชาตินิยม 
คือ อุดมการณ์ภูมิภาคชาตินิยม (Regional Nationalism) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการแบ่งแยกดินแดน 
โดยการรวมคนที่มีพ้ืนฐานเดียวกัน  เช่น ภาษา วัฒนธรรม และเชื้อสายเผ่าพันธุ์  เดียวกัน อาทิ ชาว
มณฑล ควิเบก (Militant Quebecois) ที่ต้องการแยกตัวออกจากประเทศแคนาดา ชาวแคว้น
ปกครองตนเองบาสก์ (Basque Country Autonomous Community) ที่ต้องการแยกออกจาก
ประเทศสเปน  ชาวออสเซเทียใต้ (South Ossetians) ที่ต้องการแยกออกจากประเทศ จอร์เจีย 
(Georgia) และ ชาว ทมิฬ (Tamils) ที่ต้องการแยกออกจากศรีลังกา เป็นต้น  (Roskin et al., 2010) 
 
 9.  าส ิสต์ (Fascism) 
  อุดมการณ์ชาตินิยมในประเทศอิตาลีและเยอรมนี ได้พัฒนาการไปสู่ อุดมการณ์
ฟาสซิสต์ (Fascism) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งอุดมการณ์ฟาสซิสต์นี้ เกิด
จากนักหนังสือพิมพ์ชื่อ เบนิโต มุสโสลินี (Banito Mussolini) ซึ่งมีความเชื่อถือในอุดมการณ์สังคม
นิยมแบบสุดโต่ง (Fire-breathing socialist) และหลังจากที่มุสโสลินีได้เข้ารับราชการทหาร ก็ท าให้
เขากลายเป็นนักชาตินิยมอย่างรุนแรง (Ardent nationalist)   
  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีอยู่ฝ่ายที่ชนะสงคราม แต่อิตาลีกลับประสบกับ
ปัญหาหลายด้าน  ทั้งสังคมและเศรษฐกิจ  เช่น  ความแตกแยกของคนในชาติ  ปัญหาเงินเฟ้อ      
การว่างงาน  และโจรผู้ร้ายชุกชุมเป็นต้น  ในปี  ค.ศ.  1919  มุสโสลินี  จึงได้ก่อตั้งพรรค  Fasci  di 
combattimento เ พ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ และต่อมาได้ท าการเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคฟาสซิสต์ 
(Fascism) โดยมีสัญลักษณ์ คือ เชือกมัดขวาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีที่ก่อให้เกิดพลังและ
อ านาจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดิ โรมันโบราณ โดยมีกลุ่มคนชุดด าเป็นสมาชิกและเป็นคณะ
จัดตั้งพรรค ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการก าจัดระบอบประชาธิปไตย และพรรคการเมืองพรรคอ่ืนให้หมดไป 
โดยท าการยึดอ านาจรัฐ และสร้างวินัยของคนในชาติเพ่ือเข้มแข็งของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาของชาติ 
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รูปที่  6.6  เบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) 
ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=26980 

 
  หลังจากที่มุสโสลินีเข้าครอบครองอิตาลีอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Totalitarianism) ก็
ได้ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการให้อ านาจสูงสุดแก่ผู้น าประเทศ ประชาชนทุกคนจะต้อง
เชื่อฟังและต้องปฏิบัติตามผู้น าอย่างเคร่งครัดโดยปราศจากการโต้แย้งใดๆ ท าการกระตุ้นชาวอิตาลีให้
มีความเป็นชาตินิยมจัด (Ultra-nationalism) และท าการต่อต้านระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เนื่องจากมุสโสลินีเห็นว่าการให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน จะน ามาซึ่งความอ่อนแอของประเทศ 
นอกจากนี้ มุสโสลินียังได้เข้าท าการควบคุมหนังสือพิมพ์  จัดตั้งกองต ารวจลับ (OVRA) ขึ้น เพ่ือท า
การก าจัดคนที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาล ท าการโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส 
ศรัทธาต่อระบบฟาสซิสต์ และการแสดงอ านาจทางทหารโดยการแผ่อ านาจสู่ประเทศในแอฟริกา  
(Africa) และบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean area) เป็นต้น 
  แนวทางการปฏิบัติของอุดมการณ์ฟาสซิสต์นี้ ได้ส่งอิทธิพลต่อ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 
(Adolf Hitler) ผู้น าเยอรมนี ซึ่งได้เลียนแบบหลายอย่างทั้งการเมืองพรรคเดียว การยึดอ านาจแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และยังเพ่ิมการใช้เครื่องแบบสีน้ าตาล และการเหยียดชาติพันธ์ (Racism) เพราะฮิต
เลอร์ถือว่าคนเยอรมนี เป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่ง กล่าวคือ สืบเชื้อสายมาจากเผ่านอร์ดิกส์ (Nordics) ซึ่ง  
ฮิตเลอร์เห็นว่า  เผ่านอร์ดิกส์นี้  ก าลังถูกท าลายโดยคนกลุ่มอ่ืน  เช่น  ยูดายหรือยิว  (Judaism) 
คอมมิวนิสต์ (Communism) พวกทุนนิยม (Capitalism) หรือแม้แต่กลุ่มโรมัน แคทอลิก (Roman 
Catholicism) ซ่ึงรวมหัวกันท าลายเยอรมนี 
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รูปที่  6.7  อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) 
ที่มา : https://www.google.co.th/search Adolf Hitler 

 
  ในปี ค.ศ. 1933 ฮิตเลอร์ ได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางความวุ่นวาย
ของประเทศ  ดังเช่นในกรณีของ มุสโสลินี แค่ 2 ปี ฮิตเลอร์ก็ครอบครองอ านาจแบบเสร็จ ซึ่งคน
เยอรมนีส่วนใหญ่ในเวลานั้นให้การสนับสนุนฮิตเลอร์ เนื่องจากฮิตเลอร์และพรรคนาซี (Nazis) ท าให้
เศรษฐกิจดีขึ้น แก้ปัญหาการว่างงานให้หมดไป และก าหนดสวัสดิการของคนงานให้ดีขึ้น ซึ่งชื่อเต็ม
ของพรรคนาซี คือ “National Socialist German Party” ฟังดูเหมือนเป็นระบอบสังคมนิยม แต่ใน
ความเป็นจริงนั้นกลับเป็นสังคมแบบจอมปลอม เพราะในความเป็นจริง ฮิตเลอร์ มีเป้าหมายในการท า
สงครามเนื่องจากเห็นว่าสงครามท าให้เกิดฮีโร่ (Hero) และหลังจากนั้นไม่กี่ปี ฮิตเลอร์ก็ครอบครอง
ยุโรป และเข้ายึดเอาดินแดนของสเลฟ (Slavic lands) ในยุโรปตะวันออกเป็นอาณานิคมของเยอรมนี 
(Germans Lebensraum) โดยทหารนาซีได้ฆ่าชาวยิวไปเป็นจ านวนถึง 6 ล้านคน และได้ฆ่าชาว  
คริสเตรียนอีกในจ านวนเท่าๆกัน ซึ่งการกระท าของฮิตเลอร์นี้ นักวิจารณ์หลายคนต่างให้ความเห็นว่า
เขาไม่ได้กระท าด้วยความบ้าครั่ง แต่การกระท าของเขาได้รับการสนับจากชาวเยอรมนีเป็นจ านวนมาก 
แต่การกระท าของเขาและพรรคนาซี ได้แสดงออกถึงการเป็นชาตินิยมอย่างรุนแรง 
  ค าว่าฟาสซิสต์ได้ถูกน ามาใช้กันอย่างแผ่หลายและมักใช้กันในความผิดๆ เช่นการให้
ความหมายของฟาสซิสต์ว่าเป็นทุกอย่างที่คนไม่ชอบ เช่น ฟรานซิสโก ฟรังโก (Francisco Franco) 
ผู้น าเผด็จการของสเปน ถูกกล่าวหาว่าเป็นฟาสซิสต์ แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นเผด็จการแบบ
ดั้งเดิม เนื่องจากว่าเขาพยายามลดการมีส่วนร่วมของประชาชนลง แทนที่จะกระตุ้นให้เกิดความ
รุนแรงดังเช่น มุสโสลินีหรือฮิตเลอร์ทีไ่ด้กระท า หรือกลุ่ม คู คลัก แคลน (Ku Klux Klan-KKK) องค์กร
ลับในประเทศสหรัฐอเมริกา บางครั้งก็ถูกเรียกว่า ฟาสซิสต์ เนื่องจากสมาชิกสวมชุดเหมือนกลุ่ม
ฟาสซิสต์ และการเหยียดสีผิวของแคลน  ก็ยังคล้ายกับการเหยียดเผ่าพันธุ์ของนาซีด้วย แต่ว่าก็ยังมีสิ่ง
ที่ต่างกันก็คือกลุ่มแคลน จะท าการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างรุนแรง ในขณะที่นาซีและฟาสซิสต์กับ
ลืมหลงในการครอบครองอ านาจรัฐ 
 

https://www.google.co.th/search%20Adolf
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รูปที่  6.8  คู คลัก แคลน (Ku Klux Klan) 
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ku_Klux_Klan_Virgina_1922_Parade.jpg 

 
  ปัจจุบันพรรคต่อต้านคนอพยพ (Anti-immigrant parties) ในยุโรปตะวันตก ก็ได้รับ
เอาแนวคิดของฟาสซิสต์ในบางส่วน และกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายขวาในสหรัฐอเมริกา ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่าเป็นกลุ่มอิสลามฟาสซิสต์ (Islamofascist) เหมือนกัน (Roskin et al., 2010) 
 
 10. อุดมการณ์ในยุคปั  ุบัน 
  ในทศวรรษที่ 1980 อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ทั่วโลกได้เสื่อมถอยลง มีบางคนเท่านั้นใน
ประเทศจีน ยุโรปตะวันออก หรือแม้แต่ในสหภาพโซเวียต ที่ยังมีความเชื่อในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 
ส าหรับพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศยุโรปตะวันตกได้รวมกลุ่มกันเป็น ยูโรคอมมิวนิสต์ (Euro-
communism) และลดการยึดอุตสาหกรรมของเอกชนเข้ามาเป็นของรัฐ ส่วนอุดมการณ์ทุนนิยมที่
พยากรณ์ว่าจะพังทลายลงในที่สุด กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และ
เอเชียตะวันออก และผู้น าคอมมิวนิสต์หลายคนก็ได้กล่าวว่าระบบเศรษฐกิจของตนแข็งทื่อและรวม
ศูนย์จนเกินไป ซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยการลดการควบคุมจากรัฐบาลลงและสนับสนุนการท าธุรกิจเสรี 
(Free enterprise) ต่อมา มิกคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ประธานาธิบดีสายกลางของ
รัสเซีย ได้เสนอแนวทางปฏิรูปรัสเซียขึ้น 3 ด้านคือ ประการแรก การให้เสรีภาพในการเปิดเผยข้อมูล
ของสื่อ (Media-openness or Glasnost) ประการที่สอง การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
(Economic Restructuring or Perestroika) และประการสุดท้ายคือ การพัฒนาประชาธิปไตย 
(Democratization or Demokratizatzia) การเปลี่ยนแปลงรัสเซียกระท าด้วยความลังเลและไม่เต็ม
ใจ ในปัจจุบันการแสดงความคิดเห็น หรือความไม่พอใจต่อปัญหาเศรษฐกิจ สามารถกระท าได้อย่าง
เปิดเผยในรัสเซีย นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ที่เป็นรัฐสภาเสรี (Free Parliaments) ก็ได้รับการเลือกตั้ง
มากขึ้น และเริ่มเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ส่วนพรรคที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็เริ่มปรากฏขึ้น 
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จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1991 สหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลง ส่วนในยุโรปตะวันออก ก็ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้น โดยพรรคที่ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับการเลือกตั้งมากขึ้นๆเรื่อยๆ 
(Roskin et al, 2010) 
 
 11. การอุบัติขึ้นของอุดมการณ์ เ มินิสต์ (Feminism) 
  ในทศวรรษที่ 1960 ได้เริ่มมีนักเขียนที่เป็นสตรีเกิดขึ้น และต่อมาในทศวรรษที่ 1970 
ก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของสตรีมากข้ึน ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งนักเขียนสตรีได้ชี้
ประเด็นว่า เพศหญิงได้รับค่าจ้างน้อยและโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งน้อยกว่าชาย 
นอกจากนี้ยังถูกปฏิเสธในการให้สินเชื่อและการท าประกันภัย เพศหญิงยังมักถูกล่วงละเมิดจากชาย 
ยิ่งกว่านั้นเพศหญิงยังมีสถานะเป็นพลเมืองชั้นสอง ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ นักเฟมินิสต์  มองว่า 
รากเหง้าที่แท้จริงของปัญหานั้น เกิดมาจากจิตวิทยา ซึ่งเพศชายและเพศหญิงถูกบังคับให้มีแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาททางเพศ (Gender roles) เช่น เพศชายจะถูกก าหนดว่าจะต้องมีความอดทน แข็งแรง 
(Tough) มีความเหนือกว่า (Domineering) ชอบการแข่งขันเพ่ือประสบผลส าเร็จ (Competitive) 
และมีลักษณะของความเป็นชาย (Macho) ส่วนเพศหญิงจะถูกสอนให้มีความสุภาพ อ่อนโยน (Meek) 
ว่าง่าย (Submissive) มีความไม่มั่นใจในตนเอง (Unsure of themselves) และมีความเป็นผู้หญิง 
(Feminine) ซึ่งนักเฟมินิสต์ เห็นว่าความแตกต่างระหว่างเพศเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยการ
ถูกสอนจากพ่อแม่และโรงเรียน ที่ปลูกฝังว่าพ่อเป็นใหญ่ (A patriarchal society) ซึ่งแนวคิดนี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เพศชายควรที่จะสุภาพอ่อนโยนมากขึ้น ส่วน
เพศหญิงก็ควรจะมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงมากขึ้น 
  นักเฟมินิสต์ เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพ่ือต่อต้านเพศชายที่มักคิดว่าตนเองเหนือกว่า
เพศหญิง (Male chauvinist pigs) การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเริ่มมีผล บรรดานายจ้างเริ่มให้โอกาส
แก่เพศหญิงมากข้ึน ท างานนอกบ้านกลายเป็นเรื่องปกติของผู้หญิง บางครั้งพบว่าผู้หญิงกลับได้ค่าแรง
ที่มากกว่าเพศชายด้วยซ้ า นอกจากนี้ ผู้หญิงยังได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงมากขึ้น และ
ผู้ชายเองก็ได้เปลี่ยนบทบาทมาท างานบ้านและการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น   
  อย่างไรก็ตาม นักเฟมินิสต์ ก็ไม่ได้บรรลุในสิ่งที่ต้องการทั้งหมด การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพ่ือให้มีสิทธิเท่าเทียมกับชาย (The Equal Rights Amendment – ERA) ก็ยังไม่ผ่านการรับรองจาก
สมาชิกสภา เนื่องจาก ยังมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการให้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบางคนก็เป็นผู้หญิงที่
มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยม ซึ่งเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะท าให้ผู้หญิงได้รับสิทธิมากเกินไป 
อย่างไรก็ตามผู้หญิงก็ได้เดินหน้าต่อสู้ต่อไป และเห็นว่าวิธีที่จะเอาชนะได้ก็คือการลงคะแนนใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และในการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1980 ก็ได้ปรากฏช่องว่างระหว่างเพศ (Gender gap) อย่างเห็น
ได้ชัด และในปัจจุบันก็พบว่าผู้หญิงใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าชาย  (Roskin et al., 2010) 
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 12. อุดมการณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmentalism) 
  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ได้เริ่มขึ้นในระหว่างทศวรรษ  1960  ในประเทศพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่ งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ได้มีความก้าวหน้ามาก แต่
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์กับถูกท าลาย ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และแม้แต่ฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ ได้ปล่อยน้ าเสียและสารเคมีลงสู่แม่น้ า รถยนต์ปล่อยควันเสียสู่อากาศ พลังงานนิวเ คลียร์
รั่วไหลและการทิ้งกากของสารเคมีโดยมิได้รับอนุญาต การเผาไหม้เชื้อเพลิงและป่าไม้ท าให้เกิด
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 )ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้นและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นว่าการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม 
จะต้องมีขอบเขตจ ากัด 
  สิ่งที่นักนิเวศวิทยาท าได้ก็เพียงแค่การก่อตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นในปี 1970 
(The Environmental Protection Agency-EPA) อย่างไรก็ตาม การก่อตั้งองค์กร EPA ก็ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเท่าที่ควร เนื่องจากเงื่อนไขการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม มีผล    
ท าให้ปริมาณการผลิตถูกจ ากัดและท าให้ผลก าไรลดลง ดังนั้น ในช่วงสมัยของประธานาธิบดี โรนัลด์  
เรแกน (Ronald  W. Reagan) แห่งพรรครีพับลิกัน EPA จึงไม่สามารถท าอะไรได้มากนัก  
  การออกกฎข้อบังคับของรัฐบาล ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น หลายคนเสนอว่า
รูปแบบการบริโภคและการด าเนินชีวิต (Consumption patterns and lifestyles) ของประชาชนใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ควรมีการเปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะคนอเมริกัน ที่มีจ านวนเพียงร้อยละ 4 ของประชากรโลก แต่กลับบริโภคสินค้าอุตสาหกรรม
และพลังงานมากถึงร้อยละ 25 ของจ านวนที่ผลิตได้ทั้งหมดของโลก นักสิ่งแวดล้อมบางกลุ่มได้รวมตัว
กันในนามกลุ่ม กรีนส์ (Greens) ซึ่งได้เรียกร้องให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนและจักรยาน 
แทนการใช้รถยนต์ บริโภคผักผลไม้แทนการบริโภคเนื้อสัตว์ ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงาน
ลม พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) แทนการใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือพลังงานจากนิวเคลียร์ 
  นักสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม ได้รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งเดิมทีใช้ชื่อพรรคว่า 
พรรคประชาชน (Citizens party) และต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคกรีนส์ (Greens party) 
ซึ่งต่อมาในช่วงทศวรรษที่1980 ก็ได้ขยายไปสู่ประเทศต่างๆในแถบยุโรปตะวันตก และก็ได้รับ
ผลส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีและสวีเดน  โดยสมาชิกของพรรคกรีนส์ได้รับ
เลือกเข้าสู่สภาเป็นจ านวนมาก และนักการเมืองเหล่านี้ต่างมีอุดมการณ์คือ การยกเลิกการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ การก าจัดขยะมีพิษ และการยุติการก่อสงคราม ปัจจุบันบรรดาหนุ่มสาวของยุโรปต่างมี
ความเห็นว่าพรรคกรีนส์เป็นพรรคทางเลือกที่น่าสนใจอีกพรรคหนึ่งนอกเหนือจากพรรคเก่าแก่คร่ าครึ
ทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วยุโรป (Roskin et al., 2010) 
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สรุป 
 
 ลัทธิทางการเมืองหมายถึงความเชื่อ หรือใจความส าคัญของเนื้อเรื่องหรือหลักการในการ
สอน และยังรวมถึงนโยบาย การได้มาซึ่งสิทธิหรืออ านาจในการบริหารจัดการสังคม ซึ่งลัทธิทาง
การเมืองนั้น มีจุดก าเนิดมาจากหลายเหตุผล เช่น เกิดจากแนวคิดทางการเมือง ปรัชญาการเมือง และ
ทฤษฏีการเมือง เป็นต้น 
 ส่วนอุดมการณ์ทางการเมือง จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบในการปกครอง หลักการ
ปกครอง และรูปแบบในการด าเนินชีวิตของคนทั่วไป ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้
คือ อุดมการณ์เสรีนิยมดั้งเดิม อนุรักษ์นิยมดั้งเดิม เสรีนิยมใหม่ อนุรักษ์นิยมใหม่ สังคมนิยมมาร์กซิสต์ 
สังคมประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ ชาตินิยม และอุดมการณ์ฟาสซิสต์ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม จึงท าให้ปัจจุบันได้มี
อุดมการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น อุดมการณ์เฟมินิสต์ และอุดมการณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบทที่  6 
 
 
 งตอบค าถามต อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 
1. จงอธิบายค าจ ากัดความของค าว่า “ลัทธิการเมือง” ว่าหมายถึงอะไร 
2. อยากทราบว่าลัทธิการเมือง มีจุดก าเนิดมาจากเหตุผลใดบ้าง 
3. ค าว่าอุดมการณ์หมายถึงอะไร 
4. อุดมการณ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
5. อุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
6. ปัจจุบันได้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองขึ้นใหม่ 2 อุดมการณ์คือ 
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บทท่ี  7 
อ ำนำจอธิปไตย 
(Sovereignty) 

 
 
 อ านาจอธิปไตย นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็นรัฐ ซึ่งนอกเหนือจากอาณา
เขต ประชากร และรัฐบาลแล้ว รัฐที่สมบูรณ์ยังต้องมีอ านาจอธิปไตยเพ่ือเป็นเสาหลักในการปกครอง 
โดยอ านาจอธิปไตยจะมีฐานะเป็นอ านาจสูงสุด อ านาจใดจะขัดหรื อแย้งต่ออ านาจอธิปไตยมิได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ครอบครองอ านาจอธิปไตยจะมีความแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับระบอบการปกครอง
ของแต่ละรัฐ เช่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชน โดย
ประชาชนคือผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ส่วนในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์นั้น ผู้ที่
ครอบครองอ านาจอธิปไตยคือพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  
 แนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยถูกน ามาถกเถียงกันมากตั้งแต่สมัยก่อนการบันทึก
ประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน และได้มีการเปลี่ยนค าจ ากัดความ แนวคิด ตลอดจนการน ามา ใช้ 
โดยเฉพาะในยุคเรืองปัญญาหรือยุคแห่งเหตุผล (The Age of Enlightenment) ซึ่งเป็นยุคแห่งการ
เชื่ออย่างมีเหตุผล โดยนักคิดที่มีอิทธิพลในยุคนี้ คือ บารุค สปิโนซา (Baruke Spinosa) จอห์น ล็อค
(John Locke) ปิแยร์ เบย์ล (Pierre’s Bay) ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) ฟร็องซัว-มารีอารูเอ
หรือ วอลแตร์ (Francois-Marie Arouetor Voltaire) และโดยเฉพาะฌอง-ฌัก รุสโซ (Jean-
Jacques Rousseau) และมองเตสกิเออ (Montesquieu) ส่วนความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่ใน
ปัจจุบันนั้น อ านาจอธิปไตยจะต้องประกอบด้วย เขตแดน (Territory) ประชากร (Popular) อ านาจ
(Authority) และการยอมรับ (Recognition) (Biersteker & Weber, 1996) ส่วน คราสเนอร์ 
(Krasner, 2001) นั้น จะแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
 1. อ านาจอธิปไตยภายใน (Domestic Sovereignty) เป็นอ านาจที่ใช้ควบคุมภายในรัฐ
และถูกใช้โดยองค์การที่อยู่ภายในรัฐ 
 2. อ านาจอธิปไตยระหว่างรัฐ  (Interdependence Sovereignty) เป็นอ านาจที่ใช้
ควบคุมข้ามพรมแดนของรัฐ (State’s borders) 
 3. อ านาจอธิปไตยสากล (International legal Sovereignty) เป็นอ านาจอธิปไตยที่ถูก
ยอมรับอย่างเป็นทางการ (Formal Recognition) จากรัฐอื่นๆ 
 4. อ านาจในการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน  (Westphalian Sovereignty) 
เป็นอ านาจที่ใช้บังคับผู้น าศาสนาในยุคที่ศาสนาเรืองอ านาจ เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการภายในของประเทศอ่ืน 
 อ านาจอธิปไตยได้มีอิทธิพลขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายศตวรรษที่16 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดแนวคิด
ที่ว่ากษัตริย์เป็นผู้ได้รับอ านาจจากสวรรค์โดยจุติจากสวรรค์ลงมาปกครองโลก (Divine Rights of 
King) เนื่องจากกษัตริย์เกิดความต้องการในการยึดครองอ านาจทั้งหมด (Absolute Monarchy) แบบ
รวมศูนย์ (Strong central authority) และใช้อ านาจผ่านเหล่าขุนนาง (The nobility) นอกจากนี้
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ช่วงเวลาดังกล่าว ยังเป็นช่วงที่รัฐสมัย (The Modern nation state) ใหม่ได้เกิดขึ้นซึ่งนักปรัชญา
การเมืองคนส าคัญท่ีมีบทบาทอย่างมากในยุคนั้น คือ ฌ็อง โบแดง (Jean Bodin) โดยเป็นผู้ริเริ่มใช้ค า
ว่าอ านาจอธิปไตย ซึ่งใช้ในความหมายที่เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยช่วงเวลานั้นเป็น
ช่วงที่กษัตริย์เรืองอ านาจ ดังนั้นผู้ที่ครองอ านาจอธิปไตยหรือรัฏฐาธิปัตย์ก็คือกษัตริย์นั่นเอง ซึ่งโบแดง 
ได้กล่าวถึงอ านาจอธิปไตยไว้ในผลงานชื่อ “Les Six Livres de la Republique” (Six Books of 
the Republic) ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ (Encyclopaedia Britannica, 2014) 
 1. อ านาจอธิปไตยจะต้องมีความเด็ดขาด (Absolute) ซึ่งโบแดงได้อธิบายว่าว่าครอบครัว
เป็นพลเมืองของรัฐ ซึ่งต้องยอมอยู่ภายใต้อ านาจขององค์อธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้อ านาจอธิปไตย และการ
ยอมรับในอ านาจของผู้ปกครองนี้จะท าให้มนุษย์เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ และพลเมืองทุกคนก็จะมี
สถานะเท่าเทียมกัน ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านขนบธรรมเนียม ภาษา หรือกฎหมายที่
ต่างกัน ซึ่งอ านาจนี้จะท าให้การบริหารบ้านเมืองเกิดความสงบสุข และท าให้การรวมกลุ่มของมนุษย์
แบบรัฐ มีความแตกต่างจากการรวมกลุ่มแบบสมัยโบราณ 
 2. อ านาจอธิปไตยจะต้องมีความเป็นถาวร (Perpetual) ซึ่งอ านาจนี้จะยังคงอยู่ตราบ
เท่าที่มีรัฐ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะหมดวาระ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่ก็ไม่สามารถท าให้อ านาจ
อธิปไตยหมดไปได ้
 ส่วน โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ก็เป็นนักปรัชญาอีกท่านหนึ่ง ที่มีแนวความคิด
คล้ายกับโบแดง ซึ่งฮอบส์ได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาชื่อ “The Leviathan” ว่าสังคมสมัยใหม่เป็น
สังคมที่มนุษย์ต้องท าสัญญาในการอยู่ร่วมกันในสังคม (The Social contract or contractarian) 
และสัญญานี้จะอยู่เหนือความ หยาบคาย โหดร้าย และความไม่พกพร่องของมนุษย์ (Nasty, brutish 
and short) ดังนั้นมนุษย์ต้องรวมกันเป็นรัฐ (Commonwealth) และให้การเคารพ เชื่อฟังต่ออ านาจ
อธิปไตย (Soveraigne Power) ซึ่งอ านาจอธิปไตยนี้ จะบังคับให้ทุกคนแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา 
พร้อมกันนี้ ฮอบส์ก็ได้อธิบายว่าอ านาจอธิปไตย จะต้องมีลักษณะดังนี้ (Encyclopaedia Britannica, 
2014) 
 1. มีลักษณะที่เด็ดขาด (Absolute) ซึ่งการตัดสินการกระท าใดๆต้องยึดอ านาจอธิปไตย
เป็นหลัก 
 2. จะไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Indivisible) กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยถือเป็นอ านาจสูงสุด 
โดยไม่สามารถแบ่งแยก หรือหักล้างจากอ านาจอื่นใดได้ 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับอ านาจอธิปไตยของนักทฤษฎีทั้ง 2 ท่านนี้ จึงสามารถสรุปได้
ว่า อ านาจอธิปไตย เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ซึ่งมีผลในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชน
ภายในรัฐ และยังเป็นการแสดงสิทธิครอบครอง เหนือดินแดนที่รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ 
นอกจากนี้ อ านาจอธิปไตยจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
 1. ความเด็ดขาด (Absoluteness) โดยอ านาจอธิปไตย เป็นอ านาจสูงสุดแห่งรัฐ ซึ่งจะไม่
มีอ านาจใดที่เหนือกว่า อ านาจอธิปไตยได้ 
 2. เป็นการทั่วไป (Comprehensiveness) กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยมีผลบังคับใช้กับทุก
คน ทุกหมู่เหล่าที่อาศัยอยู่ภายในรัฐ โดยไม่เลือกสถานภาพ และชนชั้นวรรณะ ซึ่งหากมีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดกระท าผิดต่ออ านาจอธิปไตย ก็ต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ 
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 3. ความถาวร (Permanence) หมายความว่าอ านาจอธิปไตยจะด ารงอยู่คู่กับรัฐ เว้นเสีย 
แต่ความเป็นรัฐสิ้นสุดลง เช่น การแพ้สงครามก็จะมีผลท าให้อ านาจอธิปไตยหมดไปเช่นกัน 
 4. แบ่งแยกมิได้ (Indivisibility) หมายถึงในรัฐหนึ่งรัฐใดจะต้องมีอ านาจอธิปไตยเพียง
หนึ่งเดียวเท่านั้น แต่หากมีการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย ก็เท่ากับว่ารัฐได้สิ้นสภาพลงหรือมีรัฐใหม่
เกิดข้ึน 
 
 

ประเภทของอ ำนำจอธิปไตย 
 
 การพิจารณาอ านาจอธิปไตยที่มีใช้อยู่ในประเทศต่างๆ  ทั่วโลก สามารถแยกแยะออกได้
เป็น 5 ประเภทดังนี้ (อ้างจาก  สุพจน์  บุญวิเศษ, 2551) 
 1. อ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย (Legal Sovereignty) เป็นอ านาจสูงสุดภายในรัฐ ซึ่งใช้
ส าหรับการออกกฎหมาย เพ่ือบังคับใช้ภายในรัฐ ส่วนองค์การที่มีอ านาจดังกล่าวคือ รัฐสภา และถูก
รับรองเป็นกฎหมายโดยศาล 
 2. อ านาจอธิปไตยทางการเมือง (Political Sovereignty) หมายถึง อ านาจของ
ประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้ง ผู้แทนเพื่อท าหน้าที่แทนตนในสภา 
 3. อ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง (De Facto Sovereignty) ซึ่งเป็นอ านาจที่ได้มาจาก
การยึดครองอ านาจ กล่าวคือ รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ จะเป็นผู้ครองอ านาจอธิปไตยตามกฎหมาย 
แต่หากมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารเกิดขึ้น และผู้ท าการปฏิวัติได้รับชัยชนะ โดยประชาชนส่วนใหญ่
เห็นด้วยและยอมตามกับการคณะปฏิวัติ ก็จะท าให้คณะปฏิวัติได้รับอ านาจอย่างถูกต้องและท าการ
จัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้น ก็จะเรียกคณะรัฐบาลว่า รัฐบาลตามข้อเท็จจริง (De Facto Government) ซึ่ง
เป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายและท าหน้าที่เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทน 
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปการเกิดอ านาจตามข้อเท็จจริงได้ดังนี้ (อ้างจาก  สุพจน์ บุญวิเศษ, 
2551) 
  3.1 จะต้องมีเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารเกิดข้ึน 
  3.2 คณะปฏิวัติหรือรัฐประหารสามารถล้มล้างอ านาจอธิปไตย ที่ถูกใช้โดยคณะ
ปกครองเดิม และสามารถรักษาความสงบภายในประเทศไว้ได้ 
  3.3 ประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศให้ความเคารพเชื่อฟังต่อคณะผู้ปกครองใหม่ 
  3.4 นานาประเทศได้ให้การยอมรับต่อคณะรัฐบาลชุดใหม่ ที่เกิดมาจากการปฏิวัติ
หรือรัฐประหาร 
 4. อ านาจอธิปไตยตามนิตินัย (De Jure Sovereignty) หมายถึงอ านาจอธิปไตยที่รัฐบาล
ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีความชอบธรรม กล่าวคือเป็นรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งโดยประชาชนให้
ความเห็นชอบและมีการแต่งตั้งจากรัฐสภา เป็นผู้ใช้อ านาจเพื่อการปกครองประเทศ 
 5. อ านาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) คือการมีอิสระในการด าเนิน
กิจกรรมของรัฐ รวมทั้งการท าข้อตกลง สัญญา ตลอดจนการประกาศหรือยุติสงคราม โดยปราศจาก
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงจากรัฐอื่นๆ 
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กำรแบ่งแยกกำรใช้อ ำนำจ (Separation of Power) 
 
 การแบ่งแยกอ านาจนี้ ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2550) ได้อธิบายว่า เป็นการแยกการใช้
อ านาจ จึงไม่ใช่การแยกอ านาจอธิปไตยแต่อย่างใด กล่าวคือในการใช้อ านาจอธิปไตยนั้น ได้มีการ
แบ่งแยกสัดส่วนการใช้อ านาจขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้อ านาจในแต่ละส่วน ได้ใช้อ านาจอธิปไตยในลักษณะที่
แตกต่างกัน ซึ่งโดยปกติอ านาจทั้ง 3 ของอ านาจอธิปไตย จะถูกแบ่งแยกออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี  7.1  การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย 
 

 ฝ ำย 
 นิติบ    ติ บริ ำร ต  ำกำร 
 น่ ยงำน/แ  ่งของ
อ ำนำจ 

  ำชิก ภำผ ้แทนรำ  ร ร  บำ แ ะ
  ะร   นตรี 

กระทร งย ติธรร แ ะ
 น่ ยงำน ำ  

  ำ ร บผิ ชอบ  ก  ่นกรองพิจำร ำ
ร่ำงก   ำย  

 พิจำร ำร่ำง
งบประ ำ   

 ตร จ อบกำรท ำงำน
ของฝ ำยบริ ำร 

 บ ง  บใช้ก   ำย 

 น ำนโยบำย  ่กำร
ป ิบ ติ 

 ตี  ำ ต  บท
ก   ำย 

 พิจำร ำก   ำย
 ่ำข  แย้งต่อ
ร  ธรร น   ร อไ ่ 

 พิพำก ำ  ี 
 

 
 
 ซึ่งแนวความคิดในการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยนี้ ได้เกิดมาจากนักปรัชญาการเมือง
ชาวฝรั่งเศส ชื่อมองเตสกิเออ (Montesquieu) ซึ่งได้เสนอแนวความคิดนี้ไว้ในผลงานชื่อ “The Spirit 
of Laws” โดยมองเตสกิเออมีแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้อ านาจของมนุษย์ว่า ผู้มีอ านาจเกือบจะ
ทั้งหมด มักใช้อ านาจที่เกินขอบเขต และคอยแสวงหาอ านาจมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
ต้องป้องกันผู้มีอ านาจไม่ให้ใช้อ านาจเกินขอบเขต โดยการแบ่งแยกอ านาจและท าการถ่วงดุลยซึ่งกัน
และกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังรูป 
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                                 (Montesquieu)  
                                               

    

 
 

 
รูปที่  7.1  ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ 

 
 การแบ่งแยกและถ่วงดุลอ านาจ 3 ฝ่ายได้ถูกน ามาใช้ในระบบการบริหารทั้งในระบบรัฐสภา
และระบบประธานาธิบดี ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  
 

 

 

 

 

                 
 

           

 

                    
                     

                

               

                   

                                     
 

                    
                       

                

                  

 

 
 

รูปที่  7.2  ระบบการปกครองที่เกิดจากการแบ่งอ านาจ 

 

 1. ระบบร   ภำ (Parliamentary Government) 
  ระบบรัฐสภาเป็นระบบที่ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
ส.ส.ซึ่งหากผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคใดเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแล้วพรรคนั้นก็มักจะได้รับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนหัวหน้าพรรค ซึ่งโดยปกติแล้ว
ก็จะได้รับเลือกจากสมาชิกสภาให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาล
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บางส่วนก็จะได้รับหน้าที่ทางการบริหารหรือคณะรัฐมนตรี  โดยสมาชิกที่เหลือก็จะท าหน้าที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมาจากที่เดียวกัน จึงมีความสัมพันธ์ 
สนิทสนมกันเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลทั้งดีและเสีย กล่าวคือ การท างานของฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารมี
ความสอดรับกันเป็นอย่างดี ส่วนผลเสียคือการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
 
 

 

 

 

 

 

 

                
 

           

 

            

 

                 
                        

                 
                        

                                  
 

                            

                 
                          

            

 
 

รูปที่  7.3  การคานอ านาจกันและกันในระบบรัฐสภา 

 
  ส่วนการถ่วงดุลอ านาจในระบบรัฐสภานั้น สามารถท าได้ดังนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ
ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการท างานของนายกหรือรัฐมนตรี หรือ ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกหรือ
รัฐมนตรีทั้งคณะหรือเฉพาะรายบุคคลได้ ส่วนฝ่ายบริหารก็สามารถที่จะท าการยุบสภาได้ และฝ่าย
ตุลาการก็สามารถตัดสินให้ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติรับผิดได้ ส่วนสภานิติบัญญัติก็สามารถถอดถอน
ฝ่ายตุลาการได้เหมือนกัน หากพิจารณาเห็นว่าตุลาการผู้ใดได้กระท าความผิด 
 
 2. ระบบประธำนำธิบ ี (Presidential Government) 
  ระบบประธานาธิบดีถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่ประเทศที่ใช้ระบบนี้และ
โดดเด่นมากคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศแรกที่ท าการแบ่งแยกอ านาจ
อธิปไตยออกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจนตามแนวคิดของมองเตสกิเออ (Montesquieu) คือ อ านาจนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่งอ านาจทั้ง 3 คือ สภาครองเกส ประธานาธิบดี และศาล โดยการ
ท างานทั้ง 3 ฝ่ายจะมีความเป็นอิสระต่อกัน และถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน ซึ่งตัวอย่างการถ่วงดุล
อ านาจของสหรัฐอเมริกา สามารถอธิบายได้ดังนี้ (The Constitution of the United States, 
Article I and Article II) 
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  ต าแหน่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยมีวาระในการด ารง
ต าแหน่งสมัยละ 4 ปีและห้ามด ารงต าแหน่งเกิน 2 สมัย ส่วนสภาครองเกสก็มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนเช่นเดียวกัน ซึ่งสภาครองเกสประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (The member of 
the House of Representatives) และสมาชิกวุฒิสภา (The member of the House of 
Senator) โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ส่วนสมาชิกวุฒิสภาจะด ารง
ต าแหน่งคราวละ 6 ปี การท างานฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารค่อนข้างแบ่งแยกออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด โดยสภาครองเกสมีอ านาจในการออกพระราชบัญญัติ แต่ประธานาธิบดีก็มีอ านาจในการ
ยับยั้งได้ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ (Veto) แต่อย่างไรก็ตาม หากพระราชบัญญัตินั้นได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาครองเกสเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาในจ านวนไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ร่างพระราชบัญญัตินั้น ก็สามารถออกเป็นกฎหมายได้โดยประธานาธิบดีไม่สามารถยุบสภา
ครองเกสได้ 
  ส่วนประธานาธิบดี มีอ านาจในการแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 
(Supreme  Court)  และคณะรัฐมนตรี  (Cabinet)  แต่การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งจาก
ประธานาธิบดีจะต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสมาชิกก่อน จึงจะสามารถท าการแต่งตั้งได้ แต่ถึงแม้จะ
ถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี ผู้พิพากษาก็สามารถพิจารณากล่าวโทษแก่ประธานาธิบดีได้ ดังตัวอย่าง
กรณีของ มาบูรี และ เมดิสัน (Marbury v. Madison) ในสมัยของประธานาธิบดี จอห์น อดัม (John 
Adams) ซึ่งได้กลายเป็นคดีตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาตราบจนปันจุบัน นอกจากนี้ สภาครองเกรสก็
สามารถที่จะกล่าวโทษแก่ผู้พิพากษาได้ หากพิจารณาเห็นว่าผู้พิพากษาได้กระท าความผิดหรือมีมลทิน
มัวหมอง ส่วนประธานาธิบดี ก็สามารถที่จะถูกกระบวนการถอดถอนโดยสมาชิกวุฒิสภา (Impeachment) 
ออกจาก าต าแหน่งได้ และในท านองเดียวกันศาลสูงสุดก็มีอ านาจในการพิจารณาว่าข้อกฎหมายใดขัด
หรอืแย้งกับรัฐธรรมได้ 
 
 

 ร ป 
 
 อ านาจอธิปไตยถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็นรัฐ ซึ่งรัฐโดยปกติแล้วจะ
ประกอบด้วยอาณาเขต ประชากร รัฐบาล และอ านาจอธิปไตย โดยอ านาจอธิปไตยจะเป็นอ านาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งอ านาจใดจะขัดหรือแย้งต่ออ านาจอธิปไตยมิได้  ส่วนผู้ครอบครอง
อ านาจอธิปไตยนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของแต่ละรัฐ เช่น ในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชน ส่วนในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
อ านาจอธิปไตยจะถูกครอบครองโดยกษัตริย์ 
 อ านาจอธิปไตยจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ อ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย อ านาจ
อธิปไตยทางการเมือง อ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง อ านาจอธิปไตยตามนิตินัย และอ านาจอธิปไตย
ภายนอก โดยอ านาจอธิปไตยเหล่านี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งจะถูกใช้ผ่าน
รัฐสภา อ านาจบริหารจะถูกใช้ผ่านนายกรัฐรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดี และอ านาจตุลาการที่ถูกใช้
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ผ่านศาล ซึ่งอ านาจทั้ง 3 ฝ่าย จะท าการถ่วงดุลอ านาจ และคอยตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพ่ือไม่ให้
อ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีมากเกินไปและก่อให้เกิดผลเสียต่อการด าเนินงานของรัฐได้ 
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  ำถำ ท้ำยบทที่  7 
 
 
จงตอบ  ำถำ ต่อไปนี้ใ ้  บ ร ์ 
 
1. อ านาจอธิปไตยมีความส าคัญอย่างไร 
2. จงอธิบายถึงการเกิดขึ้นของอ านาจอธิปไตยมาให้เข้าใจ 
3. อ านาจอธิปไตยถูกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
4. อ านาจอธิปไตยถูกแบ่งแยกการใช้อ านาจออกเป็นกี่ฝ่าย อะไรบ้าง 
5. อยากทราบว่าอ านาจของประธานาธิบดีมีอะไรบ้าง 
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บทท่ี  8 
ธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 
 
 
 ธรรมาภิบาล หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า  Good governance  ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกใน
รายงานเรื่อง  Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth – A Long Term 
Perspective Study  ของธนาคารโลกหรือ  World Bank  ในปี  ค.ศ. 1989 ต่อจากนั้นก็มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะองค์การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  ซึ่งให้ความส าคัญต่อหลักธรรมาภิบาล
อย่างมาก  โดยประกาศหลักธรรมาภิบาลเป็นเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ (I Elahi, 
2009) 
 ส าหรับประเทศไทย  ค าว่า  ธรรมาภิบาล  นับว่าเป็นค าศัพท์ใหม่ของสังคมไทย  โดยเริ่มใช้
ค านี้อย่างเป็นทางการหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  หรือ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8  พ.ศ. 2540-2544  ซึ่งก่อนที่จะมีการใช้
ค านี้อย่างแพร่หลายดังเช่นปัจจุบัน  นักวิชาการและองค์กรต่างๆ  ก็ได้พยายามค้นหาค าต่างๆ  ที่มี
ความหมายในลักษณะนี้  ดังเช่น  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ได้ให้ทัศนะ
ว่า  จริงๆ  แล้วสังคมไทยได้มีการใช้ค าท่ีมีความหมายในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนี้มาช้านาน  คือ  ค าว่า 
“ทศพิธราชธรรม”  ซึ่งมักใช้เพื่ออธิบายลักษณะการปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์  นอกจากนี้
ยังมีนักวิชาการไทยบางท่านที่ได้บัญญัติค าที่มีความหมายในลักษณะนี้  เช่น  ธีรยุทธ  บุญมี  ซึ่งใช้ค า
ว่า  “ธรรมรัฐ”  โดยมีเหตุผลมาจาก  2  ประการคือ  ประการแรก  รากศัพท์ของค าว่า  ธรรมาภิบาล
มาจากค าว่า  “ธรรม”  โดยหมายถึง  คุณความดีและความถูกต้อง  กับค าว่า  “อภิบาล”  ซึ่งหมายถึง 
บ ารุงรักษาและปกครอง  ซึ่งหากพิจารณาในความหมายนี้  จะเห็นว่ามีองค์ประกอบย่อย  2  ประการ
คือ  ประการแรก  เป็นการจัดสรรอ านาจเพ่ือสั่งการให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมให้
เกิดผลตามที่ต้องการ  ส่วนประการที่  2  คือโครงสร้างทางวัฒนธรรม  ระบบคุณค่า  ในจารีตของ
สังคมที่ เป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมของบุคคลทางการเมือง   เศรษฐกิจและสังคม  ต่อมา
ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ค าจ ากัดความว่าของธรรมาภิบาลว่า   หมายถึง  “วิธีการปกครองที่ดี” 
นอกจากนี้  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ยังได้ใช้ค าว่า  “วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  (อ้าง
จาก  ไชยวัฒน์  ค้ าชู  และคณะ, 2545) 
 ค าว่า  ธรรมาภิบาล  มีนิยามที่หลากหลายและไร้ขอบเขตที่ชัดเจน  แต่อย่างไรก็ตาม  ไม่
ว่าจะใช้ค าว่าอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นค าที่มีความหมายและเป้าประสงค์ที่ดี  และสร้างคุณประโยชน์ 
เอกอนันต์ต่อสังคมไทยด้วยกันทั้งสิ้น  เนื่องจากค าต่างๆเหล่านี้  เป็นเสมือนการจุดประกายการ
ท างานทั้งในภาครัฐและเอกชนของไทยให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม  และสามารถตรวจสอบได้  ซึ่ง
กลายเป็นหลักการท างานในอุดมคติของทุกองค์กรในปัจจุบัน 
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ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
 
 หลักการของธรรมาภิบาลมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ  ดังที่ได้เกริ่นน า
มาแล้ว ซึ่งนอกจากธรรมาภิบาลจะเป็นพื้นฐานการปกครองตามระบบประชาธิปไตยแล้ว ธรรมาภิบาล
ยังได้ถูกน ามาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ  เช่น  การน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  ดังเช่น โคฟี 
อันนัน (Kofi Annan)  อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  (United Nations – UN) กล่าวว่าธรร
มาภิบาลเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศ  (อ้าง
จาก Vries, 2013) 
 นอกจากนี้  The United Nations Development Program (UNDP)  ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human development)  ก็ได้ให้ทัศนะว่าการพัฒนา
มนุษย์แบบยั่งยืน  ไม่สามารถแยกออกจากการมีธรรมาภิบาลได้  (Inseparable good governance) 
และการมีธรรมาภิบาลก็จะไม่ถูกต้องสมบูรณ์หากปราศจากการพัฒนามนุษย์  ยิ่งกว่านั้น  UNDP  ยัง
เห็นตรงกันกับโคฟี อันัน ว่าการพัฒนาศักยภาพเพ่ือธรรมาภิบาล  (The capacity for good 
governance)  คือวิธีเบื้องต้นในการก าจัดความยากจน  (The primary means of eradicating 
poverty)  (อ้างจาก  I Elahi, 2009) 
 ส่วนกองทุนการเงินระหว่าประเทศ  หรือ  (The International Monetary Fund-IMF) 
ได้ประกาศว่า  ระบบธรรมาภิบาลเป็นสิ่งส าคัญต่อทุกประเทศ  ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนา
ประเทศ  (Woods, 2000) 
 จากตัวอย่างค ากล่าวเหล่านี้  สามารถสรุปได้ว่า  ธรรมาภิบาลมีความส าคัญอย่างยิ่ง  และ
ประเทศต่างๆ  ควรน าระบบธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนพัฒนาระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย  ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจนของ
ประเทศ 
 
 

แนวคิดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 
 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลนี้  ไชยวัฒน์  ค้ าชู  และคณะ  (2545)  ได้อธิบายว่าเป็นค าที่
มีความเชื่อมโยงกับค าทีมีคุณค่าอ่ืนๆ  ในเชิงสถาบัน  เช่น  ประชาธิปไตย  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
ภาระรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  ความโปร่งใส  และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบราชการ  โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐตามแนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่   (New 
Public Management-NPM)  ซึ่งเน้นการกระจายอ านาจ  เพ่ือเน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง  การลดขนาดขององค์กรเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  แต่ในขณะเดียวกันกับเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร  ซึ่งหลักธรรมาภิบาลจะเป็นเครื่องมือในการก ากับกลไกต่างๆ  ของรัฐบาลให้
ท างานด้วยความระมัดระวัง  และตระหนักถึงเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย  ตลอดจนการท างานที่มุ่งผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก 
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 ส่วน  รัชยา  ภักดีจิตต์  (2555)  ยังให้แนวคิดว่า  “ธรรมาภิบาล”  นับเป็นกุญแจส าคัญที่
น ามาใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย  เนื่องจากเป็นหลักการที่ครอบคลุม
กว้างขวางทั้งมิติทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  และการบริหาร  ครอบคลุมทั้งภาครัฐ  
ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสังคม  จึงเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  การบริหารธุรกิจ  หรือแม้แต่นิติศาสตร์ 
 นอกจากนี้  วู๊ด (Woods, 1999)  ยังได้กล่าวว่าดัชนีชี้วัดความมีธรรมาภิบาลจะต้อง
ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบคือ 
 1. การมีส่วนร่วม  (Participation) 
  การมีส่วนร่วม  ได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลในระบอบ
ประชาธิปไตย  นอกจากนี้  การมีส่วนร่วม  ยังท าให้เกิดพลังในทางปฏิบัติ  ดังเช่น  จากการศึกษา
ของธนาคารโลกพบว่าโครงการที่ประสบผลส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้วางแผน
โครงการและผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งธนาคารโลกให้เหตุผลว่าการมีส่วนในการตัดสินใจจะมีผลในทาง
จิตวิทยา  เนื่องจากท าให้ผู้มีส่วนร่วมมีความรู้สึกในการเป็นเจ้า  (Ownership)  โครงการและต้องการ
ที่จะท าให้โครงการประสบผลส าเร็จ 
 2. การรายงานผล  (Accountability) 
  การรายงานผลหรือการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้  นับเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญองค์ประกอบหนึ่งของระบบธรรมาภิบาล  ซึ่งผู้บริหารจะต้องแจ้งผลการด าเนินงานหรือผลการ
ตัดสินใจให้สมาชิกขององค์การทราบ  และจัดท าให้เป็นระบบในทางปฏิบัติ  เช่น  การจัดท าเป็น
ระเบียบที่จะต้องท าการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 
 3. ความยุติธรรม  (Fairness) 
  หลักการสุดท้ายของธรรมาภิบาลคือความยุติธรรม  องค์การต้องมีระเบียบ  กฎเกณฑ์ 
กระบวนการในการน าเสนอ  การตัดสินใจ  ตลอดจนการบังคับใช้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม  ซึ่ง
องค์การต้องท าความเข้าใจและเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายหรือน าเสนอความรู้สึกนึกคิดของสมาชิก
ได้ 
 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลตามทัศนะขององค์การระหว่างประเทศนั้น   กลับมี
มุมมองหรือแนวความคิดท่ีหลากหลายแตกต่างออกไป  อาท ิ
 กองทุนการเงินระหว่าประเทศ  หรือ  IMF  ได้เสนอว่า  ปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่แท้จริงต่อ
การพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย  คือ  การขาดระบบธรรมาภิบาล  ซึ่ง  IMF  ได้เสนอ
เงื่อนไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศต่างๆ  โดยจะต้อง
ปรับปรุงการตรวจสอบทางการเมือง  (Political accountability)  การมีส่วนร่วม  (Participation) 
ประสิทธิผลของหลักนิติธรรม  (Effective rule of law)  ความโปร่งใส  (Transparency)  และการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างรัฐบาลและประชาชน (Flows of information between government 
and citizens)  (อ้างจาก  Woods, 2000) 
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 องค์การพัฒนาระหว่างประเทศ  The United Nations Development Program (UNDP)  
ได้เสนอหลักเกณฑ์  5  ข้อของธรรมาภิบาล  (The five principles of good governmence) ซึ่ง
ค่อนข้างเหลื่อม  (Overlap)  หรือขัดแย้งกันในบางข้อ  (Conflicting) ดังนี้ (อ้างจาก Graham,   
Amos, & Plumptre, 2003) 
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รูปที่  8.1  หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล  5  ข้อ  ขององค์การพัฒนาประเทศ 

 
 1. ความถูกต้องตามกฎหมายและการมีสิทธ์ในการแสดงความคิดเห็น  (Legitimacy and 
Voice) 
  ซึ่งหลักการข้อนี้  UNDP  ระบุว่า  อยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เช่น  การมีสิทธิ์ออกเสียงในการตัดสินใจ  (Decision making)  เสรีภาพในการพูด
และการรวมกลุ่ม  (Freedom of association and speech)  และยึดมั่นในมติของคนส่วนใหญ่ 
(Consensus orientation)  กล่าวคือรัฐบาลจะต้องท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ  เพ่ือกลั่นกรองสู่ทางเลือกที่ดีที่สุด 
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 2. การสั่งการ  (Direction) 
  ซึ่งเก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์กลยุทธ์ (Strategic vision) กล่าวคือ ถึงแม้ผู้น าและสาธารณะ
ชนจะมีมุมมองต่อธรรมาภิบาลและการพัฒนามนุษย์ที่แตกต่างกันแต่ทุกคนต้องเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ (Historical) วัฒนธรรม (Culture) และความซับซ้อนของสังคม (Social complexities) 
 3. การปฏิบัติ  (Performance) 
  การปฏิบัติการเกี่ยวข้อง   2  ประการ  คือ  ประการแรก  ความรับผิดชอบ  
(Responsiveness) ซึ่งสถาบันต่าง หรือองค์กรต่างๆ ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) 
ประการที่  2  การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Effectiveness and Efficiency)  การก าหนด
กระบวนการในการท างานต่างๆ  ต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า 
 4. ความสามารถในการตรวจสอบได้  (Accountability) 
  ผู้ท าหน้าที่ในการตัดสินใจในคณะรัฐบาล  (Decision makers in government)  
ภาคส่วนเอกชน  (Private sector)  องค์กรทางสังคม  ต้องมีความโปร่งใส  (Transparency)  และ
สามรถตรวจสอบได ้ (Accountability)  ทั้งภายในและภายนอก 
 5. ความยุติธรรม  (Fairness) 
  ซึ่งสามารถวัดได้จากความเท่าเทียมกัน  (Equity)  ของประชาชน  และการยึดหลักนิติ
ธรรม  (Rule of Law)  โดยกรอบของกฎหมายจะต้องมีความยุติธรรมและบังคับใช้กับทกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 
 ธนาคารโลกหรือ  World Bank  ได้อธิบายว่า  ธรรมาภิบาลเป็นพฤติกรรมซึ่งอ านาจถูกใช้
ในการจัดการเศรษฐกิจและทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาของประเทศ  ซึ่งธนาคารโลกชี้ให้เห็นถึงลักษณะ
ของการมีธรรมาภิบาล  จะต้องม ี 3  ลักษณะคือ  (อ้างจาก  International Fund For Agricultural 
Development – IFAD, 1999) 
 1. รูปแบบทางการเมือง  (The form of the political regime) 
 2. กระบวนการซึ่งอ านาจถูกใช้ในการจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศและทรัพยากร
ของสังคมเพ่ือการพัฒนา 
 3. ความสามารถของรัฐบาลในการออกแบบ  ก าหนด  ประเมินผลนโยบาย  ในการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 นอกจากนี้ธนาคารโลกยังได้ให้ทัศนะอีกว่า  ปัจจัยที่ท าให้เกิดธรรมาภิบาลคือ  (อ้างจาก 
Tadros, 2012) 
 1. การแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบ  (Voice and accountability)  ซึ่งสามารถ
วัดได้จากการที่ประชาชนของประเทศสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกคณะรัฐบาลของประเทศตน 
นอกจากนี้ยังมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก  เสรีภาพในการรวมกลุ่ม  และเสรีภาพของ
สื่อมวลชน 
 2. การมีเสถียรภาพทางการเมืองและปราศจากความรุนแรง  (Political stability and 
absence of violence)  ซึ่งสามารถประเมินได้จากความไม่มั่นคงของรัฐบาล  (Destabilized)  หรือ
การล้มล้างรัฐบาลด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ  (Unconstitutional)  หรือวิธีรุนแรง  (Violent 
means) ซึ่งมาจากภายในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ (Domestic violence and terrorism) 
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 3. ประสิทธิผลของรัฐบาล  (Government effectiveness) การมีประสิทธิผลของรัฐบาล
สามารถรับรู้ได้จากคุณภาพของการบริการสาธารณะ  (The quality of public services) ความมี
อิสระจากความกดดันทางการเมือง  (Political pressures)  คุณภาพของการก าหนดและการ
ประเมินผลนโยบาย  (The quality of policy formulation and implementation)  และความ
น่าเชื่อถือของการให้ค ามั่นสัญญาของรัฐบาล  (Government’s commitment) 
 4. คุณภาพของข้อก าหนดกฎเกณฑ์ (Regulatory quality) การวัดคุณภาพของข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ  ของรัฐบาล  สามารถวัดได้จากการก าหนดและการประเมินผล  ออกเสียงประชามติ  
(Formulation and implement sound)  ว่าข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ  เหล่านั้นอนุญาต  (Permit) 
หรือส่งเสริม (Promote) การพัฒนาในภาคเอกชน (Promote private sector development)  
หรือไม ่
 5. หลักนิติธรรม  (Rule of law)  สามารถวัดได้จากการยึดมั่นตามกฎเกณฑ์ของสังคม 
(Abide by the rules of society)  โดยเฉพาะการบังคับใช้สัญญา  (Contract enforcement)  
การให้สิทธิในที่อยู่อาศัย  (Property rights)  การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ  (Police)  ศาล  (Courts) 
และการปฏิบัติต่ออาชญากรรมและความรุนแรง  (Crime and violence) 
 6. การควบคุมการคอรัปชั่น  (Control of corruption)  สามารถรับรู้ได้จากการมี
อ านาจสาธารณะ  (Public power)  ในการควบคุมการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งจากกลุ่มชนชั้นสูงของ
สังคม  (Elites)  และกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะ  (Private interests) 
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รูปที่  8.2  ปัจจัยส าคัญของธรรมาภิบาลของธนาคารโลก 
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 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organization for Economic 
Co-operation and Development – OECD)  ได้เสนอถึงหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ว่า  
ลักษณะที่ส าคัญของการสร้างสถาบันการปกครอง  และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชน  โดยเน้น
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งอธิบายได้ดังนี้  (อ้างจาก  รัช
ยา   ภักดีจิตต,์ 2555) 
 1. การมีความชอบธรรมทางการเมืองตามกรอบของกฎหมายและการมีความรับผิดชอบ 
รับการตรวจสอบสาธารณะ  (Political legitimacy and accountability) 
 2. การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน  (Freedom of association and 
participation) 
 3. การมีระบบตุลาการที่มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ  (A fair and reliable judicial 
system) 
 4. การมีระบบราชการที่มีความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบต่อสาธารณะ (Bureaucratic 
accountability) 
 5. การมีเสรีภาพของประชาชนทางการแสดงออกและการเปิดเผยข้อมูลต่อสังคม 
(Freedom of information and expression) 
 6. การจัดการภาครัฐ  โดยยึดหลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (Effective and 
efficient public sector management) 
 7. การมีความร่วมมือกับองค์การประชาสังคม  (Cooperation with civil society 
organization) 
 ซ่ึง  OECD  ได้เสนอหลักการสร้างธรรมาภิบาลโดยการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของกิจการควรจะร่วมกันพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อ  State-Owned Enterprises (SOEs) 
 2. SOEs ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ในการตรวจโดยตรง  เพ่ือท าการควบคุมและรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหาร
องค์การโดยตรง 
 3. SOEs  ควรมีหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกองค์ที่มีอิสระในการท างาน  เข้ามาท า
หน้าที่ในการตรวจสอบประจ าปี 
 4. SOEs  ควรมีระบบการรายงานผลที่เป็นมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการรายงาน
ทางด้านการเงินขององค์การ 
 5. SOEs ไม่ควรปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ได้กล่าวไว้ในหลักธรรมาภิบาลของ OECD 
(Principles of Corporate Governance)  โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความสนใจของเจ้าของกิจการ
หรือสาธารณะ  ซึ่งยกตัวอย่างของข้อมูลข่าวสาร  เช่น 
  5.1 ค าพูดที่ชัดเจนต่อสาธารณะชนอันแสดงถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทและความ
ปรารถนาตั้งใจของพวกเขา 
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  5.2 โครงสร้างของบริษัทในเชิงของความเป็นเจ้าของและเรื่องการออกเสียงของ
บริษัท 
  5.3 ปัจจัยความเสี่ยงใดๆและการวัดซึ่งถูกน าไปสู่หนทางการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ 
  5.4 ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ รวมถึงการรับประกันทางการเงินจากรัฐและข้อ
สัญญาผูกพันซึ่งได้ถูกกระท าโดยฐานะของ SOEs 
  5.5 การปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบพร้อมกับรูปแบบหรือลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กัน 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลต่างๆ  เหล่านี้  สามารถกล่าวได้ว่าทุกองค์การในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะองค์การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ  ต่างให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีธรรมา   
ภิบาล  แต่การเน้นในเนื้อหาสาระอาจแตกต่างกันไป  เช่น  ธนาคารโลกและองค์การที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน  มีความคิดว่าการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลควรเน้นที่สถาบันทางเศรษฐกิจ 
(Economic institutions)  และการจัดการภาครัฐบาล  (Public sector management)  ซึ่ง
ประกอบด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  (Transparency and accountability)  การ
ปฏิรูป  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์  (Regulartory reform)  และทักษะของภาครัฐบาลและความเป็นผู้น า 
(Public sector and leadership) 
 ส่วนองค์การอ่ืนๆ  เช่น  องค์การสหประชาชาติ  (UN)  กรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) และ องค์กร โออีซีดี (OECD)  กับเน้นไปที่ การมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน  เช่น  การควบคุมการเลือกตั้ง (Election monitoring)  การให้การสนับสนุนจากพรรค
การเมือง  (Political party support)  การก าจัดคอรัปชั่น (Combating corruption) สร้างความเป็น
อิสระแก่ตุลาการ (Building independent judiciaries)  ปฏิรูประบบรักษาความปลอดภัย  
(Security sector reform)  การปรับปรุงงานบริการจัดส่ง (Improved service delivery) ความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ของรัฐบาล (Transparency of  government  accounts)  การ
กระจายอ านาจ  (Decentralization)  สิทธิของพลเรือนและนักการเมือง  (Civil and political 
rights) 
 
 

ธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐของไทย 
 
 ธรรมาภิบาล ได้ถูกพูดถึงกันมากและถูกน ามาใช้ในสังคมไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของ
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  8  และฉบับที่  9  ซึ่งก าหนดเป็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เนื่องจากการขาดธรรมาภิบาลท าให้บทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ของรัฐกลับกลายเป็นการสร้างปัญหาเสียเองเนื่องจากประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึงท าให้เกิดการคอรัปชั่น  หรือเปิดโอกาสให้กลุ่มชนชั้นน าเข้ามาหา
ประโยชน์จากรัฐอย่างไม่ถูกต้อง  เช่น  การติดสินบน  การเล่นพรรคเล่นพวก  และการตัดสินใจที่
ปราศจากเหตุผล  ซึ่งส่งผลให้ปะเทศไทยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินตามมา 
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 ดังนั้น จึงมีการใช้หลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของการ
บริหารงานในภาครัฐ  ในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี   และส่งเสริมการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูประบบราชการของไทย  ที่เน้น
การแก้ปัญหาคอรัปชั่น  หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  การเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน
ในภาครัฐ  การเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน  การพัฒนาโครงสร้างของสถาบัน  
การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ การก าหนดขอบเขตของอ านาจระหว่างนักการเมืองและ
ข้าราชการประจ า 
 นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  และฉบับที่  11  ก็ได้
มีการขยายขอบเขตเพ่ิมขึ้น  โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน  การพัฒนาระบบ
การตรวจสอบสาธารณะของภาคประชาชน  และการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมและ
การรู้จักความพอเพียงแก่ประชาชน 
 ธรรมาภิบาล ยังช่วยให้สามารถระบุลักษณะและปรับพฤติกรรมต่างๆ  ที่ถือว่าเป็นการ
จัดการบริหารและการจัดการปกครองที่ไม่มีคุณภาพได้อีกด้วย  ซึ่งได้แก่  (ไชยวัฒน์  ค้ าชู  และคณะ, 
2545) 
 1. ความล้มเหลวในการแยกแยะเรื่องสาธารณะและเรื่องส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจน 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการน าเอาทรัพย์สมบัติทางราชการมาใช้หาผลประโยชน์ส่วนตน 
 2. ความล้มเหลวในการจัดตั้งกรอบของกฎหมายที่สามารถคาดการณ์ได้ เพ่ือให้พฤติกรรม
การด าเนินการใดๆ  ของรัฐสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
 3. การมีกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ  ที่บดเบือนกลไกตลาด 
 4. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ไม่ถูกต้อง  และไม่สอดคล้องกับการพัฒนา  ซึ่ง
ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ถูกต้อง 
 5. การตัดสินใจจากรากฐานของการพิจารณาท่ีแคบ  และขาดความโปร่งใส 
 6. การขาดกฎ  กติกา  มารยาท  เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในการบริหารงานภาครัฐ 
 7. การด าเนินนโยบายโดยปราศจากการพิจารณาอย่างรอบครอบ 
 
 

การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของไทย 
 
 รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงการสร้างธรรมาภิบาล  โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและออกกฎหมายอย่างน้อย  2  ฉบับเพ่ือรองรับธรรมาภิบาล  (อ้างจาก  
รัชยา  ภักดีจิตต,์ 2555) 
 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี พ.ศ. 2542 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้
ประกาศใช้หลังจากที่ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
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หรือกลไกในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ  ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งต่อสังคม 
การเมืองของประเทศไทย  นอกจากนี้ยังใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยยึด
หลักการพืน้ฐาน  6  ประการ  ดังนี้  (อ้างจาก  รัชยา  ภักดีจิตต์, 2555) 
  1.1 หลักนิติธรรม 
  1.2 หลักคุณธรรม 
  1.3 หลักการมีส่วนร่วม 
  1.4 หลักความโปร่งใส 
  1.5 หลักความรับผิดชอบ 
  1.6 หลักความคุ้มค่า 
 
 

 

 

 

 

 

                        
              

                             

     
         

     
            

     
        

     
              

     
            

     
              

 
 

รูปที่  8.3  หลักการพ้ืนฐาน  6  ประการ  ของธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ดี  พ.ศ. 2546 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ดีฉบับนี้   ได้ก าหนด
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาครัฐบาล  เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา  6  ดังนี้  (อ้างจาก  รัชยา  ภักดีจิตต,์ 2555) 
  2.1 มุ่งให้เกิดประโยชน์สุข และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมุ่ง
การพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น 
  2.2 มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของภาครัฐ  การบริหารเพ่ือให้ได้รับผลรับตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีได้วางไว้  โดยการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานในทุกระดับ 
  2.3 มุ่งให้มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ  โดยการ
บริหารที่จะต้องพิจารณาเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า  (Input)  กับผลลัพธ์  (Outcomes)  
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์ต้นทุนและก าไร  (Cost-benefit analysis)  เพ่ือท าการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งการวัดผลงานของแต่ละคน  เพ่ือสัมพันธ์กับ
ผลงานในระดับองค์กร 
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  2.4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เกินความจ าเป็น  เพ่ือลดต้นทุนและเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  โดยจัดให้เกิดการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  รวมทั้งการจัดให้มีการบริการแบบรวม
ศูนย์ไว้ที่จุดเดียว  (One-stop service) 
  2.5 ท าการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  ให้มีความทันสมัย และทันต่อ
สถานการณ์บ้านเมือง  เช่น  การยุบเลิกหน่วยราชการที่ไม่จ าเป็น  การทบทวนล าดับหรือความส าคัญ
ของแผนงานหรือโครงการเป็นระยะ  และท าการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับให้มีความเหมาะสม
กับสภาวการณ์อยู่เสมอ 
  2.6 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  กล่าวคือ  การปฏิบัติราชการ ที่มุ่งเน้นถึงการตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก  โดยจัดให้ท าการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
รัฐต่อไป 
  2.7 ท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  เช่น  การตรวจสอบและ
การวัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง  ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิดประโย น์ส ข
ของประ า น มีการประเมินผล 

การปฏิบัติรา การ
อย างสม่ าเสมอ 

ประ า นได้รับการ
อ านวยความสะดวก

และได้รับการ
ตอบสนองความ

ต้องการ
มีการรับปร งภารกิ 
ของส วนรา การทัน

ต อสถานการณ์ 

ไม มีขั นตอน
ปฏิบัติงานเกินความ

  าเป น 

มีประสิทธิภา 
และเกิดความ
ค ้มค าในเ ิง

ภารกิ ของรัฐ 

เกิดสัมฤทธิ ต อ
ภารกิ ของรัฐ 

การบริหารกิ การ 
บ้านเม องที่ดี 

มาตรา   

 
 

รูปที่  8.4  วัตถุประสงค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชาการท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 

 
 ส่วนรูปแบบในการปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นที่ผลส าฤทธิ์นั้น  ส่วนราชการจะท าการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของส่วนราชการไปในลักษณะดังต่อไปนี้  (อ้างจาก  รัชยา  ภักดีจิตต์, 2555) 
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 1. ส่วนราชการท าการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เน้น
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน  แทนการมุ่งเน้นรูปแบบการปฏิบัติงานประจ า 
 2. ผู้บริหารทุกระดับมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  และสอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของส่วนราชการ 
 3. การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ  สามารถพิจารณาจากผลส าฤทธิ์ของงานเป็น
หลัก ซึ่งจะท าให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทน  สวัสดิการ  และรางวัล  แก่เจ้าหน้าที่ในส่วน
ราชการ 
 4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ  ได้รับรู้พันธกิจหลักและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 5. มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจไปยังเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ เข้าใจปัญหาที่
แท้จริง  ได้ท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้ประสบการณ์ในเพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารในอนาคต 
 6. เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงรูปแบบในการปฏิบัติงาน  เช่น  การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานที่สั้นลง  และมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้สังคมไทยจะพยายามท าการศึกษาหลักทฤษฎีธรรมาภิบาลในลักษณะ
เชิงวิชาการอีกทั้งท าการเปิดสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ  รวมทั้งได้มีการน าหลักการที่สังเคราะห์
แล้วมาใช้ในทางปฏิบัติ  แต่ก็พบว่ายังเป็นเรื่องยากในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ  เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมในการบริหารจัดการของสังคมไทยยังคุ้นเคยกับระบบอุปถัมภ์ 
  เนื่องด้วยสภาพของสังคมไทย  เป็นสังคมศักดินามาก่อน  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะ
ชนชั้น  เช่น  ความสัมพันธ์แบบเจ้านายกับไพร่  โดยเจ้านายมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลคนในบังคับ
บัญชา  ส่วนไพร่ก็ต้องท าหน้าที่เป็นการรับใช้  เพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้านาย  ซึ่งเจ้านาย
สมัยก่อนมักมีอภิสิทธิ์ที่จะท าอะไรก็ได้ตามอ าเภอใจของตน  ส่วนไพร่ก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรือไม่มีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  นอกจากนี้  สถานภาพของเจ้านายสมัยก่อนยังมีฐานะเป็น  “ผู้
กินเมือง”  ซึ่งไม่มีเงินเดือนประจ า  จึงต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บเงินจากค่าธรรมเนียมและการเรียก
ของก านัลจากไพร่หรือลูกน้อง  ซึ่งท าให้สังคมไทยเคยชินกับการให้สิ่งของต่อกัน  (อ้างจาก  พัชรี      
รูปะวิเชตร์, 2554, 184  และบวรศักดิ์  อุวรรณโณ, 2547, 22) 
  คอลัมน์อิสรภาพแห่งความคิด  ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ได้บรรยายถึงสังคมไทยว่า 
(อ้างจาก  พัชรี  รูปะวิเชตร์, 2554, 184) 
  ระบบอุปถัมภ์  มีมาควบคู่กับพัฒนาการของสังคมไทยในเกือบทุกด้าน  โดยเริ่มจาก
สังคมขนาดเล็ก  เช่น  หมู่บ้าน  ซึ่งผู้คนด ารงชีพด้วยการแบ่งปัน  ช่วยเหลือ  หรือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันในแบบน้ ามิตรไมตรี  โดยไม่หวังผลตอบแทน  แต่เมื่อสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
ระบบอุปถัมภ์แบบดั้งเดิมก็ถกูน ามาใช้ในความหมายที่แตกต่างออกไป  เป็นการเอ้ือประโยชน์เพ่ือหวัง
ผลตอบแทนในรูปของเงิน  สิ่งอ านวยความสะดวกและอ านาจบารมี 



 183 

  ต่อมาภายหลัง  ก็ได้มีการขยายเครือข่ายของระบบอุปถัมภ์เข้าสู่หน่วยงานราชการมาก
ขึ้น  เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ  จึงท าให้เกิดค าว่า  “ค่าน้ าร้อนน้ าชา”  ซึ่งในมุมมองของ
ชาวต่างชาติดังเช่น  ดูนัง  (Dunung)  ชาวอินเดีย  เห็นว่า  การสร้างเครือข่าย  (Networking)  กับ
หน่วยงานราชการ  นับเป็นกุญแจที่ส าคัญในการประสบผลส าเร็จต่อการท าธุรกิจ  โดยเฉพาะใน
โครงการใหญ่ๆ  (Networking with government officials can be the key to doing business 
successfully, especially if you firm intends to do a major project)  (อ้างจาก  เพ็ชรี        
รูปะวิเชตร์, 2554, 185) 
  ซึ่งระบบอุปถัมภ์นี้ท าให้เกิดการใช้อ านาจอย่างไร้เหตุผล  และขัดต่อหลักการของ   
ธรรมาภิบาลอันน ามาซึ่งการทุจริตอย่างร้ายแรงในสังคมไทย  นอกจากนี้  ระบบอุปถัมภ์ยังได้ขยายมา
สู่ระบบการเมืองมากขึ้น  จึงได้มีนักธุรกิจในคราบของนักการเมืองเพ่ือหวังใช้อ านาจทางการเมืองใน
การหาประโยชน์ส่วนตน  ครอบครัว  และพวกพ้องมากยิ่งขึ้น 
 2. ความไร้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังคมไทย ยังมีลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่  และการใช้อ านาจ
โดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัว  ระหว่างผู้มีต าแหน่งกับบุคคลอ่ืนๆซึ่งส่งผลให้เกิดการ  “เล่นพรรค
เล่นพวก”  หรือกลั่นแกล้งกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนยังมีความเห็นว่า   หน้าที่และความ
รับผิดชอบในต าแหน่งใดๆ  จะใช้หรือไม่ก็ได้ หรือใช้อย่างไรกับใครก็ได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวไม่มี
ใครเอาผิดได ้
  สภาพเช่นนี้  ท าให้กฎหมายไทยหรือการบังคับใช้กฎหมายขาดความเสมอภาคเพราะ
การเลือกปฏิบัติ  ขาดประสิทธิภาพเพราะการไม่ใช้อ านาจเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  กระท าได้โดยไม่มีใครว่า
กล่าว  ขาดความโปร่งใสและเป็นไปตามอ าเภอใจ  การอนุมัติ  อนุญาต  ก็เป็นเรื่องเฉพาะราย  ไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของการทุจริตและการใช้อ านาจโดยมิชอบได้โดยง่าย  
(บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, 2547, 22-23) 
  ซึ่งจากผลการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย  สรุปว่า  การทุจริต 
คอรัปชั่น  โดยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  และข้าราชการระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา  เพราะ
กฎหมายให้อ านาจดุลพินิจสูง  ไม่มีเกณฑ์การใช้ดุลพินิจที่วัดความถูกผิดได้  อีกทั้งไม่มีระบบการ
ตรวจสอบที่อิสระและมีประสิทธิภาพ  คนจึงอยากด ารงต าแหน่ง  แข่งกันเข้าสู่ต าแหน่งเพ่ือให้ได้
อ านาจและทรัพย์สิน  ซึ่งข้อสรุปนี้  ได้สอดคล้องกับความเห็นของ  เฟรด ริกส์ซิฟฟิน  ที่ให้ข้อสังเกต
ว่า  ข้าราชการไทย  ได้รับแรงจูงใจจากผลประโยชน์ส่วนตนเป็นส าคัญ  การจัดสรรผลประโยชน์ของ
ระบบราชการ  สะท้อนผลประโยชน์ของข้าราชการ  มิได้สะท้อนประโยชน์ของสังคมโดยรวม  (อ้าง
จาก  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, 2547) 
  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  (2547)  ยังกล่าวอีกว่า  การซื้อต าแหน่งของข้าราชการ เป็น
เรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั่วไปในสังคมไทย  ส่วนฝ่ายการเมืองเองก็ต้องทุ่มเทเงินทองในการซื้อเสียง เพ่ือให้
ได้มาซึ่งต าแหน่งทางการเมือง  เพราะเมื่อได้ต าแหน่งแล้วก็สามารถใช้อ านาจอนุมัติหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนและพวกพ้อง  ส่วนภาคธุรกิจที่แอบอิงกับอ านาจทางการเมืองและราชการ  ก็ได้แสวง
ช่องทางในการผูกขาดสัมปทาน  สร้างความร่ ารวยให้กับตนเอง  จึงเป็นการปิดกั้นธุรกิจรายใหม่ที่จะ
เข้ามาสู่ตลาด 
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สร ป 
 
 ธรรมาภิบาลได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในฐานะเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งองค์กรภายในและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก  เช่น 
ธนาคารโลก  (World Bank)  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (International Monetary Fund - 
IMF)  องค์การสหประชาชาติ  (United Nation - UN)  องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา  Organization for Economic Cooperation and Development – OECD  และอ่ืนๆ 
เนื่องจากเห็นว่า  การขาดธรรมาภิบาลท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  ตามมา  เช่น  ปัญหาสังคม  เศรษฐกิจ 
และการเมือง  เป็นต้น 

 ส่วนในประเทศไทยก็ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้โดยเฉพาะในส่วนราชการ  เนื่องจากถูก
แรงบีบคั้นจากสังคมและคาดหวังให้หน่วยงานราชการ  ได้เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
การปฏิรูประบบการปฏิบัติงานโดยมุ่งที่ผลลัพธ์  การปฏิบัติภารกิจที่มีหลากหลายภายใต้ทรัพยากรที่
จ ากัด 
 นอกจากนี้  การบริหารงานในภาครัฐยังนับวันยิ่งมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น
เรื่อยๆ  เนื่องจากนโยบายสาธารณะมีขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น  ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะเขตแดนของรัฐใด
รัฐหนึ่ง  จนท าให้กลายเป็นประเด็นระดับประเทศและยังมีส่วนเกี่ยวพันกับคนจ านวนมาก  กอปรกับ
ภาคเอกชนและประชาสังคมก็ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินงานในภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆ  จึงท า
องค์กรต่างๆ  ได้น าเครื่องมือหรือวิธีการบริหารต่างๆ  มาใช้  ซึ่งธรรมาภิบาลก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่
มีความส าคัญ 
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ค าถามท้ายบทที่  8 
 
 
 งตอบค าถามต อไปนี ให้สมบูรณ์ 
 
1. อยากทราบว่าธรรมาภิบาลเริ่มใช้ครั้งแรกในองค์การใด 
2. จงอธิบายถึงการเริ่มต้นการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทย 
3. ค าว่าธรรมาภิบาลได้มีการใช้น าค าอ่ืนๆที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น ค าใดบ้าง 
4. อยากทราบว่าธรรมาภิบาล มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
5. จงอธิบายถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลตามหลัการของ World Bank ว่ามีอะไรบ้าง 
6. จงอธิบายถึงธรรมาภิบาลว่ามีส่วนกับการบริหารภาครัฐของไทยอย่างไร 
7. อยากทราบว่าวัตถุประสงค์ ในการบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ดี ไว้ในมาตรา 7 
 ของพระราชกฤษฎีกา เพราะอะไร 
8. การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทย ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาอะไรบ้าง 
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บทท่ี  9 
รัฐประศาสนศาสตร ์

(Public Administration) 
 
 
 วิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นแขนงวิชาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารและการด าเนินงานของรัฐบาล เช่น การก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย การวางแผนในการ
ท างาน การจัดองค์การ การสั่งการ การปฏิบัติงาน และการประเมินผล เพ่ือให้การบริหารงาน
สาธารณะเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และการประหยัด (Economic) 
และเพ่ือให้เปูาหมายของหน่วยงานบรรลุผลในอันที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Stillman II, 
2010, 438: และ จิรโชค วีระสย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, และ สุรพล ทับสุวรรณ์, 2554 : 471-472) 
ซึ่งวิชารัฐประศาสนศาสตร์นี้ ได้เริ่มท าการศึกษาครั้งแรกและถูกน ามาใช้จนประสบผลส าเร็จอย่างมาก
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 โดยปี ค.ศ. 1887 วูดโรว์ วิล
สัน (Woodrow Wilson) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เขียนบทความ เรื่อง “The study 
of Administration” จนท าให้รัฐประศาสนศาสตร์กลายเป็นสาขาวิชาหนึ่งอย่างเป็นทางการและรัฐ
ประศาสนศาสตร์ก็ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจาก
แต่ละประเทศต้องการฟื้นฟูประเทศของตนจากการได้รับความเสียหายจากสงคราม จึงได้น าหลักการ
บริหารที่เป็นวิทยาศาสตร์มาช่วยในการปฏิบัติงานของรัฐบาลแต่ละประเทศในการบูรณะสังขรณ์
ประเทศต่างๆ 

 ในปัจจุบัน วิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้กลายเป็นสาขาวิชาที่มีความส าคัญมากต่อสังคม 
เพราะการด าเนินงานของรัฐบาลนั้น ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนนอกจากในฐานะเป็นผู้เสีย
ภาษีอากรแล้ว ยังเป็นผู้ที่ได้รับหรือเสียประโยชน์จากผลการด าเนินงานของรัฐบาล ซึ่งสามารถสังเกต
ได้จากการตอบสนองของประชาชน โดยจะแสดงออกด้วยการสนับสนุน เช่นการลงคะแนนเลือก
นักการเมืองของพรรคต่างๆ การลงคะแนนในการส ารวจประชามติ หรือแสดงการต่อต้าน เช่น การ
คัดค้านไม่ท าตาม หรือการกล่าวปราศรัยโจมตีก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละระบบและเสรีภาพทางการเมือง
ของประเทศต่างๆ ส่วนงานของนักรัฐประศาสนศาสตร์นั้นมีตั้งแต่การให้ความรู้ การรักษาดูแล
สุขอนามัย แก่ประชาชน การสร้างโครงสร้างปัจจัย พ้ืนฐาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
รักษาความมั่นคงและการปูองกันประเทศ 
 อย่างไรก็ตาม วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงานของภาครัฐนั้น ก็มีค าอ่ืนๆที่มี
อาจใช้แทนกันได้ (วิรัช นิภาวรรณ, 2550) เช่น การปกครอง การบริหาร การบริหารราชการแผ่นดิน 
การบริหารราชการ การพัฒนา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนา
แบบพอเพียง การพัฒนาแนวพุทธ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการ การบริหารจัดการ เป็น
ต้น 
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 การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจค าว่า
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นค าที่มีลักษณะที่ซับซ้อนและยากที่จะให้ค าจ ากัดความ ซึ่งสามารถ
ยกตัวอย่างค าจัดความของรัฐประศาสนศาสตร์ดังนี้ 
 
 

ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 เฟลิกซ์ ไนโกรและ ลอยด์ ไนโกร (Felix Nigro และ Lloyd Nigro) ได้ให้ค าจ ากัดความ ว่า 
(อ้างจาก  เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, 2550, 7) 
 1. เป็นความร่วมมือของกลุ่มคนที่อยู่ในภาครัฐ 
 2. ครอบคลุมสาขา 3 สาขา ได้แก่ บริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ 
 3. มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางการเมือง 
 4. มีความแตกต่างด้านแนวทางท่ีส าคัญๆ  จากการบริหารเอกชน 
 5. เกี่ยวข้องอย่างมากกับกลุ่มคนและบุคคลจ านวนมาก 
 นิโครลัสเฮนรี่ (Nicholas Henry) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า วิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหาร
รัฐกิจ มีขอบข่ายครอบคลุมในเรื่องนโยบายสาธารณะ พฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะผลิตคนเป็นนักบริหารในหน่วยงานของราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
ถือเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ และมีแนวการศึกษาที่ยึดหลักวิชาชีพ เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การบริหารงานสาธารณะหรือรัฐประศาสนศาสตร์ก็เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และการประหยัด (Economy) เพ่ือให้เปูาหมายของหน่วยงานบรรลุผล ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (อ้างจาก จิรโชค วีระสย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, และ สุรพล      
ทับสุวรรณ์, 2554, 471-472) 
 จอร์จ กอร์ดอน (George Gordon) ได้อธิบายไว้ ว่า รัฐประศาสนศาสตร์หมายถึง 
กระบวนการ องค์การ และบุคคล ซึ่งด ารงต าแหน่งทางราชการทั้งหลาย และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ก าหนดเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่างๆ ซึ่งออกโดยฝุาย นิติบัญญัติ บริหาร และฝุายตุลาการ ไป
ปฏิบัติ  (อ้างจากพิทยา บวรวัฒนา, 2538)  
 โรเบิร์ต เดน (Robert Dehardt) กล่าวว่ารัฐประศาสนศาสตร์ คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
จัดการโปรแกรมสาธารณะ (อ้างจาก Stillman II, 2010) 
 เว็ปเตอร์ ดิกชั่นนารี (Webster Dictionary) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ ว่า รัฐประศาสน
ศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและการท างานของหน่วยงานของ
รัฐ (Webster Dictionary, 2002, 72) 
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 อย่างไรก็ตาม ค าว่า รัฐประศาสนศาสตร์ นี้บางครั้งอาจใช้ค าว่าการบริหารรัฐกิจแทนได้ ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้ (สุพจน์ บุญวิเศษ, 2551, 102) 
 รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration ตัวย่อคือ P.A.) ซึ่งจะใช้ในความหมายของ
การบริหารภาครัฐ และถือเป็นความหมายในเชิงศาสตร์ กล่าวคือเป็นความรู้หรือทฤษฏีที่ว่าด้วยการ
บริหารงานภาครัฐ เช่นแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง สังคม 
วัฒนธรรม เป็นต้น 
 การบริหารรัฐกิจ (public administration ตัวย่อคือ p.a.) เป็นความหมายในด้านศิลป์ 
กล่าวคือเป็นความหมายในเชิงของกิจกรรมหรือกระบวนการทางการบริหารภาครัฐ ซึ่งเป็นการน าเอา
ทฤษฏีมาท าการปฏิบัตินั่นเอง ซึ่งจะท าการศึกษาโดยเน้นที่ตัวบุคคลที่ด าเนินการ เช่น ระบบและเจ้า
หน้าในหน่วยราชการ 

 สรุป รัฐประศาสนศาสตร์เป็นสาขาย่อยของวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งท าการศึกษาถึงแนวทาง
หรือวิธีการ ในการด าเนินงานของภาครัฐ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งอ านาจ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลา
การ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสาธารณะของรัฐ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
 
 

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการบริหารรัฐกิจ (public administration-
p.a.) และการบริหารธุรกิจ (Business administration) 
 
 ถึงแม้ว่าปัจจุบัน จะมีการน าหลักการบริหารทางธุรกิจ มาใช้ในการบริหารงานในภาครัฐ
มากขึ้น หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public 
Administration) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980-1989 ซึ่งถือเป็นการปฏิรูประบบราชการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากขึ้น เช่น การเน้นลูกค้า การใช้ระบบการจูงใจ 
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และการส่งเสริมให้มีการแข่งขัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ธรรมชาติและเปูาหมายในการด าเนินงาน จึงท าให้การบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ ยังมีความ
แตกต่างกันในหลายประเด็นดังนี้ 
 
 1. วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
  การบริหารรัฐกิจนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชนโดยส่วนรวม ในขณะที่การบริหารธุรกิจ กลับมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรให้ได้มากที่สุด 
เท่าที่จะท าได้ (Maximize Profit) เพ่ือความอยู่รอดและการเจริญเติบของธุรกิจด้วยเหตุนี้การลงทุน
ในทางธุรกิจ จึงเลือกลงทุนเฉพาะธุรกิจที่ถูกคาดหวังในการให้ผลตอบแทนในระดับสูง ส่วนบริหารรัฐ
กิจนั้นกลับเน้นที่การสนองต่อความต้องการ และการสร้างความผาสุขให้แก่ประชาชน จึงไม่ใช่เรื่อง
ของก าไรขาดทุน หรือความคุ้มทุนท่ีได้ลงทุนไปดังเช่นธุรกิจของเอกชน 
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 2. ความรับผิดชอบ 
  การบริหารรัฐกิจนั้นจะต้องด าเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
แต่ในการบริหารธุรกิจจะรับผิดชอบเฉพาะเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของรัฐ จึงมักจะถูกเพ่งเล็งหรือเป็นที่สนใจของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากการ
ด าเนินธุรกิจของเอกชน ที่จะมีอิสระในการด าเนินงานมากกว่า 
 
 3. เงินทุนในการด าเนนิงาน 
  การบริหารรัฐกิจจะได้รับงบประมาณในการด าเนินงานจากภาษีอากรของประชาชน 
เพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องมีสิทธิในการที่จะรับรู้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ นอกจากนี้ ในฐานะ
ที่ผู้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นระบบราชการจึงต้องยึดถือกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบทางราชการ ซึ่ง
จะประกอบด้วยหลายขั้นตอน และมีบุคคลเข้ามาเก่ียวข้องเป็นจ านวนมากอันเนื่องมาจากการสายการ
บังคับบัญชา (Hierarchy) ซึ่งบ่อยครั้ง ที่ท าให้การด าเนินงานของรัฐบาลค่อนข้างล่าช้า (Red tape) 
แตกต่างจากการด าเนินงานของเอกชนที่จะกระท าได้รวดเร็วกว่า 
 
 4. ความสัมพันธ์ทางการเมือง 
  เนื่องจากหน่วยงานราชการ เป็นกลไกในการด าเนินงานของรั ฐบาล ซึ่งเป็นผู้ที่น า
นโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดโดยนักการเมืองไปปฏิบัติให้บรรลุผล ดังนั้นความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวย่อมส่งกระทบทางการเมือง เช่น หากนโยบายของรัฐถูกน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ รัฐบาล
ก็จะได้รับคะแนนนิยม ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน แต่หากตรงกันข้าม การ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐล้มเหลว ย่อมส่งผลถึงความมั่นคงของรัฐบาล ซึ่งอาจน ามาสู่การ
ลงโทษแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น 
 
 5. การคงอยู่ขององค์กร 

  การบริหารรัฐกิจจะด าเนินงานตราบเท่าที่มีรัฐหรือประเทศ ถึงแม้บางช่วงเวลาจะไม่มี
รัฐบาล เช่น การปฏิวัติรัฐประหาร หรือยึดอ านาจ ซึ่งการด าเนินงานของหน่วยงานราชการยังคงท า
หน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่มาท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย ส่วนการด าเนินของธุรกิจนั้น สามารถหยุดลงได้ทุกเมื่อหากเกิดการขาดทุนจนต้องเลิกล้ม
กิจการและออกจากตลาดการแข่งขันไป 
 
 สรุป การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจมีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันในหลาย
ประเด็น ส่วนที่เหมือนกัน เช่น การน าหลักทฤษฏีทางการบริหารมาปรับใช้ เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่วนความแตกต่างกัน เช่น กระบวนการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลให้การท างานของภาครัฐเกิดความล่าช้า
มากกว่าภาคเอกชน 
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พัฒนาการและแนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 การศึกษาด้านพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  มักจะศึกษาในรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งนิโคลัส เฮ็นรี่ (Nicholas Henry, 1975, 379-384) ได้
แบ่งออกได้เป็น 5 กระบวนทัศน์ ดังนี้ 
 1. กระบวนทัศน์ที่ 1 การแยกการเมืองออกจากการบริหาร (Paradigm 1: The 
Politics/ Administration Dichotomy, 1900-1926) 
  ถึงแม้ว่า วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) จะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนแรก
ที่ริเริ่มท าการศึกษา วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากบทความชื่อ “The Study of Administration” 
โดยตีพิมพ์ในวารสาร Political Science Quarterly เมื่อ ปี ค.ศ. 1887 ซึ่งเนื้อหาเป็นการเรียกร้อง
ให้นักศึกษาหันมาสนใจรัฐประศาสนศาสตร์มากขึ้น จุดนี้เองที่ท าให้นักวิชาการบางกลุ่ม  มั่นใจว่าวิล
สันเป็นผู้ให้ก าเนิดแนวความคิดทางด้านรัฐประศาสศาสตร์ โดยแยกหลักการบริหารออกจากการเมือง 
แต่ก็มีนักวิชาการบางกลุ่ม ที่มีความเห็นตรงกันข้าม โดยได้กล่าวแย้ง ว่า วิลสันรู้ดีว่าในการบริหารจะ
มีการเมืองแอบแฝงอยู่เสมอ ซึ่งศาสตร์ทั้ง 2 ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้เลย ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้ว แม้แต่วิลสันเอง ก็ดูเหมือนไม่มั่นใจว่ารัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร เพราะจาก
บทความของเขาไม่ได้พูดถึงสาระส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
แท้จริงแล้ว ควรศึกษาเรื่องอะไร การเมืองกับการบริหารนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
หรือแม้กระทั่งรัฐประศาสศาสตร์มีความเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่  เพราะฉะนั้นจากเหตุผลเหล่านี้จึง
สามารถอนุมานได้ว่า จุดเริ่มต้นของรัฐประศาสศาสตร์ที่แท้จริง หรือกระบวนทัศน์ที่ 1 นี้ น่าจะเป็น
ผลมาจากผลงานเรื่อง Politic and Administration ของ Frank J. Goodnow และ Leonard D. 
White ในปี ค.ศ. 1900 ซึ่งเนื้อความของหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งแยกหน้าที่ของรัฐบาลออกเป็น 2 ส่วน 
คือ การเมือง (Politics) “has to do with policies or expressions of the state will” ขณะที่
การบริหาร (Administration) “has to do with the execution of these policies” ซึ่งเป็นการ
แบ่งแยกอ านาจของนิติบัญญัติ (The legislative branch) ซึ่งนักวิชาการทั้งสองได้กล่าวว่า ตุลาการ 
(judicial branch, expressed the will of the state and formed policy ในขณะที่อ านาจ
บริหาร the executive branch administered those policies impartially and apolitically. 
  นอกจากนี้ทั้ง  2  ท่าน  ยังได้กล่าวว่า  รัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจควร
เป็นศูนย์กลางของราชการ  “public  administration  should  center  in  the  government’s 
bureaucracy”  ซึ่งเป็นความเห็นที่ตรงกันระหว่างนักวิชาการ  (Academics)  และนักปฏิบัติ 
(Practitioners)  และต่อมาถูกรับรู้กันในเรื่องของการแบ่งแยกการเมืองออกจากการบริหาร (The 
Politics/Administration Dichotomy) 
  อย่างไรก็ตาม ในต้นศตวรรษที่ 20 ก็ได้มีการเคลื่อนไหวของนักวิชาการ ที่น ามาสู่การ
ให้ความสนใจอย่างจริงจัง ต่อการเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา 
จากรายงานการประชุมด้านรัฐศาสตร์ ของ The Committee on Instruction in Government of 
the American Political Science Association ได้แสดงถึงความห่วงใยในการผลิตคนให้มีความ
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เป็นมืออาชีพเพ่ือเข้ารับราชการ จึงท าให้สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ได้กลายเป็นสาขาย่อยที่ส าคัญ
สาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ในฐานะเป็นสาขาวิชาในการฝึกคนเพื่อเข้าต างานในภาครัฐ 
  นอกจากนี้  ลีโอนาด  ดี  ไวท์  (Leonard  D.  White)  ก็ยังได้เขียนหนังสือชื่อ 
“Introduction to the Study of Public Administration” ขึ้นในปี 1926 ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนังสือ
เล่มแรกของสาขารัฐประศาสนศาสตร์  
 

 
 

รูปที่  9.1  ลีโอนาด  ดี  ไวท์  (Leonard  D.  White) 
 ที่มา : http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gl=ROOT_CATEGORY&rank 
 

 ซึ่ง Dwight Wando ได้กล่าวถึงสาระของหนังสือเล่มนี้ว่า การเมืองไม่ควรเข้ามาก้าวก่าย
เรื่องของการบริหาร ซึ่งการบริหารต้องใช้หลักความเป็นจริง (Factual) และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ 
(Scientific) โดยการบริหารจะต้องยึดการประหยัดและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องปลอดจาก
การใช้ค่านิยม (Value-free) เป็นต้น 
 
 2. กระบวนทัศน์ที่  2  หลักการบริหาร  (Paradigm  2 : The Principle of 
Administration, 1927-1937) 
 
  ในปี ค.ศ. 1927  วิลเลียม เอฟ. วิลลูบี (William F. Willoughby) ได้เขียนต าราชื่อ 
หลักการของรัฐประศาสนศาสตร์ (Principle of Public Administration) นับว่าเป็นหนังสือเล่มที่ 2 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งวิลลูบี ได้กล่าวถึงความเจริญก้าวหน้าของอเมริกา หากน า
หลักการบริหารที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มาใช้ และต่อมา ในระหว่างทศวรรษ ที่ 1930 ถึงต้น
ทศวรรษที่ 1940 ก็ได้เกิดความต้องการความรู้ในด้านของการบริหารเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในทั่วทุก
หนทุกแห่ง จึงได้เกิดหลักการบริหารที่เป็นสากลขึ้น โดยมีผลงานที่ส าคัญของ ลูเธอร์ กูลิค และ 
ลินดอลล์ เออร์วิค (Luther H. Gulick and Lyndall Urwick) ชื่อ Papers on the Science of 
Administration   
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รูปที่  9.2  ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์ เออร์วิค 

(Luther H. Gulick and Lyndall Urwick) 
ที่มา : http://paramhit.in/think/7.html 

 

  ซึ่งมีหลักการบริหารที่ส าคัญ  7  ข้อ  และยังน ามาใช้จนกระทั่งในปัจจุบันนี้   คือ  
POSDCoRB  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (อ้างจาก นิติพล ภูตะโชติ, 2556, 15-16) 
  Planning  หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดสิ่งที่องค์การจะท าเอาไว้ล่วงหน้า
เพ่ือเป็นแนวทางการท างานขององค์การ 
  Organization หมายถึง การจัดองค์การ คือการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจและหน้าที่ภายในองค์การ เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
  Staffing หมายถึง การจัดหาคนเพ่ือเข้าท างานในองค์การ หมายถึงการคัดเลือก 
ฝึกอบรม โยกย้ายสับเปลี่ยน รวมทั้งการเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง บุคลากรขององค์การ 
  Directing หมายถึง การสั่งการ เป็นการเป็นการควบคุม บังคับบัญชา หรือสั่งการ 
เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ  
  Coordinating หมายถึง การประสานงาน เพ่ือให้การท างานภายในองค์การด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย 
  Reporting หมายถึง การจัดท ารายงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงความคืบหน้า
ของการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  Budgeting หมายถึง การจัดท างบประมาณในการใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่
ผู้บริหารจะได้จัดเตรียมงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 
 
  นอกจากนี้ยังมีผลงานทางด้านการบริหารที่เน้นหลักการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
อีกหลายๆท่านดังนี้  เฟรเดอริค ดับเบิลยู เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) (1856 -1915)  
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รูปที่  9.3  เฟรเดอริค ดับเบิลยู เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?hl=th&q=frederick+w.+taylor 

 
  เฟรเดอริค ดับเบิลยู เทย์เลอร์ เป็นผู้ที่ได้รับการขนานนามว่า บิดาแห่งการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ (The father of scientific management) และเป็นผู้ที่ทุ่มเทการศึกษาเกี่ยวกับ ความมี
ประสิทธิภาพในการท างานที่ท าให้มีต้นทุนต่ าแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง นอกจากนี้ยังศึกษาวิธีการเพ่ิม
ค่าตอบแทนในการท างานโดยการเพ่ิมผลผลิต  การศึกษา ความเคลื่อนไหวและการใช้เวลาในการ
ท างานที่สั้นที่สุด (Time and motion study) รวมถึงวิธีการท างาน โดยแบ่งงานกันท าตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งกล่าวได้ว่าเทย์เลอร์ เป็นคนแรกที่ได้
ผู้น าหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารเขาได้ใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษ ในการค้นหาวิธีการ
ท างานที่ง่ายกว่า (Take it easy) และ ดีที่สุด (One best  way) (อ้างจาก Robbins, Coulter, & 
Stuart – Kotze, 2000: Weihrich & Koontz, 1994 : เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556) 
  เทย์เลอร์ ได้อธิบายถึง หลักของการจัดการ (Principle of Management) ว่า
ประกอบด้วย 6 ประการ (อ้างจาก Robert N. Lussier, 2006, 38) 
  1. พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ของพนักงานในแต่ละองค์ประกอบ 
  2. ส่งเสริมการท างานตามความเชียวชาญ (Specialization) ของแต่ละคน 
  3. เลือก อบรม และพัฒนาพนักงานด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
  4. ท าการวางแผนและก าหนดเวลา (Schedule) ในการท างาน 
  5. ก าหนดวิธีการและเวลาในการท างานที่เป็นมาตรฐานของงานแต่ละชนิด 
  6. ใช้ระบบการจูงใจในการท างาน (Incentive) เช่น การจ่ายค่าจ้างแบบรายชิ้น 
(Piece rates) และการจ่ายโบนัส (Bonuses) 
  นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ให้ความส าคัญกับการน าทฤษฏีทางการบริหาร (Administrative 
Theory) มาใช้ในการท างานท่านอ่ืนๆอีกซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ (อ้างจาก Lussier, 2006: 
Weihrich & Koontz, 1994) 
 



 195 

  แฟรงค์ กิลเบอร์ต (Frank Gilbreth) (1868 – 1924) และ ลิเลียน กิลเบอร์ต (Lilian 
Gilbreth) (1878 – 1972) ซึ่งท าการศึกษาโดยเน้นไปที่ลักษณะในการท างานของมนุษย์ (human 
aspects of work) และพนักงานผู้ด้อยความสามารถ (handicapped) ให้ท างานได้เหมือนพนักงาน
ปกต ิด้วยวิธีลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นให้มากท่ีสุด เพ่ือลดความไร้ประสิทธิภาพในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  9.4  แฟรงค์ กิลเบอร์ต (Frank Gilbreth) 

และ ลิเลียน กิลเบอร์ต (Lilian Gilbreth) 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?hl=th&q=Frank+Gilbreth 

 
  เฮนรี่  แกนทท์  (Henry L. Gantt)  (1861-1919)  เป็นผู้ที่คิดค้นวิธีการท างานตาม
ตารางที่ก าหนด (Gantt chart) และเป็นคนเริ่มต้นในการน าเทคนิคสมัยใหม่ (Modern techniques) 
มาใช้  เช่น  Program Evaluation and Review Technique (PERT)  ซึ่งท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและง่ายต่อการควบคุมของผู้บริหาร นอกจากนี้ แกนทท์ ยังได้น าระบบการจูง
ใจพนักงานโดยการน าวิธีการให้รางวัล (The rewarding of innovation) แก่พนักงานที่ท างานได้เกิน
กว่าปริมาณที่ก าหนดหรือท่ีเรียกว่าระบบการให้โบนัส (The bonus system) มาใช้ 
 

 
 

รูปที่  9.5  เฮนรี่  แกนทท์  (Henry L. Gantt) 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?hl=th&q=henry+l.+gantt& 
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  เฮนรี่ ฟาโยล (Henry Fayol) (1841 - 1925) นักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ผู้ที่ได้รับ
การกล่าวขานว่า เป็นบิดาของการจัดการสมัยใหม่ (Father of Modern Management) :ซึ่งได้เสนอ
หลักเกณฑ์ทางการบริหาร (Principles of Management) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การวางแผน การจัด
องค์การ การสั่ งการ การประสานงาน และการควบคุม ซึ่ งตี พิมพ์เป็นภาษาฝรั่ งเศสชื่อว่า 
Administrative Industrielle et gene’ra’le และยังได้พัฒนาหลักการบริหารอีก 14 ข้อ ซึ่ง
แนวความคิดของ ฟาโยล ได้ถูกน ามาใช้ในการบริหารอุตสาหกรรมเหมืองแร่ขนาดใหญ่จนประสบ
ผลส าเร็จ และได้น ามาใช้กับองค์การต่างๆมากมายจนกระทั่งปัจจุบัน 
 

 
 

รูปที่  9.6  เฮนรี่ ฟาโยล  (Henry Fayol) 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?hl=th&q=henri+fayol 

 
  ส่วน แมก เวบเบอร์ (Max Weber) (1864-1920) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ก็ได้
พัฒนาการบริหารในรูปแบบของระบบราชการ  เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) ซึ่งได้
เขียนหนังสือที่เก่ียวกับการจัดการชื่อ (The Functions of the Executive) ในปี ค.ศ. 1938 โดยเน้น
เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหาร (Task of managers) ในการบริหารแบบสังคมในองค์กร (Social 
system approach) เช่น การตัดสินใจ ความเป็นผู้น า และการใช้อ านาจหน้าที่อย่างชาญฉลาดของ
ผู้บริหาร และนักทฤษฏีคนส าคัญอ่ืนๆ อีก เช่น Mary Parker Follett (1868-1933)  เอลวิน บราวน์ 
(Alvin Brown) เฮนรี่ เดนนิสัน (Henry Dennison) เจ ดี มูนนีย์ และ เอ ซี รีลลีย์ และ โอริเวอร์    
เชลดอน (J.D. Mooney and A.C. Reiley and Oliver Sheldon) เป็นต้น 
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รูปที่  9.7  แมก  เวบเบอร์  (Max Weber) 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?hl=th&q=max+weber 

 
  การท้าทายแนวความคิดตามกระบวนทัศน์ที่ 1 และ 2 (1938 – 1947)  หลังจากที่  
เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) ได้เผยแพร่หนังสือชื่อ (The Functions of the 
Executive) ในปี ค.ศ. 1938 ได้ไม่นานก็เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในทศวรรษที่ 1940 
หรือภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีนักวิชาการรุ่นใหม่บางกลุ่ม ที่มีแนวคิดว่าวัตถุประสงค์ของ
การเมืองและการบริหารแท้จริงแล้วไม่เคยแยกออกจากกัน และในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์
จะสามารถคิดค้นหลักการบริหารที่เป็นสากล ที่ใช้ได้กับทุกสถาพการณ์ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าหลั กการ
บริหารเป็น เป็นตรรกวิทยาที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีงานเขียนในเชิงการตั้งค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของการเมืองและการบริหาร เช่น องค์ประกอบของรัฐประศาสนศาสตร์ (Elements of Public 
Administration)ของ Fritz Morstein Marx และ  A theory of public administration means 
in our time a theory of politics also ของ John Merriman Gaus 
  นอกจากนี้ โรเบิร์ต ดาห์ล (Robert Dahl) ยังได้เขียนบทความชื่อ ศาสตร์ทางการ
บริหารรัฐกิจ (The Science of Public Administration) และเฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert Simon)  
ได้เขียนหนังสือชื่อ  พฤติกรรมการบริหาร (Administrative Behavior) ซึ่งมีเนื้อหาสาระโดยการ
แสดงความไม่เห็นด้วยกับหลักการบริหารที่เป็นสากล ซึ่งทั้งสองเห็นว่าการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละองค์การ ส่วนการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ
เฉพาะของผู้ท าการตัดสินใจ และปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุน สภาพแวดล้อม ค่านิยม
ของสังคม รวมถึงระยะเวลาของการตัดสินใจ ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างแต่ละองค์การได้ 
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รูปที่  9.8  โรเบิร์ต ดาห์ล  (Robert Dahl) 
ที่มา : https://www.google.co.th/images?hl=th&q=robert+dahl 

 
  ปฏิกิริยาตอบโต้การท้าทาย (The Reaction to the Challenge) (1947 – 1950) 
ถึงแม้ เฮอร์เบิตร์ ไซมอน (Herbert  A. Simon) จะเสนอแนวความคิดที่แสดงความไม่เห็นด้วยอย่าง
รุนแรงต่อทฤษฏีดั้งเดิมของรัฐประศาสนศาสตร์ ในประเด็นการแยกการเมืองและการบริหารออกจาก
กัน โดยไซมอน (Simon) ได้เขียนบทความน าร่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ชื่อ “The Proverb of Administration” 
โดยตีพิมพ์ในวารสาร “Public Administration Review” และตามด้วยหนังสือชื่อ Administrative  
Behavior พร้อมทั้งได้วิจารณ์ถึงข้อบกพร่องของทฤษฏีทางการบริหารแบบดั้งเดิมว่ามีหลักการที่
ขัดแย้งกันเอง ในงานเขียน ชื่อ “Administrative Behavior: A Study of Decision-Making 
Process in Administration Organization” ยกตัวอย่าง เช่น ความขัดแย้งระหว่างช่วงการควบคุม 
(Span of control) และล าดับชั้นของการบังคับบัญชา (Hierarchy) กล่าวคือ หลักขอบข่ายการ
ควบคุมควรเป็นแบบแคบ เพื่อง่ายต่อการสื่อสาร แต่อีกหลักการหนึ่งกลับแนะน าว่า ระดับชั้นของการ
บังคับบัญชา ควรจะมีไม่มากเกินไป ซึ่งขัดแย้งกันในประเด็นที่ว่าระดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย ช่วง
ของการควบคุมก็ต้องกว้าง นอกจากนี้ยังมีความเห็นขัดแย้งในประเด็นอ่ืนๆอีก เช่น (อ้างจาก พระ
มหาสนอง ปจโจปการี, 2550, 45-47)  ความขัดแย้งระหว่างหลักผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและหลัก
เอกภาพการควบคุม ความขัดแย้งกันเองระหว่างการจัดองค์การตามวัตถุประสงค์ กระบวนการลูกค้า 
และสถานที่ การเลือกวิธีจัดองค์การแบบหนึ่งอาจท าให้ไม่สามารถเลือกแบบอ่ืนได้ นอกจากนี้ยังได้
ระบุว่าปัญหาของการบริหารเนื่องมาจากการยึดถือทฤษฏีทางการบริหารมากเกินไปแทนที่จะมองว่า
เป็นแค่แนวทางบริหารเท่านั้น ส่วนการออกแบบองค์การผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทุก
แง่มุม ไม่ใช่ดูแค่มุมเดียว และยังได้กล่าวว่าหลักการบริหารเป็นลักษณะที่มีความคลุมเครือ เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตามไซมอน (Simon) ก็ได้เสนอทางเลือก แก่รัฐประศาสนศาสตร์ 2 แนวทาง 
คือ (อ้างจาก เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 2550: 35 – 37) แนวทางแรกรัฐประศาสนศาสตร์ต้องพัฒนาไปสู่
ศาสตร์ของการบริหารที่บริสุทธิ์ (A pure science of administration) ส่วนอีกทางหนึ่ง คือ ก าหนด
วิธีปฏิบัติทางนโยบายสาธารณะ (Prescribing for public policy) โดยการน าเอาวิชาการจากสาขา
อ่ืนๆ เช่น จิตวิทยาสังคม เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยา เป็นต้น มาช่วยวิเคราะห์การ
ตัดสินใจขององค์การ และปรับปรุงการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  เมื่อการพัฒนาศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เดินทางไปแบบไร้ทิศทาง จึงท าให้
รัฐประศาสนศาสตร์ หันกลับมาสู่รัฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ดังเช่น จอห์น เมอร์ริแมน กาวส์ (John 
Merriman Gaus) ได้กล่าวอ้างในวารสาร “Public Administration Review” ฉบับครบรอบ 10 ปีว่า 
“ทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคเราก็หมายถึงทฤษฏีรัฐศาสตร์ด้วย” (อ้างจาก เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 
2550, 37) จึงท าศาสตร์ทั้ง 2 กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง 
 

 3. กระบวนทัศน์ที่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์คือรัฐศาสตร์ (Paradigm 3: Public 
Administration as Political Science (1950-1970) 
  เนื่องจากทฤษฏีที่มีแนวคิดในการแยกการเมืองออกจากการบริหารถูกต่อต้านอย่าง
หนัก เพราะความจริงแล้วการบริหารก็คือเรื่องของการเมือง ซึ่งหน้าที่ทั้ง 2 ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้เลย จึงท าให้รัฐประศาสนศาสตร์ หันกลับไปสู่การเป็นสาขาย่อยของรัฐศาสตร์ตามเดิม 
สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคนี้ไม่มีเอกลักษณ์ในศาสตร์ของตน นักวิชาการขาดความมั่นใจ
ในความถูกต้องขององค์ความรู้ และต่อมารัฐประศาสนศาสตร์ ถูกตัดออกจากโครงการประจ าปีของ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 1967 
 

 4. กระบวนทัศน์ที่ 4 รัฐประศาสนศาสตร์คือศาสตร์แห่งการบริหาร (Paradigm 4: 
Public Administration as Administrative Science) (1956 -1970) 
  ความตกต่ าของรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 4  ท าให้นักวิชาการเริ่ม
ค้นหาทางเลือกใหม่โดยใช้หลักการของศาสตร์การบริหารมาประยุกต์ใช้ เช่น ทฤษฏีองค์การ 
(Organization  Theory)  โดยท าการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ  ภาวะผู้น า  และ
กระบวนการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ต้องอาศัยศาสตร์อ่ืนๆมาช่วยใน
การศึกษา เช่น วิชาสังคมวิทยา วิชาบริหารธุรกิจ หรือ วิชาจิตวิทยา ดังผลงานวิชาการของ วูดโรว์ วิล
สัน (Woodrow Wilson) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร “Administrative Science Quarterly” โดยเสนอว่า
การบริหารนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร
องค์การใดก็ตาม ไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่าการบริหารก็คือการบริหารนั้นเอง 
 

 5. กระบวนทัศน์ที่ 5 รัฐประศาสนศาสตร์คือลักษณะท่ีเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Paradigm 5: Public Administration as Public Administrative (1970– ปัจจุบัน) 
  กระบวนทัศน์ที่ 5 นี้ได้เริ่มต้นข้ึนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนักวิชาการทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์หลายท่าน ได้เรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจต่อรัฐประศาสนศาสตร์อีกครั้ง ซึ่ง
การศึกษาเน้นไปที่กระบวนการในการปฏิบัติงานของภาครัฐบาล เช่น การก าหนด การเลือก และการ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์การเมือง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน เป็นต้น 
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ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 เนื่องจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เกิดใหม่ และมีเนื้อหาที่กว้างขวาง มี
ลักษณะที่เป็นสหวิทยา (Interdisciplinary) ครอบคลุมในศาสตร์ต่างๆ ดังนั้น จึงได้มีการน าเอาองค์
ความรู้มาจากสาขาวิชาต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการ ซึ่ง
ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มักครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ (บูฆอรี ยีหมะ, 2550, 228-231) 
 
 1. ตรรกวิทยา (Logic) 
  นักรัฐประศาสนศาสตร์ต้องท าการศึกษาวิชาตรรกวิทยา เพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย หรือการวินิจฉัยสั่งการ โดยการตัดสินใจนั้นจะกระท าโดยอยู่บน
หลักการเหตุผล (Rational decision) และความเป็นไปได้ มิใช่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ เพราะผลการ
ท างานของรัฐบาล จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม  ทั้งเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมาก หากตัดสินใจผิดผลาด ก็จะท าให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง 
 
 2. สังคมวิทยา (Sociology)  
  การศึกษาวิชาสังคมวิทยา จะท าให้ทราบถึง ประวัติความเป็นมาหรือพัฒนาการของ
สังคม  เพ่ือน ามาใช้ในการท าความเข้าใจ และคาดคะเนพฤติกรรมหรือรูปแบบในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการได้ ซึ่งพฤติกรรมหรือรูปแบบต่างๆเหล่านี้ มักจะแสดงออกในเชิง
สัญลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งจะถ่ายทอดต่อๆกันไป เช่นการยึดมั่นในระบบอาวุโส การปฏิบัติ
ต่อกันแบบถ่อยทีถ่อยอาศัย หรือการแก้ไขความขัดแย้งแบบละมุนละม่อม ของสังคมไทย เป็นต้น 
 
 3. มานุษยวิทยา (Anthropology) 
  ปัจจุบัน ได้มีการน าองค์ความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา มาใช้ในวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มากขึ้น เช่นการศึกษาวัฒนธรรมในการปฏิบัติ ซึ่งมักจะแสดงในรูปแบบของความคิดเห็น และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เช่น แนวความคิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นใหม่ที่ต้องการความท้าทาย 
ความต้องการน าเทคโนโลยี่ใหม่ๆมาใช้ หรือความต้องการการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วน
เจ้าหน้าที่รุ่นเก่าๆกลับแสดงความไม่เห็นด้วย หรือกระท่ังต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
 
 4. วิทยาการจัดการ (Management Science)  
  วิทยาการจัดการได้เริ่มต้นท าการศึกษาอย่างจริงจังในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
โดยในยุคนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมเกิดขึ้น และได้มีการคิดค้นรูปแบบทางการ
บริหารจัดการเช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น (Short term) และระยะยาว (Long term) การจัดองค์การ (Organization)  เพ่ือ
เป็นการก าหนดหน้าที่ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์การ การเป็นผู้น า  (Leadership) 
จะต้องใช้ทักษะทางด้านการจูงใจ (Incentive) และการสั่งการ (Directing) ตลอดจนการจัดสรร
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ทรัพยากรต่างๆ (Allocation) อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

  รัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน ได้น าเทคนิคทางการบริหารจัดการต่างๆมาใช้เช่น การ
ท า SWOT Analysis PERT CPM CRM TQM MBO หรือ BSC เป็นต้นซึ่งการน าเทคนิคของภาค
ธุรกิจมาใช้นี้เรียกว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration – NPM) ซึ่ง คามาร์ก 
(Kamarck) นักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เห็นว่า เป็นการปฏิวัติการบริหารภาครัฐ ซึ่ งมี
อิทธิพลอย่างมากเหมือนกับทฤษฏีระบบราชการของเวบเบอร์เลยที่เดียว หลักใหญ่ของการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ คือ เปลี่ยนระบบราชการ ที่เน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้น
ผลส าเร็จและความรับผิดชอบรวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการท างาน (อ้างจาก
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 2550:235) 
  นอกจากนี้ กันน์ (Gunn) ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การจัดการภาครัฐเป็นเสมือน
ทางเลือกท่ีสามของการจัดการธุรกิจกับการบริหารภาครัฐ เพราะการจัดการภาครัฐเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการบริหารภาครัฐกับการจัดการทั่วไปเข้าด้วยกัน การบริหารภาครัฐเป็นตัวก าหนดว่ารัฐบาล
มีงานและวัตถุประสงค์อะไร หรือตอบค าถามอะไร (What) ท าไม (Why) ส่วนวิธีการคือ เทคนิคและ
มาตรการนั้นได้มาจากธุรกิจ หรือการตอบค าถามอย่างไร (How) (อ้างจากเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 
2550) 
 
 5. พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)  
  วิชารัฐประศาสนศาสตร์มีวามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ ซึ่งท าการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นพนักงาน ในอันที่จะปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆของสังคม 
ดังที่ J. R. Schermerharn (อ้างจาก นิติพล ภูตะโชติ, 2556, 2) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมองค์การ 
เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการกระท าของบุคคลในองค์การ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานในองค์การ เพราะพฤติกรรมองค์การเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ การจ้างงาน การ
ปฏิบัติงาน การออกจากงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการในองค์การ 
  ดังนั้น กุญแจส าคัญที่จะท าให้นักรัฐประศาสนศาสตร์ ท างานให้ประสบผลส าเร็จ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ เช่น การเป็นผู้น า การจูงใจ การ
ขัดแย้งและต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ 
 
 6. การบริหารการพัฒนา (Development  Administration) 
  วิชาการบริหารการพัฒนาได้เริ่มข้ึนในช่วงปี 1930 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ทั่วโลก (The great depression) และประธานาธิบดี รูสเวลท์ (Roosevelt) 
ของสหรัฐอเมริกาก็ได้เริ่มโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมต่างๆ การก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การบริหารโครงการ ตลอดจนการก าหนดหน้าที่ต่างๆในองค์การเพ่ือการบริหารงานให้
บรรลุผลส าเร็จ (กวี รักษ์ชน และ กมล อดุลพันธุ์, 2543) 
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  แต่อย่างไรก็ตาม วิชาการบริหารการพัฒนา กลับได้ท าการศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจัง
ขึ้น จนเป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นศาสตร์หนึ่งเมื่อประมาณปี 1960 โดยมีต้นก าเนิดจากวิชาการ
บริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของ วิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ โดยเน้น
การศึกษาในการค้นหารูปแบบหรือกระบวนการ (Process) ในการบริหารงานที่เป็นสากล เช่น การ
ก าหนดนโยบาย การจัดโครงสร้างองค์การ หรือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น เพ่ือน ามา
ช่วยเหลือประเทศในแถบยุโรปและประเทศก าลังพัฒนาในแถบแถบเอเชียและอเมริกาใต้จนท าให้
ประเทศต่างๆมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า รากฐานความรู้ของการบริหารการพัฒนา ก็คือรัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบนั้นเอง 
 
 7. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)  
  การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาการบริหารจัดการในส่วนของภาครัฐบาล 
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จตามแผน แต่อย่างไรก็ตามนักรัฐประศาสนศาตร์ยังต้องให้ความส าคัญต่อแนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ซึ่งถูกก าหนดโดยผู้น าและคณะผู้บริหาร เช่น 
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหัวหน้ากระทรวงต่างๆ ซึ่งนโยบายต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ และยังเป็นดัชนีชี้วัดผลการท างานของคณะรัฐบาลใน
แต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งนโยบายสาธารณะสามารถอธิบายได้ใน 3 ประเด็นดังนี้ 
 
  7.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
   ไอรา ชาร์แคนสกี้ (Ira Sharkansky) (อ้างจาก สมบัติ ธ ารงธัญวงค์, 2551, 5-6) 
ได้ให้ค านิยามไว้ว่า นโยบายสาธารณะ  คือ กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของรัฐบาล เช่น การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และการก่อสร้างทางหลวงโดยรัฐ รวมทั้ง
ข้อก าหนดและระเบียบในการควบคุมและก ากับการด าเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้ง
มวล ตลอดจนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของต ารวจ 
การตรวจสอบราคาสินค้า การควบคุมการจ าหน่ายยาและอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึง การ
เฉลิมฉลองของรัฐพิธีต่างๆ และยังรวมถึงกิจกรรมต่างประเทศ เช่น นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
ความร่วมมือและการรวมกลุ่มองค์การระหว่างประเทศอีกด้วย 
   นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
(กุลธน ธนาพงศธร, 2554, 5-7) 
   เจมส์ แอนเดอร์สัน (Jame Anderson) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า นโยบายสาธารณะ
หมายถึง แนวทางการกระท าของรัฐ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   ธอมัส ดาย (Thomas Dye) กล่าวว่านโยบายสาธารณะหมายถึง อะไรก็ตามที่
รัฐบาลเลือกท่ีจะกระท า หรือเลือกที่จะไม่กระท า 
   เดวิด อีสตัน (David Easton) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า นโยบายสาธารณะคือการ
แจกแจงคุณค่าต่างๆ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย เพ่ือสังคมส่วนรวม 
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  7.2 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy Analysis) 
   การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะโดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็น 6 รูปแบบ
ดังนี้ (สมบัติ ธ ารงธัญวงค์, 2551, 199-249) 
   7.2.1 รูปแบบชนชั้นน า (Elite Model) คือการที่กลุ่มคนชั้นน าหรือชนชั้น
ปกครองมีอิทธิพลหรือมีอ านาจในการตัดสินใจต่อนโยบายสาธารณะอย่างเด็ดขาด เนื่องจากชนชั้นน า
มักกล่าวอ้างว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มักละเลยต่อกิจการบ้านเมือง และไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดี
พอ ดังนั้นการก าหนดนโยบายในรูปแบบนี้จึงไม่ได้ก าหนดมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
   7.2.2 รูปแบบดุยลภาพระหว่างกลุ่ม (Group Equilibrium Model) คือ การ
ก าหนดนโยบายที่เป็นผลมาจากการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ซึ่งกลุ่มที่มีอิทธิพล
มากกว่าก็มักมีส่วนร่วมมากกว่าในกระบวนการก าหนดนโยบาย 
   7.2.3 รูปแบบเชิงระบบ (System Model) คือการก าหนดนโยบายสาธารณะ
จากรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและระบบการเมือง กล่าวคือ ระบบการเมืองจะรับรู้
ความต้องการและการสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อม และจะน าเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองและจะได้
ผลลัพธ์คือนโยบายในที่สุด 
   7.2.4 รูปแบบสถาบัน (Institutional Model) คือ การก าหนดนโยบาย
สาธารณะที่มาจากสถาบันหลัก เช่น รัฐบาลในฐานะผู้บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ พรรคการเมือง 
หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
   7.2.5 รูปแบบกระบวนการ (Process Model) คือ กิจกรรมและกระบวนการ
ทางการเมืองท าให้เกิดนโยบายสาธารณะ 
   7.2.6 รูปแบบหลักเหตุผล (Rational Model) คือ การก าหนดนโยบายจาก
เหตุผลในการท าให้สังคมได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ซึ่งผู้ก าหนดนโยบาย
จะต้องรับรู้ดังนี้ (จุมพล หนิมพานิช, 2554) 
   7.2.7 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน (Incremental Model) คือ 
การก าหนดนโยบายสาธารณะจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่เดิมเพียงบางส่วนแบบเล็กน้อย เพ่ือ
ลดปัญหาความขัดแย้งและการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
 
  7.3 การวิเคราะห์ทางเลือก (Public Choice) 
   เมือการก าหนดนโยบายเสร็จสิ้นลง ก็มาสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ทางเลือก ซึ่ง
สามารถท าได้ 3 แนวทางดังนี้ (จุมพล หนิมพานิช, 2554) 
   7.3.1 การวิเคราะห์ทางเลือกโดยอาศัยเหตุผล (Rational – Comprehensive 
Analysis) คือการน าเทคนิคทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มาช่วยในการค านวณหาผลดี
ผลเสียของแต่ละทางเลือก เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ (Cost - Benefit  Analysis) Pert 
(Performance Evaluation and Review Technique) หรือการค านวณเชิงเส้น Linear 
Programing เป็นต้น ต่อจากนั้นก็ท าการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ และสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีที่สุด 
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   7.3.2 การวิเคราะห์ทางเลือก โดยอาศัยการตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incrementalism) คือ การตัดสินใจเฉพาะนโยบายในส่วนที่เพ่ิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบาย
ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ประหยัดงบประมาณและเวลา นอกจากนี้ ชาลส์ อี ลินบูม (Charles E. 
Lindblom) ยังได้กล่าวว่า วิธีนี้จะท าให้ลดความผิดพลาดของการก าหนดนโยบายได้ (อ้างจาก 
Stillman II, 2010) 
   7.3.3 การวิเคราะห์ทางเลือกแบบผสม (Mixed Scanning) คือการน าเอาวิธีการ
ทั้ง 2 วิธีที่กล่าวมาแล้วมารวมกัน เพ่ือความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 
 
 

สรุป 
 
 รัฐประศาสนศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการใน
ภาครัฐบาล ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มต้นจากการเตรียมคนเข้าท างาน และได้พัฒนามาสู่
สาขาวิชาหนึ่ง ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่รัฐประศาสนศาสตร์ จะกลายเป็น
สาขาวิชาที่มีความส าคัญดังเช่นปัจจุบัน ก็ได้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเอกลักษณ์ของศาสตร์นี้ 
ซึ่งบางกลุ่มเห็นว่า รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางด้านการบริหาร ซึ่งควรแยกออกจากการเมือง 
และศาสตร์ทางการบริหารจะมีความเป็นสากล สามารถใช้ได้กับทุกสภาพการณ์หรือทุกองค์การ แต่
บางกลุ่มมีความเห็นในทางตรงกนัข้าม 
 แต่ในที่สุดรัฐประศาสนศาสตร์ ก็ได้พัฒนามาสู่ความเป็นสาขาวิชาที่สมบูรณ์ โดยสามารถ
แยกออกมาจากสาขารัฐศาสตร์ และมีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพของตนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1886 คือ 
NASPAA (The Global Standard in Public Service Education) ซึ่งท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับรองวิทยฐานะการศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้  รัฐประศาสนศาสตร์ในยุค
ปัจจุบัน ยังมีความเป็นสหวิทยา (Interdisciplinary) ซึ่งจ าเป็นต้องน าศาสตร์อ่ืนๆมาช่วยในการ
วิเคราะห์เพื่อให้การศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 205 

ค าถามท้ายบทท่ี  9 
 
 
จงตอบค าถามใหถู้กต้องและสมบูรณ์ 
 
1. วิชารัฐประศาสนศาสตร์หมายถึงอะไร และท าการศึกษาเรื่องอะไร 
2. ขอให้นักศึกษาอธิบายถึงผลกระทบที่ประชาชนอาจจะได้รับ จากการปฏิบัติงานของรัฐบาล  
 ว่าเรื่องใดบ้าง 
3. ขอให้นักศึกษาบอกถึงความแตกต่างระหว่างระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
4. ขอให้อธิบายถึงพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ว่ามีกี่กระบวนทัศน์ อะไรบ้าง 
5. ยากทราบว่า POSDCoRB ย่อมาจากอะไร และหมายถึงอะไร 
6. ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านใดบ้าง อย่างไร 
7. นโยบายสาธารณะ (Public Policy) มีความหมายอย่างไร 
8. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy Analysis) มีก่ีวิธีอะไรบ้าง 
9. การวิเคราะห์ทางเลือก (Public Choice) สามารถท าได้กี่แนวทาง อะไรบ้าง 
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บทท่ี  10 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(International Relation) 

 
 
 จากค ากล่าวของ โซเครติสและอริสโตเติล ที่ได้กล่าวไว้ เมือหลายพันปีว่า มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมโดยธรรมชาติ จึงท าให้มนุษย์ ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในการป้องกันภัยและการจัดหาอาหาร โดยการอาศัยอยู่รวมกันของมนุษย์เริ่มจากการอยู่รวมกันของ
มนุษย์เพียงไม่กี่คน ในครอบครัวเดียวกัน จากนั้นก็ได้กลายเป็นเผ่าชนขนาดใหญ่ และได้พัฒนาจน
กลายเป็นรัฐดังเช่นในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมในการประพฤติ ปฏิบัติ หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของ
มนุษย์ในแต่ละระดับของการรวมกลุ่มกันนี้ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดของการ
รวมกลุ่ม และพัฒนาของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติกิจกรรมภายในรัฐแต่ละรัฐจะถูก
ควบคุมหรืออยู่ภายใต้ข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของแต่ละรัฐ และในแต่ละรัฐ ก็
จะมีอ านาจอธิปไตย (Sovereign power) เป็นการรับรองอิสระในการกระท ากิจกรรมของรัฐตน 
 แต่อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มกันของมนุษย์ได้พัฒนากลายเป็นประชาคมโลก ซึ่ ง
ประกอบด้วยหลายๆรัฐรวมกัน และมีการแบ่งกลุ่มย่อยโดยอาศัยแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ระบบการ
ปกครองหรือ ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้วิธีปฏิบัติระหว่างกันของสังคมโลก มีความแตกต่างกัน และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงท าให้การศึกษาศาสตร์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือเรียกชื่อที่เป็น
สากลว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) กลายเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความ
สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ 
 ในกรณีของประเทศไทย นอกจากจะจัดให้มีการเรียนการสอนทางด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในมหาวิทยาลัยต่างๆแล้ว ยังได้มีการระบุแนวนโยบายด้านการต่างระหว่างประเทศไว้
ในรัฐธรรมฉบับปัจจุบัน มาตรา 82 ซึ่งได้บัญญัติว่า รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับ
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับ
นานาประเทศ ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ (อ้าง
จาก ธีรเดช นรัตถรักษา, 2555) 
 ส่วนความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น ได้มีผู้ให้ค าอธิบายไว้หลายท่านดังนี้ 
 คาร์ล ดับเบิ้ลยู ดอยซ์ (Karl W. Deutsch) นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้
อธิบายว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปรียบเสมือนเวทีอันประกอบไปด้วยพฤติกรรม และการ
กระท าของรัฐที่มีต่อกัน โดยปราศจากการควบคุมอย่างเพียงพอ” (อ้างจาก พิทยา มาศมินทร์ไชยนรา 
2546, 3) ซึ่งจากค าจ ากัดความนี้ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ (2545, 3) ศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ ได้
ให้ทัศนะว่า เป็นเพราะพฤติกรรมและการกระท าของรัฐที่มีต่อกันนั้นปราศจากเครื่องมือในการควบคุม
อย่างเด็ดขาด นอกจากนั้น แต่ละรัฐต่างก็มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านก าลังคน ขนาด  อ านาจ 
อิทธิพล ทรัพยากร วัตถุประสงค์ อุดมการณ์ ตลอดจนนโยบายด้านต่างประเทศ ซึ่งแต่ละรัฐอาจ
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ละเมิดอ านาจอธิปไตยของรัฐอ่ืน  หรือบางรัฐอาจเข้ารวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองแก่รัฐที่มี
ขนาดใหญ่กว่าก็ได้ 
 คอนเวย์ เฮนเดอร์สัน (Conway Henderson) ได้ให้ทัศนะ ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ คือ การศึกษาว่า ใครได้อะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร ในประเด็นต่างๆจากภายนอกรัฐ หรือ
ข้ามอาณาเขตพ้ืนที่ของรัฐ เช่น การเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน อันเนื่องมาจากการแย่งชิงทรัพยากร 
ระหว่างกัน ก็จะจบลงด้วยการเจรจาต่อรองว่า ใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ มากน้อยอย่างไร แต่
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งนี้ก็อาจมีกลุ่มคนที่ 3 (Third Party) เช่น องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ 
(เอ็นจีโอ) ที่มีความวิตกจากผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการน าทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ (อ้างจาก 
บูฆอรี ยีหมะ, 2550) 
 ควินซี  ไรท์  (Quincy  Wright)  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ การกระท าระหว่างกันของสังคมที่แยก
ออกจากกัน โดยมีการกระท าข้ามพรมแดนแห่งชาติ ทั้งที่เป็นความขัดแย้งและไม่ขัดแย้ง” (อ้างจาก  
สุพจน์ บุญวิเศษ, 2551, 121-122) ซึ่งจากความหมายนี้ สามารถสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมีลักษณะต่างๆ  ที่ส าคัญ ได้แก ่
 1. เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตแดนของรัฐ หรือหน่วยระหว่างประเทศ ทั้งในด้าน
ความร่วมมือและความขัดแย้ง 
 2. ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท 
 3. ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะครอบคลุมหน่วยระหว่างประเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นรัฐ 
บุคคล องค์การ ซึ่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
 

เหตุการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากภายหลังยุคสงครามเย็นสู่ระบบ
ระหว่างประเทศใหม่ (New International System) 
 
 แนวโน้มหรือทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
และมีความสลับซับซ้อน จนยากแก่การคาดคะเนได้ หากย้อนกลับในอดีต ประเทศที่ถือได้ว่าเป็น  2 
ขั้วมหาอ านาจโลก ก็คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต (Soviet Republics: FSRs) แต่ปัจจุบัน 
สหภาพโซเวียต ได้กลายสภาพเป็นประเทศรัสเซีย พร้อมๆกับมีประเทศเกิดใหม่ ที่เกิดจากการแยกตัว
ออกจากสหภาพโซเวียต อีกมากกว่า 20 ประเทศเลยทีเดียว และถึงแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมี
แหล่งที่มาจากที่เดียวกัน แต่ก็ไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างดีพอ และก็มีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆ ดัง
จะเห็นได้จากการที่รสัเซียได้ส่งทหารบุกรุกเข้าไปยังพ้ืนที่ของประเทศจอร์เจีย เมื่อปี ค.ศ. 2008 หรือ
ล่าสุดก็ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน จนท าให้เกิดปัญหาการจ่ายก๊าซจากรัสเซียไปยัง
ยุโรป เป็นต้น ส่วนประเทศในแถบยุโรป กลับเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ 
ประเทศต่างๆในยุโรป ซึ่งถึงแม้ในอดีตเคยเป็นศัตรูกันจนเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง 
กลับร่วมกันจัดตั้งตลาดกลาง (Common market) เป็นแห่งแรกของโลก จนกระทั่งได้พัฒนาเป็น
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สหภาพยุโรปในปัจจุบัน (European Union: EU) ซึ่งในอนาคตอาจพัฒนากลายเป็นสหรัฐแห่งยุโรปก็
ได้ (United States of Europe) 
 ส่วนสหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะกลายเป็นมหาอ านาจของแต่เพียงผู้เดียว ภายหลังสิ้นสุดยุคของ
สงครามเย็น (Cold War) ก็ยังคงต้องหวาดผวาจากผู้ก่อการร้ายที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ ทุกมุม
โลก นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็น
ประเด็นทางการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาเรื่อยมา ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก าลังเสื่อมถอย แต่อีก
ซีกหนึ่งของโลกกลับก าลังคืบคลานสู่ความเป็นมหาอ านาจโลกของจีน ซึ่งนับวันก็ยิ่งแผ่ขยายอ านาจไป
ทั่วโลก ทั้งอ านาจทางเศรษฐกิจและทางทหาร ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจีนจะกลายเป็นประเทศ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกภายใน ค.ศ. 2030 นี้ 
 ลองหันกลับมาดูประเทศในแถบตะวันออกกลางบ้าง ถึงแม้จะเป็นกลุ่มประเทศร่ ารวยจาก
ทรัพยากรน้ ามัน จนท าให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีอ านาจในการต่อรองสูง แต่ก็ประสบกับปัญหา
การเมืองภายใน อันมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างประชาชนบางกลุ่มกับผู้น าของประเทศ จน
กลายเป็นสงครามกลางเมืองและส่งผลต่อประชาคมโลก หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์อาหรับสปริง 
(Arab Spring)  ซึ่ง เริ่มต้นจากประเทศอิยิปต์ สู่ซีเรีย และขยายสู่ประเทศอ่ืนๆอีกหลายๆประเทศ 
ส่วนประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้ลงนามในการรวมกลุ่มกัน ภายใต้สมาคมอาเซียน 
(Association of Southeast Asians) โดยการช่วยเหลือระหว่างกันทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
การค้า สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคง 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยค านึงถึงความมั่นคงแต่พียงอย่างเดียว คงไม่
เป็นการเพียงพอนัก เนื่องจากปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต้องร่วมมือกัน
ในการป้องกันและการแก้ปัญหา เช่น ยาเสพติด หนี้ระหว่างประเทศ การศึกษา สุขอนามัย อาชญากร
ข้ามชาติ และสภาพแวดล้อมและการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศจึงต้องท าการศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกๆด้าน และจ าเป็นต้องใช้ความรู้จาก
หลายๆศาสตร์ เช่น กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยี่ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม 
ซึ่งก่อนที่จะท าการศึกษาในรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านี้ ผู้เขียนขอให้ผู้ท าการศึกษา ได้ศึกษาถึงปัจจัย
หรือพลังในการขับเคลื่อนที่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ (สมพงศ์ ชูมาก, 2552: ณัชชา อุ่นตรงจิตร, 2550) 
 
 1. การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและระบอบคอมมิวนิสต์ 
  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศมหาอ านาจอย่างสหภาพโซเวียต ก็ได้
เดินทางมาจนถึงจุดสิ้นสุด โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสหภาพโซเวียต และส่งผลกระทบไป
ทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา เมื่อ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ได้เข้ารับ
ต าแหน่งประธานาธิบดี ในปี 1985 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่สหภาพโซเวียต ก าลังประสบกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 อันส่งผลท าให้เกิดปัญหาด้าน
อ่ืนๆตามมา จึงท าให้ กอร์บาชอฟ ได้ตัดสินใจ ท าการปรับปรุงนโยบายของประเทศใหม่ ซึ่งครอบคลุม
ในหลายๆเรื่อง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการต่างประเทศ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ กอร์
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บาชอฟ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาและร่วมตัดสินใจต่อนโยบายของ
รัฐ จึงท าให้เกิดการอภิปรายในนโยบายของรัฐบาลอย่างกว้างขวางทั้งในสหภาพโซเวียตและใน
ประเทศบริวารอื่นๆ   
  แต่ การแก้ไขปรับปรุงในบางเรื่องของกอร์บาชอฟ กับไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะ
เรื่องหลักๆอย่างเศรษฐกิจ จึงน ามาสู่ความขัดแย้งอย่างนักทั้งทางการเมือง และทางด้านอ่ืนๆ ความ
ขัดแย้งในสหภาพโซเวียตนี้ ได้กลายเป็นฉนวนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศแถบยุโรป
ตะวันออก ซึ่งประชาชนของประเทศเหล่านั้นไม่พอใจรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของตนมานาน ต่างก็ได้ท า
การปฏิวัติยึดอ านาจหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของประเทศตน เช่น ในประเทศโปแลนด์ 
สหภาพการค้าโซลิดาริตี้ (Trade Union Solidarity) ซึ่งไม่ใช่ระบอบคอมมิวนิสต์ได้รับการเลือกตั้งให้
เป็นรัฐบาล ในเชคโกสโลวะเกีย หลังจากที่ผู้น าคอมมิวนิสต์ ได้ถูกประชาชนบีบบังคับให้ลาออก ก็ได้
ท าการเลือกตั้งใหม่และรัฐบาลที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ส่วนในบัลแกเรีย ผู้น า
คอมมิวนิสต์ ก็ได้ถูกบีบบังคับให้ลาออกเช่นกัน รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงใน โรมาเนีย และเยอรมนี 
ด้วย 
  ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาของกอร์บาชอฟ น ามาสู่ความไม่พอใจของนายทหาร
บางกลุ่มและฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้ในการท ารัฐประหารขึ้นแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ของสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น จนกระทั่ง  เยลต์ซิล และ
ประธานาธิบดีแห่งรัฐยูเครน (Ukraine) และเบรารุส (Belarus) ได้ร่วมกันประกาศยุบสหภาพโซเวียต
และได้กลายมาเป็นประเทศรัสเซียดังเช่นปัจจุบัน 
 
 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

  ปัจจุบันปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การให้การช่วยทางการเงิน และ
หนี้ระหว่างประเทศ ได้กลายเป็นประเด็นการเมืองหลัก (High politics) ที่ประชาคมโลกและผู้น าแต่
ละประเทศต่างให้ความสนใจ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา จนท าให้นักวิชาการทางด้านการเมือง
โลก (World politics)กล่าวว่า อ านาจทางเศรษฐกิจ (Economic forces) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
แสดงบทบาทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนักวิชาการเหล่านี้ ต่างก็มุ่งท าการศึกษาไปที่ 
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น (International political economy, IPE) (Rourke, 
1993)  ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตที่มุ่งให้ความสนใจต่อประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคง เช่น ก าลังทหาร 
และการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นประเด็นส าคัญ 
เนื่องจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ (อ้างจาก สมพงศ์ ชูมาก, 2552) 
  2.1 ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ต่างมี
ความตระหนักถึงความจ าเป็นในการพ่ึงพาต่อแหล่งพลังงานและแร่ธาตุจากต่างประเทศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  2.2 ปัญหาเรื่องหนี้สินของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่เพ่ิมมากข้ึน 
  2.3 ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศมหาอ านาจใหม่ทางเศรษฐกิจ 
  2.4 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ 



 213 

  2.5 ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต และการเข้ารวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของประเทศในแบยุโรปตะวันออก 
  2.6 ศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจได้ย้ายจากสหรัฐอเมริกามาสู่เอเชีย
แปซิฟิก 
  2.7 การก่อตั้งสหภาพเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในแถบยุโรปตะวันตก 
  2.8 กิจการของประเทศก าลังพัฒนา ยังไม่มีความเข้มแข็งพอ 
  2.9 การเชื่อมโยงทางด้านการเงินของธนาคารต่างๆ ท าให้เกิดตลาดเงินทุนตลาดเดียว
ทั่วทั้งโลก 
  อย่างไรก็ตาม ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนี้ อาจน ามาสู่ความขัดแย้งทางความมั่นคงได้ 
เช่น การรุกรานคูเวตของอิรัก เพ่ือต้องการเข้าครอบครองแหล่งน้ ามัน หรือความขัดแย้งระหว่างจีน 
ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และประเทศอ่ืนในบริเวณทะเลจีนใต้ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือที่ส าคัญ และเป็น
แหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างกันอาจท าให้เกิด
ปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มและจะเกิดปัญหาอย่างไรตามมา การประสบปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างยาวนานของบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สุดท้ายแล้วจะหาทางออกอย่างไร และ
หนี้ระหว่างประเทศของประเทศยากจนทั้งหลายจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร หรือสุดท้ายแล้วต้องลงเอย
ด้วยการใช้ก าลังทหารดังเดิม 
 
 3. การเกิดขึ้นของปัญหาโลก 
  นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา ประชาคมโลกก็ประสบกับปัญหาของระบบ
ระหว่างประเทศใหม่ (New International System) เช่น ปัญหาการก่อการร้ายหรืออาชญากรรม
ข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่
เกิดข้ึนเหล่านี้ จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันของหลายๆประเทศ ในการแก้ไขปัญหา เนื่องจาก
ปัญหาต่างๆนี้มีความเก่ียวข้องและส่งผลกระทบกว้างขวางทั่วโลก 
 
  3.1 ปัญหาการก่อการร้าย (Terrorism) 
   เนื่องจาก การต่อสู้อย่างซึ่งหน้า เช่น การท าสงครามระหว่างกันไม่สามารถท าได้
เนื่องจากความแตกต่างของขีดความสามารถทางด้านอาวุธและทางทหาร จึงท าให้ผู้ที่มีขีด
ความสามารถที่ด้อยกว่า ได้หันมาใช้วิธีการก่อการการร้ายหรืออาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งวิธีดังกล่าวได้
สร้างความหวาดระแวงต่อประชาคมโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร เนื่องจากการก่อการ
ร้ายเป็นเรื่องที่คาดเดาล าบาก และไม่สามารถหาแหล่งที่มาที่แน่นอนของกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ 
นอกจากนี้ ผู้ก่อการร้ายยังปฏิบัติการโดยไม่ได้ระบุสัญชาติ และไม่มีแหล่งที่มั่นที่แน่นอน การ
ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย มักจะแอบแฝงปะปนไปในสังคม ชุมชนตามปกติ จึงไม่สามารถแยกแยะ
ได้ว่าใครคือผู้ก่อการร้าย เพราะฉะนั้นการโต้ตอบผู้ก่อการร้ายจึงท าได้แค่การตั้งรับเท่านั้นเอง 
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   แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แหล่งที่มาของผู้ก่อการร้ายจะไม่ปรากฏแน่นอน แต่
เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าหน้าที่ของประเทศในแถบยุโรปตะวันตก ต่างก็ลงความเห็น
ตรงกันว่า ผู้ก่อการร้ายเหล่านี้มีแหล่งที่มาหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากประเทศ เกาหลี
เหนือ ลิเบีย อิรัก อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงทั้งหลาย  
   การตอบโต้ขบวนการผู้ก่อการร้ายนี้ ไม่สามารถท าได้เฉพาะประเทศใดประเทศ
หนึ่งเพียงล าพัง เพราะฉะนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันของประเทศต่างๆทั่วโลกในการ
สอดส่องดูแล เนื่องจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายต้องอาศัยบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
  3.2 ปัญหายาเสพติด 

   ปัญหายาเสพติด ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญมากในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศยุคใหม่ เนื่องจากกระบวนการค้ายาเสพติดนั้น มีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจ านวน
มากมายมหาศาล จึงท าให้กระบวนการนี้มีอาวุธที่ทันสมัยและขีดความสามารถในระดับสูง นอกจากนี้ 
กระบวนการค้ายาเสพติดยังมีปัญหายุ่งยากสลับซับซ้อน เนื่องจากมีขอบเขตพ้ืนที่กว้างขวางหลาย
ประเทศ ถึงแม้ว่ายาเสพติดเหล่านี้จะมีแหล่งก าเนิดในอเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอ่ืนๆ 
แต่ก็ได้มีการเสพติดกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน รัสเชีย หรือประเทศก าลัง
พัฒนาทั้งหลาย 
   ดังนั้น ผู้น าของประเทศต่างๆทั่วโลกจึงต้องให้ความใส่ใจ และก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศของตน ในการปราบปรามขบวนการการค้าเสพติดอย่างจริงจัง 
 
  3.3 ปัญหามลภาวะและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
   ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม เป็นอีกปัญหาหนึ่ งที่มีความส าคัญในระดับโลก
เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จะไม่มีพรมแดนที่แน่นอน มลภาวะที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่ง
จะส่งผลกระทบไปยังประเทศอ่ืนๆทั่วโลก แต่การแก้ไขปัญหากลับไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีพอจาก
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเชีย หรือญี่ปุ่น เนื่ องจาก
มลภาวะส่วนใหญ่มาจากกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาโดยการลด
ปริมาณการผลิตจึงเท่ากับลดโอกาสทางธุรกิจของประเทศต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นปัญหานี้จึงเป็น
ผลเสียอย่างมากต่อประเทศก าลังพัฒนา เนื่องจากไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ดีพอ 
   อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการจัดประชุมสุดยอดขององค์การสหประชาชาติเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ที่ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี 2002 ซึ่งมีตัวแทนจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ กลุ่ม NGO 
และสื่อมวลชน ร่วมหมื่นคน เข้าประชุม จึงเป็นสัญญาณที่ดีในการแสดงเจตจ านงร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหานี้ในอนาคต 
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วิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 วิวัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างปะเทศ ได้เริ่มต้นมานานนับหลายพันปี โดยเริ่มจาก
การติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐแต่ละรัฐที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับศึก
สงครามหรือความม่ันคงของรัฐ โดยมีผู้ที่ท าหน้าที่ในทางการทูต ถือสาสน์แจ้งข่าวระหว่างรัฐแต่ละรัฐ 
ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ประเทศอิตาลี่ ก็ได้เริ่มต้นในการส่งทูตไปอยู่ประจ าเป็นการถาวรตามที่
ต่างๆ และเนื้อหาก็มีหลากหลาย เช่น การทหาร การค้า ศาสนา และอ่ืนๆ  
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักของประเทศมหาอ านาจ ในการ
แสดงความยิ่งใหญ่ ทั้งทางด้านทหารและเศรษฐกิจ เพ่ือท าให้ประเทศเล็กๆได้เกรงกลัวและเข้ามาอยู่
ภายใต้อาณัติของตน โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามเย็น ประเทศคอมมิวนิสต์ล่มสลายจากปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก จึงท าให้ประเด็นทางเศรษฐกิจมีความส าคัญมากขึ้นๆ เรื่อยๆในขอบข่าย
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นได้แบ่ง
ออกเป็น 4 ระยะดังนี้  (อ้างจาก พิทยา มาศมินทร์ไชยนรา, 2546 และ สุพจน์ บุญวิเศษ, 2551) 
 1. ระยะแรก (ก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในระยะเริ่มแรกนี้ ได้ท าการศึกษาโดยเน้นไปในการค้นคว้าหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นลักษณะของการพรรณนาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 2. ระยะที่สอง (ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2)  การศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะที่ 2 นี้ ได้เน้นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ การเมืองระหว่างประเทศ 
โดยท าการศึกษาถึงเหตุการณ์จริงที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน และได้เริ่มมีการบรรจุเนื้อหาทางด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมหาวิทยาลัยของยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
 3. ระยะที่สาม (ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในช่วงหลังสงครามนี้ ได้มีการเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องมือในการสร้างสรรค์สันติสุขและความมั่นคง
ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ โดยได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาถึงสถาบัน
ทีท าหน้าที่ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ทูตและสถานกงศุล ) กฎหมายระหว่างประเทศ 
และการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ และการน าประสบการณ์ในอดีตมาช่วยในการพิจารณา
ตัดสินใจ 
 4. ระยะที่สี่  (ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่  2  จนถึงปัจจุบัน)  การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในช่วงนี้ จะเน้นทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การศึกษาถึงการได้มาซึ่งพลัง 
อ านาจระหว่างประเทศ การแผ่ขยายอ านาจ และความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการศึกษา
เพ่ือความถูกต้องมากขึ้น เช่น การใช้สถิติ ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ การทดลอง และการวิเคราะห์และ
สรุปผลมาช่วยค้นคว้าหาค าตอบที่ถูกต้องมากขึ้น 
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แนวคิดทฤษฏีและลัทธิเกีย่วกับความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 
 
 1. ลัทธิสัจนิยม (Realism) 
  ลัทธิสัจนิยม  (Realism)  หรือนักวิชาการบางท่านเรียกว่า  อ านาจการเมือง  (Power 
Politics) ลัทธินี้มองว่า รัฐ (State) เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ท าให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองโลก 
เพราะวิธีการปกครองที่ดี คือการท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฏีที่ว่ามนุษย์มีความเห็นแก่ตัว เพราะฉะนั้นการค านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ 
(National Interest) และการแสวงหาอ านาจของรัฐ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ระหว่างรัฐเท่านั้น และวิธีที่จะป้องกันการท า
สงครามระหว่างกันได้ก็มีเพียงระบบการถ่วงดุลอ านาจเท่านั้น (Balance of Power)  
  อย่างไรก็ตาม ลัทธิสัจนิยมนี้ก็ได้ถูกต่อต้านจากนักวิชาการบางท่าน ซึ่งได้อธิบายในเชิง
ขัดแย้งว่า ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาคมโลกได้เปลี่ยนไปในทางการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกันมากขึ้น เช่นการรวมกลุ่มกันของประเทศยุโรปตะวันตกด้วยการไม่ใช้ก าลังทหาร 
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ข้าชาติ (Transnational Relations) และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
อย่างซับซ้อน (Complex Interdependence) มากขึ้น 
 
 2. ลัทธิสัจนิยมใหม่ (Neo-Realism) 
  ลัทธิสัจนิยมใหม่นี้บางครั้งถูกเรียกว่า สัจนิยมโครงสร้าง (Structure Realism) ซึ่งเป็น
ลัทธิที่มุ่งให้ความสนใจไปที่โครงสร้างของระบบรัฐ ซึ่งหมายถึง การท าให้เป็นระเบียบ หรือการจัด
ระเบียบ ซึ่ง Waltz ได้ให้ทัศนะว่า “โดยการวาดภาพระบบการเมืองระหว่างประเทศทั้งหมดในระดับ
โครงสร้าง (Structural) และระดับหน่วยประกอบ (Component Units) ว่ามีทั้งที่แตกต่างกันและ
เชื่อมโยงกัน” (อ้างจาก  สมพงศ์ ชูมาก, 2552, 36) 
  ซึ่งโครงสร้างระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็น  2  ขั้ว  คือ  ขั้วแห่งโลกเสรีและขั้ว
คอมมิวนิสต์ โดยโครงสร้างของ 2 ขั้วนี้ จะเป็นผู้วางข้อจ ากัดไม่ให้รัฐต่างๆกระท าการบางอย่าง และก็
เป็นตัวผลักดันให้รัฐต่างๆกระท าพฤติกรรมบางอย่างออกมา และเมื่อโครงสร้างเปลี่ยนไป ก็จะมีผลท า
ให้พฤติกรรมของรัฐแต่ละรัฐเปลี่ยนไป และรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก็เปลี่ยนไปด้วย 
 
 3. แนวคิดพหุนิยม (Pluralism) 
  แนวคิดพหุนิยม  (Pluralism)  นี้ สามารถอธิบายได้  2  ความหมาย คือ  หนึ่งเป็น
แนวความคดิในการต่อต้าน การรวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐ (State Centrism) ซึ่งแนวความคิดพหุนิยมนี้
สนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจในลักษณะผสมผสาน ส่วนแนวความคิดที่ 2 คือ การกระจายอ านาจ
ไปยังกลุ่มต่างๆ เนื่องจากประชาคมโลกในปัจจุบันต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งในเรื่อง
เศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 
  กลุ่มพหุนิยม  (Pluralist/Globalists)  ได้ชี้ให้เห็นว่า รัฐต่างๆในปัจจุบัน  (States) 
จ าเป็นต้องลดอ านาจอธิปไตยของตน และรวมกันเข้าไปอยู่ในระบบโลก (Global System) มากขึ้น 
เพ่ือการเพ่ิมความสามารถในการแก้ไขปัญหาโลก (World Problems) 
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 4. แนวคิดสหพันธรัฐนิยม (Federalism) 
  ค าว่าสหพันธรัฐนิยม (Federalism) นี้มี 2 ความหมาย คือ ความหมายแรกหมายถึง 
ระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ ซึ่งเป็นการปกครองที่แบ่งอ านาจการปกครองออกเป็น 2 ส่วน คือ 
รัฐบาลกลางกับรัฐที่เป็นสมาชิกของสหพันธรัฐ เช่น รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา และ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ส่วนความหมายที่สอง หมายถึง การลดอ านาจอธิปไตยแล้วเข้ารวมกลุ่มกัน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐอธิปไตยต่างๆ อย่างเช่น สหภาพยุโรป (European Union) หรือ กลุ่ม
สมาคมอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations) 
 
 5. แนวคิดว่าด้วยภารกิจนิยม (Functionalism) 
  แนวความคิดนี้ มีหลักการ ที่ว่า ประชากรโลกสามารถรวมกันเพ่ือการขจัดปัญหาความ
เดือดร้อน และการสร้างรัฐสวัสดิการร่วมกัน โดยการหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะน ามาสู่ความขัดแย้งทาง
การเมือง ซึ่งกลุ่มภารกิจนิยม (Functionalists) เชื่อว่า ควรจะเปลี่ยนความภักดีต่อชาติ เป็นความ
ภักดีต่อองค์การที่จัดตั้งขึ้นในการท าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเพราะจะท าให้เกิดความร่วมมือข้ามชาติ เพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 
 6. หลักการว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most – Favoured Nation Principle, 
MFN) 
  หลักการ MFN นี้เป็นการช่วยเหลือโดยผ่านระบบการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอและเท่าเทียมกัน ซึ่งหลักการนี้ระบุว่า ประเทศที่เป็นภาคีแต่ละ
ฝ่ายจะให้ประโยชน์เช่นเดียวกันแก่ประเทศภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าหากประเทศภาคีนั้นได้ให้ประโยชน์แก่
ประเทศที่ 3 ในอดีตอย่างเดียวกัน ซึ่งประโยชน์ที่ว่ามักจะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับภาษีศุลกากร (Tariffs)  
  แต่อย่างไรก็ตาม MFN นี้ได้ลดคามส าคัญลง เนื่องจากการเกิดขึ้นของ GATT ในปี 
ค.ศ. 1947 ซึ่งหลักการของ GATT มีข้อยกเว้นโดยไม่ต้องใช้ MFN ได้ โดยเฉพาะ Trade Blocs, Free 
Trade areas และ Common Market นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของ UNCTAD ก็ยิ่งท าให้หลักการของ 
MFN ลดความส าคัญลงไปอีก เนื่องจากประเทศโลกที่สามเรียกร้องให้มีระบบการให้สิทธิพิเศษทาง
การค้า (GSP) แก่ประเทศในกลุ่มโลกที่สาม (สมพงศ์ ชูมาก, 2552) 
 
 7. ทฤษฏีระบอบ (Regime Theory) 
  ค าว่า Regime นี้ เดิมทีใช้เกี่ยวกับเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบัน
มักใช้กับการเมืองระหว่างประเทศซึ่งหมายถึงระบอบการปกครองของประเทศหรือกลุ่มประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ส่วนการน ามาใช้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้ Stephen ได้กล่าวไว้ในวารสาร 
International Organization เมื่อปี ค.ศ. 1983 ว่า Regime ก็คือกรอบของกฎเกณฑ์ (Framework 
of Rules) ความคาดหวัง (Expectations) และสิทธิประโยชน์ (Prescriptions) ระหว่างตัวแสดง
ต่างๆ (Actors) ในการเมืองโลก กรอบโครงสร้างนี้จะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการร่วมมือกัน ซึ่งอยู่
บนพื้นฐานต่างตอบแทน (Reciprocity) (อ้างจาก สมพงศ์ ชูมาก, 2552) 
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  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้หลักการของ Regime นี้ ได้รับความ
นิยมมากในปัจจุบัน เพราะรัฐหรือองค์กรต่างๆต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจ าเป็นต้องท างาน
ร่วมกันเพ่ือการได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบอบ (Regime Analysis) มักจะท าการ
ตรวจสอบใน 3 ประเด็นคือ 
  7.1 ระบอบสร้างขึ้นได้อย่างไร 
  7.2 ตัวแสดงที่เป็นสถาบันสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาได้บ้าง ในการที่จะ
รักษาระบอบไว้ 
  7.3 ในระยะยาวระบอบจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
 
 8. แนวคิดสันติภาพ (Pacifism) 
  แนวคิดสันติภาพนี้ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านสงครามและความรุนแรงทุก
รูปแบบ ซึ่งแนวคิดนี้  จะเลือกใช้วิธีการต่อต้านแบบละมุนละม่อม เพ่ือเป้าหมายในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น วิธีการของเล่าจื้อ (Lao - Tza) มหาตมะ คานธี (Mohandas K Ghandi) หรือ มาร์
ติน รูเธอร์ คิงส์ (Martin Luther King) เป็นต้น 
 
 9. ลัทธิทุนนิยม (Capitalism) 
  ลัทธิทุนนิยมนี้  เกิดมาจาก แนวความคิดของ อาดัม สมิท (Adam Smith) นัก
เศรษฐศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ ซึ่งอาดัม สมิท เชื่อว่าความมั่งคั่งของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การผลิต และเห็นว่า การด าเนินการทางเศรษฐกิจของประเทศ ควรเป็นเรื่องของเอกชน รัฐบาลไม่
ควรเข้ามายุ่งเกี่ยว นอกจากนี้  ยังเห็นว่า การแข่งขันของเอกชนควรเป็นการแข่งขันในระบบเสรี 
กล่าวคือ การแข่งขันระหว่างกันจะเน้นเรื่องคุณภาพและราคา หากผู้ผลิตรายใดที่สามารถผลิตสินค้าที่
ดีกว่าและราคาต่ ากว่า ก็จะประสบกับความมั่งคั่ง ส่วนผู้ผลิตรายใดที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า และ
คุณภาพของสินค้าไม่สมเหตุสมผล ก็ต้องออกจากตลาด 
  แนวความคิดนี้ ได้ถูกถ่ายทอดต่อมายังนักเศรษฐศาสตร์รุ่งหลัง เช่น เดวิด ริคาร์โด 
(David Ricardo) เจ้าของทฤษฏี กฎเหล็กว่าด้วยการจ้าง (Theory of the Iron of Wages) ซึ่งมี
ความเห็นว่า เจ้าของกิจการถูกบีบครั้นด้วยก าไร จึงต้องจ่ายค่าจ้างแก่กรรมกรเพียงเพ่ือให้ประทังชีวิต 
และเพียงเพ่ือให้มีก าลังในการท างานในวันรุ่งขึ้นเท่านั้น วิธีเป็นหนทางเดียวที่จะท าให้เจ้าของกิจการ
สามรถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) ที่
มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม (Social Darwinism) ที่กล่าวว่า ผู้ที่เข้มแข็งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่
รอด 
  อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับลัทธิทุนนิยมนี้ ก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนัก ในเรื่อง
ของการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน เพ่ือสร้างความม่ังคั่งให้กับตนเอง โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ
ที่มีแหล่งผลิตในประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย 
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 10.   ลัทธิจักรวรรดินิยม ตามหลักการของ มาร์กซิสต์และเลนินนิสต์ (Marxist – 
Leninist  Model of Imperialism) 
    แนวคิดนี้ เชื่อว่า หลังจากระบบทุนนิยมได้พัฒนาถึงขีดสุดก็จะกลายเป็นจักรวรรดิ
นิยม (Imperialism) ซึ่งเกิดจากการผูกขาดตลาด การเพ่ิมผลผลิตเพ่ือความได้เปรียบจากต้นทุนการ
ผลิต และการเพ่ิมปริมาณการส่งออก ซึ่งส่งผลท าให้เกิดการเข้าไปครอบครองและแย่งชิงแหล่งวัตถุดิบ 
การเข้าควบคุมท้ังทางทหารและการเมืองต่อประเทศอ่ืนๆ และน ามาสู่สงครามในที่สุด 
    ส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาลัทธิจักรวรรดินิยมนี้ มาร์กซิสต์และเลนินนิสต์ เสนอ
ว่า ต้องมีการจัดระเบียบโลก โดยการโจมตีระบบเศรษฐกิจภายในของรัฐต่างๆ ด้วยความร่ วมมือจาก
ชนชั้นผู้ใช้แรงงานทั่วโลก 
 
 11.   แนวคิดที่ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) 
    แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา เนื่องจาก
ความจ าเป็นของรัฐต่างๆ ในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมีมากขึ้น ซึ่ง คีฮาน (Keohane) และ นีย์ 
(Nye) ได้อธิบายว่า การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ย่อมหมายถึง ความรู้สึกตอบแทนต่อกัน 
(Sensitivity) อย่างน้อยก็ในระยะหนึ่ง (อ้างจาก สมพงศ์ ชูมาก, 2552) 
    ปัจจุบัน การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง จากประเด็น
ความมั่งคงทางทหาร ไปสู่ด้านเศรษฐกิจรวมถึงรัฐสวัสดิการต่างๆ  ซึ่งประเทศต่างๆในปัจจุบัน ได้เน้น
การแสวงหาพันธมิตรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดอ านาจของรัฐ 
 
 หากกล่าวถึงอ านาจของรัฐต่างๆ คนส่วนใหญ่มักหมายถึงก าลังอ านาจทางทหาร ซึ่ง
ประเทศท่ีมีกองทัพที่มขีนาดใหญ่และมีอาวุธที่ทันสมัยมากกว่าก็จะเป็นผู้มีอ านาจมากกว่า แต่ในความ
จริงแล้ว อ านาจของรัฐสมัยใหม่มาจากหลายปัจจัย ดังนี้ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2549) 
 
 1. ปัจจัยภูมิศาสตร์ (Geographical Factors) 
  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดอ านาจรัฐ เนื่องจากภูมิศาสตร์เป็น
ตัวก าหนดความอุดมสมบูรณ์ของรัฐ กล่าวคือรัฐบางรัฐมีที่ตั้งในเขตมรสุมพัดผ่านก็จะท าให้รัฐนั้นมี
น้ าฝนเพียงพอในการท าการเกษตร ก็จะผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรส่งไปจ าหน่ายทั่วโลก ส่วน
บางประเทศมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ก็สามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ารัฐได้ด้วยธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และในกรณีของรัฐที่มีแหล่งที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินเรือ ก็สามารถหาผลประโยชน์จาก
ธุรกิจการขนส่งสินค้าต่างๆ ได้ 
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 2. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) 
  ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน หรือ แร่ธาตุต่างๆ ก็นับเป็นปัจจัยส าคัญใน
การสร้างอ านาจรัฐ เนื่องจากทรัพยากรเหล่านี้ ถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และยังถูก
น ามาใช้เป็นยุทธ์ปัจจัยอีกด้วย  
  ปัจจุบัน ประชากรโลกก็ได้ให้ความสนใจ ต่อการน าพลังงานทดแทนมาใช้ เนื่องจาก
พลังงานที่บริสุทธิ์แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าทีควร 
 
 3. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technological development) 
  รัฐมหาอ านาจทั้งหลาย มักเป็นรัฐที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งสินค้าเพ่ือการจ าหน่ายและสินค้าที่เป็นอาวุ ธยุทโธปกรณ์ ก็
ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยทั้งสิ้น 
 
 4. เศรษฐกิจ (Economy) 
  รัฐบางรัฐ ถึงแม้ไม่มีทรัพยากรมากมายนัก แต่ก็สามารถเป็นรัฐที่มีอ านาจได้ เนื่องจาก
เป็นรัฐที่มีระบบเศรษฐกิจที่ดี นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ทั้งเรื่องการค้า และ
การเงิน ซึ่งรัฐเหล่านี้ มักใช้วิธีการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุนระหว่างประเทศ 
 
 5. ประชากร (Demography) 
  ประชากรของรัฐ นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการสร้างอ านาจรัฐ ซึ่งประชากรของรัฐ
จะต้องมีความพอเหมาะทั้งปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ประชากรต้องมีปริมาณที่มากพอในการ
สร้างผลผลิตมวลรวมประชาชาติ นอกจากนี้ ยังมีคุณภาพทางการศึกษาด้วย 
 
 6. การเมือง (Politics) 
  ปัจจัยทางการเมือง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ถ้ารัฐใดมีระบบการเมืองที่มี
ความมั่นคง และมีเสถียรภาพ ก็จะท าให้รัฐนั้นเป็นรัฐที่น่าลงทุน และรัฐบาลของรัฐนั้นก็จะมีเวลา
เต็มที่ในการพัฒนาประเทศ แต่ถ้ารัฐใดขาดเสถียรภาพทางการเมืองก็จะท าให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหา
การเมืองภายใน จนอาจท าให้ไม่มีเวลาส าหรับการแก้ปัญหาของชาติ 
 
 7. จิตวิทยา (Psychology) 
  ความส าเร็จของรัฐใดรัฐหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับความรักใคร่ สามัคคีกันของคนในชาติ การ
ยึดมั่นในระบอบการปกครองและสถาบันของตนเอง ย่อมท าให้ชาติมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีผลต่อการ
สร้างอ านาจรัฐและนโยบายต่างประเทศของรัฐ 
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องค์การระหว่างประเทศ (International Organizations / Inter-Government 
Organization) 
 
 นอกจากรัฐจะเป็นตัวแสดงกิจกรรมในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ยังมีตัวแสดง
ที่ส าคัญอีก ก็คือ องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาโดยการท าสัญญาร่วมกันตั้งแต่
รัฐ 2 รัฐขึ้นไป ซึ่งการเป็นสมาชิกจะใช้วิธีสมัครใจ และมีผู้บริหารงานที่ท างานเต็มเวลา มีการจัดประชุม
เป็นประจ าตามวาระทั้งสมัยสามัญและวิสามัญ ซึ่งการท าหน้าที่ขององค์การระหว่างนั้นจะสามารถ
อธิบายได้ดังนี้คือ 
 1. ท าหน้าที่ในการจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือระหว่างรัฐ 
 2. ท าหน้าที่ในการบังคับใช้ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ต่างๆระหว่างสมาชิก 
 3. ท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรทรัพยากร 
 4. รักษาสันติภาพร่วมกัน 
 5. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านใดด้านหนึ่งระหว่างกัน 
 ส่วนนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารนั้น จะมาจากการท าข้อตกลงร่วมกันของ
สมาชิก ซึ่งมีทั้ง องค์การที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่างรวมกัน เช่น ทางด้านการเมือง การทหาร 
วัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ วิชาการ และอ่ืนๆ หรือมีวัตถุเฉพาะด้าน เช่น การอนามัยโลก หรือ การ
อาหารและเกษตร  ส่วนวิธีการตัดสินใจขององค์การจะใช้รูปแบบการออกเสียงประชามติของที่
ประชุม ซึ่งมติขององค์การจะมีผลบังคับให้ชาติที่เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตาม จึงอาจมีผลต่ออ านาจ
อธิปไตยของรัฐ 
 องค์การระหว่างประเทศ หากพิจารณาตามขนาดจ านวนสมาชิกแล้ว  จะพบว่ามีขนาดที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ บางองค์การเป็นองค์การขนาดใหญ่ มีสมาชิกหลายประเทศทั่วโลก (Global 
Organizations) เช่น  องค์การสหประชาชาติ (United Nations) องค์การสันนิบาตชาติ (League of 
Nations) ส่วนองค์การระดับภูมิภาค เช่น องค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of  African 
Unity – OAU) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations- ASEAN) สหภาพยุโรป (European Union-EU) เอเชีย-แปซิฟิก (Asia- Pacific Economic 
Cooperation – APEC) และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Area – 
NAFTA) เป็นต้น 
 
 

ตัวอย่างองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ 
 
 1. องค์การสหปะชาชาติ (United Nations) 
  องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การที่มีจุดเริ่มต้นจากการร่วมมือกันของสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการต่อต้าน เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น และกลายเป็นองค์การที่มี
ความส าคัญมากขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ซึ่งองค์การสหประชาชาตินั้น ได้แบ่ง
โครงสร้างทางการบริหารออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ (อ้างจาก สมพงศ์ ชูมาก, 2552, 167-170) 
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  1.1 องค์กรหลัก เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 
   1.1.1 สมัชชา (General Assembly)  เป็นที่ประชุมของประเทศสมาชิกทั้งหมด 
ทั้งการประชุมสามัญประจ าปีและการประชุมสมัยวิสามัญตามความจ าเป็น ซึ่งหัวข้อในการประชุม 
ครอบคลุมในหลายประเด็น เช่น เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการและงบประมาณ 
   1.1.2 คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) เป็นการใช้อ านาจของประเทศ
มหาอ านาจโลกที่เป็นสมาชิกถาวร 5 ชาติ ซึ่งประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อังกฤษ และ
ฝรั่งเศส และ สมาชิกไม่ถาวรอีก 10 ประเทศ ที่ถูกโดยสมัชชา และจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี ซึ่ง
หน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงนี้ จะพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือการเมืองระหว่าง
ประเทศ 
   1.1.3 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council- 
ECOSOC)  เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ประเทศ เช่น การค้าระหว่างประเทศ และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
   1.1.4 คณะทรัสตี (Trusteeship)  เป็นองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการให้เอกราช
แก่ประเทศท่ีแพ้สงคราม ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทน้อยลง เนื่องจากประเทศ
ที่แพ้สงครามต่างได้รับอิสภาพหมดแล้ว 
   1.1.5 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก  (International Court of 
Justice-ICJ)  เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการตัดสินกฎหมายระหว่างประเทศ แต่การท าหน้าที่ของศาล
ระหว่างเทศบางครั้งเกิดปัญหา เนื่องจากประเทศคู่กรณีไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตาค าตัดสินของศาล 
   1.1.6 ส านักงานเลขาธิการสหประชาชาติ (Secretariat) ท าหน้าที่ในการควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และ
จัดท ารายงานสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบ 
 
  1.2 องค์กรรอง 
   เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามความจ าเป็นขององค์กรหลัก เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรหลัก และอาจถูกยุบเลิกภายหลังภารกิจสิ้นสุดลงเช่น UNCTAD เป็น
องค์กรย่อยของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสินค้าและ
การเงินของประเทศก าลังพัฒนา หรือ UNICEF เป็นกองทุนสงเคราะห์เด็ก เพ่ือต้องการให้เด็กทั่วโลก
มีอาหาร มีการศึกษา และช่วยเหลือในการฝึกอาชีพด้วย 
 
 2. องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติคเหนือ (The North Atlantic Treaty 
Organization-NATO) 
  องค์การ นาโต (NATO) เป็นองค์การส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1949 โดยมี
ประเทศต่างๆในยุโรป อเมริกา และแคนาดาร่วมเป็นสมาชิก เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัย
ร่วมกัน โดยเฉพาะการสกัดก้ันการขยายตัวของประเทศระบอบคอมมิวนิตส์ โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ 
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การรุกรานชาติใดชาติหนึ่งที่เป็นสมาชิก จะถือว่าท าการรุกรานชาติอ่ืนๆด้วยเพราะฉะนั้นชาติที่เหลือ
ต้องช่วยกันป้องกันภัยร่วมกัน 
  องค์การ NATO นับเป็นองค์การที่โดดเด่นมากเนื่องจาก NATO มีกองก าลังทหารที่มี
แสนยานุภาพสูง ดังจะเห็นได้จากการเข้าปฏิบัติการทางอากาศในประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น 
การช่วยเหลือกองทัพประชาชนในการสู่รบกับรัฐบาลของประเทศซีเรีย เป็นต้น 
 

 3. สหภาพยุโรป (European Union) 
  สหภาพยุโรป เกิดจากการพัฒนามาจากประชาคมยุโรป ซึ่งเกิดจากการรวมกันของ
องค์การต่างๆ 3 องค์การเข้าด้วยกัน คือ ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal 
and Steel Community – ECSC) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community 
– EEC) และพลังงานปรมณูแห่งยุโรป (European Atomic Energy Community – ERATOM) โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในเรื่องเศรษฐกิจและการค้า ซึ่ง
ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังนี้ 
  3.1 เปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น 
  3.2 เสริมสร้างระบบการค้าระหว่างกันให้เข้มแข็ง 
  3.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิก 
  3.5 สร้างความเชื่อม่ันต่อองค์การการค้าระหว่างประเทศ 
 

 4. องค์การ APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) 
  องค์การ เอเปค (APEC) เริ่มก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1989 โดยข้อเสนอของประเทศ
ออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียตรงการเข้ามามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ จึงได้เสนอ
โครงการจัดตั้งองค์การ APEC ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันของ
ประเทศสมาชิก นอกจากนี้ยังรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
กันด้วย 
 
 

บรรษัทข้ามชาติ (Multi-National Corporations) 
 

 นอกจากรัฐและองค์การระหว่างประเทศแล้ว บรรษัทข้ามชาติ ยังนับว่าเป็นตัวแสดงที่
ส าคัญในเวทีโลก เนื่องจากผลผลิตมวลรวมของบริษัทข้ามมีมากมายมหาศาล ครอบคลุมหลายๆด้าน 
ทั้งการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม น้ ามันปิโตรเลี่ยม ธนาคาร และธุรกิจบริการ จึงท าให้บรรษัทข้ามชาติมี
ความส าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก 
 แต่อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่มีต่อบรรษัทข้ามชาตินั้น สามารถมองได้ทั้งสองแง่มุมคือ 
ประการแรกบรรษัทข้ามชาติเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นผู้ที่ท าให้เกิดการผลิต 
และน ามาสู่การจ้างงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่อีกบางแง่มุมกลับมองตรงกันข้าม บรรษัท
ข้ามชาติเป็นตัวแทนของลัทธิจักรวรรษนิยม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมากที่สุด จาก
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ต้นทุนค่าจ้างที่ต่ าสุด และการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน นอกจากนั้นยังไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
อีกด้วย 
 
 

เอกชนและองค์การอ่ืนๆที่ไม่ใช่รัฐบาล  (Non-Government Organization - NGO) 
 
 องค์การทีมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกองค์การหนึ่ง  คือ องค์การของเอกชน 
และองค์การที่ไม่ใช่รัฐบาล (NGO) เป็นองค์การที่มีการจัดโครงสร้างทั้งหมดที่ปฏิบัติการในขอบเขต
ระหว่างประเทศ โดยไม่มีความผูกพันอย่างเป็นทางการกับรัฐบาล และยังมีบทบาทส าคัญใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (อ้างจาก สมพงศ์ ชูมาก 2552) เช่น ขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติหรือ
แบ่งแยกดินแดน ขบวนการก่อการร้าย ขบวนการศาสนาข้ามชาติ พรรคการเมืองและขบวนการ
การเมืองข้ามชาติ   
 ส่วนองค์การที่ไม่ใช่รัฐบาล (NGO) ถึงแม้ได้ก่อตั้งมานานแล้ว แต่ก็พ่ึงได้รับการยอมรับ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้เอง ซึ่งการท าหน้าที่ของ NGO นั้นจะครอบคลุมหลากหลาย 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มกรีนพีซ (Green Peace) เน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มกาชาดระหว่าง
ประเทศ (International Red Cross) เน้นเรื่องมนุษยธรรม หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ (International Olympic Committee – IOC) รับผิดชอบเรื่องกีฬาระหว่างประเทศ เป็น
ต้น 

 
 

สรุป 

 
 สืบเนื่องจาก การที่มนุษย์ได้อาศัยอยู่ร่วมกันภายในรัฐต่างๆ ซึ่งแต่ละรัฐได้กระท ากิจกรรม
ระหว่างกัน ทั้งการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจและการค้า จนกระทั่งการขัดแย้งและท าให้เกิดศึก
สงครามระหว่างกัน ซึ่งความสัมพันธ์กันของรัฐต่างๆนี้เรียกว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ซึ่ง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แบ่งแยกออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะแรกช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ระยะท่ีสองช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระยะ
ที่สามช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 3 และระยะท่ีสี่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบัน 
 ส่วนแนวคิดและลัทธิที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น จะประกอบด้วย ลัทธิสัจ
นิยม ลัทธิสัจนิยมใหม่ แนวคิดพหุนิยม แนวคิดสหพันธรัฐนิยม แนวคิดว่าด้วยภารกิจนิยม หลักการว่า
ด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง ทฤษฎีระบอบ แนวคิดสันติภาพ ลัทธิทุนนิยม ลัทธิจักรวรรดินิยมมาร์ก
ซิสและเลนินนิสซ์ และแนวคิดว่าด้วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม รัฐต่างๆในปัจจุบัน 
มีอ านาจที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ประชากร การเมือง และจิตวิทยา เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังท าให้เกิดองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญขึ้น 
เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การป้องกันแอตแลนติคเหนือ สหภาพยุโรป หรือ องค์การ APEC 
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เป็นต้น และยิ่งกว่านี้ ปัจจุบัน ยังได้มีองค์การของเอกชนต่างๆเกิดขึ้น โดยเรียกกันทั่วไปว่า NGO เช่น 
กลุ่มกรีนพีซ องค์กรกาชาดระหว่างประเทศ และคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบทที ่ 10 
 
 
เติมค าหรือข้อความให้สมบูรณ์ 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหมายถึงอะไร 
2. เหตุการณ์ใดบ้าง ที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ภายหลังยุคสงครามเย็น 
3. จงอธิบายถึงวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้เข้าใจ 
4. อยากทราบว่าแนวคิดและลัทธิที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง 
5. ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้เกิดอ านาจรัฐ 
6. จงยกตัวอย่างองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ พร้อมทั้งอธิบายถึงหน้าที่ของแต่ละองค์การ 
 ให้เข้าใจ 
7. องค์กร NGO หมายถึงอะไร มีความส าคัญอย่างไร 
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