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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา PA 51105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ เป็นรายวิชาเอก
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            รหัสวิชา PA51105 จ านวน 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 3 ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาถึงธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับศาสตร์สาขาวิชา
แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ หลักการเกี่ยวกับอ านาจ การใช้อ านาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
สถาบันทางการเมือง พลังทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะท่ีต้องการใน
ด้านต่างๆ 

1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ และ รัฐ 
2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในรัฐศาสตร์กับศาสตร์สาขาวิชาและแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ได้ 

3.  เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย และอ านาจทางการเมืองได้ 

4.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวความคิดของนักปรัชญาทางการเมือง และอุดมการณ์ทาง
การเมืองได้ 

5.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง อาทิเช่น พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ 
สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ อื่นๆ ท่ีส าคัญเป็นต้น 

6.  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน 

7.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกับตัวแสดงส าคัญในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างเทศท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการเช่ือมองค์การระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี 

8.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ต่างๆ เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครอง และเรียนรู้ท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีเป็น
พลังความขับเคล่ือนทางการเมือง ของประชาชนเป็นอย่างดี 
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แผนบริหารการสอน วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้

1. แนะน าเนื้อหาวิชาและวิธี
การศึกษา 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวิชา 

รัฐศาสตร์ 
   1. ความหมายของวิชารัฐศาสตร์ 
   2. ขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ 
   3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
   4. วิธีการศึกษารัฐศาสตร์ 
   5.ความสัมพันธ์ของวิชา
รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น 

    6. บทสรุป 

    7. ค าถามท้ายบท 

    8. เอกสารอ้างอิง 
 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- อธิบาย Course Outline รายละเอียด
วิชา เนื้อหา เกณฑ์การให้คะแนน กฎกติกา
ในการเรียน กิจกรรมท่ีต้องท า 
- บรรยายเนื้อหา และศึกษาจากเอกสาร
หลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มตอบค าถามก่อนเรียน 
- แบ่งกลุ่มอภิปรายและท า.ใบงาน 

- อาจารย์สรุปข้อค าถามจากการท ากิจกรรม 
- ท าค าถามท้ายบทท่ี 1 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 

บทที่ 2 รัฐและทฤษฎีก าเนิดรัฐ  
1. ความหมายของรัฐ 
2. องค์ประกอบของรัฐ 
3. แนวคิดทฤษฎีการก าเนิดรัฐ 
4. พัฒนาการของรัฐ 
5. การรับรองรัฐ 

 
บทที่ 2 รัฐและทฤษฎีก าเนิดรัฐ 
(ต่อ) 
6. ความเป็นรัฐชาติ 
7. พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ 
8. รูปแบบของรัฐ 
9. บทสรุป 
10. ค าถามท้ายบท 
11. เอกสารอ้างอิง 

3 

 

 

 

 

 

3 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
-   บรรยาย 
-  ศึกษาจากเอกสารหลัก  
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  ดูวีดีทัศน์เรื่องการก าเนิดรัฐ 
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ และท าใบงาน -
พร้อมท าค าถามท้ายบทท่ี 2 
บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
-   บรรยาย 
-  ศึกษาจากเอกสารหลัก  
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นหัวข้อ 
พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ 
-น าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน สรุปและ
อภิปรายผลร่วมกันจากประเด็นหัวข้อ 
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญและท าใบงาน 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้

- ท าค าถามท้ายบทท่ี 2 
4. บทที่ 3 อ านาจอธิปไตย 

1. ความหมายของอ านาจ
อธิปไตย 

2. วิวัฒนาการของแนวความคิด
อ านาจอธิปไตย 

3. ลักษณะของอ านาจอธิปไตย 

4. ประเภทของอ านาจอธิปไตย 

5. เจ้าของอ านาจอธิปไตย 

6. การแสดงออกซึ่งอ านาจ
อธิปไตยของประชาชน 

7. ขอบเขตของอ านาจอธิปไตย 

8. บทสรุป 

9. ค าถามท้ายบท 

10.  เอกสารอ้างอิง 
 

3 

 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
-   บรรยาย 

 -  ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
 -  แบ่งกลุ่มอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็น
หัวข้อ “การแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตย
ของประชาชน” 

 - อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ และท าใบงาน 

- ท าค าถามท้ายบทท่ี 3 

 

5. บทที่4 แนวความคิดทาง
การเมือง   
1. แนวความคิดทางการเมืองใน

ยุคกรีก 
 2.แนวความคิดทางการเมืองใน
ยุคโรมัน 

 3.แนวความคิดทางการเมืองใน
ยุคกลาง 
  4. แนวความคิดทางการเมืองใน
ยุคฟื้นฟู 
  5. แนวความคิดทางการเมืองใน
ยุคสมัยใหม่ 
  6. แนวความคิดทางการเมืองใน
ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ 

3 

 

 

 

3 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
-   บรรยาย 

-  ศึกษาจากเอกสารหลัก  

 

กิจกรรม (3 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวความคิด
ของนักปรัชญาท่ีมีต่อการเมืองในแต่ล่ะยุค  
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ และท าใบงาน 

- ท าค าถามท้ายบทท่ี 4 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้

  7. ปฏิวัติอุตสาหกรรม 

  8. บทสรุป 

  9. ค าถามท้ายบท 

  10. เอกสารอ้างอิง 
6. 

 
 
 
 
 

บทที่ 5 อุดมการณ์ทางการเมือง 
1. ความหมายของอุดมการณ์

ทางการเมือง 
2. ประโยชน์ของอุดมการณ์ทาง

การเมือง 
3. ประเภทของอุดมการณ์ทาง

การเมือง 

 

3 

 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-ดูวีดีทัศน์เรื่อง”อุดมการณ์ทางการ
เมืองไทย” 

-ตอบค าถามจากการดูวีดีทัศน์ 
และท าใบงาน 

7. บทที่ 5 อุดมการณ์ทางการเมือง 
(ต่อ) 
4. อุดมการณ์ทางการเมืองท่ี

ส าคัญ 
      4.1 อุดมการณ์อรัฐนิยม 
      4.2 อุดมการณ์สังคมนิยม 
      4.3 อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 

4.4 อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
4.5 อุดมการณ์ฟาสซิสม์ 

5. บทสรุป 
6. ค าถามท้ายบท 
7. เอกสารอ้างอิง 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มศึกษาพร้อมการเปรียบเทียบเรื่อง 
“อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญ” 

น าเสนอรายงานหน้าช้ัน สรุปอภิปรายผล
ร่วมกันส่ิงท่ีได้จากการศึกษา 
- ท าค าถามท้ายบทท่ี 5 

8. ทดสอบย่อยคร้ังที่ 1(กลางภาค) 3 ทดสอบครั้งท่ี 1 บทท่ี 1-5 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้

9. 
 

บทที่ 6 สถาบันทางการเมือง 
1. รัฐธรรมนูญ 
2. สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ 
3.สถาบันฝ่ายบริหาร 
4.สถาบันฝ่ายตุลาการ 

3 

 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย  
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-ดูวีดีทัศน์เรื่อง สถาบันทางการเมืองไทย 
-ร่วมกันอภิปรายตอบค าถามจากการดู 
วีดีทัศน์ และท าใบงาน 

10. 
 

บทที่ 6 สถาบันทางการเมือง (ต่อ) 
5. กฎหมาย 

       5.1 ความหมายของ
กฎหมายในทางรัฐศาสตร์ 
       5.2 ประเภทของกฎหมาย     
       5.3 ท่ีมาของกฎหมาย     
       5.4 กฎหมายกับศีลธรรม  

6. บทสรุป 
7. ค าถามท้ายบท 
8. เอกสารอ้างอิง 

3 

 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย  
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw 
โดยใช้การแบ่งหัวข้อท่ีก าหนด เรื่อง 
กฎหมายในทางรัฐศาสตร์กับประชาชนในรัฐ 
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ และท าใบงาน 
- ท าค าถามท้ายบทท่ี 6 

11. บทที่ 7 กระบวนการทางการเมือง 

1. พรรคการเมือง 
2.การเลือกตั้ง 
3.กลุ่มผลประโยชน์ 
4.ระบบราชการ 
5.ส่ือมวลชน 
6.บทสรุป 
7.ค าถามท้ายบท 
8.เอกสารอ้างอิง 

 

    

3 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ดูวีดีทัศน์เรื่อง กระบวนการเลือกตั้ง 
- และ แบ่งกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง เรื่อง การเลือกตั้ง 
- - อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ และ จัดกลุ่มท า

รายงานการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการ
เลือกตั้ง 
- ท าค าถามท้ายบทท่ี 7 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้

12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับ ประชาชน 

1. จุดมุ่งหมายของรัฐ 
2. หน้าท่ีของรัฐท่ีดี 
3. ความเป็นพลเมือง 
4. สภาพของสิทธิและ

ความหมายของเสรีภาพ 
5. แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิ

เสรีภาพของพลเมือง 
6. สิทธิทางการเมืองและสิทธิ

ทางแพ่ง 
7. บทสรุป 
8. ค าถามท้ายบท 
9. เอกสารอ้างอิง 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- - บรรยาย 

- - ศึกษาจากเอกสารหลัก 

ก กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-แบ่งกลุ่มโต้วาทีร่วมกันศึกษาหัวข้อ “สิทธิ
ทางการเมืองของพลเมืองชายและหญิงเท่า
เทียมกันหรือไม่”(หรือประเด็นท่ีนักศึกษา
สนใจ) 
-อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญและท าใบงาน 

-ท าค าถามท้ายบทท่ี 8 

-   
 

13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

1.  ความหมายของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

2.  ขอบเขตการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3.  จุดมุ่งหมายในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

4.  ความส าคัญของการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

5.  เครื่องมือในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

6.  ตัวแสดงในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- - บรรยาย 

- - ศึกษาจากเอกสารหลัก 

ก กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-ดูวีดีทัศน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในเวทีโลก 

- ตอบค าถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ และท าใบงาน 

- ท าค าถามท้ายบทท่ี 9 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (ต่อ) 
7.  ปัจจัยก าหนดผลประโยชน์ของ
ชาติ 

8.  ความสามารถของชาติ 

ดุลแห่งอ านาจ 

9.  องค์การระหว่างประเทศ 

10. บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศทางด้านการเมือง 
11. บรรษัทข้ามชาติ (Multi 

National Corporations - MNCs) 

12. บทสรุป 

13. ค าถามท้ายบท 

14. เอกสารอ้างอิง 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
ศึกษากรณีศึกษา จากข่าว บทความ ท่ี
เกี่ยวกับ “บรรษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาใน
ประเทศไทยกับการลงทุนทางด้าน
เศรษฐกิจ” 

-พร้อมกับการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข 

-อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ และท าใบงาน 

 

15. สอบเก็บคะแนนคร้ังที่ 2 

การสอบปากเปล่า 

3 สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 2 (บทท่ี 6-9) 
การสอบปากเปล่า (Oral Exam) สอบเป็น
รายบุคคล บทท่ี 9 

16 สอบปลายภาคเรียน 3  

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.   เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (Introduc-

tion to Political Science)PA51105 จ านวน 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 3 ช่ัวโมง เรียบเรียงโดยอาจารย์ 
ชลาทิพย์ ชัยโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

2.   Power Point ประกอบการสอนรายวิชา รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA51105 
3.   วีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

4.   หนังสือพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
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แผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 

 

- การทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 (หน่วยที่ 1-5) 
- การทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 (หน่วยที่ 6-9) 
- สอบปลายภาคเรียน 

8 
15 
16 

10% 
10% 
40% 

2 - กิจกรรมในช้ันเรียน 
- แบบฝึกหัด 
- รายงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

3 - การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา 

- การแต่งกาย 

- การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
  ระดับคะแนน         A     ได้คะแนนรวมตั้งแต่    80 – 100   คะแนน 

 ระดับคะแนน      B+    ได้คะแนนรวมตั้งแต่    75 – 79     คะแนน 

 ระดับคะแนน      B      ได้คะแนนรวมตั้งแต่    70 – 74     คะแนน 

 ระดับคะแนน      C+    ได้คะแนนรวมตัง้แต่    65 – 69    คะแนน 

 ระดับคะแนน      C     ได้คะแนนรวมตั้งแต่   60 – 64     คะแนน 

 ระดับคะแนน      D+    ได้คะแนนรวมตั้งแต่   55 – 59     คะแนน 

 ระดับคะแนน      D      ได้คะแนนรวมตั้งแต่    50 – 54     คะแนน 

 ระดับคะแนน      F      ได้คะแนนรวมตั้งแต่      0 – 49      คะแนน 

 

การเข้าชั้นเรียน และการสอบวัดผล) 
 1. นักศึกษาจะต้องเข้าช้ันเรียนทุกครั้ง นอกจากมีเหตุอันจ าเป็น เช่น ป่วย หรือมีกิจธุระท่ีส าคัญ 
ซึ่งจะต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ 
 2. นักศึกษาจะต้องมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาท่ีก าหนด 
 3. นักศึกษาจะต้องมีสัมมาคารวะให้ความเคารพครูบา อาจารย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ในการเข้าช้ันเรียน และนอกจากนี้ปิดหรือส่ันแล้วเก็บเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดในคาบเรียน ยกเว้น
จะมีการอนุญาตให้ใช้ได้ 
 4. นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมเรียบร้อย ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆของมหาวิทยาลัย  
 5. การสอบต้องด าเนินไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ เช่น ป่ วย
ไม่สบาย ประสบอุบัติเหตุ บิดามารดาเสียชีวิต ติดภารกิจทางราชการ หรืองานอื่นๆ เป็นต้น 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร ์
 

1. เนื้อหาประจ าบทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร ์
    1. ความหมายของวิชารัฐศาสตร์ 
    2. ขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ 
    3. สาขาวิชารฐัศาสตร์ 
    4. วธิีการศึกษารัฐศาสตร์ 
    5. ความสัมพันธ์ของวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถ 

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของวิชารัฐศาสตร์ได ้

 2. นักศึกษาสามารถเข้าใจขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ได้ 
 3. นักศึกษาสามารถอธิบายและจ าแนกวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ได ้

 4. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน 

    5.    นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จาการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้ 
 

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 1 
 1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

     1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์ 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก PowerPoint และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ 

  2.3 รว่มกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

  2.4 ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพ่ิมเติม 
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4.  สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
 3. ใบงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ 
 4.  แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการอภิปราย 

 3. การท าใบงาน 

 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 6. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
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บทท่ี  1 

ความรู้เกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ 
 

  รัฐศาสตร์ คืออะไร ท าไมต้องศึกษารัฐศาสตร์ก่อนที่จะตอบค าถามนี้ขอให้พิจารณาว่าใน
ชีวิตประจ าวันของพวกเรานั้นเราพบเห็นปัญหาต่างๆ มากมายที่เราไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง เช่น 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาไข้หวัดนก ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่รัฐจะต้องยื่นมือเข้ามา
ใช้อ านาจรัฐแก้ไขคลี่คลายปัญหาให้บรรเทาเบาบางลงซึ่งรัฐมีอ านาจกว้างขวางรัฐมีอ านาจก าหนดกรอบ
นโยบายการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ มาตรการระหว่างประเทศ รัฐยังมีอ านาจเหนือศาสนาวัฒนธรรม 
เชื้อชาติ การตัดสินใจกระท าการใดๆ หรือไม่กระท าการใดๆ ของรัฐล้วนส่งผลกระทบมหาศาลต่อผู้อยู่ใต้
ปกครองของรัฐเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐจึงเป็นเรื่องของคนทุกคนไม่จ าเป็นต้องเป็นนักการเมืองหรือชนชั้นสูง
ฐานะร่ ารวยที่ควรมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง แต่วิชารัฐศาสตร์เป็นเรื่องของเราทุกคนที่ควร
ศึกษาท าความเข้าใจเพ่ือวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 

1.1 ความหมายของวิชารัฐศาสตร์ 
  อานนท์ อาภาภิรม (2545 : 1) ได้อธิบายความของรัฐศาสตร์ว่า รัฐศาสตร์ ถอดศัพท์มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Political Science และค าว่า Political นั้นเป็นคุณศัพท์ของค าว่า Politics ซึ่งมีราก
ศัพท์มาจากค าว่า Polis ในภาษากรีก มีความหมายว่า การจัดองค์การทางการเมืองในรูปหนึ่งวิชา
รัฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นวิชาที่มุ่งศึกษาถึงการที่มนุษย์รวม 
กันอยู่ในสังคมฉะนั้นจึงยังไม่สามารถที่จะแสวงหาทฤษฎีหรือก าหนดกฎเกณฑ์ทีแน่นอนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม เช่น ในด้านพฤติกรรมทางการเมืองก็ยังไม่สามารถจะวางหลักเกณฑ์ที่
แน่นอนว่ามีวิธีใดบ้างจึงจะได้รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดหรือจะด าเนินการอย่างไรที่จะมีรัฐบาลที่ดี
ที่สุดรัฐศาสตร์(Political Science) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยรัฐ (the science of the state) ซึ่งถือว่า
เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่กล่าวถึงทฤษฎีการจัดตั้งองค์การรัฐบาลและการด า เนินงานของรัฐ
(practice of the state) 

  พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2526: 1) รัฐศาสตร์ คือ วิชาการที่ว่าด้วยการปกครองและสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปกครอง เป็นต้นว่า การก าเนิด การรวมตัว การแปลงรูปและความเสื่อมโทรมของชุมชนทาง
การเมืองโดยมีขอบข่ายรวมไปถึงรูปธรรมขององค์กร กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การแก้ไข
ความขัดแย้งของชุมชนและการตัดสินใจของชุมชน ในกรณีส าคัญๆ ต่างๆ 

  โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2543: 12–14) ได้อธิบายว่าก่อนที่จะเรียนรู้ว่ารัฐศาสตร์คืออะไรจ าเป็นต้อง
ทราบว่าวิชาความรู้มีการจ าแนกประเภทของความรู้ออกเป็น 3 สาขาใหญ่ๆคือมนุษยศาสตร์(Humanities) 
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วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) และสังคมศาสตร์ (Social Sciences) สังคมศาสตร์ คือ ความรู้
เกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมในวิชาสังคม 
ศาสตร์นั้นการแสวงหาความรู้ก็ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เช่นกัน แต่ทฤษฎีต่างๆ
ทางสังคมศาสตร์ได้มาจากการสังเกตพิจารณามากกว่าการทดลองเพราะเหตุว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของสังคม
มนุษย์นั้นเราไม่สามารถควบคุมได้อย่างแน่นอน (Lack of control over all Variables)กล่าวคือ สังคม
มนุษย์และตัวมนุษย์เองเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะการที่จะเอาสังคมทั้งสังคมน ามาท าการทดลองเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ หรือจะกระท ากับบุคคลก็จะเป็นการผิดศีลธรรม เพราะฉะนั้นทฤษฎีในสังคมศาสตร์ จึงไม่
สามารถพิสูจน์ได้แน่นอนเหมือนทฤษฎีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นเพียงการสังเกตการณ์และพยายามอธิ 
บายปรากฏการณน์ั้นๆ วิชาในสาขาสังคมศาสตร์มีรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิต 
วิทยา มนุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ ฯลฯ รัฐศาสตร์  คือ วิชาที่ว่าด้วยรัฐ (state) โดยเน้นศึกษาในเรื่องของรัฐ 
บาล (Government) อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

 สันสิทธิ์ ชวลิตธ ารง (2546: 1) กล่าวว่า รัฐศาสตร์แปลความหมายตามตรงได้ว่า ศาสตร์ที่ว่า
ด้วย รัฐ หรือความรู้ที่เก่ียวกับรัฐ 

  อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (2543: 2) ให้นิยามว่า รัฐศาสตร์เป็นการเรียนเรื่องเกี่ยวกับรัฐในทุกๆ แง่
เป็นวิชาในหมวดสังคมศาสตร์ที่เน้นในแง่ของการปฏิบัติ (Practice) เป็นเรื่องที่เน้นประวัติความ
เป็นมาขององค์การรัฐบาล ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรัฐเหล่านี้เป็นความหมายดั้งเดิมของรัฐ  
ศาสตร์ ในยุคปัจจุบันแนวความคิดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้น  

ความหมายของรัฐศาสตร์กลายเป็นกลายเป็นการศึกษาเรื่องการเมือง (politics) ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ในแง่การบังคับบัญชาและการถูกบังคับบัญชา การควบคุมและการถูกควบคุม การเป็นผู้ปก 
ครองและถูกปกครองสิ่งดังกล่าวทั้งหมดเกี่ยวกับอ านาจหรืออาจเรียกได้ว่าอ านาจทางการเมืองความ
เกี่ยวพันนี้ เกี่ยวพันในแง่ของการได้มาซึ่งอ านาจและการรักษาไว้ซึ่งอ านาจดังกล่าวว่าท าอย่างไรจึงจะ
ได้อ านาจนี้มา และเม่ือได้มาแล้วจะรักษาไว้ได้อย่างไร 

  ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548: 4) ได้อธิบายความหมายของค าว่า “รัฐศาสตร์” คือการศึกษา
การเมืองด้วยหลักการทางวิชาการ การศึกษารัฐศาสตร์จึงเป็นการใช้หลักการแห่งเหตุผล ทฤษฎีข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือการศึกษาการเมืองการปกครอง  
 Mackenzie (1971: 11) อ้างอิงใน จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2557: 7) ได้อธิบายถึงที่มาของค าว่า Political 

Science แตกต่างออกไป เช่น การอธิบายผ่านรากศัพท์ในภาษเยอรมันคือค าว่า staatswissenchaft ที่เกิด
จากการน าค าสองค ามารวมกัน คือค าว่า staat ที่แปลว่า รัฐ และค าว่า swissenschaft ที่แปลว่า วิทยาการ 
หรือ การศึกษา เมื่อน าทั้งสองค ามารวมกันจึงแปลได้ว่า “ศาสตร์แห่งรัฐ” หรือ “รัฐศาสตร์” เช่นกัน 

  จากความหมายของค าว่ารัฐศาสตร์ สรุปได้ว่า รัฐศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของ
สังคมศาสตร์ ความรู้ได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยการสังเกตการณ์  และอธิบายปรากฏการณ์
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ไม่ใช่การทดลองพิสูจน์และรัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วยรัฐหรือศาสตร์ว่าด้วยการปกครอง หรือศาสตร์
ว่าด้วยรัฐบาล หรือศาสตร์ว่าด้วยอ านาจ ดังนั้น รัฐศาสตร์ในปัจจุบันเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของ
การเมืองการปกครอง อ านาจหรืออ านาจทางการเมือง กล่าวได้ว่า รัฐศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยของรัฐ
การเมืองและการบริหาร 

 

1.2 ขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ 
  วิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีขอบข่ายกว้างขวาง โดยมีรัฐบาลเป็นแกนกลางของการศึกษาแม้ว่าจะ
ยังไม่สามารถหาข้อยุติในการศึกษาถึงรูปแบบการเมืองการปกครองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่นักวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ได้พยายามก าหนดขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ ดังนี้ 
 เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2515: 1) ให้ทัศนะว่าขอบข่ายรัฐศาสตร์ได้รวมส่วนประกอบทุกส่วน
ภายในและภายนอกของรัฐอาจจ าแนกออกได้เป็น 6 กลุ่มด้วยกัน   คือ 

  1.2.1 ทฤษฎีการเมืองและประวัติความคิดทางการเมือง (Political and History of Political)

กลุ่มนี้วิจัยทฤษฎีต าราและความคิดเห็นส าคัญต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเพ่ือจะทราบเหตุ 
ผลรวมทั้งการสืบต่อเนื่องกันของสถาบันทางการเมือง 
 1.2.2 สถาบันทางการเมือง (Political Institutions) กลุ่มนี้มุ่งเน้นวิจัยและนิยมระบบ
องคป์ระกอบและอ านาจของสถาบันทางการเมือง ซึ่งรวมทั้งนโยบายการจัดตั้งและโครงสร้างของการ
ปกครองของรัฐ รวมทั้งการปกครองท้องถิ่น และการปกครองเปรียบเทียบ 

 1.2.3 กฎหมายสาธารณะ (Public Laws) กลุ่มนี้วิจัยถึงรากฐานของรัฐรวมทั้งปัญหาการ
แบ่งแยกอ านาจค้นคว้าความสัมพันธ์ของกฎหมายสูงสุดของรัฐ และปัญหาการบังคับให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการพิจารณาถึงอ านาจหน้าที่ของระบบการศาลยุติธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างจารีต
ประเพณีกับกฎหมาย 

 ทินพันธุ์ นาคะตะ (2525 : 20) อธิบายว่า การศึกษากฎหมายมหาชนมุ่งเน้นไปที่อ านาจและ
ขอบเขตแห่งอ านาจรัฐการควบคุมกิจการของเอกชนโดยรัฐ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ ง
ระหว่างรัฐกับบุคคลและยังศึกษาถึงปัญหาในการแบ่งอ านาจอธิปไตยความสัมพันธ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ อ านาจหน้าที่ของตุลาการและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพราะรัฐกับกฎหมายเป็นสิ่งที่
แยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีรัฐต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้ภายในอาณาเขตของรัฐอันรวมถึงกฎหมาย
ระหว่างรัฐ ซึ่งการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ต้องนั้นต้องเริ่มด้วยการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณะ หรือ
กฎหมายมหาชนเพราะเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์อย่างมากเพราะกิจกรรมเกือบทุกอย่างของรัฐย่อม
จะต้องมีความเก่ียวข้องอยู่กับกฎหมายด้วยเสมอ 

  1.2.4 พรรคการเมืองกลุ่มอิทธิพลและประชามติ(Political Parties, Pressure Groups, 

public Opinion)กลุ่มนี้พิจารณาถึงบทบาทและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลอดจนผลของพรรค
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การเมืองกลุ่มอิทธิพลและประชามติเราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างที่ปรากฏชัดเจนระหว่างพรรค
การเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ก็คือกลุ่มผลประโยชน์ไม่ต้องการเข้าไปจัดตั้งรัฐบาล เพียงแต่ต้องการ
มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจหรือนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้รัฐบาลสนองตอบต่อข้อเรียกร้องหรือความ
ต้องการของตน ในขณะที่พรรคการเมืองมีเจตนารมณ์หรือการตกลงร่วมกันที่จะแสวงหาอ านาจ
ทางการเมืองเพ่ือน าไปสู่การมีโอกาสเข้าไปจัดตั้งรัฐบาล ส าหรับประเทศไทยกลุ่มผลประโยชน์ที่มี
บทบาททางเมืองมากจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ เป็นต้น 

  1.2.5 รัฐประศาสนศาสตร์  (Public Administration) คือ การจัดก าลังคน เงิน และวัสดุ
ในอันที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตจ านงของการปกครองของรัฐ กลุ่มนี้จึงเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับการปฏิบัติ (excution) ให้เป็นไปตามอุดมคติและจุดประสงค์ของรัฐอย่างมีสมรรถภาพ และได้ผล
มากที่สุด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการด าเนินงานในระบบราชการและโครงสร้างของหน่วยงานราชการ
และการจัดกิจกรรมของรัฐที่ได้ก าหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการประชาชนด้วยความเสมอ
ภาคและยุติธรรม รัฐประศาสนศาสตร์มีขอบเขตที่กว้างขวางในการศึกษาและต้องอาศัยศาสตร์ต่างๆ
มาอธิบาย รวมไปถึงการแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม(ของรัฐ)ซึ่งถือเป็น
ความจ าเป็นและความพยายามท าให้เกิดความสมบูรณ์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือผลประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนนั่นเอง 
 1.2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) กลุ่มนี้จะพิจารณาใน
ด้านนโยบายหลักและวิธีการในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแขนงวิชาที่รวมอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ นโยบาย
ต่างประเทศ การเมืองและการบริหารประเทศ องค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
และการด าเนินการทางการทูต 

  อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (2543: 4–5) ได้พิจารณาขอบข่ายของรัฐศาสตร์ตามรายวิชาที่บัญญัติไว้ใน
American Political Science Association ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการเรียนวิชารัฐศาสตร์ได้
ขยายรวมถึงสาขาวิชาย่อยต่างๆ รวม 9 สาขาด้วยกัน คือ 

 1. ทฤษฎีการเมือง หรือปรัชญาการเมือง 
  2. กฎหมายมหาชน 

  3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 

  4. การปกครอง (ระดับชาติ และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
  5. การปกครองเปรียบเทียบ 

  6. รัฐประศาสนศาสตร์ 
  7. พลวัตทางการเมือง (พรรคการเมือง ความคดิเห็นทางการเมือง) 
  8. กระบวนการนิติบัญญัติ 
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  9. ธุรกิจและรัฐบาล 

  สรุป ขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์มีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต
คาดว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยต่อไปอีก ส าหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษารัฐศาสตร์ผู้เรียบ
เรียงเห็นว่าควรทราบและเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
 2. รัฐและทฤษฎีการก าเนิดรัฐ 

  3. อ านาจอธิปไตย 

 4. ปรัชญาการเมือง 
 5. อุดมการณ์ทางการเมือง 
 6. สถาบันทางการเมือง 
 7. กระบวนการทางการเมือง 
 8. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 

 9. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

 

1.3 สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ 
  อุไรวรรณ ธนสถิต (2543: 4) อธิบายว่า นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ได้อธิบายแบ่งสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ไว้ดังนี้ วิชารัฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐ สามารถแตกแขนงสาขาย่อยไปได้อีกใน
ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 รัฐศาสตร์แบ่งการเรียนออกเป็น 4 สาขาใหญ่ๆ คือ ทฤษฎีรัฐศาสตร์ การ
ปกครอง การปกครองเปรียบเทียบ และตัวบทกฎหมายแต่ถ้าจะพิจารณาจากที่ว่ารัฐศาสตร์มุ่งศึกษา
เป็นพิเศษถึงรัฐ สถาบันทางการเมืองและปรัชญาทางการเมืองโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 7 สาขา
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2543: 15–16) อธิบายไว้ดังนี้ 
  1.3.1 รัฐบาล (Government) คือ การศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองต่างๆ
การแบ่งอ านาจระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ศึกษารัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเน้นไป
ทางด้านโครงร่างของการปกครอง วิชานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิชาการปกครอง 
  1.3.2 กลุ่มการเมือง (Political Parties) คือ การศึกษาถึงความส าคัญของพรรคการเมืองที่
มีบทบาทต่อรัฐ ศึกษาประชามติ และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ด้วย 

  1.3.3  กฎหมายมหาชน (Public Law) คือ การศึกษาเกี่ยวกับรากฐานรัฐธรรมนูญของรัฐ
ต่างๆ ปัญหาของการก าหนดและแบ่งอ านาจปกครองประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ 

 1.3.4 รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) คือ การศึกษาการบริหารงานของ
รัฐบาล การบริหารกฎหมาย การจัดการเกี่ยวกับคน เงินตรา วัตถุ รัฐประศาสนศาสตร์ นับเป็นแขนง
วิชาใหม่ของวิชารัฐศาสตร์เนื่องจากการที่รัฐบาลมีขอบเขตภาระหน้าที่กว้างขวางขึ้นตามยุคสมัยท าให้
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ต้องมีวิชาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นวิชาที่เน้นไปทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเจต 
จ านงในการปกครองของรัฐให้เป็นไปตามจุดประสงค์และอุดมการณ์อย่างเป็นผลดีและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดวิชานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การบริหารรัฐกิจ 

  1.3.5 รัฐบาลเปรียบเทียบ (Comparative Government) คือการศึกษาถึงการปกครองของ
ประเทศต่างๆ หลายประเทศเพ่ือจะเปรียบกันทางประวัติศาสตร์เป็นพ้ืนฐานแล้วจึงเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญโครงร่างของการปกครองและสถาบันการเมืองต่างๆ เช่น พรรคการเมือง สภานิติบัญญัติ
ระบบศาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอด 
จนนโยบายต่างประเทศในอดีตเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด้วย โดยรวมแล้วคือการศึกษาระบบการ 
เมืองและการปกครองของแต่ละรัฐหาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละระบบ อันจะน าไปสู่การปฏิรูปการปก 
ครองที่เหมาะสมกับรัฐของตน ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิชารัฐศาสตร์เปรียบเทียบในกรณีระบบรัฐสภา
ของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา 

 

ภาพที่ 1 นายกประยุทธ์พบประธานาธิบดีทรัมป์ที่ท าเนียบขาว เตรียมหารือความมั่นคง  
เพ่ิมมูลค่าการค้าทรัมป์เตรียมขายของให้ไทยมากข้ึน 

(ที่มา : https://thestandard.co/prayut-trump-meeting-at-whitehouse/) 
 

1.3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International relations) คือการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐต่อรัฐการทูตองค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้ จักษ์ พันธ์ชูเพช
(2557: 11-12) อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายหลักการและ
วิธีการด าเนินการความสัมพันธ์ระหว่าประเทศซึ่งในช่วงแรกศึกษาถึงประวัติศาสตร์การทูตและอิทธิพลหรือ
สิ่งจูงใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนต่อมาเมื่อมีการพัฒนาไปสู่การศึกษาในเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์มากขึ้นท าให้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีหลายประเด็นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมการตัดสินใจการสร้างสันติภาพและการรวมตัวกันของประเทศประชาคมสาขานี้ได้รับความสนใจ
อย่างสูงหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความปรารถนาที่จะสร้าง
สันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติ โดยหวังว่าความรู้ในศาสตร์นี้จะสามารถตอบค าถามอธิบายและน าไปใช้ใน
แนวทางการสร้างสมานฉันท์ระหว่างประเทศได้ จนในศตวรรษที่ 20 ได้มีการน าแนวความคิดเรื่องอ านาจ

https://thestandard.co/prayut-trump-meeting-at-whitehouse/
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มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายถึงการเมืองระหว่างประเทศ ท าให้สาขานี้ต้องอาศัย
ความรู้แบบสหวิทยาการเพิ่มขึ้น ทั้งองค์ความรู้ในสาขาวิชารับศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืน 

  1.3.7 ปรัชญาทางการเมือง (Political Philosophy) คือการศึกษาปรัชญาที่เกี่ยวกับการ 
เมืองการปกครองตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันปรัชญาทางการเมืองเป็นเหมือนหลักการเหตุผลและ
ความยึดมั่นของรัฐซึ่งย่อมแตกต่างกันไปการศึกษาก็เพ่ือที่จะเรียนรู้เข้าใจทั้งจุดมุ่งหมาย(Ends)และ
วิถีทาง (Means) ของแต่ละปรัชญาโดยแสวงหาเหตุและผลน ามาปฏิรูปความคิดและการปฏิบัติ
ทางด้านการปกครองให้ได้รูปแบบที่ดีขึ้นจากตัวอย่างความบกพร่องของรัฐอ่ืนๆ 

 สรุป สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ประกอบด้วย 7 สาขา คือ รัฐบาล กลุ่มการเมือง กฎหมายมหา- 
ชน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐบาลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปรัชญาทางการเมืองผู้
ศึกษารัฐศาสตร์จะต้องศึกษาวิชาเหล่านี้เป็นวิชาพ้ืนฐานส่วนผู้เชี่ยวชาญขึ้นอยู่กับความรู้ความถนัด
และความสนใจว่าจะสนใจเจาะลึกศึกษาสาขาใดเป็นพิเศษ 

 

1.4 วิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ 
  ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548: 6 – 10) ได้เรียบเรียงวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ตั้งแต่ สมัยกรีก
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไว้สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  1.4.1 สมัยกรีก ในยุคกรีกโบราณ การศึกษารัฐศาสตร์เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมากนักรัฐศาสตร์คน
ส าคัญของยุคได้แก่ เพลโตและอริสโตเติล การศึกษารัฐศาสตร์ในสมัยนี้มีวิธีการศึกษาทั้งทางด้านปรัช- 
ญาและด้านวิทยาศาสตร์ทางปรัชญายุคกรีกโบราณจะเน้นความส าคัญของศีลธรรมจรรยามุ่งเสาะหา
สิ่งที่ดีที่สุดมาให้รัฐ ในทางหนึ่งยุคกรีกโบราณจึงเป็นการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวอุดมคติ ส่วนการศึกษา
รัฐศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ อริสโตเติลได้น าการเมืองในนครรัฐ
ต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน และพยายามหาจุดร่วมที่ดีที่สุดของระบบการเมือง เพ่ือสร้างระบบการเมือง
ที่ดีที่สุด อาจกล่าวได้ว่าเพลโตเป็นบิดาของปรัชญาการเมือง (Political theory) อริสโตเติลเป็นบิดา
ของวิชารัฐศาสตร์ (Political Science) ทั้งนี้เพราะเพลโตได้พยายามเสนอหลักการทางรัฐศาสตร์
เกี่ยวกับรูปแบบของรัฐที่ดีที่สุด ขณะที่อริสโตเติลได้น าหลักการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ใน
การศึกษาวิชารัฐศาสตร์มาก โดยอริสโตเติลเป็นคนแรกที่ศึกษารูปแบบของรัฐหลายๆ รูปแบบเปรียบ 
เทียบ วิเคราะห์ และสรุปออกมาเป็นทฤษฎี 
  1.4.2 สมัยโรมัน ขณะที่สมัยกรีกการศึกษารัฐศาสตร์แบบนักคิด สมัยโรมันการศึกษารัฐ 
ศาสตร์เป็นแบบนักปฏิบัติ (Practical) ชาวกรีกมีความเป็นตัวของตัวเองสูง (individualism) ศึกษา
วิชาศิลปะ ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ชาวโรมันมีระเบียบวินัยเชื่อฟังผู้ปกครองและเคารพกฎหมายใน
สมัยโรมันวิชารัฐศาสตร์ได้ศึกษาในรูปแบบของกฎหมายและการบริหารภาครัฐ (Public dministration)

แนวความคิดของการศึกษารัฐศาสตร์ในสมัยนี้ คือ เรื่องของสิทธิส่วนบุคคล ความเท่าเทียมกันของ
มนุษยชาติ หลักการประชาธิปไตยการศรัทธาในความมีเหตุผลและศีลธรรมของมนุษย์ ซึ่งได้กลายเป็น
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ต้นก าเนิดของแนวความคิดทางการเมืองของตะวันตกนอกจากนี้ในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน (Justinian) 

จักรพรรดิผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน ได้สร้างประมวลกฎหมายโรมันซึ่งเป็นรากฐานของ
ประมวลกฎหมายในประเทศภาคพ้ืนทวีปยุโรปมาจนถึงทุกวันนี้ และรวบรวมประมวลกฎหมายที่
เรียกว่า corpus juris civilis ซ่ึงเป็นหลักที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทย อเมริกาใต้ แคนาดาและแอฟริกา- 
ใต้ จึงถือได้ว่าโรมมีอิทธิพลต่อสถาบันรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเป็นอันมาก 

  1.4.3 ยุคกลางหรือยุคศักดินา  ในยุคกลางหรือยุคศักดินา คือ ยุคที่อยู่ระหว่างยุคโรมันและ
ยุคฟ้ืนฟู คือประมาณ ค.ศ. 5 - ค.ศ. 12 การปกครองในยุคกลางเริ่มต้นที่การล่มสลายของจักรวรรดิ -
โรมันโดยการรุกรานของชนเผ่า อารยชนชาวเยอรมันการล่มสลายครั้งนี้ท าให้ระบบการปกครองระบบ
จักรวรรดิของโรมหมดไป ยุโรปในช่วงนั้นจึงกลายเป็นยุคสมัยที่ไม่มีรัฐหรือที่เรียกว่ายุคอนาธิปไตย
(Anarchy) ในยุคนี้ กรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอ านาจแห่งจักรวรรดิโรมันสูญสลายไป จึงดูเหมือนว่า
ไม่มีรัฐอีกต่อไปรัฐจึงถูกท าให้ลดความส าคัญลงโดยตกเป็นรองความส าคัญของศาสนาคริสต์การศึกษา
รัฐศาสตร์จึงวนเวียนอยู่ในพระคัมภีร์ไม่ใช้หลักการเปรียบเทียบหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้
คิดค้นขึ้นมาในสมัยก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามยุคกลางได้ผ่านพ้นไปโดยสร้างแนวความคิดทางการเมือง
ในเรื่องของโลกเดียว(World unity) คือ ความสามัคคีกันของผองพ่ีน้องทั่วโลก ภายใต้การปกครอง
ของพระเจ้า การไม่แบ่งแยกโลกนี้ออกเป็นรัฐต่างๆ การใช้ศีลธรรมจรรยาน าหน้าการเมืองสันติสุข 
และกฎหมายธรรมชาติ (Natural law) ซึ่งได้กลายมาเป็นหลักพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในปัจจุบัน 

  1.4.4 ยุคฟื้นฟู (Renaissance) หลังจากที่รัฐ หายไปในช่วงยุคกลาง รัฐกลับมาอีกครั้งในยุค
ฟ้ืนฟู ในยุคนี้แนวความคิดของยุคกรีกและยุคโรมันได้ถูกน ากลับมาฟ้ืนฟูอีกครั้งโดยสันตะปาปาและผู้น า
ทางศาสนาอ่ืนๆ ต้องต่อสู้กับพลังของการเกิดขึ้นใหม่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของการปฏิรูปศาสนา
ที่ต้องการให้แต่ละชาติมีสิทธิในการสร้างศูนย์กลางศาสนาในท้องถิ่น โดยไม่ต้องเชื่อฟังค าสั่งของสันตะ 
ปาปาที่กรุงโรมอีกต่อไป นักคิดคนส าคัญในยุคนี้ คือ “เมคเคียวเวลลี” ได้พลิกโฉมหน้าของยุคกลางโดย
แยกรัฐออกจากศาสนาให้รัฐเป็นส่วนรวมของความสามัคคีของคนในชาติ ความม่ันคง และสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุด คือ ผลประโยชน์แห่งชาติ (National interest) ในยุคนี้ได้เกิดรัฐต่างๆ ขึ้นมากมายเกิดสงครามและ
ความพยายามในการขยายดินแดน การเอารัดเอาเปรียบ การขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมมีการ
แสวงหาอาณานิคมเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางในปลายกลางยุคนี้รัฐชาติตะวันตกล่า
อาณานิคม แสวงหาผลประโยชน์ในอาณานิคมอย่างเป็นล่ าเป็นสันการแสวงหาอาณานิคมท ากันอย่าง
เปิดเผยโดยไม่ต้องท าภายใต้ชื่อหมอสอนศาสนาอย่างในอดีตอีกต่อไป 

  1.4.5 ยุคสมัยใหม่ การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคสมัยใหม่ คือตั้งแต่หลังยุคฟ้ืนฟูเมื่อประ 
มาณศตวรรษท่ี 15 ได้น าเอาหลักการแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบการศึกษา รัฐศาสตร์ในยุคสมัย 
ใหม่ ได้รับอิทธิพลขององค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่โดยบุคคล 2 คน ที่เป็นนักคิดคนส าคัญในยุค
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นั้นคือ นิวตัน (Newton) ผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง และเดสการ์ต (Descartes) ผู้เป็นบิดาของการใช้
เหตุผลและวิชาตรรกศาสตร์ ทั้งสองคนมีอิทธิพลต่อแนวทางการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคแรกๆ ซึ่งได้แก่
แนวความคิดแบ่งสรรอ านาจ (separation of power) การตรวจสอบถ่วงดุล (check and balance) ซึ่ง
เป็นการปรับปรุงน าเอาหลักการของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเครื่องกลมาใช้ในโครงสร้างของรัฐบาล
ในช่วงศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน (Darwin) ได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือการศึกษาวิชารัฐ 
ศาสตร์กล่าวคือเน้นการน าเอาหลักการทางชีววิทยาเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการนอก จากนี้
พัฒนาการของวิชาสังคมวิทยา (seciology) ท าให้นักรัฐศาสตร์ความสนใจกับพลังทางสังคม (social for- 

ces) ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐบาล ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ส่งผลต่อวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ เช่น เดียว 
กันโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้เกิดระบอบทุนนิยมพัฒนาไปทั่วยุโรปตะวันตกผลกระทบจากการ
พัฒนาทุนนิยมท าให้เกิดลัทธิมาร์กซิสต์  (Marxist)  ขึ้นมาซึ่งเป็นวิธีการน าวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองเข้า
มาใช้ในรัฐศาสตร์เป็นครั้งแรกนอกจากนั้นวิชาภูมิศาสตร์ได้ส่งผลให้เกิดการศึกษาวิชาภูมิรัฐศาสตร์ 
(geopolitics) ซึ่งจะเน้นการศึกษาภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นปัจจัยทางการเมืองของ
รัฐเรื่องอ านาจทรัพยากรและความสามารถของรัฐ ในศตวรรษที่ 20 โดยมีการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์
เชิงประจักษ์ (Empirical scientific methods) เข้ามาใช้ในการศึกษารัฐศาสตร์โดยการสังเกตตั้งสมมติ 
ฐาน ส ารวจและสรุป โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเข้ามาผนวกกับข้อมูลทางสถิติและได้น าเอาหลักการวิชาการ
ทางจิตวิทยากับสังคมวิทยาเข้ามาใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ตัว 
อย่างเช่น การสร้างแบบสอบถามเชิงทัศนคติหรือการใช้หลักทางสถิติมาวิเคราะห์การศึกษาแบบรัฐศาสตร์ 
อย่างไรก็ตาม การศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงปริมาณยังมีข้อจ ากัดในการสร้างทฤษฎีทางรัฐศาสตร์เพราะใน
บางครั้งปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองมีอยู่หลากหลายมากกว่าที่จะสามารถใช้หลักการทางสถิติใน
การวิเคราะห์ได้หมด แต่การศึกษาการบริหารภาครัฐ(Public Administration) ได้ใช้ประโยชน์อย่างมาก
จากเครื่องมือในการค านวณเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐจะศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ (how) มากว่า
เหตุผล (why) 
 

 

ภาพที่ 2 พลังสังคมในทางการเมือง 
(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/lawslearinginschool12/) 
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  1.4.6 ยุคปัจจุบัน ปัจจุบันการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาที่เรียกว่า“การ 
ศึกษาเชิงพฤติกรรม” (behavioral approach) หมายถึงการศึกษาพฤติกรรมในทางการเมืองของคนกล่าว
อย่างหนึ่ง คือ การศึกษาพลังทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจมากกว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในรูปแบบของ
สถาบันทางการเมือง (เช่น การศึกษารัฐธรรมนูญ กฎหมาย และรัฐบาล เป็นต้น) ผู้ที่ศึกษารัฐศาสตร์ใน
แนวการศึกษาเชิงพฤติกรรมจะสนใจกระบวนการทางการเมือง (political process) หรือระบบการเมือง 
(political system) มากกว่าการศึกษาโครงสร้างทางการเมือง (political structure)ตัวอย่างเช่น ในเรื่อง
การเลือกตั้ง นักพฤติกรรมจะสนในการเลือกตั้งในเชิงของความสนใจทางการเมืองของประชาชนการหา
เสียงของกลุ่มหรือพรรคการเมืองต่างๆ การเสนอข่าวของสื่อมวลชนความคิดทางการเมืองของประชาชน
รวมถึงวัฒนธรรมการเมืองมากกว่าจะให้ความส าคัญกับโครงสร้างที่เป็นกรอบ เช่นกฎหมายเลือกตั้งจ า- 
นวนพรรคการเมืองที่เข้าแข่งขันเป็นต้น 

  สรุป วิธีการศึกษารัฐศาสตร์ตั้งแต่ยุคกรีก จุดเด่นคือ เน้นทางด้านปรัชญา อุดมคติ มากกว่า
แนวทางการปฏิบัติ มุ่งหารูปแบบรัฐที่ดีที่สุด นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ เพลโตและอริสโตเติล ต่อมายุค
โรมัน ไม่เน้นการคิดหรืออุดมคติ แต่เน้นการปฏิบัติ สร้างรูปแบบกฎหมาย ประมวลกฎหมายและการ
บริหารงานภาครัฐ ยุคกลาง สถานการณ์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ตกต่ า เชื่อความคิดว่ามีโลกเดียว มีความ
เป็นหนึ่งเดียว และไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการศึกษา ต่อมาเข้าสู่ยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ เกิดการ
ปฏิรูปศาสนา แยกศาสนาออกจากรัฐ เกิดรัฐขึ้นมีการออกไปแสวงหาอาณานิคมและสะสมทุน นัก- 
ปราชญ์คนส าคัญ คือ เมคเคียวเวลลี ยุคสมัยใหม่ เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ได้น าหลักการวิทยา- 
ศาสตร์มาใช้ในการศึกษารัฐศาสตร์ เช่น การแบ่งสรรอ านาจ การถ่วงดุลอ านาจเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก
วิชาชีววิทยา สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 20 มีการพยายามสร้างทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคเชิงปริมาณ และสถิติ เป็นการพยายามอธิบายปัญหามากกว่าค้นหาค าตอบที่แท้จริง และสุดท้าย
ยุคปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ สนใจกระบวนการทางการเมืองมากกว่า
โครงสร้างทางการเมือง แต่ยังมีจุดด้อยที่ส าคัญคือ ไม่สามารถท านายอนาคตทางการเมืองได้ 
 

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน 
  วิชารัฐศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์(Social Sciences)ประกอบด้วยความรู้เกี่ยว 
กับสังคมมนุษย์ที่มาอยู่ด้วยกันในสังคมตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมส่วนวิชารัฐศาสตร์ อาจ
กล่าว ได้ว่าเป็นวิชาว่าด้วยการเมืองหรือศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่มีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับผล 
ประโยชน์ของคนหมู่มาก บรรพต วีระสัยและคณะ (2523: 9) ได้อธิบายว่าการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ให้
แตกฉานถ่องแท้จึงมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากสาขาอ่ืนๆ ซึ่ง อานนท์  อาภา
ภิรม (2545 : 9-11) ได้ชี้ให้เห็นว่าวิชารัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ดังนี้ 
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  1.5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับวิชาประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ได้ให้
คุณประโยชน์กับวิชารัฐศาสตร์หลายประการกล่าวคือวิชาประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานให้ทราบเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักรัฐศาสตร์สามารถทราบและเข้าใจถึงแนวทางของปรากฏการณ์ต่างๆ  ที่เคย
เกิดขึ้นมาแล้วในรัฐข้อมูลเกี่ยวกับรัฐในอดีต เช่น ข้อมูลด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยวิเคราะห์จากปรากฏการณ์ที่ทราบ
นักรัฐศาสตร์จะสามารถใช้ประวัติศาสตร์วิเคราะห์หาแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกใน
อนาคตนอกจากนี้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สามารถท าให้นักรัฐศาสตร์เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ หรืออีก
นัยหนึ่งสิ่งที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้จะเป็นสิ่งที่ให้ความกระจ่างในการวิเคราะห์หาค าตอบปัญหาบาง
ประการแก่นักรัฐศาสตร์ 
  1.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่
มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การใช้ทรัพยากร การจัดสรรปันส่วน  การบริโภค วิชานี้จึงเกี่ยวข้องกับชีวิต 
ประจ าวันของประชาชนโดยทั่วไปหรือพูดง่ายๆ คือ เป็นเรื่องการท ามาหากินโดยการแลกเปลี่ยนหรือการ
จัดสรรปันส่วนกันนั่นเอง ในทางการเมืองการปกครองได้มีการน าวิชาเศรษฐศาสตร์มาก าหนดนโยบาย
ทางการเมืองด้วย อาจเห็นได้จากทฤษฎีทางการเมืองหลายๆ ทฤษฎีที่มุ่งค านึงถึงเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ เป็นประการส าคัญ วิชาเศรษฐศาสตร์ยังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในทางการเมือง การปฏิวัติหรือรัฐประหารในปะเทศต่างๆ มักเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การว่างงาน การผลิตไม่ได้ผล ฯลฯ ท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบขึ้นในสังคม
น าไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงในที่สุดนักทฤษฎีรัฐศาสตร์หลายท่านพยายามพูดถึงลัทธิเศรษฐกิจที่น ามาแก้
วิกฤติการณ์การเมืองไว้ในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ระบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State) หรือ ระบบลัทธิ 
Marxism เพราะฉะนั้นการค้นคิดวิธีการด าเนินการทางเศรษฐกิจเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายการ 
เมืองการปกครองนี้เป็นสิ่งจ าเป็นมากเนื่องจากเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชากรของรัฐโดย ตรง
เพราะทุกคนต้องด ารงชีวิตและมีการแลกเปลี่ยนหรือจัดสรรปันส่วนในการผลิตซึ่งหากมีการก าหนดนโย- 
บายทางการเมืองการปกครองโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจแล้วรัฐย่อมไม่ประสบ
ความยุ่งยากในทางการเมืองและการปกครอง ดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงเป็นส่วนส าคัญในอันที่จะท าให้
การศึกษาวิชารัฐศาสตร์เกิดผลสมบูรณ์ข้ึน 

  1.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับวิชาจิตวิทยาการปกครองที่ดี คือการเข้าใจพฤติ- 
กรรมของมนุษย์เนื่องจากการปกครองมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนที่อยู่ภายในรัฐ ประชาชนจะ
ประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็จะส่งผลกระทบต่อการเมืองทั้งสิ้นการเข้าใจในพฤติกรรมของประชาชนว่าผูก พัน
หรือมีความเชื่อในสิ่งต่างๆ อย่างไร รวมทั้งมีความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร ย่อมน ามาซึ่งความเจริญ
และความมั่นคงของประเทศเพราะปัจจุบันความเจริญและความมั่นคงของประเทศนั้นขึ้นอยู่กับการ
สนับสนุนของประชาชน ดังนั้น ในการก าหนดนโยบายในทางการเมืองจึงต้องศึกษาถึงความต้องการของ
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ประชาชนเป็นอันดับแรกการที่จะเข้าถึงใจประชาชนโดยใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันศิลปะในการพูดโน้ม
น้าวใจให้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนมีความชอบย่อมได้ประโยชน์มากกว่าใช้อ านาจ โดยในการที่รัฐจะออกกฎ
ข้อบังคับใดๆ ก็ตามไม่ควรท าให้กระทบกระเทือนถึงความเชื่อถือหรือขัดกับพฤติกรรมของมนุษย์เป็น
ประการส าคัญที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์อันเป็นแนวทางท่ีจะช่วยก าหนด
นโยบายทางการเมืองที่เหมาะสม 

  1.5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับวิชาสังคมวิทยาและวิชามนุษย์วิทยาวิชาสังคม
วิทยาเป็นการศึกษาถึงเรื่องราวในสังคมมนุษย์ทั้งหมดตลอดจนโครงสร้างทางสังคมการเปลี่ยนแปลงและ
การแข่งขันภายในสังคมหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาในแง่มนุษยวิทยาซึ่งวิชามนุษยวิทยาและ
สังคมวิทยาเป็นแขนงวิชาที่มีความใกล้เคียงกันโดยวิชามนุษย์วิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ส่วนวิชา
สังคมวิทยาเป็นการศึกษาถึงความเกี่ยวพันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งการที่มนุษย์เข้ามาเกี่ยวพันกันนี้
เองท าให้เกิดชุมชนหรือสังคมขึ้นอันจะน าไปสู่ปัญหาในการอยู่ร่วมกันท าให้มนุษย์จ าต้องยอมรับ
กฎเกณฑ์ประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคม ดังนั้น ในการปกครองประเทศจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา
หลักสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาประกอบด้วย  

  1.5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับวิชาภูมิรัฐศาสตร์วิชาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopoliti- 

cs) เป็นวิชาที่กล่าวถึงความส าคัญของรัฐเชิงภูมิศาสตร์อันจะมีผลกระทบต่อลักษณะในการเมืองการปก 
ครองของประเทศนั้น ๆ สภาพภูมิศาสตร์หลายประการมีความส าคัญต่อการปกครองและด าเนินนโยบาย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ลักษณะของพรมแดนลักษณะปริมาณและและขนาดของประชากร
ลักษณะของทรัพยากรลักษณะที่ตั้งและลักษณะของภูมิอากาศปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับ
การเมืองของประเทศอย่างแท้จริงและจะเป็นปัจจัยบังคับวิถีทางการเมืองของแต่ละประเทศให้ด าเนินไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ฉะนั้น การที่จะเข้าใจปัญหาการเมืองของรัฐใดและการคาดการณ์วิถีทาง
การเมืองของประเทศจ าเป็นต้องศึกษาวิชาภูมิรัฐศาสตร์ 
  1.5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับจริยธรรม จริยธรรมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับศีลธรรมและคุณธรรมกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าจริยธรรมเป็นคุณค่าที่มนุษย์ยอมรับและน ามาใช้ฉะนั้น
จริยธรรมจึงมีคุณประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอันมากศีลธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยจูงใจให้มนุษย์ได้กระท า
กรรมดีหรือกระท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เพราะฉะนั้นวิชารัฐศาสตร์จ าต้องอาศัยจริยธรรม
เพราะว่าการปกครองจ าบังเกิดผลดีหรือผลเสียย่อมข้ึนอยู่กับความเข้าใจและการยอมรับของผู้ปกครอง
และผู้อยู่ใต้ปกครองนอกจากนั้นการด าเนินงานทางการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศนั้นหากอยู่
ภายในกรอบของจริยธรรมแล้วก็จะอ านวยประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยส่วนรวม 

  1.5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ วิชานิติศาสตร์หรือวิชากฎหมายนั้น
เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับในอันที่จ าช่วยให้หมู่ชนอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบท าให้ประชาชน
สามารถรวมตัวกันขึ้นเป็นรัฐหรือประเทศได้ จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประเทศธ ารง
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ความเป็นประเทศอยู่ได้ กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือของรัฐในอันที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานการเมืองและรัฐ
ด าเนินได้โดยปราศจากอุปสรรค เพราะฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยจะต้องมีกฎหมายขึ้นมาเพ่ือใช้บังคับภายใน
รัฐเสมอ 

  สรุปว่าวิชารัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์วิชา จิตวิทยา
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิชาภูมิรัฐศาสตร์ จริยธรรมและนิติศาสตร์ โดยวิชาประวัติ ศาสตร์ท า
ให้นักรัฐศาสตร์ทราบถึงข้อมูลในอดีตเพ่ือน ามาหาค าตอบให้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตวิชา
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทรัพยากรถ้ามีปัญหาทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลต่อการเมืองอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้วิชารัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับวิชาจิตวิทยาเพราะถ้ารัฐสามารถเข้าถึงจิตใจของประชาชน
ท าให้ประชาชนนิยมชมชอบการก าหนดนโยบายต่างๆ จึงท าได้ไม่ยากนักส่วนวิชาสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยาเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากจึงจ าเป็นต้องยอมรับกฎเกณฑ์ประเพณีหรือ
วัฒนธรรมของสังคมการปกครองประเทศจึงต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ด้วยวิชาภูมิ
รัฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับที่ตั้งภูมิศาสตร์ของประเทศจึงส่งผลต่อการก าหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศขณะที่จริยธรรมมีความสัมพันธ์กับวิชารัฐศาสตร์ คือว่า ในการปกครองประเทศถ้าผู้น าผู้บริหาร
ประเทศไร้ซึ่งจริยธรรมก็จะน าพาความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศชาติได้และสุดท้ายคือ วิชารัฐศาส- 
ตร์ มีความสัมพันธ์กับนิติศาสตร์เพราะการปกครองประเทศต้องใช้กฎหมายเป็นกรอบในการปก ครอง 
 

1.6 บทสรุป 

 วิชารัฐศาสตร์ คือ วิชาว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่มีรัฐเป็นจุดศูนย์กลางนับตั้งแต่อาณา
เขต ที่ตั้ง ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง อ านาจที่ใช้ในการปกครองรัฐ การจัดองค์การ การปกครอง อ านาจ
สูงสุดของรัฐ การได้มาซึ่งอ านาจรัฐ วิธีการรักษารวมไปถึงการท านุบ ารุงรัฐการบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของรัฐรวมไปถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างรัฐ ฉะนั้นขอบข่ายในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์จึงมี
ความกว้างขวางจนแทบจะหาขอบเขตไม่พบ แต่อย่างไรก็ตาม วิชารัฐศาสตร์สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น 
7 สาขา ประกอบด้วย การศึกษาเรื่องรัฐบาลหรือสาขาวิชาการปกครอง การศึกษากลุ่มการเมือง สาขา
กฎหมายมหาชน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐบาลเปรียบเทียบ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และสาขาปรัชญาทางการเมือง 
  วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคโบราณและยุคปัจจุบันวิธีการ 
ศึกษาทางรัฐศาสตร์ได้สั่งสมวิธีการศึกษา ดังนี้ ยุคโบราณจะมี 2 แนวทาง คือ แนวทางเน้นปรัชญาแสวงหา
ผู้ปกครอง รูปแบบรัฐที่ดีที่สุด กับแนวทางเน้นการปฏิบัติการบริหารการปกครองรัฐที่มีประสิทธิภาพโดย
ริเริ่มสร้างประมวลกฎหมายในสมัยโรมัน ในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นั้น ได้มีการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์
น ามาใช้ศึกษาโดยการสังเกต ตั้งสมมติฐาน พิสูจน์สมมติฐานด้วยวิธีการเชิงปริมาณและสถิติแล้วสรุปเป็น
ทฤษฎีซึ่งสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างมากในยุคปัจจุบันการศึกษาวิชารัฐศาสตร์
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ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาเชิงพฤติกรรม ซึ่งท าให้เกิดความสนใจศึกษากระบวนการทางการเมืองหรือ
ระบบการเมือง ถ้าศึกษาในระดับสูงขึ้นไปจะเห็นได้ว่ารัฐศาสตร์มีพลังในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการ
เมืองที่เกิดขึ้นในสังคมได้ แต่ศักยภาพในการพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางการเมืองในอนาคตเป็นสิ่งที่นัก
รัฐศาสตร์ยังคงพัฒนาวิธีการศึกษาให้สมบูรณ์ต่อไป 

  การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งนั้นผู้ศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับสาขาวิชา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิขาประวัติศาสตร์ท าให้ทราบเรื่องราวของรัฐอดีตเมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกิด 
ขึ้นสามารถใช้แนวทางการแก้ปัญหาในอดีตมาเป็นบทเรียนได้ 
  ดังนั้น การศึกษาวิชารัฐศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ผู้ศึกษาได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 

เป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยรู้จักการใช้สิทธิซื่อตรงต่อหน้าที่ปฏิบัติตนภายใต้กฎหมายมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสนใจความยุติธรรมในสังคมและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศได้ เช่น ปลัด อ าเภอ
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
ต่างๆ ประกอบอาชีพภาคเอกชนและเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นต้น 

 

ค าถามท้ายบท 

  1. จงอธิบายความหมายของรัฐศาสตร์ 
  2. เหตุใดจึงกล่าวว่าวิชารัฐศาสตร์มีขอบข่ายการศึกษากว้างขวางจนแทบหาข้อยุติไม่ได้ 
  3. เหตุใดการศึกษาวิชาวิชาประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับวิชารัฐศาสตร์ 
  4. วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างไร 

  5. การศึกษาวิชารัฐศาสตร์มีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาอย่างไร 

  6. รัฐศาสตร์แบ่งออกเป็นก่ีสาขา อะไรบ้าง และแต่ละสาขาศึกษาเกี่ยวกับอะไร 

  7. รัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับวิชารัฐศาสตร์ในด้านใด 

  8. การที่วิชารัฐศาสตร์ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์มีคุณประโยชน์อย่างไร 

  9. ผู้ศึกษาสามารถน าวิชารัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 

  10. ในชีวิตประจ าวัน รัฐศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านใดบ้าง 
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  แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

รัฐและทฤษฎีก าเนิดรัฐ 

 

1.  เนื้อหาประจ าบทท่ี 2 รัฐและทฤษฎีก าเนิดรัฐ 
1. ความหมายของรัฐ 

2. องค์ประกอบของรัฐ 

3. แนวคิดทฤษฎีการก าเนิดรัฐ 

4. พัฒนาการของรัฐ 

5. การรับรองรัฐ 

6. ความเป็นรัฐชาติ 

7. พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ 
8. รูปแบบของรัฐ 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

     ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถ 

 1.  นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของรัฐได้ 

 2.  นักศึกษาสามารถบอกและอธิบายองค์ประกอบของรัฐได้ 

    3.     นักศึกษาสามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีการก าเนิดรัฐได้ 

 4. นักศึกษาสามารถเข้าใจและอธิบายการพัฒนาของรัฐได้ 

 5.  นักศึกษาสามารถอธิบายและแยกความแตกต่างของการรับรองรัฐได้ 

    6. นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ได้ 

    7.   นักศึกษาสามารถสรุปว่าประเทศไทยในอนาคตควรท่ีจะเป็นรัฐแบบใดได้ 

 

3.  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 2 
 1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

   1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์  
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  2.2 ศึกษาจาก PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

  2.4 ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพิ่มเติม 

  2.5  ดูวีดทัีศน์ เรื่อง การก าเนิดรัฐ 

  2.6 ตอบค าถามใบงานจากการดูวีดีทัศน์ 
  2.7 ผู้สอนสรุปเนื้อหาจากการชมวีดีทัศน์ 
  2.8 ท าค าถามท้ายบทท่ี 2 

 

4.  สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

 3. ใบงาน การก าเนิดรัฐ 

 4.  แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน และการอภิปราย 

 3. การท าใบงาน 

 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

 6. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
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บทที่ 2 

รัฐและทฤษฎีก าเนิดรัฐ 

 
ในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ รัฐ หรือประเทศ

เป็นอย่างดี ในบทนี้จะให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจความหมาย องค์ประกอบของรัฐ แนวคิดทฤษฎีการก าเนิดรัฐ 
พัฒนาการของรัฐ การรับรองรัฐ และรูปแบบของรัฐ ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจในการศึกษาวิชานี้และเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปรัฐ (State) จึงเป็นหน่วยการเมืองท่ีส าคัญท่ีสุด และเป็นส่ิงท่ีมีบทบาท
อย่างมากในการเมืองสมัยใหม ่

 

2.1 ความหมายของรัฐ 
ค าว่า รัฐ มีใช้ครั้งแรกในสมัยกรีก โดยใช้ค าว่า Polis ซึ่งมีความหมายว่า รัฐ เพลโต นักปราชญ์ผู้มี

ช่ือเสียงในสมัยนั้นได้ให้ความ เห็นของเขาไว้ในหนังสือท่ีมีช่ือว่า The Republic ว่าบุคคลไม่สามารถอยู่อย่าง
โดดเด่ียวได้ จึงต้องมีการสร้าง รัฐ ขึ้นมาเพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของบุคคล 

อริสโตเติล (Aristotle) (อ้างใน ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2552 : 51) อธิบายว่า นครรัฐในสมัยอารย
ธรรมกรีกโบราณ คือ ชุมชนทางการเมืองท่ีมีสถานะสูงสุดเหนือชุมชนอื่น และรวมเอาชุมชนอื่นๆไว้ท้ังหมด 
ดังนั้น รัฐจะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุความดีท่ีเหนือกว่าชุมชนอื่น  ๆท่ีอยู่ภายในรัฐ 

แมกซ์ เวเบอร์ (Weber,1864-1920 อ้างใน บูฆอรี ยีหมะ, 2550 : 37) อธิบายว่า รัฐ เป็นองค์กร
เพียงหนึ่งเดียวท่ีมีสิทธิและความชอบธรรมในการใช้อ านาจและความรุนแรงท้ังหลาย 

ริชาร์ด ฮักกินส์ (1997 : 273 อ้างใน บูฆอรี ยีหมะ, 2550 : 38) ได้สรุปความหมายไว้ว่ารัฐ หมายถึง
สถาบัน องค์การหรือหน่วยงานท้ังหลายท่ีดาเนินงานอยู่ภายในดินแดนหนึ่ง โดยมีอ านาจหน้าท่ีอย่างชอบ
ธรรมเหนือตัวเรา และสามารถใช้กาลังความรุนแรงอย่างชอบธรรมในการแทรกแซงเราหากเราฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบหรือค าส่ัง 

เจ.พี. เน็ตเติล (J.P.Nettle อ้างใน ชัยอนันต์ สมุทวานิช, 2539 : 25-26) แจกแจงความหมายของรัฐ 
ออกเป็น 4 แนวคิด คือ 

(1) รัฐในฐานะองค์กรท่ีรวมศูนย์การท าหน้าท่ีและโครงสร้างไว้เพื่อการท่ีจะปฏิบัติการได้
อย่างทุกด้าน รัฐจึงมีสถานภาพท่ีสูงกว่าองค์กรอื่นๆ ในสังคมและอ านาจของรัฐเป็นอ านาจท่ีเป็นไป
ตามกฎหมาย 

(2) รัฐในฐานะท่ีเป็นหน่วยหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงการท่ีรัฐมีอิสระ
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ กับรัฐอื่นๆ 
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(3) รัฐในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีมีลักษณะเด่น
เฉพาะตัว 

(4) รัฐในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม-วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง 
ในภาษาไทย รัฐ มาจากค าบาลี รฏฐ หรือ ราษฎร ในภาษาสันสกฤต ตามพจนานุกรมราช

บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า บ้านเมือง แว่นแคว้น นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ให้
ความหมาย ค าจ ากัดความของ ค าว่า รัฐ ดังนี้ 

เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ อธิบายว่า รัฐ คือ สมาคมของมนุษย์จ านวนหนึ่งครอบครองดินแดนแห่ง
หนึ่งท่ีมีขอบเขตแน่นอน รวมกันอยู่ภายใต้รัฐบาลหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการภายในเป็นองค์การท่ีแสดงออกซึ่ง
อธิปไตย แต่ถ้าเป็นกิจการภายนอกเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของรัฐบาลอื่น (เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์, 

ม.ป.ป: 44 อ้างใน อานนท์ อาภาภิรม, 2545: 13) 

จะเห็นได้ว่าการให้ความหมาย หรือค าจ ากัดความของค าว่า รัฐ นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองท่ีนักวิชาการ
แต่ละท่านจะน ามาให้ความหมาย หากจะพิจารณาแล้วจะพบว่าทุกๆ ความหมาย จะมีความส าคัญท่ี
คล้ายคลึงกันอยู่ซึ่งความส าคัญท่ีว่านี้เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้ความหมายของค าว่ารัฐสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

2.2 องค์ประกอบของรัฐ 

การต้ังขึ้นของรัฐหนึ่งๆ จะมีความเป็นรัฐท่ีสมบูรณ์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบครบท้ั ง 4 
ประการ คือ 

2.2.1 ประชาชน (Population) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของรัฐ กล่าวคือ รัฐทุกรัฐจะต้อง
มีประชาชนอาศัยอยู่จึงจะเป็นรัฐขึ้นมาได้ และประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในรัฐนั้นจะต้องเป็นประชาชนท่ีมี
ท่ีอยู่อาศัยท่ีแน่นอน มีแหล่งประกอบอาชีพ หากประชาชนท่ีอยู่ยังมีการเร่ร่อนมิได้ลงหลักปักฐาน 
ความเป็นรัฐก็ยังไม่เกิดขึ้น เช่น ชนกลุ่มน้อยต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่แนวตะเข็บชายแดน ซึ่งทรัพยากรบุคคล
จึงเป็นตัวก าหนดท่ีส าคัญว่ารัฐนั้นจะมีทิศทางไปทางใดหากรัฐใดก็ตามท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง
คุณภาพจะพิจารณาจาก คุณภาพชีวิต คุณภาพทางการศึกษา ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น รัฐนั้นก็จะ
มีแนวโน้มเป็นรัฐท่ีเจริญในทางกลับกันรัฐท่ีมีจานวนประชากรสูงแต่ขาดคุณภาพแนวโน้มในการพัฒนา
รัฐอาจจะไม่สูงเท่าท่ีควร ในทางกฎหมายนั้น ประชาชนของรัฐใดก็จะมีสัญชาติ (Nationality) ของรัฐ
นั้น ส่วนชาวต่างชาติท่ีมาอาศัยอยู่ในรัฐอื่นเรียกว่าคนต่างด้าว (Alien) คนต่างด้าวเหล่านี้ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายของรัฐท่ีตนไปอาศัยอยู่ด้วย อนึ่งมีข้อสังเกตในกรณีท่ีราชอาณาจักรไทยมีการก าหนด
เรื่องเช้ือชาติ (Race) เกี่ยวกับประชาชนชาวไทย หรือท่ีเรียกว่าเช้ือชาติไทย (Thai Race) 

2.2.2 ดินแดนที่แน่นอน (Territory) เนื่องจากว่าในสมัยปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์เครื่องมือ
ในการช่ัง ตวง วัด ท่ีทันสมัยขึ้น ดังนั้นดินแดนท่ีจะถือเป็นองค์ประกอบของรัฐต้องมีอาณาเขตหรือ
ดินแดนท่ีแน่นอน ซึ่งจะมีท้ังพื้นดิน น่านน้ า ท้ังอาณาเขตในแม่น้ า ทะเลสาบ และอาณาเขตใต้ทะเล 
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นอกจากนี้ยังรวมถึงขอบเขตของท้องฟ้าท่ีอยู่เหนืออาณาเขตของพื้นดินและท้องน้ าท้ังหมดอีกด้วยใน
อดีตนั้นการแบ่งเขตพรมแดนพื้นดินตามหลักการสากลแล้วมักยึดเอาพรมแดนธรรมชาติ เช่น เทือกเขา แม่น้ า 
เป็นเกณฑ์ ส าหรับในท่ีราบก็จะมีการปักเขตแดน 

ส่วนอาณาเขตในท้องทะเลนั้น เดิมทีตามหลักสากลจะยึดถือเอาว่าอาณาเขตของรัฐท่ีเรียกว่าเขต
อธิปไตยนั้น นับจากชายฝ่ังออกไปในทะเล 3 ไมล์ทะเล ต่อมาได้มีการก าหนดอาณาเขตทางท้องทะเลใหม่เป็น 
12 ไมล์ และหันไปพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากท้องทะเลนั้นเป็นแหล่งท่ีมั่งค่ังด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ า น้ ามัน ทองค า และแร่ธาตุต่าง  ๆ

ต่อมาได้มีการตกลงกันท าอนุสัญญา (Convention) พ.ศ.2535 ในการประชุมนานาชาติ ท่ีจัดขึ้นโดย
องค์การสหประชาชาติ แต่กว่าจะมีผลบังคับใช้ โดยการท่ีมีประเทศให้สัตยาบันครบ 60 ประเทศ ก็เป็นปี พ.ศ.
2537 หลักการส าคัญ คือ ทุกประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับท้องทะเลจะมีอาณาเขตท่ีมีอ านาจอธิปไตยอย่าง
เต็มท่ีนับจากชายฝ่ังออกไป 12 ไมล์ ส่วนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ คือ เขตท่ีรัฐเจ้าของจะมีสิทธิอธิปไตยออกไป 
200 ไมล์ เรียกว่า เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) ถือเป็นเขตแดนท่ีรัฐเจ้าของมีสิทธิใน
ทรัพยากรท้ังมวลในทะเล บรรดาเรือของรัฐอื่นสามารถท่ีจะแล่นผ่านได้ แต่ต้องไม่ท าการจับสัตว์น้ าหรือท า
กิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ท้ังส้ิน (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2546: 31) แต่ในทางปฏิบัติการวัดพื้นท่ีแบบนี้ ย่อมท าให้
มีอาณาเขตท่ีทับซ้อนกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ 

2.2.3 รัฐบาล (Government) คือ องค์การหรือสถาบันทางการเมือง ท่ีจัดต้ังขึ้นมาเพื่อเป็น
ตัวแทนในการด าเนินงานของรัฐบาล ซึ่งมีอ านาจในการจัดระเบียบ ออกกฎเกณฑ์ต่างๆ และรักษา
ความสงบในการอยู่ร่วมกันของประชาชน ท้ังยังเป็นตัวแทนของประชาชน ท าการทุกอย่างในนามของ
ประชาชนในดินแดนของตนเอง 

การท่ีมีรัฐบาลขึ้นได้นั้น จ าเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน รัฐบาลจะยืนยงอยู่
ได้ก็ด้วยการสนองความต้องการของประชาชน สามารถรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ให้ความ
ยุติธรรมต่อประชาชน ป้องกันการรุกรานจากประเทศอื่น โดยประชาชนมีหน้าท่ีเสียภาษีอากรและ
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลท่ีบัญญัติออกมา นอกจากนี้รัฐบาลควรจะได้รับการรับรองจากรัฐอื่นๆ 
เนื่องจากในปัจจุบันรัฐ รัฐหนึ่งไม่สามารถต้ังอยู่อย่างเอกเทศได้ จ าเป็นต้องมีการสานสัมพันธ์ไม่ว่าจะ
ทางการค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2.2.4 อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งก็คือ 
การแสดงออกซึ่งเอกราชของประเทศหนึ่งๆ ท่ีสามารถจะเป็นตัวของตัวเองในการก าหนดนโยบายของ
ตนเองและนานโยบายของตนออกมาบังคับใช้ได้เต็มท่ี โดยไม่ตกอยู่ใต้คาบัญชาของประเทศอื่นใด 

      อ านาจอธิปไตยเป็นแนวคิดทางกฎหมาย ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นอ านาจอธิปไตยภายใน
(Internal Sovereignty) และอ านาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) 
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       2.2.4.1 อ านาจอธิปไตยภายใน เป็นอ านาจท่ีออกกฎหมายและรักษากฎหมาย 
ตลอดจนบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย 

    2.2.4.2 อ านาจอธิปไตยภายนอก คือ อ านาจท่ีประเทศจะด าเนินความสัมพันธ์กับ
ประเทศอื่นๆ รวมท้ังอ านาจท่ีจะประกาศสงครามและทาสนธิสัญญาสันติภาพ ดังนั้น อ านาจอธิปไตย
ภายนอก ก็คือ เอกราชนั่นเอง 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีการระบุถึงอ านาจ
อธิปไตยไว้ชัดเจนว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

                  เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของรัฐท้ัง 4 ประการ แล้ว ท าให้เข้าใจว่า รัฐ ได้ชัดเจน
ขึ้น สรุปได้ว่า รัฐ คือ การรวบตัวกันของกลุ่มคนท่ีมีความประสงค์จะอยู่รวมกันในดินแดนหรืออาณาเขตท่ี
แน่นอนและรวมกันจัดต้ังรัฐบาลหรือตัวแทนขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในรัฐนั้น โดย
รัฐบาลท่ีจัดต้ังขึ้นมานี้ต้องได้รับความยินยอมจากคนในรัฐและต้องมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตัวเอง รัฐอื่นจะ
แทรกแซงอธิปไตยมิได้ 

 

ภาพท่ี 3 ก าเนิดรัฐชาติ 
(ท่ีมา : https://www.google.co.th) 

 

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีการก าเนิดรัฐ 
การก าเนิดรัฐ (origin of state) เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ เมื่อมีการ

ให้ค าจ ากัดความว่ารัฐคืออะไร นักรัฐศาสตร์จึงพยายามแสวงหาว่ารัฐเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยน าเอา
หลักการ แนวคิดท่ีมีอยู่มาต้ังเป็นแนวทางในการสืบค้นโดยต้ังเป็นสมมุติฐาน ซึ่งสมมุติฐานบางอย่างท่ี
ต้ังขึ้นในห้วงเวลาต่างกันอาจมีความเช่ือท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นแนวคิดบางเรื่องอาจไม่ได้รับการยอมรับ
เมื่อมีข้อเท็จจริงท่ีพิสูจน์ได้มาหักร้าง 
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อย่างไรก็ดี แนวคิดในการก าเนิดรัฐท่ีได้รับการยอมรับในการศึกษาตลอดมา อานนท์ อาภา
ภิรมย์ ได้อธิบายและพอสรุปได้ 

 

2.3.1 ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (The Divine Theory) 

         เป็นทฤษฎีท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุด โดยแนวคิดนี้ เช่ือว่าพระเจ้าได้ดลบันดาลหรือสร้างรัฐขึ้นมา
เอง แนวคิดนี้มีต้นก าเนิดมาจากอาณาจักรโบราณแถวตะวันออกกลาง ท่ีผู้ปกครองได้รับการยอมรับว่าเป็น
เช้ือสายสืบทอดมาจากพระเจ้า ชาวฮิบรูโบราณเช่ือว่าพระเจ้าได้สร้างกฎของการปกครอง แนวคิดนี้เป็นท่ี
นิยมท่ีสุดในช่วงยุคกลาง แต่ก็มีความขัดแย้งระหว่างสันตะปาปากับจักรพรรด์ิแห่งอาณาจักรโรมันอัน
ศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองว่าควรจะมากหรือน้อยกว่าสันตะปาปาซึ่งเป็นผู้นา ทางศาสนาในโลก
มนุษย์ ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเช่ือ 3 ข้อหลักคือ ประการแรกรัฐเป็นการดลบันดาลมาจากเจตนารมณ์ของพระเจ้า 
ประการท่ีสองมนุษย์ไม่ได้เป็นปัจจัยของการสร้างรัฐ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของรัฐ และประการสุดท้าย
ผู้ปกครองรัฐมีหน้าท่ีเสมือนตัวแทนของพระเจ้า ประชาชนต้องเช่ือฟังและเคารพโดยดุษฎีด้วยเหตุนี้คนท่ีมี
ความเช่ือในลัทธิเทวสิทธิ์ จึงให้ความส าคัญแค่พระเจ้า กับผู้ปกครอง ผู้ซึ่งได้รับค า บัญชาจากพระเจ้าให้ลงมา
ปกครองมนุษย์ มนุษย์เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของรัฐเท่านั้น ซึ่งไม่มีความส าคัญและไม่สามารถท้าทาย
การคงอยู่ของผู้ปกครองได้ การท้าทายหรือการละเมิดอ านาจของผู้ปกครองจึงถือว่าเป็นการละเมิดต่อ
พระเจ้า จึงถือว่ามีโทษและเป็นบาป 

 

 
ภาพท่ี 4 พระเจ้าสร้างรัฐ 

(ท่ีมา : https://www.google.co.th) 
 

ในเวลาต่อมา เมื่อวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนท่ีความศักดิ์สิทธิของศาสนา ทฤษฎีเทวสิทธิ์นี้ได้ถูก
ท้าทายโดยพวกชนช้ันกลางท่ีได้ประโยชน์จากแนวคิดใหม่ท่ีสนับสนุนตัวเองคือแนวความคิดอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน(popular sovereignty)การปฏิวัติในช่วงศตวรรษท่ี 17–18 จึงเป็นการปฏิวัติ
ในช่ือของประชาชนเพื่อต่อต้านระบอบการปกครองโดยกษัตริย์ เป็นการล้มล้างลัทธิเทวสิทธิ์ให้หมด
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ส้ินไปในทางปฏิบัติทฤษฎีนี้นิยมกันในหมู่ชนท่ีต้องการจะสนับสนุนอ านาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์
หรือในหมู่ชนท่ีไม่นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะหากเช่ือตามนี้อ านาจของกษัตริย์จะมี
อย่างมากมายล้นฟ้า เพราะเป็นตัวแทนของพระเจ้า ไม่มีใครสามารถล้มล้างได้ 

2.3.2 ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theory) 

        ทฤษฎีนี้เช่ือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (popular sovereignty) ซึ่งในท่ีสุด
แล้วได้ชัยชนะเหนือทฤษฎีเทวสิทธิ์ที่ได้กล่าวมา ทฤษฎีสัญญาประชาคมนี้มีพื้นฐานอยู่บนความเช่ือว่า
รัฐมีต้นก าเนิดมาจากมนุษย์ โดยวิธีการท่ีเรียกว่าสัญญาประชาคม (social contract) ท่ีบุคคลแต่ละ
คนได้ลงความเห็นไว้ด้วยกัน แนวความคิดนี้เกิดขึ้นมามากมายโดยเฉพาะภายหลังสงครามศาสนา 
และในช่วงการปฏิวัติโดยประชาชนในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ซึ่งทฤษฎีสัญญา
ประชาคมนี้มีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรกรัฐเกิดมาจากมนุษย์ หรือมนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐ
ไม่ใช่พระเจ้าดังท่ีเคยเช่ือกันมาอีกต่อไป ซึ่งสาเหตุท่ีมนุษย์ต้องมาสร้างรัฐนั้น 

        โทมัส ฮอบส์ นักปรัชญาการเมืองคนหนึ่งให้ความคิดเห็นไว้ว่าสภาพตามธรรมชาติของ
มนุษย์ในความเห็นของฮอบส์นั้นเป็นสภาพท่ีช่ัวร้าย ดังนั้นจึงต้องมีการรวมตัวกันเพื่อเป็นรัฐ 

        จอนห์ ล็อค นักปรัชญาการเมืองอีกคนหนึ่ง บอกว่า สภาพเดิมของมนุษย์มีความสุข 
แต่สาเหตุท่ีจะต้องมีการรวมกันเป็นรัฐเพื่อท่ีจะประกันว่าหากมีปัญหาจะมีการแก้ไขข้อขัดแย้งกันได้ 
ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงสร้างรัฐขึ้นในฐานะท่ีจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ 

        รุสโซ มีความเห็นว่า มนุษย์ร่วมตกลงกันอย่างเอกฉันท์ท่ีจะสร้างชุมชนขึ้นมาให้เป็น
ชุมชนทางสังคมซึ่งยึดหลักเจตนารมณ์ท่ีมีเหตุผลคือ General Will ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้รัฐปฏิบัติการ
ไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนท่ัวไป โดยเน้นถึงประโยชน์สุขร่วมกัน 

        เมื่อพิจารณาจากความคิดต่างๆ ดังกล่าวจะพบว่า การสร้างรัฐนั้นเป็นวัตถุประสงค์
เป็นไปเพื่อประชาชน ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน มนุษย์ทุกคนไม่ได้มอบสิทธิธรรมชาติ
ให้แก่ผู้ใด สิทธินั้นยังคงอยู่กับมนุษย์ มนุษย์จึงมีสิทธิทุกประการในสังคมหรือรัฐท่ีตนได้ก่อต้ังขึ้นมา 
รูปแบบของรัฐบาลจะเป็นเช่นใดก็ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากซึ่งทุกคนท่ีเข้าร่วมสัญญาประชาคมยอมรับท่ี
จะปฏิบัติตามเสียงข้างมากทุกประการ รัฐสภาจึงมีอ านาจสูงสุด 

       อย่างไรก็ตาม ในความคิดเห็นท่ีว่ารัฐและรัฐบาลจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของผู้ร่วมท าสัญญาคือประชาชน นั้นถึงแม้ว่าท้ังล็อค และฮ็อบส์ ต่างก็เช่ือเหมือนกันว่า
รัฐบาลเป็นผลจากสัญญาของประชาชน แต่มีความแตกต่างกันคือ 

       ล็อค ถือว่า รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เข้าท าสัญญา หากรัฐบาลท าไม่ถูก
ประชาชนสามารถถอดถอนรัฐบาลได้ 

       ฮอบส์ บอกว่า มนุษย์ยอมมอบอ านาจให้กับรัฐบาลหมด แต่รัฐบาลท่ีเกิดขึ้นไม่ได้เป็น
คู่สัญญาของประชาชน ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน รัฐบาลจะกระท าการใด ๆ 
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ก็ได้แม้ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญาหรือเป็นการใช้อ านาจมากเกินไปก็ตามประชาชนจึงไม่สามารถถอด
ถอนรัฐบาลได้ทฤษฎีนี้จะเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยสมัยปัจจุบันโดยการให้ความส าคัญ
ของปัจเจกบุคคล 

2.3.3 ทฤษฎีแสนยานุภาพหรือทฤษฎีพละก าลัง (Force Theory) 

        ทฤษฎีนี้เช่ือว่าการปกครอง มีจุดเริ่มต้นมาจากการเข้ายึดครอง (conquest) และการ
บังคับ (coercion) ด้วยเหตุนี้รากฐานของรัฐ คือ ความอยุติธรรม (injustice) และความช่ัวร้าย (evil) 

ดังนั้นผู้ท่ีเข้มแข็งกว่าจึงสามารถข่มเหงผู้ท่ีอ่อนแอกว่า และได้สร้างกฎเกณฑ์(legitimacy) เพื่อจ ากัด
สิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งแนวความคิดนี้พวกคริสเตียนในสมัยกลางเช่ือกันว่าอาณาจักรโรมันได้ก่อก าเนิด
ขึ้นด้วยแสนยานุภาพ ซึ่งทางศาสนาเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตาม มีความเห็นกันว่า
อ านาจหรือพละก าลังนี้ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีเสียหายอย่างเดียว ลัทธินาซีในเยอรมันถือว่าชาตินิยมเป็นลักษณะ
ท่ีส าคัญของรัฐ และเช่ือว่าอ านาจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของรัฐบาล ท าให้เกิดความถูกต้องและ
ความชอบธรรม อ านาจสร้างความยุติธรรม ดังนั้นเผ่าชนท่ีมีพลังมากท่ีสุดคือเผ่าชนท่ีดีท่ีสุด และรัฐคือ
องค์การท่ีมีอ านาจเหนือองค์การใดๆ ของมวลมนุษย์ นอกจากนั้นรัฐยังอยู่ ในฐานะท่ีสูงกว่าศีลธรรม
จรรยาท้ังปวง แต่แนวความคิดนี้ก็สูญสลายลงไปพร้อมๆ กับการพ่ายแพ้ของพวกนาซีในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

2.3.4 ทฤษฎีธรรมชาติ (Natural Theory) 

        ทฤษฎีนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยความเช่ือท่ีว่า โดยธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์การเมือง อริสโตเติล 
อธิบายว่า มนุษย์นั้นโดยธรรมชาติเป็นสัตว์การเมือง(political animal)ผู้ซึ่งสามารถสร้างความส าเร็จ
ได้ก็โดยการมีชีวิตอยู่ในรัฐเท่านั้น มนุษย์ท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐก็จะไม่ใช่มนุษย์ แต่จะเป็นพระเจ้า 
(god) หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นสัตว์ (beast) ไปเลย ดังนั้นกิจกรรมทางการเมืองของมนุษย์จึงเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ เพราะมนุษย์กับการเมืองเป็นส่ิงท่ีแยกจากกันมิได้ 

 

2.4 พัฒนาการของรัฐ 
2.4.1 ชนเผ่า (Tribel) หรือ กลุ่มเครือญาติ (Clan) ในลักษณะของการรวมตัวกันของกลุ่ม

คนประเภทนี้จัดเป็นรัฐท่ีพัฒนาน้อยท่ีสุด มักจะเน้นการรวมตัวกันในกลุ่มเครือญาติหรือกลุ่มคนขนาด
เล็กท่ีมีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกายคล้ายๆ กัน มีการปกครองโดย
หัวหน้า หรือผู้อาวุโส การยึดติดอยู่กับดินแดนอาณาเขตท่ีแน่นอนมีน้อย มักจะเร่ร่อนท่ีอยู่เป็นครั้ง
คราว เช่น อินเดียแดง ชาวเขาเผ่าต่างๆ 

2.4.2 จักรภพของประเทศตะวันออก (Oriental Empire) คือ เป็นรัฐในรูปแบบรัฐเผด็จ
การท่ีมีการปกครองแบบรวมอานาจอยู่ ท่ีศูนย์กลางของชนช้ันปกครองมีอ านาจเด็ดขาด ในขณะท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่มีชีวิตเหมือนข้าทาสไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงเท่าไรนัก 
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ภาพท่ี 5 นครรัฐกรีก-โรมัน 

 (ท่ีมา : https://dreamlovely17noparada.wordpress.com) 
 

         2.4.3 นครรัฐ(City State) ตัวอย่างท่ีส าคัญ คือ นครรัฐของกรีก ซึ่งมีความยึดมั่นในเสรีภาพ
และมีความนิยมชมชอบในความเป็นมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ชาวกรีกโบราณไม่ยอมอยู่ภายใต้อ านาจของผู้
เผด็จการหรือพระในศาสนาใดๆ โลกทัศน์ของชาวกรีกจะเป็นแบบมีเหตุมีผลไม่งมงายติดอยู่กับความ
เช่ือหรือศาสนาจนเกินไป ชาวกรีกโบราณถือว่าความอยากรู้อยากเห็นนั้นเป็นส่ิงท่ีสูงส่ง ดังนั้น การ
แสวงหาความรู้จึงเป็นส่ิงส าคัญ และท าให้เกิดมรดกแก่โลกท้ังทางด้านความคิด ปรัชญา และท่ีส าคัญ
มากส าหรับวิชารัฐศาสตร์ ก็คือ แนวความคิดประชาธิปไตย 

2.4.4 จักรวรรดิโรมัน (The Roman Empire) เป็นจักรวรรดิท่ีมีความเป็นนิติรัฐ ในแง่ท่ีว่า
กฎหมายของโรมันให้ความเท่าเทียมกันแก่บรรดาชาวโรมันท้ังปวง ท้ังยังมีความพยายามท่ีจะให้สิทธิ
ในการเป็นพลเมือง (Citizenship) แก่บุคคลต่างชาติท่ีมีความสามารถ หรือทาประโยชน์ให้แก่ประเทศ 
ท้ังนี้ทุกคนต้องรู้กฎหมาย คือ รู้ท้ังสิทธิและหน้าท่ีของตน กฎหมายของโรมันจะถูกจารึกไว้บนแผ่นไม้
หรือโลหะแล้วนาไปต้ังไว้ตามสถานท่ีสาธารณะต่างๆ เพื่อท่ีคนทุกคนจะได้อ่านและเข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีของตน สาหรับจักรวรรดิโรมันได้มีการปกครองมาแล้วหลายแบบ ท้ังแบบกงสุล (Consul) การ
ปกครองโดยสภา (Senate) และต่อมาก็เป็นจักรพรรดิ (Emperor) 

2.4.5 รัฐฟิวดัล (Feudal State) มีลักษณะท่ีส าคัญ คือ การยึดพื้นท่ีเป็นหลักส าคัญโดย
พวกขุนนาง (Lord) บังคับให้ผู้คนเป็นทาสติดท่ีดิน(Serf) ท างานรับใช้และเกณฑ์เป็นทหารในยามศึก
สงครามด้วย โดยขุนนางจะให้การคุ้มครองเป็นผลตอบแทน 

2.4.6 รัฐสมัยใหม่ (Modern State) หรือ รัฐชาติ (Nation State) ความเป็นรัฐสมัยใหม่นั้นเป็น
แนวความคิดท่ีมีผลสืบเนื่องมาจากยุดฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ท่ีมีการศึกษาศาสตร์ต่างๆโดย
การนาเอาหลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ไม่ได้อ้างอิงกับความเช่ือในเรื่อง
ของไสยศาสตร์ อ านาจของพระเจ้า ดังนั้นความเป็นรัฐสมัยใหม่จึงต้องมีองค์ประกอบของรัฐครบถ้วนท้ัง 4 
ประการ คือ ประชาชน ดินแดนท่ีแน่นนอน รัฐบาล และอ านาจประชาธิปไตยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้ 
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อย่างเช่น การพัฒนาสู่ความเป็นรับสมัยใหม่ ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 14 คนโดยส่วนมาก
ยังยึดติดกับสถานะท่ีเป็นคนท างานบนท่ีดิน หรือเกณฑ์แรงงานให้แก่พวกขุนนาง หรือเจ้าแว่นแคว้น
ต่างๆ โดยท างานบนท่ีดินของตนท่ีมีผลผลิตเพียงพออยู่พอกิน และยังไม่มีความคิดว่าตัวเองเป็นคน
ของรัฐใด เพราะในช่วงนั้นมีการรบพุ่ง แย่งดินแดนกันตลอด ท าให้บางครั้งประชาชนก็ถูกกวาดต้อน
ไปยังดินแดนอื่น หรือบางครั้งก็มีผู้ปกครองคนใหม่มาปกครองดินแดนนั้นแทน ท าให้ยังไม่มีการให้
ความส าคัญแก่ผู้ปกครองของตน 

 ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 - 15 พวกกษัตริย์ยุโรปได้พยายามสร้างอ านาจของตนให้
มากขึ้น และพยายามท่ีจะรวมอ านาจในการปกครองดินแดนท่ีกว้างใหญ่ ซึ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างความเป็นรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ในยุโรป รูปแบบของรัฐก็ยังไม่เกิดขึ้นจนกระท่ังต้นคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 19 ในช่วงระยะแรกของการสร้างความเป็นรัฐในยุโรป ประชาชนก็ยังไม่มีความรู้สึกแตกต่างว่าเขา
เป็นคนของรัฐใด เพราะบางครั้งดินแดนท่ีอาศัยก็ถูกยกให้รัฐอื่นด้วยเงื่อนไขของการแต่งงาน การ
สงคราม หรือการชดใช้หนี้ ท าให้ประชาชนยังเป็นเพียงทรัพย์สมบัติท่ีสามารถโอนย้ายให้แก่ผู้ปกครอง
คนอื่นได้ 
          การสร้างรัฐสมัยใหม่ในยุโรปอาจจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นได้โดย นโปเลียน โบนาปาร์ท 
(Napolean Bonaparte) ในช่วง ค.ศ.1800-1815 ในประเทศฝรั่งเศส เขาได้สร้างความเป็นหนึ่งจาก
การเกิดความต่ืนตัวและความต้องการในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) ด้วยการ
สร้างระบบราชการและกองทัพท่ีมีประสิทธิภาพและมีความต่ืนตัว ผลของรัฐท่ีสร้างขึ้นนี้เกือบจะท าให้
ยึดครองยุโรปไว้ได้ท้ังหมด และเป็นผลท าให้คนในประเทศรู้สึกว่าเขาไม่ได้สู้เพียงเพื่อตัวพวกเขาท้ังนั้น   
ผลหลังจากนี้ ท าให้เกิดรัฐสมัยใหม่ท้ังในยุโรปและอเมริกาตอนเหนือในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 แต่
ประชาชนส่วนมากในโลกก็ยังอาศัยอยู่ท่ามกลางการจัดแจงโดยคนอื่น เนื่องจากการขยายตัวของการ
ล่าอาณานิคมของยุโรป ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 - 19 ได้แบ่งส่วนอื่นๆ ของโลกออกเป็นอาณานิคม
ของประเทศต่างๆ ในศตวรรษท่ี 20 อ านาจของยุโรปได้หมดไปเนื่องด้วยผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
อาณานิคมต่างๆ ได้แยกตัวเองออกเป็นรัฐอิสระ พวกผู้น าของรัฐเหล่านี้ต่างเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาใน
ยุโรปท้ังส้ิน ได้น ารูปแบบของรัฐในยุโรปมาจัดองค์กรทางการเมืองของประเทศของตน และในท่ีสุด
รัฐสมัยใหม่ได้เป็นรูปแบบสากลขององค์กรทางการเมือง  
 

2.5 การรับรองรัฐ 

อานนท์ อาภาภิรมย์ (2545: 19-21) ได้อธิบายว่า การรับรองรัฐ (Recognition) เป็นการ
แสดงออกให้เห็นว่า รัฐอื่นได้ให้ความเห็นชอบหรือเห็นว่ารัฐมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงได้ให้การรับรอง 
และการรับรองแต่ละครั้งเป็นความสมัครใจของรัฐหนึ่งท่ีได้ให้แก่รัฐหนึ่งโดยปราศจากการบังคับ ใน
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นถือได้ว่า การรับรองรัฐท าให้รัฐมีสภาพเป็นบุคคลระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือ ขอให้สมมติว่าสังคมของรัฐเป็นสมาคมหนึ่ง ซึ่งผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกจะต้อง
ได้รับการรับรองจากสมาชิกเดิมเสียก่อน ฉะนั้นรัฐท่ียังไม่ได้รับการรองรับจากรัฐใดเลย รัฐย่อมไม่ถือ
ว่ารัฐนั้นเป็นบุคคลระหว่างประเทศ และไม่ยอมติดต่อด้วย และไม่ถือว่ามีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง ในกรณีท่ีเมื่อมีการแต่งทูตไปก็ไม่มีผู้ใดรับรอง 
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ในปัจจุบันนี้ได้มีการแบ่งรับรองออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.5.1 การรับรองตามข้อเท็จจริง (De facto Recognition) 

        เป็นการรับรองโดยพฤตินัย การรับรองในลักษณะนี้เป็นการรับรองช่ัวคราว กล่าวคือ 
เมื่อรัฐสงสัยว่าหน่วยการเมืองใหม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะเป็นรัฐได้หรือไม่และปฏิบัติตามพันธะ
ระหว่างประเทศหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ในฐานะท่ีรัฐนั้นได้เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง 
แต่ยังไม่อาจให้ การรองรับในรูปกฎหมาย คือ ให้สัตยาบัน ซึ่งหมายความว่า รัฐใหม่อาจจะเกิดข้ึน แต่
รัฐอื่นยังสงสัยในลักษณะบางประการของรัฐใหม่ จึงเพียงแต่ให้ความยินยอมหรือรับรองว่ารัฐนั้นมีจริง 
เช่น รัฐในยุโรปตะวันตกได้ให้การรับรองข้อเท็จจริงกับรัฐฟินแลนด์ ซึ่งเกิดขึ้นใหม่หลังสงครามโลกครั้ง
ท่ี 1 

2.5.2 การรับรองตามกฎหมาย (De Jure Recognition) 

        เป็นการรับรองโดยนิตินัยและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการรับรองต่อสภาพความ
ถูกต้องของรัฐ ซึ่งประเทศท่ีให้การรับรองจะต้องมีความมั่นใจว่าประเทศท่ีเกิดใหม่มีสภาพท่ีถูกต้อง
ครบบริบูรณ์ การรับรองทางนิตินัยมีลักษณะเป็นทางการและถาวร มีความสัมพันธ์ทางการทูตและ
แลกเปล่ียนผู้แทนทางการทูตต่อกัน 

 

2.6 ความเป็นรัฐชาติ (Nation State) 

2.6.1 ชาติ (Nation) คือ กลุ่มคนท่ีผูกพันเข้าด้วยกัน และระลึกถึงความคล้ายคลึงกัน
ท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้น ด้วยวัฒนธรรม และภาษาซึ่งดูเหมือนว่ามีความส าคัญในการสร้างความ
เป็นชาติ 

2.6.2 รัฐ (State) คือ องค์กรทางการเมือง ซึ่งมีอ านาจอธิปไตยสูงสุด ท่ีจะต้องมีความ
รับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในกิจการของตนเอง 

 

 
ภาพท่ี 6 รัฐชาติ 

            (ท่ีมา : https://www.humbleisd.net) 
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2.6.3 ชาตินิยม (Nationalism) หรือความเป็น รัฐชาติ (Nation State) จึงเป็นกระบวนการ
ปลูกฝังความรู้สึก “เป็นชาติ” ลงในองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ ซึ่งก็คือ “ประชาชน” โดยการสร้าง
ความรู้สึกแน่นเฟ้นว่าประชาชนทุกคนในรัฐนั้นเป็นพวกเดียวกัน ด้วยวิธีการ ได้แก่ 

      2.6.3.1. การสร้างสัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น การใช้ธงชาติ การเดินขบวนฉลองในวันชาติ 
ประวัติศาสตร์ของประเทศบรรจุไว้ในต าราเรียน ส าหรับประเทศไทยนั้นสัญลักษณ์ ส่ิงแรกในการสร้าง
รัฐชาติ คือ พระสยามเทวาธิราช 

      2.6.3.2. การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน เช่น ความเป็นมาของชาติไทยท่ีมาจาก อาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ การปฏิวัติฝรั่งเศสท่ีถือว่าเป็นการก่อก าเนิดของรัฐชาติใน
ยุโรป เป็นต้น 

ดังนั้น ประชาชนท่ีอยู่ในรัฐ ควรร่วมกันสร้างความเป็นชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเป็นความเกลียดชังรัฐอื่นแต่อย่างใด เหมือนสมัยของนาซี เยอรมัน แต่ควรเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจในชาติของตน 

 

2.7 พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ 
ในช่วงก่อนคริสตศตวรรษท่ี 14 คนโดยส่วนมากยังยึดติดกับสถานะท่ีเป็นคนท างานบนท่ีดิน 

หรือเกณฑ์แรงงานให้แก่พวกขุนนาง หรือเจ้าแว่นแคว้นต่างๆ โดยท างานบนท่ีดินของตนท่ีมีผลผลิต
เพียงพออยู่พอกิน และยังไม่มีความคิดว่าตัวเองเป็นคนของรัฐใด เพราะในช่วงนั้นมีการรบมุ่งแย่ง
ดินแดนกันตลอด ท าให้บางครั้งประชาชนก็ถูกกวาดต้อนไปยังดินแดนอื่น หรือบางครั้งก็มีผู้ปกครอง
คนใหม่มาปกครองดินแดนนั้นแทน ท าให้ยังไม่มีการให้ความส าคัญแก่ผู้ปกครองของตนมากนัก 

ต่อมาในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 14 - 15 พวกกษัตริย์ยุโรปได้พยายามสร้างอ านาจของตนให้มากขึ้น 
และพยายามท่ีจะรวมอ านาจในการปกครองดินแดนท่ีกว้างใหญ่ ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเป็นรัฐ 
แต่อย่างไรก็ตาม ในยุโรป รูปแบบของรัฐก็ยังไม่เกิดขึ้นจนกระท่ังต้นคริสตศตวรรษท่ี 19 ในช่วงระยะแรกของ
การสร้างความเป็นรัฐในยุโรป ประชาชนก็ยังไม่มีความรู้สึกแตกต่างว่าเขาเป็นคนของรัฐใด เพราะบางครั้ง
ดินแดนท่ีอาศัยก็ถูกยกให้รัฐอื่นด้วยเงื่อนไขของการแต่งงาน การสงคราม หรือการชดใช้หนี้ ทาให้ประชาชน
ยังเป็นเพียงทรัพย์สมบัติท่ีสามารถโอนย้ายให้แก่ผู้ปกครองคนอื่นได้ 

การสร้างรัฐสมัยใหม่ในยุโรปอาจจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นได้โดย นโปเลียน โบนาปาร์ท (Napolean 

Bonaparte) ในช่วง ค.ศ.1800-1815 ในประเทศฝรั่งเศส นโปเลียนได้สร้างความเป็นหนึ่งจากการเกิดความ
ต่ืนตัวและความต้องการในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) ด้วยการสร้างระบบราชการและ
กองทัพท่ีมีประสิทธิภาพและมีความต่ืนตัว ผลของรัฐท่ีสร้างขึ้นนี้เกือบจะท าให้ยึดครองยุโรปไว้ได้ท้ังหมด 
และเป็นผลท าให้คนในประเทศรู้สึกว่าไม่ได้สู้เพียงเพื่อกลุ่มของตนเท่านั้น ผลท่ีตามมา ท าให้เกิดรัฐสมัย
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ใหม่ท้ังในยุโรปและอเมริกาตอนเหนือในช่วงต้นคริสตศตวรรษท่ี 19 แต่ประชาชนส่วนมากในโลกก็ยังอาศัยอยู่
ท่ามกลางการจัดแจงโดยคนอื่น เนื่องจากการขยายตัวของการล่าอาณานิคมของยุโรป  

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 - 19 ได้แบ่งส่วนอื่นๆ ของโลกออกเป็นอาณานิคมของประเทศต่างๆ ใน
ศตวรรษท่ี 20 อ านาจของยุโรปได้หมดไปเนื่องด้วยผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 อาณานิคมต่างๆ ได้แยกตัวเอง
ออกเป็นรัฐอิสระ พวกผู้น าของรัฐเหล่านี้ต่างเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาในยุโรปท้ังส้ิน ได้น ารูปแบบของรัฐใน
ยุโรปมาจัดองค์กรทางการเมืองของประเทศของตน และในท่ีสุดรัฐสมัยใหม่ได้เป็นรูปแบบสากลขององค์กร
ทางการเมือง 

 

 
ภาพท่ี 7 รูปแบบของรัฐเด่ียวประเทศต่าง ๆ 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/lawslearinginschool12/) 
 

2.8 รูปแบบของรัฐ (Form of State) 

รูปของรัฐ ใช้เกณฑ์รูปของรัฐบาล แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

2.8.1 รัฐเด่ียว (Unitary State) รัฐส่วนใหญ่ในโลกเป็นรัฐเด่ียว เช่น ไทย สวีเดน ญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส จีน สหราชอาณาจักร มีรูปแบบท่ีรัฐบาลกลางมีอ านาจสูงสุด ดาเนินการตามเจตนารมณ์และ
อ านาจหน้าท่ีของรัฐ ตัวแทนในภูมิภาคต้องมาจากรัฐบาลกลาง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 
ต ารวจ ข้าราชการในท้องถิ่นต่างๆ พิจารณาดูจากประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าเดิมประเทศรัฐเด่ียวจะมี
การขยายอาณาเขตด้วยการรุกราน บังคับ แต่อาจจะมีการแบ่งอ านาจในท้องถิ่นปกครองตัวเองได้
ตามท่ีรัฐบาลเห็นสมควร 

2.8.2 รัฐรวม (Composite State) เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์นั้น รัฐรวมจะเกิดจาก
การรวมตัวของแว่นแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันโดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับขู่เข็ญ การเข้ามาร่วมกัน
นั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดแจ้ง ท้ังนี้อาจจะเกิดจากการท่ีมีการเรียกร้องหรือก่อ
กบฏของท้องถิ่นต่างๆ ท่ีต้องการปกครองตัวเองในรัฐเด่ียวต่างๆ ก็อาจจะมีการยินยอมให้บางส่วนมี
สิทธิในการปกครองตัวเอง จัดให้เป็นเขตปกครองตนเอง (Autonomous) โดยการจัดให้มีรัฐสภาได้
เป็นเอกเทศ เรียกวิธีการนี้ว่า Devolution 



33 
 

ตัวอย่าง รัฐรวม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ซึ่งมีรัฐบาลเป็นสองระดับ คือ 
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ (หรือ แคว้น, มณฑล ก็ได้ตามแต่จะเรียก) คือ ให้รัฐบาลกลางมีอ านาจ
อธิปไตยในส่วนท่ีเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกัน
ประเทศ การประกาศสงคราม ท าสนธิสัญญากับประเทศอื่นๆ อ านาจในการดูแลควบคุมเงินตราของ
ประเทศ การติดต่อกับนานาประเทศในการแต่งต้ังตัวแทนของประเทศในฐานะทูต ส่วนรัฐบาลระดับ
มลรัฐจะมีอ านาจอธิปไตยภายในเขตแดนมลรัฐของตนเองอย่างเต็มท่ี กล่าวคือ มีอ านาจนิติบัญญัติ 
อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการโดยรัฐบาลกลางจะยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงไม่ได้ หน้าท่ีของรัฐบาล
มักจะเกี่ยวข้องกับ การศึกษา การเทศบาล ส่วนถ้าเป็นปัญหาระหว่างมลรัฐจะเป็นอ านาจของรัฐบาล
กลาง 

ดังนั้น ลักษณะท่ีเป็นรัฐบาลซ้อน (Dual Government) นี้ ต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน มีการ
แบ่งแยกอ านาจอย่างชัดเจน และมีการก าหนดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องของรัฐบาลท้องถิ่น และเรื่องใดมีผล
ต่อส่วนรวมหรือท้ังประเทศ ก็จะเป็นเรื่องรัฐบาลกลาง 

อย่างไรก็ตามเมื่อท าการศึกษาเรื่อง รัฐ แล้วนั้นจะพบว่า รัฐ มิใช่เรื่องไกลตัว คนเราส่วนใหญ่
บนโลกใบนี้มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับความเป็นรัฐท้ังส้ิน ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการศึกษาท า
ความเข้าเรื่องของรัฐนั้นมีความส าคัญไม่ว่าจะเรียนทางด้านรัฐศาสตร์หรือไม่ เนื่องจากคนในสังคม
ปัจจุบันไม่มีใครท่ีสามารถอยู่ได้อย่างโดดเด่ียว จาเป็นต้องอาศัยพึ่งพากันและกัน และส่ิงท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ เมื่อเราเข้าใจความเป็นรัฐแล้ว จะท าอย่างไรให้คนท่ีอยู่ร่วมกันในรัฐนั้นๆสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างผาสุก และนาพารัฐไปสู่ความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

2.9 บทสรุป 

 การเมืองการปกครอง เป็นเรื่องของอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกชนิดของ
ประเทศให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและยุติธรรม ประชาชนในประเทศสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข สันติ ดังนั้นผู้ปกครองท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการเท่านั้น จึงจะได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน ผู้ปกครองท่ีท าเพื่อความสุขสบายส่วนตนหรือของพวกพ้อง โดยทอดท้ิง
ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษีให้รัฐจะถูกต่อต้านและถูกล้มล้างไปเหมือนท่ีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ถูกล้มล้างลง 
  ดินแดน ประชากร อ านาจอธิปไตย และองค์กรท่ีท าหน้าท่ีปกครองประเทศเป็น ๔ องค์ประกอบ
หลักของการเป็นประเทศเอกราช ท้ังนี้ไม่ว่าประเทศเอกราชนั้นจะมีลักษณะเป็นรัฐเด่ียวหรือรัฐรวมก็
ตาม 

  โดยท่ัวไปส่ิงท่ีประชาชนต้องการก็คือความเป็นอยู่ท่ีสันติ สงบสุขในประเทศ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีส่ิงจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตตามยุคสมัย ดังนั้นหากผู้ปกครองตอบสนอง
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ความต้องการเหล่านี้แก่ประชาชนได้ ประชาชนก็จะให้การยอมรับและสนับสนุน และในทางตรงกัน
ข้าม หากประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองและถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้ปกครอง ประชาชนก็จะต่อต้าน
อย่างรุนแรง ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองแบบเผด็จการหรือประชาธิปไตยก็ตาม 

รัฐบาลเป็นองค์กรทางการเมืองท่ีได้รับมอบอ านาจไปจากประชาชนเพื่อท าหน้าท่ีบริหารและ
ปกครองประเทศเพื่อประชาชนโดยรวม เนื่องจากแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง ท่ีสืบเนื่องมาอย่างแตกต่างกัน จึงเกิดรัฐบาลหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบคือ 
รัฐบาลแบบประธานาธิบดี รัฐบาลแบบกึ่งประธานาธิบดี และรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี 
 

ค าถามท้ายบท 
1. องค์ประกอบของรัฐ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. องค์ประกอบส าคัญท่ีสุดของความเป็นรัฐคืออะไร 

3. ทฤษฎีการก าเนิดรัฐมีกี่ทฤษฎี  
4. ทฤษฎีใด ยึดหลักเจตนารมณ์ท่ีมีเหตุผล คือ General  will 

5. รัฐเป็นการดลบันดาลมาเจตนารมณ์ของพระเจ้า และมนุษย์ได้เป็นปัจจัยในการสร้างรัฐ คือ 
ทฤษฎีอะไร 

6. รากฐานของรัฐ คือ ความยุติธรรมและ ความช่ัวร้าย ผู้ท่ีมีความเข้มแข็งสามารถข่มเหงคน
ท่ีอ่อนแอกว่า คือทฤษฎีใด 

7. รัฐเกิดจากมนุษย์ หรือ มนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐไม่ใช่พระเจ้า คือ ทฤษฎีใด 

8. มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง ดังนั้นกิจกรรมทางการเมืองของมนุษย์จึงเป็นเรื่องของทุกคน คือ 
ทฤษฎใีด 

9. ทฤษฎีวิวัตนาการแบ่งช้ันการพัฒนากลุ่มของมนุษย์ออกเป็นหลายระดับจากระดับเล็กไป
ถึงระดับใหญ่ท่ีสุด ได้แก่ทฤษฎแีละจงเรียงล าดับจากระดับเล็กไปถึงระดับใหญ่ 

10. การเริ่มต้นสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่เป็นลักษณะอย่างไร 

11. การรวมตัวของรัฐมากกว่า 2 รัฐขึ้นไปมีรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาล
ท้องถิ่น คือลักษณะการปกครองในแบบรัฐรวมแบบใด 

12. รูปแบบของรัฐแบ่งตามลักษณะของประมุขแห่งรัฐ  ประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครอง
แบบใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

อ านาจอธิปไตย 
 

1.  เนื้อหาประจ าบทที่ 3 อ านาจอธิปไตย 

   1.  ความหมายของอ านาจอธิปไตย 

    2.  วิวัฒนาการของแนวความคิดอ านาจอธิปไตย 

    3.  ลักษณะของอ านาจอธิปไตย 

    4.  ประเภทของอ านาจอธิปไตย 

    5.  เจ้าของอ านาจอธิปไตย 

    6.  การแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยของประชาชน 

    7.  ขอบเขตของอ านาจอธิปไตย 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

     ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายอ านาจอธิปไตยได้ 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการของแนวความคิดอ านาจอธิปไตยได้ 

 3.  นักศึกษาสามารถอธิบายบอกลักษณะอ านาจอธิปไตยและทราบว่าใครเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยได้ 
 4. นักศึกษาสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประเภทอ านาจอธิปไตยได้ 
 5. นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์การแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยของประชาชนที่เป็น
เจ้าอ านาจอธิปไตยได้  
 6. นักศึกษาสามารถสรุปขอบเขตของอ านาจอธิปไตยได้ 
 7.  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์อ านาจอธิปไตยมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในสังคมปัจจุบันอย่างไร 
 

3.  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 3 
 1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

   1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์  
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 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก PowerPoint และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

  2.4 ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพ่ิมเติม 

  2.5 แบ่งกลุ่มอภิปรายและท าใบงานเรื่อง การแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยของประชาชน
  2.6 ท าค าถามท้ายบทที่ 3 

 

4.  สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
 3. ใบงานเรื่อง การแสดงออกซ่ึงอ านาจอธิปไตยของประชาชน  
 4.  แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการอภิปราย 

 3. การท าใบงาน 

 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 6. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
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บทท่ี  3 

อ านาจอธิปไตย  (Sovereignty) 
 

องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของรัฐคืออ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นที่มาท่ีท าให้รัฐแตกต่างจากองค์กร
อ่ืนๆ การศึกษาพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาอ านาจอธิปไตย เพ่ือที่จะได้แสดงให้เข้า 
ใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐต่อพลเมือง และพลเมืองต่อพลเมือง บทนี้จึงน าเสนอความหมายของ
อ านาจอธิปไตย วิวัฒนาการของแนวความคิดอ านาจอธิปไตยลักษณะของอ านาจอธิปไตย ประเภทของอ านาจ
อธิปไตย เจ้าของอ านาจอธิปไตย การแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยของประชาชน และขอบเขตของอ านาจ
อธิปไตย 

 

3.1 ความหมายของอ านาจอธิปไตย  (Sovereignty) 

  กระมล ทองธรรมชาติ (2516 : 14) อ านาจอธิปไตย หมายถึง อ านาจสูงสุดในการด าเนินการของประ 
เทศทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ในระบบการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นเอกราช มี
สิทธิที่จะด าเนินนโยบายเพ่ือรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติตามที่ตนเห็นสมควร   
  เกษม  อุทยานิน (2516: 17) อ านาจอธิปไตย หมายถึง อ านาจและอาณาเขตของอ านาจซึ่งข้าราช 
การจะปฏิบัติตราบใดที่เขาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนแล้วก็เรียกได้ว่าจ ากัดอ านาจตาม
กฎหมายและระเบียบนั้นๆ แต่ถ้าสิ่งใดต้องใช้ดุลพินิจ (Discretion) และที่จะให้การตัดสินใจโดยอ านาจ
สาธารณะเป็นเครื่องมือสนับสนุนเรียกได้ว่าอย่างน้อยก็อ านาจไม่จ ากัดทั้งทางการเมืองและทางกฎหมาย   
  ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548 : 40) อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งเป็น 
อ านาจที่จะบังคับประชาชนภายในรัฐปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ และยังใช้ในการอ้างสิทธิเพ่ือปูองกันไม่ให้
อ านาจกลุ่มอ่ืนๆ เข้ามามีอ านาจเหนือพ้ืนที่ ที่รัฐนั้นอ้างอ านาจอธิปไตยอยู่   

 เจ.ดี.บี  มิลเลอร์ (มิลเลอร์, 2513: 145) กล่าวถึงอ านาจอธิปไตยว่า รัฐอธิปไตยเป็นสถาบันที่ส าคัญ
ที่สุดในบรรดาสถาบันการปกครองทั้งหลาย และแสดงให้เห็นว่ารัฐไม่มีทางที่จะถูกควบคุม โดยองค์กรที่
เหนือกว่าอันใด และจะต้องยอมรับรัฐอ านาจอธิปไตยว่าเป็นข้อเท็จจริงอันดับแรกของชีวิตทางการเมืองแต่
เราก็ได้เห็นด้วยว่ารัฐเป็นทางและเครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานของผลประโยชน์ 
  จรูญ สุภาพ (2527:63) อธิบายถึง อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตย หลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับรัฐหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับรัฐนั้น ได้แก่ 
อ านาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศอ านาจนี้ท าให้บังเกิดผลต่อรัฐหลายประ 
การที่ส าคัญคือ ท าให้รัฐมีอ านาจด าเนินงานในประเทศและกิจการระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่ท าให้
รัฐมีอ านาจบังคับเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่รัฐได้ก าหนดขึ้นรัฐสามารถใช้ก าลัง
เพ่ือที่จะด าเนินกิจการภายในประเทศตลอดจนจัดการในการปูองกันอ านาจอธิปไตยของชาติผู้ที่เป็นเจ้าของ
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อ านาจนี้ได้แก่ประชาชนทั่วไปส าหรับผู้ใช้อ านาจนี้ ประชาชนได้มอบหมายให้ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการ ท าการงานแทนปวงชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกผู้ใช้อ านาจอธิปไตยว่า รัฐบาล รัฐบาล
นี้น าเจตนารมณ์ของประชาชนมาใช้บังคับโดยใช้อ านาจอธิปไตยเป็นเครื่องสนับสนุนเพ่ือให้เจตนารมณ์
นั้นบังเกิดผล  

  ดังนั้นจึงสรุปความหมายของอ านาจอธิปไตยได้ว่า อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในการ 

ปกครองประเทศท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างเป็นอิสระไม่ถูกควบคุมโดยองค์กรที่เหนือกว่า 
 

3.2 วิวัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย 
  เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2516: 136-139) อธิบายถึงวิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย
ว่า ค าว่าอ านาจอธิปไตยนี้ เพ่ิงถูกน ามาใช้ในศตวรรษที่ 15 แต่แนวคิดในเรื่องนี้อาจจะมีอิทธิพลมาจาก
ปรัชญาของ อาริสโตเติ้ล ซึ่งเขียนไว้ว่าในรัฐ  รัฐหนึ่งจะต้องมี “อ านาจสูงสุด“ นักกฎหมายโรมันและนักรัฐ 
ศาสตร์ในสมัยกลางได้กล่าวถึงว่าในรัฐๆ หนึ่งจะต้องมี “อ านาจสมบูรณ์“ (Fullness of power) นักกฎหมาย
โรมันและนักรัฐศาสตร์ในสมัยกลางได้กล่าวถึงอ านาจอธิปไตยว่า รัฐหนึ่งจะต้องมีอ านาจสมบูรณ์แต่นัก
รฐัศาสตร์ในสมัยโบราณและสมัยกลางนั้นไม่ได้ขยายความเรืองสภาพของอ านาจอธิปไตยให้แจ่มแจ้ง  
  ชอง โบแดง (Jean Bodin.1530-1596 อ้างถึงใน เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์. 2516: 136-139) 

เป็นนักรัฐศาสตร์คนแรก ที่ได้อภิปรายถึง อ านาจและคุณลักษณะของอ านาจอธิปไตย โบแดงได้ให้
นิยามของอธิปไตยว่า คือ อ านาจสูงสุดเหนือประชาชนและพลเมืองโดยไม่ถูกจ ากัดโดยกฎหมายอธิป- 
ไตยเป็นอ านาจสูงสุดและถาวร    

  พงศ์เพ็ญ  ศกุนตาภัย (2547: 42) อธิบายว่า รัฐได้รับการรับรองว่ามีอ านาจสูงสุดเหนือปวง
ชนทั้งหมดและเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของรัฐอ่ืน กล่าวอีกนัยหนึ่ง อ านาจอธิปไตยคือพลังที่
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมการเมือง ปราศจากพลังที่ว่านี้ประชาคมการเมืองจะ
ดับสลายลง อ านาจอธิปไตยนี้แสดงออกถึงการปกครองบังคับบัญชาและการเชื่อฟัง ซึ่งจ าเป็นจะต้องมี
อยู่โดยธรรมชาติในทุกกลุ่มสังคม อ านาจอธิปไตย คือ พลังอ านาจที่เด็ดขาดและถาวรของรัฐจุดเริ่มต้น
และจุดที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการของอ านาจอธิปไตยอยู่ที่อ านาจออกกฎหมายและยกเลิกกฎ 
หมาย 

  ศตวรรษที่ 17 โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes 1588-1679 อ้างถึงใน จรูญ สุภาพ. 2527: 

64) ได้อธิบายเรื่องอ านาจอธิปไตยไว้ในหนังสือ Leviathan ว่าการใช้อ านาจนี้ไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ เพราะพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ใช้เจตนารมณ์ของพระองค์ในการปกครองประ 
เทศนั้นเท่ากับเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ใต้ผู้ใด อ านาจอธิปไตยนี้อยู่ที่กษัตริย์
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
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  จอห์น ลอค  (John Locke 1632-1704 อ้างถึงใน จรูญ สุภาพ. 2527: 64) ได้เขียนไว้ในหนัง 
สือ The Second Treatise of Civil Government ได้พยายามอธิบายค าว่า อ านาจอธิปไตย (Sover- 

eignty) ใหม่ว่า พระมหากษัตริย์นั้นไม่น่าจะมีอ านาจอธิปไตยดังที่ฮอบส์กล่าวอ้างอ านาจอธิปไตยควรจะ
อยู่กับสภานิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนปวงชน ประชาชนในสังคมมีอ านาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
เมื่อเห็นว่ารัฐบาลนั้นน ามาขัดขวางหรือสอดแทรกในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  

อาจจะสรุปได้ว่า อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในรัฐที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวและแบ่งแยก
มิได้ อ านาจอธิปไตยไม่อาจให้มีอ านาจใดมาแทนที่ได้ นอกจากนี้อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจถาวร อ านาจ
อธิปไตยอยู่ที่ผู้ใดจะส่งผลต่อการก าหนดระบอบการปกครอง หมายถึงอ านาจอธิปไตยอยู่ที่พระมหากษัตริย์
ก็จะเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรืออ านาจอธิปไตยอยู่ทีปวงชนจะเป็นการปกครอง
แบบประชาธิปไตย 

 

3.3 ลักษณะของอ านาจอธิปไตย 
  จรูญ สุภาพ (2527: 64 – 65) ได้อธิบายลักษณะของอ านาจอธิปไตยว่า มีความเด็ดขาดเป็น
การทั่วไป ถาวรและแบ่งแยกมิได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.3.1 ความเด็ดขาด (Absoluteness) หมายความว่า อ านาจอธิปไตยย่อมเป็นอ านาจสูง สุด
ในแผ่นดินไม่มีอ านาจใดเหนือกว่าถ้ามีอ านาจอ่ืนใดมาจ ากัดอ านาจอธิปไตยอ านาจนั้นก็เป็นอ านาจอธิป- 
ไตยแทนที่โดยหลักท่ัวไปแล้วในประเทศในรัฐย่อมมีอ านาจหลายชนิดแต่ละอ านาจมีลักษณะไม่เหมือน 
กัน เช่น อ านาจของบุคคล อ านาจของกลุ่มบุคคล อ านาจของข้าราชการและอ านาจของหน่วยงานเป็น
ต้นอ านาจเหล่านี้ซึ่งมีระดับแห่งอ านาจไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้อธิปไตยทั้งสิ้น ในทางปฏิบัติจะไม่
ใช้อ านาจอธิปไตยที่ขัดต่อหลักศีลธรรมขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาทั้งๆ ที่อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจ
ที่เด็ดขาดในแผ่นดิน แต่หลักแห่งมนุษยธรรมนั้นก็ยังจะเป็นข้อจ ากัดการใช้อ านาจอธิปไตยในแผ่นดิน
ลักษณะเช่นนี้จะปรากฏอยู่ในประเทศประชาธิปไตย ส าหรับประเทศเผด็จการนั้นการใช้อ านาจอธิปไตย
เป็นไปอย่างรุนแรงโดยไม่ค านึงถึงหลักศีลธรรมและหลักมนุษยธรรม 

 3.3.2 เป็นการทั่วไป (Comprehensiveness) หมายความว่า อ านาจอธิปไตยนั้นมีอ านาจ
ครอบคลุมทั่วไปในรัฐอ านาจบังคับแห่งอ านาจอธิปไตยนั้นอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในรัฐไม่ว่าจะเป็นบุคคล 
ดินแดน องค์การ หรือกลุ่มคนอ านาจนี้ย่อมแผ่ขยายไปทั่วทุกหนทุกแห่งตลอดจนอาณาเขตของรัฐนั้นๆ
เพราะฉะนั้นบุคคลใดหรือหน่วยงานใดก็ตามหากละเมิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่อ านาจอธิปไตยได้ก าหนดขึ้น
แล้วต้องถูกลงโทษหรือรับผลใดๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้อ านาจอธิปไตยนั้นอาจจะมีข้อยกเว้นบางประ 
การเกี่ยวกับอ านาจทั่วไปของอธิปไตย เช่น อ านาจอธิปไตยจะไม่บังคับเข้าไปในหมู่หรือกลุ่มของผู้แทนรัฐ
ต่างประเทศที่มาประจ าในรัฐหนึ่งรัฐใดและแต่ละรัฐจะเรียกคืนเมื่อใดก็ได้ 
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  3.3.3 ถาวร (Permanence) หมายความว่า อ านาจอธิปไตยนี้จะต้องคงอยู่ในรัฐโดยไม่มีวันสลาย 
ถ้าอ านาจอธิปไตยสลายไป หรือ หมดไปก็เท่ากับว่ารัฐนั้นสลายไปด้วย ข้อที่น่าสังเกต คือ รัฐบาลอาจจะ
เปลี่ยนไป อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานของรัฐมีกาปฏิรูปแต่อ านาจอธิปไตยจะคงอยู่ในรัฐไม่
เปลี่ยนแปลง อิสรภาพของรัฐนั้นอยู่คู่กับอ านาจอธิปไตย ไม่มีรัฐใดที่สามารถเป็นเอกราชอยู่ได้โดยปราศจาก
อ านาจอธิปไตย เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่ารัฐเอกราชจะมีความมั่นคงถาวรแค่ไหนนั้น อยู่ที่ความสามารถที่จะ
รักษาอ านาจอธิปไตยไว้ได้  ข้อส าคัญคือถ้าจะเป็นเอกราชและเป็นรัฐโดยสมบูรณ์แล้วความมั่นคงถาวรแห่ง
อ านาจอธิปไตยภายในรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่สุด 

  3.3.4 การแบ่งแยกไม่ได้ (Indivisibility) อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจที่มองไม่เห็น แต่ทราบว่า
มีอยู่ในรัฐ ทั้งนี้เพราะว่าเหตุผลของอ านาจอธิปไตยนั้นมีอยู่ คือ ความเป็นเอกราชของรัฐนั้น  อ านาจอธิปไตย
นี้ไม่อาจที่จะแบ่งตัวออกไปได้ เพราะถ้าแบ่งออกไปแล้วจะท าให้รัฐเดิมสลายไป จะมีรัฐใหม่มาแทนที่ตามส่วน
ของการแบ่งอ านาจอธิปไตย จะเห็นได้ว่าประเทศเกาหลี อินเดีย ประเทศเหล่านี้เดิมมีอ านาจอธิปไตยเป็น
อันหนึ่งอันเดียว  แต่เมื่อแบ่งออกไปแล้ว  ก็ท าให้เกิดประเทศใหม่เพ่ิมขึ้น ประเทศเดิมสลายกลายเป็น เกาหลี
เหนือ เกาหลีใต้ อินเดีย ปากีสถาน  

  อ านาจอธิปไตยนี้ไม่อาจแบ่งตัวออกเป็นหลายส่วนดังกล่าวแล้วแต่อาจจะแบ่งการใช้อ านาจอธิปไตย
ได้หมายว่าในทุกประเทศรัฐบาลจะเป็นผู้ที่น าอ านาจอธิปไตยของประเทศไปใช้ให้บังเกิดผลและในการใช้
อ านาจอธิปไตยนั้นหน่วยงานรัฐบาลมีหลายหน่วย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่
ที่หน่วยต่างๆ ของรัฐจะแบ่งอ านาจอธิปไตยกันใช้ รัฐสภาจะใช้อ านาจอธิปไตยในทางการออกกฎหมาย 

คณะรัฐมนตรีจะใช้อ านาจอธิปไตยในการก าหนดนโยบายของประเทศ  บริหารประเทศ  ฝุายตุลาการก็ใช้ใน
การพิพากษาคดีต่างๆ ยิ่งกว่านั้นในประเทศที่เจริญแล้วอ านาจอธิปไตยได้มีการแบ่งการใช้ในหลายระดับ เช่น 

ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น เป็นต้น ระดับชาติก็คือ รัฐบาลกลาง ระดับท้องถิ่นก็ได้แก่ รัฐมลรัฐต่ า จากมลรัฐก็
ได้แก่เทศบาลหรือเมือง   
  สรุป ลักษณะของอ านาจอธิปไตยต้องมีความเด็ดขาด เพราะอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดในรัฐ 
ไม่มีอ านาจใดมาเหนือกว่าอ านาจอธิปไตย จึงต้องมีความเด็ดขาดไม่เกรงกลัวอ านาจใด อ านาจอธิปไตยต้องมี
ลักษณะเป็นการทั่วไปแผ่ขยายครอบคลุมทุกหนแห่งของรัฐ อ านาจอธิปไตยต้องมีลักษณะถาวรคู่กับรัฐ ถ้าไม่
มีรัฐก็จะไม่มีอ านาจอธิปไตยและลักษณะสุดท้ายของอ านาจอธิปไตยคือ การแบ่งแยกมิได้ ถ้าแบ่งแยก
หมายถึง มีรัฐใหม่เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 8 อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

(ที่มา:http://edunews.eduzones.com) 
 

3.4 ประเภทของอ านาจอธิปไตย 
  อานนท์ อาภาภิรม (2545: 40–42) ได้อธิบายประเภทของอ านาจอธิปไตยว่าอาจแยกอ านาจ
อธิปไตยในแง่ของการใช้ได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
  3.4.1. อ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย (Legal Sovereignty) อ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย คือ อ า 
นาจสูงสุดในการออกกฎหมายนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นอ านาจสูงสุดภายในรัฐซึ่งรัฐมีอ านาจที่จะ
ออกกฎหมายบังคับให้มีการปฏิบัติตามและองค์กรที่มีอ านาจดังกล่าวได้แก่ รัฐสภาและกฎหมายที่
ออกมาได้รับการรับรองว่ามีผลใช้บังคับโดยศาล จอห์น ออสติน (John Austin) ชาวอังกฤษได้อธิบาย
ว่าสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเป็นผู้มีอ านาจอธิปไตยตามกฎหมายเพราะเป็นองค์การเดียวที่มีอ านาจ
ออกกฎหมายได้เพราะกฎหมายที่ผ่านสภาแล้วจะไม่มีองค์การอ่ืนใดบอกเลิกล้มล่างได้ ฉะนั้นอ านาจ
อธิปไตยทางกฎหมายจึงเป็นเรื่องของรัฐสภา 

  3.4.2 อ านาจอธิปไตยทางการเมือง (Political Sovereignty) อ านาจอธิปไตยทางการเมือง 
หมายความว่าอ านาจอธิปไตยโดยทางการเมืองเป็นความคิดเห็นของประชาชนที่ออกเสียงเลือก ตั้งฉะนั้น
ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงถือว่าอ านาจอธิปไตยทางการเมืองมีความส าคัญมาก 
เพราะเป็นการแสดงออกที่อ านาจอธิปไตยทางการเมืองของประชาชนนั่นคือการไปใช้สิทธิออก เสียง
เลือกตั้ง เพ่ือเลือกผู้แทนของตนไปใช้อ านาจอธิปไตยทางกฎหมายโดยผ่านทางรัฐสภาและผู้แทนราษฎรนี้
ได้รวมกันขึ้นเป็นสภานิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่ในการออกกฎหมายใช้บังคับภายในประเทศได้เป็นการ
ทั่วไป อนึ่ง มีผู้เห็นว่าอ านาจอธิปไตยทางการเมืองอยู่เหนืออ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย ทั้งนี้เพราะ
อ านาจอธิปไตยทางการเมืองจะเป็นตัวก าหนดบุคคลผู้ใช้อ านาจอธิปไตยทางกฎหมายโดยกระบวนการ
ของการเลือกตั้ง 
  3.4.3 อ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง (De Facto Sovereignty) ในกรณีที่เกิดการปฏิวัติ 
(Revolution) หรือรัฐประหาร (coup d’ etat) ขึ้นภายในรัฐ จะเห็นได้ว่าอ านาจการปกครองของรัฐ
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จะเกิดมีซ้อนขึ้นมา กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยจะตกอยู่กับทั้งฝุายรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายกับคณะ
ปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารอีกคณะหนึ่ง เมื่อเกิดการช่วงชิงอ านาจกันข้ึนท าให้เกิดรัฐบาลที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย (de Jure government) ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาอธิปไตยตามกฎหมาย ส่วนคณะบุคคลที่ท าการ
ปฏิวัติหรือรัฐประหารก็พยายามจัดตั้งอ านาจเพื่อปกครองรัฐต่อไปซึ่งบุคคลคณะนี้จะมีอ านาจอธิปไตย
ตามข้อเท็จจริง (de facto government) ถ้าคณะที่ยึดอ านาจการปกครองมาจากคณะรัฐบาลที่ถูก 
ต้องตามกฎหมายสามารถประสบชัยชนะคือสามารถยึดอ านาจด้วยการปฏิวัติหรือรัฐประหารรวมทั้ง
นานาประเทศให้การรับรอง (Recognition) ต่อรัฐบาลของคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประการมีผลท าให้
รัฐบาลตามข้อเท็จจริงกลายเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นรัฐบาลที่มีอ านาจอธิปไตยตาม
กฎหมายขึ้นมาแทนอ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง 

 ฉะนั้น จึงอาจสรุปลักษณะของการเกิดอ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริงได้ดังต่อไปนี้ คือ 

   3.4.3.1 ได้เกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารเกิดข้ึน 

   3.4.3.2 คณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารสามารถล้มล้างอ านาจอธิปไตยตามกฎ 
หมาย 

3.4.3.3 สามารถรักษาความสงบในประเทศไว้ได้ 
   3.4.3.4 ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ความเคารพเชื่อฟังต่อคณะผู้ปกครอง
ใหม ่

   3.4.3.5 นานาประเทศให้การรับรองคณะรัฐบาลชุดใหม่ 
  3.4.4. อ านาจอธิปไตยตามนิตินัย (De jure Sovereignty) อ านาจอธิปไตยตามนิตินัย ได้แก่ 
อ านาจอธิปไตยซึ่งรัฐบาลโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศรัฐบาลที่ชอบด้วย
กฎหมายได้แก่รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาตามกระบวนการทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือเป็น
รัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภาซึ่งประชาชนเลือกขึ้นมา หมายว่าเป็นรัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

  3.4.5. อ านาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) อ านาจอธิปไตยภายนอก ได้ 
แก่ ความเป็นอิสระ เสรีของรัฐที่จะด ารงอยู่ได้โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซงจากรัฐอ่ืน หมาย 
ความว่ารัฐนั้นมีอ านาจอธิปไตยในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐอื่น เช่น สามารถท า
ข้อตกลง ท าสนธิสัญญาให้สัตยาบัน รวมทั้งการประกาศและยุติสงครามกล่าวโดยสรุปได้ว่า อ านาจอธิปไตย
ภายนอกคือ ความเป็นเอกราชของรัฐนั้นเอง 
  สรุป ประเภทของอ านาจอธิปไตย มี 5 ประเภท ได้แก่ อ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย ซึ่งคืออ านาจ
สูงสุดในการออกกฎหมาย อ านาจอธิปไตยทางการเมืองเป็นการแสดงออกถึงอ านาจอธิปไตยทางการเมือง
โดยการออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริงเมื่อมีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 
อ านาจอธิปไตยที่ถูกกฎหมายจะอยู่ที่รัฐบาลเดิมแต่อ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริงจะเป็นคณะปฏิวัติหรือ
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รัฐประหาร อ านาจอธิปไตยตามนิตินัยผู้ใช้คือรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมาย และอ านาจอธิปไตยภายนอก 
หมายถึง รัฐมีอ านาจอธิปไตยในการด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศในฐานะรัฐเอกราช 

 

 3.5 เจ้าของอ านาจอธิปไตย 
อ านาจอธิปไตยเป็นของใคร ค าถามนี้มีความส าคัญยิ่ง เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์.(2516 : 140-

149) อธิบายว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งในทฤษฎีรัฐศาสตร์ก็คือปัญหาเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของอธิป- 
ไตยของรัฐเนื่องด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของจ าเป็นสิ่งสูงสุดเหนือบุคคลที่ประกอบเป็นรัฐจึงมีปัญหา
เกิดข้ึนว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดจะเป็นผู้ที่แสดงเจตนารมณ์ของรัฐและใช้อ านาจปกครองในนามของ
รัฐหรืออีกนัยหนึ่งใครเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยในปัญหานี้ได้มีนักปราชญ์ได้ให้ค าตอบที่ส าคัญๆ 
แตกต่างกันดังนี้ 
  3.5.1 กษัตริย์เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย แต่เดิมอ านาจอธิปไตยนี้มีผู้คิดว่าเป็นของกษัตริย์
ไม่ใช่ของรัฐในศตวรรษท่ี 16 นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์หลายท่านได้พยายามชี้ให้เห็นว่าอ านาจอธิปไตย
คืออ านาจของพระมหากษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์เป็นผู้สถาปนาเอกราชให้แก่รัฐและเป็นผู้ที่มีอ านาจ
สูงสุดในรัฐพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอธิปัตย์อย่างที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตรัสว่าฉันเป็นรัฐทฤษฎีนี้ถือว่า
กษัตริย์เป็นที่มาของกฎหมายและอ านาจทั้งหมดกษัตริย์เป็นผู้ที่ท าอะไรไม่ผิดราษฎรทุกคนจะต้องเชื่อ
ฟังกษัตริย์ทฤษฎีได้ถูกท าลายโดยการปฏิวัติซึ่งก่อให้เกิดประชาธิปไตยแผนใหม่ขึ้นแต่พระมหากษัตริย์
ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์อธิปัตย์ทั้งๆ ที่ไม่ทรงมีพระราชอ านาจเลยตัวอย่างคือในประเทศอังกฤษ
พระมหากษัตริย์กลับทรงมีฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional monar- 

ahy) หรือพระมหากษัตริย์ของรัฐสภา (Parliamentary  monarahy)   

  3.5.2 ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ทฤษฎีที่ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้มีผู้
คิดขึ้นขึ้นตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปรัชญาของพวกสโตอิคส์ (Stoiss) ในเรื่องที่
เกี่ยวกับกฎธรรมชาติและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ชิเซโร่ ได้กล่าวว่าอ านาจสูงสุดในรัฐๆ หนึ่งตกอยู่แก่
ประชาชนทั้งหมดของรัฐถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้จะมีคนเชื่ออยู่มากในสมัยโรมันก็ตามแต่ว่าไปขัดกับหลักการที่
ส าคัญอันหนึ่งที่ว่าเจตนารมณ์จักรพรรดิ์คืออ านาจแห่งกฎหมายในตอนนั้นได้มอบอ านาจสูงสุดบนพ้ืนผิว
พิภพให้แก่คนๆ หนึ่งคือ สันตะปาปา หรือ จักรพรรดิ ซึ่งท าให้เกิดทฤษฎีเทวสิทธิ์ขึ้นทฤษฎีนี้ได้มีส่วนสนับ 
สนุนอ านาจอธิปไตยของกษัตริย์ในรัฐ ในสมัยนี้พวกที่ต่อต้านกษัตริย์ได้ฟ้ืนฟูเอาทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชนขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 16 และ 17 พวกนี้ได้โจมตีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และ
สนับสนุนให้มีการยอมรับว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยมีรากฐานอยู่บนกฎธรรมชาติและสัญญา
ประชาคมในประเทศอังกฤษล็อคได้น าเอาทฤษฎีนี้ออกเผยแพร่เพ่ือสนับสนุนขบวนการปฏิวัติในศตวรรษที่
16 เหตุผลส าคัญที่เกิดมีการน าเอาทฤษฎีนี้มาใช้ก็คือต้อง การล้มล้างกษัตริย์ ดังจะสังเกตเห็นได้จาก
ความเห็นของรูสโซ และเจฟ-เฟอร์สัน ซึ่งมีอิทธิพลในการปฏิวัติฝรั่งเศสและอเมริกา ตั้งแต่นั้นมาทฤษฎีนี้
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ได้ถือว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty) นั้นเป็นรากฐานของการปกครองระ 
บอบประชาธิปไตย 

  อย่างไรก็ดีได้มีผู้วิจารณ์ทฤษฎีนี้ไปในทางที่ไม่ดีอยู่มาก เป็นต้นว่าบางท่านวิจารณ์ว่าปวงชนคือ
ประชาชนทั้งหมดนั้นไม่อาจจะใช้อ านาจอธิปไตยได้ มติมหาชนที่ไม่มีการแสดงออกที่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะ
มีอิทธิพลสักเท่าใดก็ไม่ใช่เป็นการแสดงออกของอ านาจอธิปไตยอ านาจอธิปไตยนั้น  จะมีผู้ใช้ถูกต้องก็
ต่อเมื่อกฎหมายได้ก าหนดวิธีการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐโดยบุคคลที่รัฐเห็นว่าเหมาะสมที่จะ
แสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ของรัฐได้ ในความหมายเช่นนี้อ านาจอธิปไตยของปวงชน มีความหมายเพียง 
แต่เป็นอธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายความว่าเจตนารมณ์ทั่วไป (General Will) ซึ่งมีอิทธิพลเหนือ
การกระท าของรัฐหรือความยินยอมทั่วไป (General Consent) ที่จะอยู่ภายใต้ปกครองของรัฐและอยู่
ภายใต้กฎหมายอ านาจอธิปไตยของประชาชน ก็อาจจะมีความหมายว่าเป็นอ านาจที่ส าคัญของ
พลเมืองทั้งประเทศและถ้าหากมีความจ าเป็นหรือเมื่อเขาทราบว่ารัฐไม่ได้ปกครองประเทศด้วยความ
ยุติธรรมปวงชนเหล่านี้ก็ย่อมมีอ านาจที่จะท าลายรัฐโดยการปฏิวัติและก่อตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ในรูปที่
เขาพอใจอย่างไรก็ตามอิทธิพลของมหาชนหรืออ านาจที่จะปฏิวัติไม่มีสภาพเป็นอธิปไตย 

  แต่ถ้าหากว่าแนวคิดในเรื่องอ านาจอธิปไตยของปวงชนนี้ มีความหมายแต่เพียงค าว่าอ านาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งในเรื่องนี้ทฤษฎีจะใช้ได้ก็แต่เฉพาะ
ในรัฐที่ใช้สิทธิในการออกเสียงแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปและประชาชนพร้อมที่จะเอาความ
รับผิดชอบมาไว้และแสดงออกในการออกเสียงเลือกตั้งหรือผ่านทางผู้แทนราษฎรของเขาโดยการเลือก
ผู้แทนราษฎรเพ่ือเสนอนโยบายของตน หรือในบางครั้งแสดงเจตนารมณ์ของตนโดยการออกเสียง
ประชามติ (Referendum) ผู้ออกเสียงก็มีส่วนในการใช้อ านาจอธิปไตยตามกฎหมายปรากฏว่าพล 
เมืองในรัฐประชาธิปไตยไม่เกิน 1 ใน 5 ที่มีสิทธิออกเสียง โดยเหตุนี้อ านาจอธิปไตยของปวงชนจึงจะ
หมายถึงอ านาจอธิปไตยของจ านวนพลเมืองจ านวนหนึ่งซึ่งอาจเป็นส่วนน้อยของรัฐก็ได้ 
  3.5.3 อ านาจบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย แนวคิดนี้เกิดจากหลังจาก
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนได้รับความส าเร็จและล้มล้างอ านาจกษัตริย์และสร้างรัฐบาลประชาธิป- 
ไตยขึ้นแล้ว ได้มีความพยายามที่จะหาพ้ืนฐานทางกฎหมายและความแน่นอนยิ่งขึ้นของอ านาจ
อธิปไตย นักนิติศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 ได้เห็นพ้องต้องกันว่าอ านาจอธิปไตยนั้น เป็นของบุคคลกลุ่ม
หนึ่งซึ่งเป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูญของรัฐหรือกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกว่า
อ านาจบัญญัติรัฐธรรมนูญ (Constituent  Power) ทฤษฎีนี้ให้เหตุผลดังนี้ คือ กฎหมายสูงสุดในรัฐๆ หนึ่ง
ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางหลักการเกี่ยวกับการปกครองประเทศ ก าหนดรูปแบบ
ของรัฐบาล วางบทบัญญัติถึงอ านาจของรัฐบัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง โดยเหตุนี้
รัฐบาลจึงมีอ านาจแต่อ านาจนี้เป็นอ านาจที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้และถูกจ ากัดโดยรัฐธรรมนูญจึงมีการ
เชื่อว่ารัฐมีอ านาจน้อยกว่าผู้เขียนหรือผู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ผู้ใดมีอ านาจเขียนรัฐ 
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ธรรมนูญก็เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์โดยตรงของรัฐเพราะฉะนั้นจึงลักษณะเป็นผู้มีอ านาจสุดใน
บางรัฐ รัฐสภาเป็นผู้มีอ านาจเขียนและแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางรัฐก็มีองค์การพิเศษในการเขียนและแก้
รัฐธรรมนูญ 

  3.5.4 องค์การนิติบัญญัติเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยทฤษฎีนี้เชื่อว่าอ านาจอธิปไตยนั้นเป็น
ขององค์การนิติบัญญัติ ซึ่งได้กระท าหน้าที่ของตนภายในขอบเขตแห่งกฎหมายและโดยวิธีการที่ก า 
หนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆ ของรัฐเมื่อเราทราบว่าเจตนารมณ์ของรัฐนั้นมีอ านาจสูงสุด 
ทฤษฎีนี้จึงเชื่อว่าเมื่อองค์การนิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมาย องค์การนิติบัญญัติก็เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตย
องค์การเหล่านี้อาจจะรวมถึงรัฐสภา สภาท้องถิ่น ศาลยุติธรรม (ค าพิพากษาของศาล) ค าสั่งของราชการฝุาย
ปกครองผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเมื่อใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้งและในการออก
เสียงประชามติรวมทั้งองค์การพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมีส่วนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ   
  ทฤษฎีนี้เห็นว่ารัฐเป็นหน่วยๆ หนึ่ง และรัฐบาลก็เป็นหน่วยๆ หนึ่งอ านาจอธิปไตยที่อยู่ในรัฐและ
รัฐบาลเป็นผู้ใช้ อ านาจอธิปไตยเป็นหน่วยๆ หนึ่ง แต่การใช้อ านาจอธิปไตยนั้นอาจจะถูกแยกไปให้องค์การ
ต่างๆ ของรัฐ องค์การเหล่านี้ต่างก็ใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐเท่าที่ถูกแยกมาให้องค์การเหล่านี้บางองค์การ
ได้รับส่วนแบ่งมากบางองค์การได้รับส่วนแบ่งน้อยองค์การเหล่านี้จะใช้อ านาจอธิปไตยตามที่ได้รับแบ่ง
มาโดยวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐก าหนดไว้ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าองค์การนิติบัญญัติได้รับส่วน
แบ่งอ านาจอธิปไตยมากกว่าองค์การอ่ืนและโดยสภาพของอ านาจที่ได้รับมอบหมายมาให้นั้นท าให้
องค์การนิติบัญญัติเป็นผู้มีอ านาจมากกว่าองค์การอ่ืนๆ ทฤษฎีนี้จึงยอมรับว่าองค์การนิติบัญญัติเป็น
ผู้ใช้อ านาจอธิปไตยด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายที่องค์การนิติบัญญัติออกย่อมมีลักษณะเป็นการทั่วไปซึ่ง
องค์การอื่นๆ จะต้องปฏิบัติตาม 

  สรุป ค าตอบว่าใครเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยมีหลายทฤษฎี เริ่มตั้งแต่กษัตริย์เป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย ทฤษฎีนี้เห็นว่ากษัตริย์เป็นที่มาของกฎหมายและอ านาจทั้งหมดในรัฐทฤษฎีประชา 
ชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ทฤษฎีนี้เชื่อว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นที่มาของระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย ทฤษฎีอ านาจบัญญัติกฎหมายเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย หมายถึง ผู้
ที่เขียนหรือผู้บัญญัติรัฐธรรมนูญคือผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยและทฤษฎีสุดท้าย คือ ทฤษฎีองค์การ
นิติบัญญัติเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยทฤษฎีนี้เชื่อว่าองค์การนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย 

 

3.6 การแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยของประชาชน 
  เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2516: 149–154) ได้อธิบายว่าในประเทศที่เจริญแล้วประชาชนจะ
แสดงออกซ่ึงอ านาจอธิปไตยในกรณีที่ถูกกฎหมายได้ ดังนี้ 
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  3.6.1 การออกเสียงเลือกตั้ง (Election) ตามทฤษฎีแล้ว การเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ดีอันหนึ่ง 
ในการที่ปวงชนจะแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย เพราะการเลือกตั้งย่อมจะเป็นการ
ชี้แจงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทั่วไป (General Will) ของประชาชนชัดแจ้งว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ
อะไร ซึ่งย่อมถือได้ว่าปวงชนได้ใช้อ านาจของตัวแล้วในการตัดสินขั้นสุดท้ายว่าจะให้ประเทศด าเนินไป
ในลักษณะไหน ด้วยวิธีการเช่นไร 

  3.6.2 การออกเสียงประชามติ (Referendum) วิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาชนได้
มีโอกาสแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของตน แต่โดยปกติหรือเท่าที่มีปฏิบัติกันอยู่นั้น มักจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ คือถ้ามีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตอนหนึ่งตอนใดเกิด 
ขึ้นก็จ าเป็นต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติเสียก่อนจึงจะมีผลใช้ได้รัฐธรรมนูญในหลายประเทศ 

เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐ  ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ ได้บัญญัติไว้ว่าให้ปวงชนออกเสียงประชามติ
เพ่ือรับรองหรือไม่รับรองในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในสวิสเซอร์แลนด์นั้นในรัฐ 
ธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่า ปวงชน 30,000 คน มีสิทธิยื่นค าร้องให้รัฐบาลน าร่างกฎหมายเสนอต่อปวง
ชนเพ่ือลงเสียงประชามติได้ คือหมายความว่ากฎหมายที่สภาได้ร่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นถ้าประ 
ชาชนออกเสียงประชามติแล้วว่าไม่เอาก็เป็นอันใช้ไม่ได้ต้องเลิกล้มไปการออกเสียงประชามติเช่น นี้จะ
ใช้ได้ผลดีก็แต่ในประเทศที่ประชาชนมีการศึกษาดีและมีความสนใจการเมืองเพียงพอข้อที่น่าสัง เกตก็
คือการออกเสียงประชามติเช่นนี้ หรือที่ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Referendum มีความหมายต่างกับค าว่า
มติมหาชนหรือ Public Opinion เพราะมติมหาชนแสดงออกมาในรูปที่ไม่ใช่เป็นการออกเสียงแต่เพียง
ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที่แสดงความพอใจหรือไม่พอใจของประชาชนทั่วไปจริงๆ มากกว่า 
  3.6.3 ประชาชนมีมติเสนอร่างกฎหมาย (Initiative) การที่ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎ 
หมายเพ่ือออกมาบังคับใช้ตนเองเช่นนี้ เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งถือได้ว่า ปวงชนได้แสดงออกซึ่งอ านาจ
อธิปไตยของตน เพราะประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงออก ซึ่งเจตนารมณ์หรือความต้องการของ
ตนเองแล้ว วิธีการนี้เท่าที่มีปฏิบัติอยู่นั้นจะกระท าได้โดยประชาชนจ านวนหนึ่งเท่าที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอชื่อพร้อมกับกฎหมายที่ร่างขึ้นไปให้สภาลงมติว่าจะเอาหรือไม่เอาหรือไม่ก็กลับ 
มาให้ประชาชนทั่วประเทศออกเสียงกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะรับร่างกฎหมายนั้นหรือไม่รับการใช้สิทธิ
เช่นนี้จะได้ผลหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ของประชาชนและความกระตือรือร้นในทางการเมือง
ของประชาชน เช่นเดียวกับวิธีการลงคะแนนเสียงประชามติเหมือนกัน 

  3.6.4 วิธีการให้ประชาชนตัดสินปัญหาส าคัญๆ หรือประชาพินิจ (Plebiscite) วิธีการนี้
เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงออกว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองจริงหรือประชาชนเป็นเจ้าของอ า  
นาจ อธิปไตยที่แท้จริง เพราะขณะใดก็ตามถ้ารัฐไม่สามารถตัดสินปัญหาที่จะมีการกระทบกระเทือน
ประชาชนได้อย่างรุนแรงและโดยตรงแล้วรัฐก็น าเอาปัญหานั้นๆ มาให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะท า
อย่างไร โดยวิธีการปฏิบัติแล้วก็คือให้ประชาชนตอบรับ (Yes) หรือปฏิเสธ (No) นั่นเอง 



49 

  3.6.5 วิธีการให้ประชาชนเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ส าคัญได้ (Recall) วิธีนี้เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่อาจจะพูดได้ว่าประชาชนได้มีโอกาสแสดงเจตนารมณ์ของตนโดยเฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญต่างๆ 
ที่ส าคัญๆ ทางการปกครองซึ่งได้ปฏิบัติกันอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาวิธีการเช่นนี้มีอยู่ว่า
ประชาชนมีสิทธิที่จะออกเสียงถอดถอนเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งได้มาโดยการเลือกตั้งไม่ใช่การ
แต่งตั้งได้ทุกโอกาสถ้าประชาชนไม่พอใจและรวมทั้งเมื่อถอดถอนแล้วก็เลือกตั้งใหม่ด้วยวิธีการนี้จะ
เห็นว่าท าให้ประชาชนได้มีส่วนใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งฝุายบริหารตุลาการและนิติ
บัญญัติได้อย่างดียิ่งแต่ใช้ได้ผลในแนวแคบๆ เท่านั้นถ้าจะใช้กับทั่วประเทศคงไม่ได้ผลเพราะต้องพบ
กับอุปสรรคหลายประการด้วยกัน 

  สรุป การแสดงออกซ่ึงอ านาจอธิปไตยของประชาชนนั้นประชาชนสามารถแสดงออกโดยการ
ไปออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนของตนเข้าไปปกครองประเทศ การออกเสียงประชามติเป็นการแสดงออก
ซึ่งเจตนารมณ์ของประชาชนปกติมักใช้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนสามารถเสนอร่างกฎหมาย 
ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดประชาพินิจหรือวิธีการให้ประชาชนตัดสินปัญหาส าคัญๆ เมื่อรัฐ  
บาลไม่สามารถตัดสินปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนรุนแรงรัฐบาลจะน าปัญหานั้นมาถาม
ประชาชนว่าจะตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธและวิธีการให้ประชาชนเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญได้ 
 

3.7 ขอบเขตของอ านาจอธิปไตย 
  เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์(2516: 159–164)ได้อธิบายขอบเขตของอ านาจอธิปไตยไว้ดังนี้ขอบ 
เขตของอ านาจอธิปไตยในทางทฤษฎีนั้นถึงแม้ว่านักรัฐศาสตร์ทั้งหลายจะเห็นตรงกันว่าอ านาจอธิป - 
ไตยเป็นอ านาจสูงสุดเด็ดขาดและไม่มีข้อจ ากัดก็จริงแต่ในทางปฏิบัติแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่อาจจะ
กล่าวได้ว่านอกจากในกรณีที่เป็นเรื่องพ้นวิสัยและเกิดวิกฤติการณ์ในทางการเมืองในช่วงขณะหนึ่งแล้ว 
(เช่น การปฏิวัติ) อ านาจอธิปไตยยังถูกจ ากัดโดยวิธีอย่างอ่ืนๆ อีกด้วย ดังนี้ 
  7.1 การจ ากัดโดยขนบประเพณีและศีลธรรม การใช้อ านาจอธิปไตยโดยองค์อธิปัตย์ ต้องอยู่
ในขอบเขตแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้สึกในทางจริยธรรมหรือความยุติธรรมของมนุษย์
อยู่เสมอจึงจะได้ผลส าเร็จในการปกครองโดยสมบูรณ์องค์อธิปัตย์ที่เข้มแข็งในทางเผด็จการมากที่สุดก็
ยังจะประสบกับความยุ่งยากถ้าหากเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวกับศรัทธาทางศาสนาหรือแทรกแซงเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชน เพราะท้ังศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชน
นั้นเปรียบเหมือนกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพย าเกรงอยู่ตลอดเวลาใครจะไป
คัดค้านหรือท าลายโดยปัจจุบันทันด่วนย่อมกระทบกระเทือนต่อจิตใจของชนกลุ่มใหญ่ทุกครั้งไม่มากก็
น้อย 
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ภาพที่ 9 อ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย 

(ท่ีมา : https://www.google.co.th) 
 

  3.7.2 การจ ากัดโดยกฎรัฐธรรมนูญ ความคิดที่ว่าอ านาจอธิปไตยได้ถูกจ ากัดโดยกฎหมาย
รัฐธรรมนูญนั้นมีที่มาว่าย่อมมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงสุดประจ าประเทศคือรัฐธรรมนูญ การ
ด าเนินการปกครองประเทศทุกๆ อย่างย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ยิ่งกว่านั้นกฎหมาย
ทุกๆ ฉบับที่เราถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐจ าเป็นต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอยู่
เสมอเพราะฉะนั้นความเชื่อที่รัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนหรือเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทน
ประชาชนกับกฎหมายซึ่งเป็นการแสดงออกแห่งอ านาจอธิปไตยนั้นย่อมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐอยู่
ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการใช้อ านาจอธิปไตยจึงต้องถูกจ ากัดโดยเหตุดังกล่าว 

  3.7.3 การจ ากัดสนธิโดยสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อจ ากัดโดยสนธิสัญญาหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศหมายถึง เป็นข้อจ ากัดของอธิปไตยภายในรัฐเช่นเดียวกับอธิปไตยภายนอก
รัฐก็อาจถูกจ ากัดได้หลายอย่าง เป็นต้นว่าถูกจ ากัดโดยประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันระหว่างประเทศ
อ านาจอธิปไตยของรัฐนั้นควรจะหมายแต่เพียงว่าเป็นอ านาจสูงสุดเหนือประชาชนภายในรัฐมากกว่า 
ส าหรับด้านภายนอกนั้นรัฐมีความเป็นเอกราชอยู่ระดับหนึ่งที่สมควรโดยต้องรับพันธกรณีตาม
กฎหมายระหว่างประเทศเป็นข้อจ ากัดไม่ได้มีอ านาจเต็มที่ที่จะอะไรได้ตามอ าเภอใจ 

  สรุป ขอบเขตของอ านาจอธิปไตย มี 3 ลักษณะได้แก่ การจ ากัดโดยขนบธรรมเนียมประเพณี
และศีลธรรม เพราะขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรมเปรียบเหมือนกฎธรรมชาติที่ทุกคนต้อง
เคารพการใช้อ านาจอธิปไตย จึงต้องระมัดระวังมิให้ไปกระทบกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีล  
ธรรม การจ ากัดโดยกฎรัฐธรรมนูญ เพราะการด าเนินการปกครองประเทศต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตยจึงถูกจ ากัดโดยกฎรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติและการจ ากัดโดยสนธิสัญญา
หรือกฎหมายระหว่างประเทศ แม้ว่าจะเป็นรัฐเอกราชแต่ไม่ได้หมายความว่าจะท าอะไรตามใจได้ 
เพราะการด าเนินการระหว่างประเทศยังมีการจ ากัดอ านาจอธิปไตยของรัฐโดยสนธิสัญญาหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศ 



51 

3.8 บทสรุป 
อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศวิวัฒนาการของแนวคิดอ านาจอธิปไตย

มีมาตั้งแต่ยุคกรีก อริสโตเติล เขียนไว้ว่ารัฐหนึ่งจะต้องมีอ านาจสูงสุดนักกฎหมายโรมันและนักปราชญ์ใน
สมัยกลางได้กล่าวว่ารัฐหนึ่งจะต้องมีอ านาจสมบูรณ์แต่แนวความคิดอ านาจอธิปไตยมาชัดเจนเมื่อถึงยุค
รัฐชาติในศตวรรษที่ 16 จัง โบแดง เป็นนักรัฐศาสตร์คนแรกที่นิยามอธิปไตยไว้ว่า คืออ านาจสูงสุดเหนือ
ประชาชนและพลเมืองโดยไม่จ ากัดโดยกฎหมาย 

  อ านาจอธิปไตยมีลักษณะส าคัญคือมีความเด็ดขาดเป็นการทั่วไปถาวรและแบ่งแยกไม่ได้ หมาย 
ความว่า อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดในรัฐเป็นอ านาจสมบูรณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครอบคลุมทั่วไปในรัฐ
อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นบุคคล กลุ่มคน องค์การหรือดินแดน อ านาจอธิปไตยมีความคงทนถาวร
ถ้าเสื่อมสลายหรือหมดไปเท่ากับหมดความเป็นรัฐไปด้วยและไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะการแบ่งแยก
อ านาจอธิปไตยคือการแยกรัฐหรือแยกประเทศ 

  อ านาจอธิปไตยมี 5 ประเภท ได้แก่ อ านาจอธิปไตยทางกฎหมายอ านาจอธิปไตยทางการ เมือง
อ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง อ านาจอธิปไตยตามนิตินัยและอ านาจอธิปไตยภายนอกกล่าวคือ อ านาจ
อธิปไตยทางกฎหมายหมายถึงรัฐมีอ านาจออกกฎหมายอ านาจอธิปไตยทางการเมืองหมายถึงประชาชน
สามารถแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยทางการเมืองโดยการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งอ านาจอธิปไตยตาม
ข้อเท็จจริงนั้นหมายความว่ากรณีเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารจะมีรัฐบาลที่ถูก  ต้องตามกฎหมาย 
(รัฐบาลก่อนปฏิวัติ)กับคณะบุคคลที่ท าการปฏิวัติหรือรัฐประหารคณะบุคคลนี้จะมีอ านาจอธิปไตยตาม
ข้อเท็จจริง อ านาจอธิปไตยตามนิตินัยได้แก่ อ านาจอธิปไตยซึ่งรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ใช้ในการ
ปกครองประเทศและอ านาจอธิปไตยภายนอกหมายถึงรัฐมีอิสระในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ประเทศกับรัฐอ่ืน 

  ตามทฤษฎีผู้ที่จะเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย คือ กษัตริย์ ประชาชน อ านาจบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

และองค์การนิติบัญญัติ อธิบายได้ว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของอธิปไตยเพราะอ านาจอธิปไตยคืออ านาจของพระ 
มหากษัตริย์เป็นผู้สถาปนาเอกราชให้แก่รัฐและเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐ กษัตริย์เป็นที่มาของกฎหมายและ
อ านาจทั้งหมด กษัตริย์คือองค์อธิปัตย์กรณีประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยนั้น ถ้ารัฐบาลไม่ได้
ปกครองประเทศอย่างยุติธรรมประชาชนมีอ านาจที่จะท าลายหรือยกเลิกรัฐและก่อตั้งรัฐขึ้นมาใหม่ใน
รูปแบบที่ประชาชนพอใจอ านาจบัญญัติเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยหมายถึงผู้ใดมีอ านาจเขียนรัฐธรรมนูญผู้
นั้นเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด สุดท้าย คือ องค์กรนิติบัญญัติ เช่น รัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมายซึ่งกฎหมายมี
ลักษณะทั่วไปที่องค์กรอ่ืนๆ ต้องปฏิบัติตาม   
  อนึ่งข้อที่ควรพิจารณาคือถ้าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยประชาชนสามารถแสดงออกซึ่ง
อ านาจอธิปไตยได้หลายวิธีการ ได้แก่ การออกเสียงเลือกตั้ง (Election), การออกเสียงประชามติ (Refere-

ndum) , ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย (Intiative), การให้ประชาชนตัดสินปัญหาส าคัญหรือประ 
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ชาพินิจ (Plebiscite) และการให้ประชาชนเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ที่ส าคัญได้ (Recall) 

 แม้ว่าอ านาจอธิปไตยจะเป็นอ านาจเด็ดขาดสูงสุดในรัฐแต่ในทางปฏิบัติอ านาจอธิปไตยสา 
มารถถูกจ ากัดโดยปัจจัยอ่ืนได้คือการจ ากัดโดยขนบประเพณีและศีลธรรมการจ ากัดโดยกฎหมายรัฐ 
ธรรมนูญและการจ ากัดโดยสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ 

  ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า การศึกษารายละเอียดของอ านาจอธิปไตยซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดของความเป็นรัฐนั้นจะท าให้ผู้ศึกษาเริ่มเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนโดย
มีอ านาจอธิปไตยเป็นจุดศูนย์กลางของความสัมพันธ์  

 

ค าถามท้ายบท 
  1. จงอธิบายว่า ท าไมอ านาจอธิปไตยจึงเป็นอ านาจที่ส าคัญที่สุดของทุกรัฐ 

  2. จงอธิบายลักษณะที่ส าคัญของอ านาจอธิปไตย พร้อมยกตัวอย่างตามที่ท่านเข้าใจ 

  3. อ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง หมายความว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

  4.  “อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทย” นักศึกษาจะอธิบายค ากล่าวนี้ให้ประชาชน
เข้าใจได้อย่างไร 
  5. ถ้าการออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์
ขายเสียงจะส่งผลอย่างไรกับอ านาจอธิปไตยของรัฐนั้น 

  6. ประเทศไทยให้ประชาชนเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญได้หรือไม่อย่างไร 

  7. นักศึกษาได้ใช้อ านาจอธิปไตยที่มีอยู่อย่างไรบ้าง ในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 

  8. อ านาจอธิปไตยต้องมีลักษณะใดประกอบบ้าง แต่ละข้อมีความหมายอย่างไร 

  9. ลักษณะของอ านาจอธิปไตยในข้อใดส าคัญที่สุดและเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ 
  10. ประชาชนสามารถแสดงออกซ่ึงอ านาจอธิปไตย อย่างไรได้บ้าง 
  11. เพราะเหตุใด อ านาจอธิปไตยจึงมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของรัฐ 

  12. ขอบเขตของอ านาจอธิปไตย มีหรือไม่อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

แนวความคิดทางการเมือง 
 

1. เนื้อหาประจ าบทที่ 4 แนวความคิดทางการเมือง 
1. แนวความคิดทางการเมืองในยุคกรีก 

2. แนวความคิดทางการเมืองในยุคโรมัน 

3. แนวความคิดทางการเมืองในยุคกลาง 
4. แนวความคิดทางการเมืองในยุคฟ้ืนฟู 

5. แนวความคิดทางการเมืองในยุคสมัยใหม่ 

6. แนวความคิดทางการเมืองในยุคแห่งความรุ่งโรจน์ 
7. ปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถ 
 1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของแนวความคิดทางการเมืองได้ 
 2.  นักศึกษาสามารถอธิบายและแยกสาระส าคัญแนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองในแต่ล่ะยุคได้ 
 3.  นักศึกษาสามารถอธิบายและเข้าใจประวัติความเป็นมาของปรัชญาการเมืองได้ 
 4.  นักศึกษาสามารถอธิบายและสรุปเกี่ยวกับแนวความคิดปรัชญาการเมืองในแต่ละยุคสมัยได้ 
 5.  นักศึกษาสามารถอธิบายและเปรียบเทียบความส าคัญแนวความคิดของนักปรัชญาในแต่ล่ะ
ยุคมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันได้ 
    6.  นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์แนวความคิดของนักปรัชญาการเมืองท่านใดที่เป็น
อุดมคติของนักศึกษาน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 4 

1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

  1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์  
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2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2.2 ศึกษาจาก PowerPoint และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ 

   2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

   2.4 ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพ่ิมเติม 

           2.5 แบ่งกลุ่มอภิปรายและท าใบงานเรื่อง แนวความคิดของนักปรัชญาที่มีต่อการเมืองในแต่
ล่ะยุค  
   2.6 ท าค าถามท้ายบทที่ 4 

 

4.  สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนหลักรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
        3.  ใบงานเรื่อง แนวความคิดของนักปรัชญาที่มีต่อการเมืองในแต่ล่ะยุค  
  4.   แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 4 

แนวความคิดทางการเมือง 

 
 มนุษย์ทุกคนต่างก็มีความคิดของตนเองและมีค าถามมากมายในความคิดเหล่านั้นนักปรัชญา
จึงไม่ได้ต้องการความหมายของสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมาข้างต้น แต่พวกเขาต้องการเข้าใจแนวคิดรวบ
ยอด (Concept) ที่สามารถท าให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติของตนเองธรรมชาติเหล่านั้นของมนุษย์มีข้อดี
ข้อเสียอย่างไรบ้างและสามารถน าไปใช้ในด้านใดได้อีกบ้างเป็นผลให้มีการศึกษาและเป็นเกิดเป็น
ความคิดทางการเมืองขึ้นมา  
 ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2554 : 52) อธิบายว่า แนวความคิดตรงกับความหมายในภาษ
อังกฤษว่า concept หมายถึงความคิดความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่
แสดงออกมาเพ่ือท าความเข้าใจว่าสิ่ง ๆ นั้นคืออะไรและควรเป็นอย่างไรแนวความคิดของบุคคลจึง
เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ด้วยเหตุนี้ในเรื่องเดียวกันจึงมีการ
อธิบายได้ต่างๆ กันขึ้นอยู่กับแนวความคิดของบุคคลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 แนวความคิดทางการเมืองหรือลัทธิการเมือง (Political Ideology) เป็นเครื่องมือของนัก 
ปราชญ์ที่จะใช้แบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มเพ่ือง่ายและสะดวกต่อการควบคุมดูแลโดยมนุษย์ในสังคม
ได้เลือกกลุ่มสังคมที่จะสังกัดได้ตามต้องการ ดังนั้นลัทธิการเมืองจึงมีลักษณะดังนี้  
    1.เป็นความคิดหรือความเชื่อของบุคคลในรัฐ 

    2. เป็นรูปแบบทางการเมืองการปกครองที่ดีเลิศ คือเป็นเรื่องของขอบเขต ที่มา และที่ตั้ง
ของอ านาจแห่งรัฐ 

     3. มีที่มาจากปรัชญาทางการเมือง  
    4. มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน  
 โดยในบทนี้จะศึกษาถึงความคิดของนักปรัชญาทางการเมืองในแต่ล่ะยุคคือ แนวคิดทาง
การเมืองของยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟ้ืนฟุ ยุคสมัยใหม่ ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ และปฏิวัติอุตสา 
หกรรม เป็นต้น 

 

4.1 แนวความคิดทางการเมืองในยุคกรีก      

 เมื่อเราพูดถึงยุคกรีกเราหมายถึงวิถีชีวิตทางการเมืองในสมัยกรีกโบราณซึ่งเป็นระยะเวลากว่า
สองพันปีที่ผ่านมาแล้วโดยในที่นี้เราจะพูดถึงแนวคิดของนักคิดทางการเมือง 2 คนคือ เพลโต และอริส 
โตเติล ก่อนที่เราจะท าความเข้าใจถึงแนวความคิดของ 2 คนนี้ จะแสดงให้เห็นถึงสภาพทางสังคมและ
สถาบันทางการเมืองของกรีกโบราณ ซึ่งเรียกว่า city-state หรือ นครรัฐ เพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่าภาย 
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ใต้สภาพแวดล้อมของสังคมแบบใดที่ท าให้นักปรัชญาคิดค้นแนวคิดทางการเมืองออกมาแบบนั้น 
4.1.1 สถาบันทางการเมืองของกรีก 
        นครรัฐกรีก คือระบบการปกครองที่แต่ละนครรัฐ มีอ านาจอธิปไตยเป็นของตัวเอง

รัฐบาลมีอ านาจที่จะด าเนินนโยบายทั้งภายในและภายนอกประเทศได้แต่ละนครรัฐเข้ามารวมอยู่
ด้วยกันในลักษณะที่ต่างฝุายต่างมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตัวเอง 

     สภาพทางสังคมของกรีกมีลักษณะที่เป็นชนชั้น ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
         1. ทาส (slave) เป็นชนชั้นต ่าสุดของสังคม ซึ่งในสมัยโบราณถือเป็นเรื่องธรรมดาที่

ขาดไม่ได้ของสังคมทาสมีจ านวนมากและท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตท างานหนักโดยมากเป็นงานที่ใช้แรงกาย 
กล่าวกันว่าในนครรัฐใหญ่ ๆ เช่น เอเธนส์นั้น มีทาสอยู่ประมาณ 1 ใน 3 ของจ านวนพลเมืองทั้งหมด 
ทาสในสมัยกรีกไม่ถือว่าเป็นพลเมือง (citizen) เช่นเดียวกับผู้หญิงก็ไม่ถือว่าเป็นพลเมืองเช่นเดียวกัน 

         2. คนต่างด้าว (metics) หมายถึงคนต่างแดนที่เข้าไปประกอบอาชีพในรัฐอ่ืนและ
เนื่องจากเข้าไปประกอบอาชีพเป็นระยะเวลาหลายปีบางคนแต่งงานและสร้างครอบครัวขึ้น  แต่ว่า
ถึงแม้จะอยู่มาหลายชั่วอายุคนแต่พวกคนต่างด้าวก็ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองของเมืองนั้น 
พวกนี้จึงไม่มีสิทธิต่าง ๆ ตามที่พลเมืองของรัฐนั้น ๆ พึงมี เช่น การเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในสภาเมือง 
หรือสิทธิในการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ส าคัญต่าง ๆ คนต่างด้าวพวกนี้ภายหลังเพ่ิมจ านวนมากขึ้นและได้
สร้างแนวความคิดทางการเมืองของตัวเองขึ้นมา  

        3. พลเมือง (citizen) พวกพลเมืองถือว่าเป็นชนชั้นสูงสุดของสังคมในทางการเมือง
ถือว่าเป็นบุคคลจึงมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตทางการเมือง มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในแง่นี้
พวกกรีกโบราณท่ีเป็นพลเมืองเท่านั้นจึงสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภาเมือง(general assembly) 
ได้ในยุคกรีกโบราณนี้ มีความคิดว่าบุคคลเกิดมาในสังคมต่างกันจึงมีหน้าที่ต่อสังคมต่างกันไปด้วยคนที่
เกิดมาเป็นทาสก็ต้องท าหน้าที่แบบทาสเกิดมาเป็นพลเมืองก็มีหน้าที่ทางการเมืองสังคมในกรีกจึงอยู่
บนพื้นฐานของชนชั้นการได้เป็นพลเมืองจึงถือว่าเป็นเกียรติของชาวเอเธนส์ 

        ส าหรับรูปแบบการปกครองในกรีกนั้น จะยกตัวอย่างนครรัฐเอเธนส์ (athens) ซึ่งเป็นนคร
รัฐที่มีรัฐธรรมนูญและถือเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสถาบันทาง
การเมืองของกรีกประกอบด้วย 4 สถาบันคือ สภาเมือง สภาห้าร้อย, สภาสิบนายพล (council of the 10 
generals) และศาลในนครรัฐเอเธนส์นั้นพลเมืองทุกคน (เฉพาะผู้ชายที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปถึงจะเป็นพลเมือง 
ผู้หญิงไม่ใช่พลเมือง) จะมีสิทธิในเข้าร่วมประชุมในสภาเมือง ประชาธิปไตยในกรีกจึงเป็นประชาธิปไตย
ทางตรงคือพลเมืองเข้าร่วมประชุมได้หมดทุกคนไม่เหมือนในปัจจุบันซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยทางอ้อม
หรือระบอบประชาธิปไตยแบบมีสภาผู้แทนโดยประชาชนเลือกผู้แทนของตนเข้าไปออกกฎหมายในรัฐสภา
องค์การการปกครองที่ส าคัญของนครรัฐเอเธนส์อีกองค์การคือฝุายบริหารที่มีสมาชิก 500 คน เรียกว่าสภา
ห้าร้อยสมาชิกในสภานี้ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจากเผ่าต่าง ๆ ที่มีอยู่ 10 เผ่าในเอเธนส์สมาชิก
จะเข้าประชุมกับสภาเมือง และแบ่งการท างานคราวละ50 คนไปจนครบทั้ง 500 คนภายในระยะเวลา 1 ปี
สภาห้าร้อยนี้เดิมท าหน้าที่เสมือนคณะกรรมาธิการคือรับฟังเรื่องราวจากผู้แทนของประชาชนศึกษาและ
พิจารณาเพื่อน าเข้าสภาเมืองต่อมาสภาห้าร้อยมีอ านาจมากข้ึนคือมีอ านาจในการปกครองและอ านาจ
บริหารด้วยนอกจากนี้สภานี้ยังท าหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐการเงินภาษี อาวุธและก าลังทหารจึง
กล่าวได้ว่าสภาห้าร้อยนี้มีอ านาจเสมือนคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของรัฐสภานั่นเอง 



59 

 

 

         นอกจากนี้ยังมีสภาสิบนายพล ได้แก่คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการวางนโยบายซึ่งประ 
กอบด้วยนายพลทหารจ านวน 10 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยจะมีผู้หนึ่งท าหน้า 
ที่ประธานของคณะกรรมการซึ่งมีอ านาจมากเทียบเท่านายกรัฐมนตรีในปั จจุบันสามารถวางแผน
ก าหนดนโยบาย ตัดสินใจและมีหน้าที่เป็นประมุขของรัฐสถาบันทางการเมืองต่อไปที่จะพูดถึงคือ ศาล 
ซึ่งมีความแตกต่างจากฐานะของศาลในปัจจุบัน โดยศาลในปัจจุบันศาลมีหน้าที่เป็นผู้ตัดสินและบังคับ
ใช้กฎหมายเท่านั้นแต่ศาลในสมัยกรีกมีอ านาจมากกว่านั้นศาลของกรีกประกอบด้วยผู้พิพากษาที่เป็น
พลเมืองในการตัดสินคดีจะมีผู้พิพากษาที่มาจากประชาชนนี่เองที่เข้ามาตัดสินศาลจึงมีอ านาจเด็ดขาด
ในการชี้ผิดถูก รวมทั้งมีอ านาจในการตัดสินโทษอีกด้วย เช่น การตัดสินให้โสเครติสอาจารย์ของเพลโต้
กินยาฆ่าตัวตายเพราะศาลตัดสินว่า โสเครติสเป็นบุคคลที่ท าเรื่องยุ่งยากให้แก่นครรัฐเอเธนส์ นอกจาก
หน้าที่ในการตัดสินคดีแล้วศาลยังมีอ านาจควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้แทนและสภาห้าร้อย 

        ส าหรับในเรื่องแนวความคิดทางการเมืองในยุคกรีกนี้ จะขอยกบุคคลซึ่งมีความส าคัญ
ในทางความคิดทางการเมืองมา 2 คน คือเพลโต และอริสโตเติล 

4.1.2 แนวคิดทางการเมืองของเพลโต (Plato) 
 

 
ภาพที่ 10 นักปรัชญาเพลโต (Plato 428 – 347 ก่อน ค.ศ.) 

(ที่มา : Google/https://th.wikipedia.org) 
 

     เพลโตมีชีวิตอยู่ในช่วงปี 427–347 ก่อนคริสตกาลเขาเกิดในครอบครัวผู้ดี (aristocracy) 
เพลโตเป็นลูกศิษย์ของโสเครตีส (socrates) ซึ่งเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากแต่โสเครตีสถูกตัดสิน
ประหารชีวิตจากสภาว่ามีความผิดในข้อหาบ่อนท าลายความสงบสุขของประชาชนเขาจึงได้รับโทษ
โดยการให้ดื่มยาพิษตายในการนี้จึงท าให้เพลโตต่อต้านการปกครองในลักษณะคนหมู่มากหรือ
ประชาธิปไตยเพราะเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยคือระบอบของคนหมู่มากซึ่งคนหมู่มากอาจจะเป็น
กลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ก็ได้เขาสนับสนุนกษัตริย์นักปราชญ์ (philosopher king)   

        ปานทิพย์ ประเสริฐสุข (2538: 244-247) อธิบายเกี่ยวกับการแบ่งจิตของมนุษย์ของ
เพลโตออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคตัณหาที่ปรารถนาความสุขทางกายไม่สนที่จะแสวงหาสัจจะคนที่มีจิต
ภาคตัณหาไม่แตกต่างจากจากสัตว์เท่าใดนักภาคน้ าใจที่ปรารถนาความสุขทางใจ เช่นความกล้าหาญ 
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ความเสียสละและความเมตตาบุคคลที่มีเป็นบุคคลที่มีความรักในเกียติยศของตนมากมากกว่าที่จะให้
ความส าคัญกับความสุขทางกายและภาคปัญญา คือที่ยิ่งมั่นในหลักการและเหตุผลท าให้มนุษย์
แตกต่างไปจากสัตว์และใช้เป็นช่องทางที่ส าคัญในการรื้อฟ้ืนความทรงจ าในโลกแม่แบบได้ 

        เพลโตได้ตั้งส านักสอนวิชาขึ้น ชื่อว่าอะคาเดมี academy โดยเพลโตจะไปสนทนากับ
ลูกศิษย์ของเขาใน academy นี้เป็นประจ าและมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งคืออริสโตเติล ซึ่งเป็น
คนส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองในสมัยต่อมาเพลโตได้รับการยอมรับว่าเป็นนักอุดมคติ
(idealist) เขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรจะดีที่สุดเท่าที่มันสามารถเป็นไปได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
สิ่งนั้นจะกลายเป็นสากลแนวความคิดทางการเมืองของเพลโตจึงเป็นอุดมคตินิยมหลายๆ อย่างอาจจะ
ใช้ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้ แต่ก็อาจใช้เป็นแบบอย่างของโลกแห่งความจริงในการเข้าใกล้อุดมคติ
นั้นๆ เพลโตเขียนหนังสือไว้หลายเล่มที่เด่นๆ คือ The Republic(สาธารณรัฐ), The Statesman 
(รัฐบุรุษ)และ The Laws (กฎหมาย) ซึ่งจุดเด่นในแต่ละเรื่องเป็นดังนี้ 

        The Republic 
         หนังสือเรื่อง The Republic เป็นการเขียนที่ออกมาในรูปแบบของบทสนทนา(dialo- 

gue) ซึ่งเพลโตได้แฝงความคิดของเขาไว้ในบทสนทนาเหล่านั้นบทสรุปของ The Republic อาจจะมอง
ได้ดังนี้ 

         1. คุณงามความดีคือความรู้ (virtue is knowledge) ความคิดพ้ืนฐานของ The 
Republic คือความคิดที่ว่าคุณงามความดีคือความรู้ (virtue is knowledge) มนุษย์จะต้องเรียนรู้สิ่ง
ที่ดีเหล่านี้โดยการแสวงหา สืบเสาะสังเกต เพ่ือที่จะสร้างสังคมในอุดมคติ แต่คนที่จะค้นพบความดีงาม
นี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนบางประเภทก็คือนักปรัชญา ซึ่งควรจะให้พวกเขาปกครองบ้านเมือง 
เพราะเขาจะค้นพบความดีงามนี้ให้กับรัฐ ดังนั้น รัฐที่ดีคือรัฐที่ให้ผู้มีความรู้ปกครองรัฐเพลโตจึงให้วิธี
แก่รัฐในการฝึกฝนคนให้มาปกครองด้วยวิธีการต่างๆ 

        2. ไม่สนับสนุนประชาธิปไตย เนื่องจากเพลโตเชื่อว่าคนทีเป็นผู้ปกครองควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้ เพลโตจึงไม่สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองโดยคนหมู่มากซึ่งคน
จ านวนมากอาจจะหาคนที่มีความรู้จริง ๆ ได้ยากขาดระเบียบวินัยและไร้สมรรถภาพนอกจากนี้ระบบ
ประชาธิปไตยยังเป็นระบบที่มีการแบ่งพรรคเป็นพวกในรูปแบบของพรรคการเมืองซึ่งเพลโตมองว่า
การแบ่งออกเป็นพรรคการเมืองนี้ท าให้คนจงรักภักดีกับกลุ่มของตัวเองมากเกินไป 

        3. การแบ่งงานกันท า เพลโตเชื่อว่าในสังคมมนุษย์ ควรจะมีการแบ่งงานกันท าต่างคน
ต่างควรท างานที่ตัวเองถนัด เพ่ือที่จะสามารถจัดระบบบริการให้แก่กันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ในความคิดของเพลโตรัฐจึงมีหน้าที่เปรียบเสมือนองค์กรกลางที่จะจัดระบบบริการให้ดีที่สุดและ
สอดคล้องกันมากที่สุดและผู้ที่จะจัดระบบได้ดีที่สุดนี้จึงเป็นนักปราชญ์ซึ่งจะได้รับการยกย่องให้เป็น
ผู้ปกครอง นอกจากนี้เพลโตแบ่งชนชั้นในรัฐอุดมคตินี้เป็น 3 ชนชั้น ชนชั้นแรกเป็นผู้ผลิตซึ่งจะท างาน
ที่ใช้แรงกายเพ่ือผลผลิตทางเศรษฐกิจ ชนชั้นที่สองคือกลุ่มทหารซึ่งมีความเหมาะสมกับงานจับอาวุธ 
ปูองกันรัฐจากการรุกรานภายนอกคนกลุ่มที่สามคือชนชั้นปกครองถ้ามีคนเดียวจะเรียกว่ากษัตริย์
นักปราชญ์ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่ต้องได้รับการฝึกฝนจากรัฐเป็นพิเศษโดยแยกออกมาจากพ่อ
แม่ตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วให้รัฐสั่งสอน 
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        4. ความกลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของบุคคล เพลโต
เชื่อว่าอะไรที่ดีส าหรับบุคคลก็เป็นสิ่งที่ดีส าหรับรัฐเป็นเพราะบุคคลไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้รัฐ
จึงถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลดังนั้นรัฐที่ดีก็คือรัฐที่มีผลประโยชน์เดียวกับ
ประชาชนถ้ารัฐใดที่มีผลประโยชน์ต่างออกไปกับผลประโยชน์ของประชนชนรัฐนั้นจะประสบภาวะ
อันตราย 

        5. รัฐจะต้องให้ความยุติธรรม ส าหรับเพลโตความยุติธรรมก็คือการให้ทุก ๆ คนในสิ่ง
ที่เขาควรจะได้ซึ่งก็คือผลตอบแทนที่สังคมจะมอบให้แก่บุคคลตามก าลังและความสามารถของบุคคล
นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ความยุติธรรมของเพลโตจึงไม่ใช่ความหมายของความยุติธรรมที่เราเข้าใจในปัจจุบัน
เพราะความยุติธรรมของเพลโตก็คือความเหมาะสมของการให้และรับบริการในรัฐ 

        6. ลักษณะสังคมแบบคอมมิวนิสต์ ส าหรับการแบ่งชนชั้นออกเป็น 3 ชนชั้นที่ได้
กล่าวมาเพลโตให้ความส าคัญกับชนชั้นทหารและผู้ปกครองมากเป็นพิเศษเพราะเป็นผู้ก าชีวิตของ
ความเป็นรัฐและพลเมืองทุกคนไว้ในทรรศนะของเพลโตชนชั้นเหล่านี้จะด ารงชีวิตแบบคอมมิวนิสต์ 
คือต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองซึ่งรวมถึงครอบครัวของตัวเองด้วยชนชั้นเหล่านี้จะต้องไม่มี
ทรัพย์สินส่วนตัว ห้ามมีบ้านหรือเงินและต้องมาอาศัยอยู่รวมกัน ณ โรงทหารและใช้ชีวิตเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีสามีหรือภรรยาเป็นของตัวเองเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดการสะสมทรัพย์
อันเป็นที่มาของการทุจริตลูกที่เกิดมาภายในสังคมนี้ก็จะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้ก าเนิดด้วยรัฐจะเป็น
เจ้าของลูกให้การศึกษาและอบรมอย่างดีที่สุดในความคิดของเพลโตคนที่จะเป็นผู้ปกครองจึงไม่ควรมี
ความเห็นแก่ตัวคนที่จะเป็นผู้ปกครองของรัฐต้องเลิกทรัพย์สินส่วนตัวและสถาบันครอบครัว 

      The Statesman, The Laws 
      เพลโตเขียนหนังสือทั้งสองเล่มหลังนี้ในบั้นปลายของชีวิตถึงแม้ว่ามองดูเผิน ๆ แล้วหนัง 

สือทั้งสองเล่มนี้จะมีแนวความคิดที่แย้งกับ the Republic เพราะทั้งสองเล่มนี้ให้ความส าคัญกับ
กฎหมายแต่เพลโตก็แสดงให้เห็นว่าแนวความคิดในหนังสือทั้งสองเล่มนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับthe Republic 
แต่เป็นความพยายามในการแสวงหารัฐอุดมคติในอีกแบบหนึ่งสรุปความของหนังสือสองเล่มเป็นดังนี้ 

      1. ความจ าเป็นของการใช้กฎหมายในตอนที่เพลโตเขียนหนังสือเรื่องThe Statesman 
and the Laws นั้นเพลโตเขียนเมื่อเข้าสู่วัยชรา โลกในอุดมคติของเขาจึงดูรางเลือนไป เมื่อหาคนที่ดี
ที่สุดมาปกครองไม่ได้เขาจึงเสนอให้พิจารณารัฐแบบที่สองที่ยกเอากฎหมายเป็นสิ่งที่มีอ านาจมากกว่า
มนุษย ์เพลโตบอกว่าความรู้เป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดในการปกครองรัฐ รัฐใดที่มีความรู้รัฐนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้กฎ 
หมายก็ได้แต่ในความเป็นจริงเมื่อหาคนดีจริง ๆ มาปกครองไม่ได้จึงต้องใช้หลักการของกฎหมายเข้า
มาปกครอง 

      2. แนวความคิดคอมมิวนิสต์ดูอ่อนลงในหนังสือThe Republic นั้นเพลโตใช้แนว 
ความคิดคอมมิวนิสต์รุนแรงคือห้ามมีสมบัติส่วนตัวอย่างเด็ดขาดแต่ใน The Laws นั้นแนวความคิดของ
เขาในเรื่องคอมมิวนิสต์ดูอ่อนลงมากโดยมีการแบ่งปันที่ดินอย่างเท่าเทียมกันแต่ต้องใช้เพ่ือส่วนรวมไม่ใช่
เพ่ือส่วนตัวและยังห้ามมีระบบเงินตราส่วนระบบครอบครัวนั้นสามารถมีได้โดยในช่วง 10 ปีแรกจะต้อง
อุทิศชีวิตครอบครัวให้กับรัฐจากนั้นการควบคุมโดยรัฐก็จะหมดลงส่วนบุตรที่เกิดมาจะได้อยู่กับพ่อแม่
จนถึงอายุ 7 ปีแล้วถึงจะส่งตัวไปให้รัฐให้การศึกษาอบรม 
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       3. งานศิลปะคือการปกครองรัฐ เพลโตเชื่อว่าผู้มีความสามารถในการปกครองรัฐก็คือ
ศิลปินคนหนึ่งซึ่งจะรู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามและถูกต้องส าหรับรัฐดังนั้นเพลโตจึงไม่ต่อต้านเผด็จการ 
และยอมรับว่าผู้ถูกปกครองไม่ควรตั้งค าถามแก่ผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองก็เหมือนศิลปินการที่ผู้ถูก
ปกครองเข้าไปก้าวก่ายงานของผู้ปกครองจึงหมายความว่าเป็นการก้าวก่ายศิลปินนั่นเอง 

4.1.3  แนวคิดทางการเมืองของอริสโตเติล (Aristotle) 
 

 
 

ภาพที่ 11 นักปรัชญาอริสโตเติล (Aristotle, 384 – 322 B.C.) 

(ที่มา : Google/https://th.wikipedia.org) 
 
   อริสโตเติล (Aristotle) 
   อริสโตเติลเป็นลูกศิษย์ที่เฉลียวฉลาดที่สุดของเพลโตเขามีความสนิทสนมกับเพลโตเป็นอย่าง

ดีถึงแม้ว่าจะมีแนวความคิดแตกต่างกับเพลโตในหลายๆ เรื่องก็ตามนอกจากสาขาวิชารัฐศาสตร์แล้วอริส 
โตเติลให้ความสนใจกับศาสตร์หลายหลากแขนงทั้งด้านสังคมศาสตร์ตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์และแพทย์
ศาสตร์เขาเคยเป็นครูของลูกชายของผู้ปกครองรัฐมาซีโดเนีย (Macedonia) ชื่อ อเล็กซานเดอร์
(Alexander) ซึ่งในภายหลังได้ท าสงครามรุกรานนครรัฐต่างๆ ท าให้ประชาชนในเอเธนส์พากันต่อต้าน
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ รวมทั้งต่อต้านอริสโตเติลซึ่งเป็นครูของพระองค์ไปด้วยจนกระทั่งเขาต้องหลบหนี
ไปยังเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งและต้องอยู่ที่นั่นจนวาระสุดท้ายของชีวิต  

   อริสโตเติลได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มหนังสือเล่มที่เกี่ยวกับการเมืองและมีชื่อเสียงมากที่สุด
ของเขาก็คือหนังสือเรื่อง Politics ซึ่งสามารถสรุปแนวความคิดของเขาได้ดังนี้ 

  1. มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง มนุษย์จึงต้องมาอยู่รวมกันเพ่ือความปลอดภัยและตอบสนอง
บริการที่จ าเป็นให้แก่กันเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ซึ่งในการนี้จะต้องมีการจัดระบอบการปกครองเพ่ือรัก 
ษาความสงบสุขและความยุติธรรม 

   2. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ รัฐเป็นประชาคมการเมืองขั้นสูงสุดซึ่งรับรองความสงบสุขทั้งหมด
ของประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความดีอันสูงสุดเหนือความดีทั้งมวล อริสโตเติลมองว่ามนุษย์ต่าง
กับสัตว์ที่รวมอยู่กันเป็นกลุ่มๆ เพราะนอกจากจะเพ่ือปูองกันอันตรายแล้วมนุษย์ยังอยู่ร่วมกันเพ่ือ
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สร้างสิ่งดี ๆ ในสังคมอีกมากมนุษย์จึงไม่อาจอยู่ล าพังในโลกได้ส าหรับอริสโตเติล สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
การเมืองหากไม่ใช่สัตว์ (beast) ก็ต้องเป็นเทวดา (god) 

   3. สนับสนุนหลักการปกครองโดยกฎหมาย อริสโตเติลมีความแตกต่างจากเพลโตมากใน
ประเด็นของการปกครองตรงที่ว่าอริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นนักปฏิบัติ ด้วย
เหตุนี้เขาจึงไม่เห็นด้วยกับเพลโตที่เสนอให้หาคนที่มีความรู้มาปกครองประเทศเพราะอริสโตเติลเข้าใจ
ถึงลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ว่ามีความเห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบเขาจึงไม่เชื่อในการปกครอง
โดยบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความเฉลียวฉลาดเพียงใดดังนั้นการปกครองที่ดีจึงต้องปกครองโดย
กฎหมาย (rule of law) ซึ่งอริสโตเติลเห็นว่ากฎหมายที่ดีคือกฎหมายที่ช่วยรักษาความยุติธรรมของ
สังคมไว้ได้และความยุติธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ผูกพันให้มนุษย์ในสังคมให้อยู่ร่วมกัน 

   4. สนับสนุนให้มีการถือครองสมบัติส่วนตัวเป็นสิ่งที่อริสโตเติลเห็นขัดแย้งกับเพลโต
เช่นเดียวกันเพราะอริสโตเติลคิดว่ามนุษย์ควรจะมีสมบัติส่วนตัวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ 
มนุษย์ต้องกิน ต้องนุ่งห่มและมีที่พักอาศัยดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ต้องมีสมบัติส่วนตัว ส่วน
ในเรื่องคอมมิวนิสต์ของชนชั้นปกครองตามแนวคิดของเพลโตนั้น อริสโตเติลไม่เห็นด้วย เพราะเขาไม่
เชื่อว่าจะมีมนุษย์ที่สามารถอุทิศให้แก่รัฐได้ถึงเพียงนั้น อริสโตเติลตั้งข้อสังเกตว่าชนชั้นปกครองเหล่านี้
อาจะทะเลาะเบาะแว้งกันเองก็ได้เนื่องจากใช้ของร่วมกันอยู่ด้วยกันหลับนอนร่วมกันและเขาไม่เชื่อว่า
ระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นระบบในอุดมคติจะเป็นจริงได้ 

   5. อริสโตเติลเสนอรูปแบบของระบบการเมืองเป็น 6 ประเภท ดังนี้ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
ตารางที่ 1.  ตารางการเสนอรูปแบบระบบการเมือง 6 ประเภทของอริสโตเติล 
 

ระบบ ผู้ปกครองคนเดียว กลุ่มผู้ปกครอง คนหมู่มาก 
ระบบด ี monarchy aristocracy polity 
ระบบไม่ด ี tyranny oligarchy democracy 
หมายเหตุ monarchy = ระบบกษัตริย์ หรือราชาธิปไตย 

aristocracy = ระบบขุนนาง หรืออภิชนาธิปไตย 
polity = ระบบรัฐธรรมนูญ 
tyranny = ระบบธรราชย์ 
oligarchy = ระบบพวกพ้อง หรือ คณาธิปไตย 
democracy = ระบบประชาธิปไตย 

 ที่มา : (ปรับปรุงจากณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, 2554 : 60) 
 
   จะเห็นได้ว่าอริสโตเติลมีทัศนะที่ไม่ดีเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเพราะเขามองว่า

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ไม่ค านึงถึงราษฎรปล่อยให้อ านาจทางการเมืองขึ้นอยู่กับ
กรรมการหรือสภาซึ่งชอบใช้อ านาจอย่างฟุุมเฟือยหากแต่การปกครองแบบรัฐธรรมนูญ  (polity) นั้น
คือการปกครองที่ประชาชนที่มีอ านาจทางการเมืองจะไม่มีโอกาสได้ใช้อ านาจนั้นแต่ผู้ที่ใช้อ านาจคือ
ผู้บริหารที่ไม่มีอ านาจทางการเมือง 
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   สนธิ เตชานันท์ (2550 : 44) อธิบายว่าการแบ่งประเภทระบบการเมืองตามทัศนะของแม๊ก  
เวเบอร ์ให้ความส าคัญกับระบบซึ่งท าให้การปกครองบังเกิดความชอบธรรมและมีความคิดว่าผู้น าของ
ระบบการเมืองหนึ่งๆ จะต้องสามารถอ้างว่าระบบตนเป็นระบบที่มีความชอบธรรมและสมาชิกใน
สังคมยอมรับ ที่มาของความชอบธรรมตามทัศนะของเวเบอร์มีอยู่ 3 ทาง คือ  

     1. ประเพณี (tradition)  
     2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพพิเศษหรือเปี่ยมด้วยบารมี (charisma)  
     3. ชอบด้วยกฎหมาย (legality) เป็นต้น 

   6. สนับสนุนโพลิตี้ หรือรัฐที่ปกครองโดยชนชั้นกลาง ในทัศนะของอริสโตเติล การ
ปกครองแบบรัฐธรรมนูญ (polity) คือรูปแบบรัฐที่ปกครองโดยชนชั้นกลางโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็น
หลักในการปกครองสาเหตุที่เขานิยมชมชอบในชนชั้นกลางเนื่องจากเขาพบว่ารัฐทั่ว  ๆ ไปมักจะประ 
กอบไปด้วยคน 3 ชั้น คือ พวกร ่ารวย ซึ่งมักจะมีจ านวนไม่มากเห็นแก่ตัวและขาดความเห็นอกเห็นใจ
และไม่มีเหตุผลพวกยากจนซึ่งมีจ านวนมากแต่มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดและมีความละโมภ  จึงเป็น
กลุ่มที่ขาดเหตุผลเช่นเดียวกันถ้าให้คนสองกลุ่มอยู่ร่วมกันในรัฐจะเกิดการปะทะระหว่างสองกลุ่ม
ดังนั้นชนชั้นกลางจึงเป็นกลุ่มคนที่มีเหตุผลมากกว่าเพ่ือนเพราะไม่เห็นแก่ตัวแบบคนมั่งมีและไม่ละโมบ
แบบพวกยากจน 

 

4.2 แนวคิดทางการเมืองปลายยุคกรีก 

ถึงแม้ว่านครรัฐกรีกจะเสื่อมสลายไปในที่สุดแต่แนวคิดทางการเมืองของเพลโตและอริสโตเติลได้
ถูกน ามากล่าวถึงอยู่เสมอ และมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองของคนในยุคต่อ ๆ มาโดยตลอด 
เวลาแต่กระนั้นก็ดีในยุคโรมันนี้ก็มีนักคิดอยู่สองพวกที่ต่อต้านระบบนครรัฐแบบของเพลโตและอริส โต
เติล และไม่ห็นด้วยกับปรัชญาของทั้งสองคน คือ อิพิคูเรียน (Epicureans) และซินิค (Cynics) ส่วน
กลุ่มสโตอิค (Stoics) ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนั้นมีอิทธิพลต่อการปกครองของโรมันมาก 

4.2.1 แนวความคิดของกลุ่มอิพิคิวเรียน 
     แนวความคิดนี้เกิดจากนักคิดชาวเอเธนส์ที่ชื่อ เอ็มพิคูรัส (Empicurus) มีแนวคิดพ้ืนฐาน

ความคิดต่างกับเพลโตและอริสโตเติลอย่างมากส่วนใหญ่เพราะพวกอิพิคิวเรียนเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างร ่า
รวยวัตถุนิยมและมีทรัพย์สินมากจึงมีแนวคิดที่ส าคัญคือการแสวงหาความสุขและการรักษาความ
มั่นคงทางทรัพย์สินเป็นจุดประสงค์ทางการเมือง 

       1. มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกัน เพราะมนุษย์แต่ละคนมี
ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์มนุษย์จึงควรหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่จะท าให้เกิดความเจ็บปวดกังวลใจโดยการใช้
ชีวิตในทางการเมืองการที่บางคนไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั้นเป็นเพราะสถานการณ์บังคับซึ่งเป็นสิ่งที่
ต่างจากอริสโตเติลที่บอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการเมืองแต่อิพิคิวเรียนบอกว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่ตัด
สิ่งยุ่ง ๆ นี้ออกไปเสียและหาความสุขให้แก่ตัวเองอย่างเต็มที่ 

       2. รัฐก่อตัวขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงปลอดภัยของบุคคล 
คือปูองกันไม่ให้มีการแทรกแซงหรือถูกท าร้ายจากบุคคลอ่ืนดังนั้นการมีกฎหมายก็คือการตกลงกัน
อย่างเป็นทางการว่าจะไม่ท าร้ายกัน 
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       3. นิยมระบบกษัตริย์ พวกอิพิคิวเรียนจะนิยมระบบกษัตริย์มากกว่าระบบอ่ืนเพราะ
เชื่อว่าเป็นระบบที่แข็งแกร่งและรับประกันความปลอดภัยได้ดีกว่า 

4.2.2 แนวความคิดของกลุ่มซินนิค 
       นครรัฐกรีกโบราณมีการแบ่งชนชั้นเป็น 3 ชนชั้นซึ่งชนชั้นที่จะมีสิทธิทางการเมืองชนชั้น

เดียวก็คือพลเมืองหรือ citizen ส่วนทาสและชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิใดๆ ในทางการเมืองสมาชิกของพวกซิ
นนิคประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่เป็นคนต่างด้าวพวกนี้พวกซินนิคไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองจึงถูก
กดดันอยู่ในสังคมที่แบ่งเป็นชนชั้นของกรีกโบราณกลุ่มนี้โจมตีระบบนครรัฐของกรีกอย่างรุนแรงกว่ากลุ่ม
แรกเราสามารถสรุปแนวความคิดได้เป็นดังนี้ 

     1. ต่อต้านพวกผู้ดี พวกซินนิคเผยแพร่ปรัชญาของตนให้กับพวกชนชั้นยากจนและสอน
ให้คนยากจนเกลียดชังต่อผู้ดีและต่อต้านการแบ่งชนชั้นโดยมีเหตุผลว่าทรัพย์สินและฐานะทางสังคม
ไม่ได้เป็นตัวแบ่งแยกคนออกเป็นชนชั้นในทางตรงกันข้ามความฉลาดต่างหากที่เป็นการแบ่งแยกให้
เห็นความแตกต่างระหว่างคนฉลาดกับคนโง่ 

     2. สร้างสังคมใหม่ พวกซินนิคมีแนวคิดที่จะสร้างสังคมใหม่ที่ไม่มีการครอบครอง
ทรัพย์สินไม่มีระบบครอบครัวไม่มีชาติหรือกฎหมายเพราะมนุษย์ทุกคนฉลาดสามารถปกครองตัวเอง
ได้อยู่แล้วแนวความคิดของพวกซินนิคจึงเป็นแนวความคิดของพวกอนาธิปไตย  (anarchism) คือการ
ปกครองแบบไม่มีผู้ปกครองหรือการปกครองแบบไร้รัฐไม่มีอ านาจอธิปไตยนั้นเอง 

2.3 แนวความคิดของพวกสโตอิค (Stoics) 
      พวกสโตอิค เดิมเป็นกลุ่มเดียวกับพวกซินนิคแต่ภายหลังมีความคิดเป็นของตัวเองและ
แยกออกมาเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งแนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองของชาวโรมันและต่อ
แนวความคิดในสมัยหลังมากและเป็นต้นก าเนิดแนวความคิดของรัฐบาลโลก (world-state) หรือ
เรียกว่าอาณาจักรแห่งภราดรภาพ (universal of brotherhood) ในปัจจุบันอีกด้วย เราสามารถสรุป
แนวความคิดของพวกสโตอิคได้ดังนี้ 

     1. รัฐบาลโลกและกฎของพระเจ้า พวกสโตอิคเชื่อม่ันในพระเจ้า ถือว่าทุกคนเกิดมาเป็น
ลูกของพระเจ้าทั้งนั้น จึงควรจะเป็นพ่ีน้องกันจากแนวความคิดนี้ท าให้เกิดความคิดเรื่องรัฐบาลโลก คือ
ทุกคนจะเป็นพลเมืองด้วยกันภายใต้กฎหมายธรรมชาติ (natural law) ก็คือกฎที่ว่าด้วยอะไรถูก อะไร
ผิด ด้วยกฎอันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้า 

     2. ความเสมอภาค เนื่องจากพวกสโตอิคเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเป็นพ่ีน้องกันพวกสโตอิคจึง
เชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์โดยไม่ตัดสินจากฐานะทางสังคมนอกจากนี้พวกสโตอิคยังต่อต้านระบบ
ทาสอีกด้วยกลุ่มสโตอิคเป็นกลุ่มปรัชญาทางการเมืองรุ่นสุดท้ายของกรีกโบราณท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ
อารยธรรมโรมันต่อไปได้เราจะเห็นต่อไปว่าชาวโรมันน าเอาความคิดของสโตอิคไปมากมาย 
 

4.3 ความคิดทางการเมืองยุคโรมัน 

4.3.1 ลักษณะของแนวความคิดทางการเมืองยุคโรมัน 
        โดยทั่วไปแล้วพวกกรีกจะเป็นนักคิด คือ คิดหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความ

ยุติธรรมส่วนพวกโรมันจะเป็นนักปฏิบัติหรือนักถ่ายทอดความคิดมากกว่าถึงแม้ว่าชาวโรมันจะไม่
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สามารถคิดค้นปรัชญาได้อย่างเพลโตหรืออริสโตเติล แต่ชาวโรมันก็สามารถน าแนวความคิดนั้นมาอธิบาย
ตีความเผยแพร่และปฏิบัติจนประสบความส าเร็จสร้างจักรวรรดิ์ขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนได้ความ
ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันจึงขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาได้น าเอาแนวความคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติและปฏิบัติได้ส าเร็จ
จนกระทั่งเป็นหลักปฏิบัติไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน 

      ชื่อเสียงที่ส าคัญของชาวโรมันก็คือการสร้างสถาบันทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์และดี
ที่สุด พวกเขาพยายามดัดแปลงกฎหมายให้อยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  ๆ และยังมีอาณาจักรที่
กว้างใหญ่เพ่ือใช้ในการทดสอบระบบกฎหมายและการปกครองซึ่งมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ยังคงน ามาใช้
ถึงปัจจุบัน เช่นเรื่องสิทธิของบุคคล เรื่องอ านาจอธิปไตยเรื่องรัฐในแง่กฎหมายเป็นต้น พวกเขาแสดง
ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้มีอ านาจทางการเมืองที่แท้จริงไม่ใช่พระเจ้าดังนั้นชาวโรมันจึงถือว่าผู้ปกครองคือ
ผู้ที่รับอ านาจไปจากประชาชนประชาชนจึงเปรียบเสมือนหน่วย ๆ หนึ่งในทางกฎหมายที่จะถูกล่วง
ละเมิดมิได ้

       อีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งก็คือ เนื่องจากในยุคโรมันนี้มีการติดต่อกันมากขึ้นระหว่าง
ชาวโรมันกับประชาชนของรัฐอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการค้าขายเมื่อมีการติดต่อกับชาวต่างประเทศ
มากขึ้นความจ าเป็นในการออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมเรื่องการค้าขายจึงมีมากขึ้นตามล าดับกฎหมาย
ดังกล่าวนี้คือกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎธรรมชาติวางอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติว่าอะไรเป็นสิ่งที่
ดีหรือไม่ดีและเป็นสากล 

4.3.2 แนวความคิดของชิเซโร (Cicero) 
 

 
 

ภาพที่ 12 นักปรัชญา Cicero : ซิเซโร (106 - 43 ก่อน ค.ศ.)(ที่มา: Google/http://who-in-the-
world-piyarith.blogspot.com/2014/04/cicero-106-43.html) 

 
      ชิเซโรเกิดในยุคเดียวกับซีซาร์ จักรพรรดิ์ที่ส าคัญที่สุดคนหนึ่งแห่งโรมเขาเป็นนักคิดที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของยุคโรมันนอกจากนี้ยังเป็นนักการเมืองและรัฐบุรุษที่มีอิทธิพลต่อชาวโรมันอีกด้วยแต่
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ในช่วงปลายของชีวิตเขาได้แสดงสุนทรพจน์ที่เป็นการโจมตีมาร์ค แอนโทนี ซึ่งมีอ านาจสูงสุดทางการ 
เมืองทางการเมืองขณะนั้นชิเซโรจึงถูกจับประหารชีวิตในปี 43 ก่อนคริสตกาล 

     แนวความคิดของชิเซโรปรากฎอยู่ในหนังสือของเขาหลายเล่มซึ่งเป็นแนวความคิดที่ได้รับ
อิทธิพลจากพวกสโตอิคถ่ายทอดมาให้หนังสือที่ส าคัญของชิเซโรมีอยู่ 3 เล่มคือ De Republica (สาธาร 
ณรัฐ), De Legibus (กฎหมาย) และ De Officiis (ต าแหน่งหน้าที)่ 

     หนังสือที่มีความส าคัญที่สุดคือ De Republica และ De Legibus ซึ่งอาจสรุปเป็นใจความ
ส าคัญได้ดงันี้ 

     1. รัฐคือสมบัติของประชาชน ชิเซโรมีความคิดว่ารัฐคือสมบัติของประชาชนเพราะรัฐคือ
การอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีจุดประสงค์ร่วมกันว่าจะสร้างชีวิตที่ดีกว่ารัฐที่ดีจึงมีรากฐานที่ว่าทุกคนใน
รัฐต้องมีภาระต่อกัน (mutual obligation) โดยมีเงื่อนไขในการอยู่ร่วมกันนั่นก็คือบุคคลจะต้องเคา- 
รพกันซึ่งสิทธิเสรีภาพและกฎเกณฑ์ของความยุติธรรมระหว่างกันอีกด้วย (mutual recognition of 
rights) 

     2. รัฐใช้อ านาจในนามประชาชน การที่รัฐเป็นสมบัติของประชาชนดังนี้รัฐจึงต้องใช้
อ านาจในนามประชาชนเพราะประชาชนเป็นที่มาของอ านาจรัฐบาลจะเป็นตัวกลางที่น าเอาเจตนารมณ์
ของประชาชนไปใช้ให้บรรลุจุดหมายซึ่งได้กลายเป็นแนวความคิดทางการเมืองที่โลกตะวันตกได้น าไปใช้
อย่างแพร่หลาย 

     3. กฎหมายธรรมชาติ ชิเซโรเชื่อเรื่องกฎหมายธรรมชาติ (natural law) ซึ่งถือว่าเป็น
หลักของความถูกต้องที่สอดคล้องกับกฎของธรรมชาติ มันจะเป็นกฎที่ใช้ได้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง
และจะเป็นจริงอยู่เช่นนั้นตลอดไปการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎนี้จะถือเป็นบาปแม้ว่าจะแก้ไขเพียงบาง
ตอนก็ตามกฎหมายนี้มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ร่างผู้ประกาศและผู้บังคับใช้นอกจากนี้ภายใต้หลัก
กฎหมายนี้ทุกคนจะต้องเสมอภาคกันซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ความเสมอภาคในทางทรัพย์สินหรือการศึกษา
แต่เป็นความเสมอภาคในการมีเหตุผล 

     4. ชิเซโรไม่สนับสนุนระบอบการปกครองแบบนครรัฐของกรีก และเน้นว่าระบอบการ
ปกครองของโรมันเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด นอกจากนี้ถึงแม้ว่าชิเซโรจะเห็นด้วยกับการแบ่งรัฐ
เป็น 6 ประเภทตามอริสโตเติล แต่ชิเซโรเห็นว่าการปกครองที่ดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นการผสมผสานระหว่าง 
ราชาธิปไตย (monarchy) อภิชนาธิปไตย (aristocracy) และประชาธิปไตย (democracy) เพ่ือเป็น
รูปแบบการปกครองที่มีเสถียรภาพและปูองกันทรราชย์ 

     5. หนังสือเรื่อง De Officiis เป็นหนังสือที่เขียนแบบพ่อเขียนจดหมายถึงลูกซึ่งพยายามให้
ค าแนะน าลูกในเรื่องต่าง ๆ ทางการเมืองโดยเขาย ้าว่าผู้ปกครองต้องให้บริการแก่ประชาชนและต้อง
ระลึกว่าการกระท าต่าง ๆ ต้องส่งผลถึงความดีงามของรัฐในอีกทางหนึ่งหนังสือเรื่อง De Officiis นี้จึง
เป็นหนังสือที่ให้แนวปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

 

4.4 แนวคิดทางการเมืองยุคกลาง 
4.4.1 สภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคกลาง     

         เมื่อพูดถึงยุคกลางเราจะหมายถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์ช่วงระหว่างอารยธรรม
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โรมันและก่อนยุคฟ้ืนฟ ู(Renaissance) คือในช่วงศตวรรษท่ี 4 ถึง ศตวรรษที่ 16 สภาพบรรยากาศใน
ยุคกลางนี้จะพบว่าผู้คนมีความเคร่งครัดศรัทธาในศาสนาคริสต์มากจนแทบไม่มีการพัฒนาทางวัตถุ
เช่นเดียวกับยุคที่ผ่านมาบางครั้งจึงมีคนเรียกยุคสมัยนี้ว่าเป็นยุคมืด (Dark Age) คือไร้ซึ่งวิวัฒนาการ
เมื่อโรมันถูกท าลายโดยอานารยชน (คนเถื่อน) แล้วกฎหมายก็ถูกท าลายไปพร้อมกับอารยธรรมโรมัน
ไปด้วยสิ่งที่เหลืออยู่หลังการล่มสลายของโรมันก็คือความปุาเถื่อนโหดร้ายไร้กฎระเบียบด้วยเหตุนี้
ระบบสังคมจึงต้องมีการจัดใหม่ขึ้นการจัดระเบียบสังคมใหม่นี้มี 2 สิ่งที่มีความส าคัญคือศาสนาคริสต์
และระบบฟิวดัล 

     ศาสนาคริสต์ เข้ามามีอิทธิพลในยุคกลางพร้อม ๆ กับความกลัวของคนในยุคนั้นสิ่งที่พวก
เขากลัวที่สุดคือความกลัวในชีวิตหลังความตายสถาบันที่ให้ค าตอบส าหรับความกลัวนี้คือศาสนาคริสต์ 
ศาสนาคริสต์สอนว่าคนที่ได้กระท าดีตลอดจนมีศรัทธาในพระเจ้าจะได้รับการยกเว้นจากบาปและไป
เสวยสุขในสวรรค์ 

     ส่วนระบบฟิวดัล เกิดขึ้นมาจากการที่สภาพเศรษฐกิจในยุคโรมันล่มสลายลงท าให้เกิดสภาพ
วุ่นวายเมื่อบ้านเมืองไร้กฎระเบียบเจ้าของที่ดินเล็ก ๆ จึงพบปัญหาในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยและ
หนี้สินด้วยเหตุนี้เจ้าของที่ดินเล็กๆ จึงไปฝากความปลอดภัยของตนไว้ที่เจ้านายที่อยู่เคียงข้างเป็นระบบ
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์หรือระบบศักดินาในภาษาไทยสังคมในสมัยนั้นจึงแบ่งเป็น 3 ชนชั้นคือ 

     1. เจ้าของที่ดิน (feudal lord) คือ ผู้มีอ านาจหรือเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ที่ชาวนา
เล็ก ๆ จะเข้ามาสวามิภักดิ์ 

     2. อัศวิน เป็นทหารของ เจ้าของที่ดินมีหน้าที่พิทักษ์ดูแลที่ดินของเจ้าของที่ดินและได้รับ
ที่ดินจ านวนหนึ่งเป็นการตอบแทนเพ่ือไปใช้ท า กิน (โปรดสังเกตว่า ไม่ได้รับเงินเดือน) 

     3. ชาวนา (vassal) คือชาวนาเล็กๆ ที่เข้ามาขอความอุปถัมภ์จากเจ้าของที่ดินการที่
ชาวนาเล็กๆ ต้องเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าของที่ดินเพราะว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินหลังจากการที่รัฐได้หมดไปจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของที่ดินที่มีอัศวินช่วยดูแล
ในที่นี้จะพูดถึงแนวคิดของสองนักคิดที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองในสมัยกลาง  2 คน คือ
นักบุญออกัสตินและนักบุญ โทมัส อะไควนัส 

4.4.2 แนวความคิดของนักบุญเซนต์ ออกัสติน (St. Augustine) 
 

 
ภาพที่ 13 นักปรัชญา Augustine (Of hippo), Saint : เซนต์ ออกัสติน (ค.ศ.354-430) 

(ที่มา: Google/http://who-in-the-world-piyarith.blogspot.com) 
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     นักบุญออกัสติน เป็นผู้น า ทางศาสนาคริสต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคกลาง เขาเป็นนัก
คิดและนักเขียนเขาได้เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเล่มหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นผลงานชิ้นส าคัญของเขา
เอง และแพร่หลายมากที่สุดใสยุคนั้น คือ City of God ซึ่งมีอิทธิพลท าให้เกิดอาณาจักรโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ (The Holy Roman Empire) ขึ้นและมีบทบาทที่สนับสนุนให้ศาสนาคริสต์มีความส าคัญ
ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของการศึกษารัฐศาสตร์ในโอกาสต่อมางานเขียนนี้เกิดขึ้นหลังจากการแตกของ
กรุงโรมซึ่งงานนี้มีพวกที่ไม่ได้นับถือคริสตศาสนาออกมาวิจารณ์ว่าสาเหตุที่อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่
ต้องล่มสลายลงเพราะโรมันไม่สนใจซีซาร์ แต่ไปยอมรับศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์จึงถือว่าเป็นตัวการ
ที่ท า ให้เกิดความล่มจมขึ้นในโรม นักบุญออกัสตินจึงได้พยายามแก้ข้อกล่าวหานี้โดยการเขียนหนังสือ 
City of God โดยให้เหตุผลว่าการล่มจมของอาณาจักรโรมันไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะว่าศาสนาไม่
สามารถหยุดยั้งสงครามได้แต่ในทางกลับกันศาสนาคริสต์ช่วยกล่อมเกลาความปุาเถื่อนของผู้รุกรานไป
ได้มากมิฉะนั้นแล้วโรมอาจจะเสียหายมากกว่านี้ก็ได้นอกจากจะช่วยแก้ข้อกล่าวหาของศาสนาคริสต์
แล้วหนังสือเล่มนี้ยังมีแนวคิดส าคัญดังนี้ 

     1. อาณาจักรของพระเจ้า ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นการต่อสู้กันระหว่างอาณาจักร
บนพ้ืนโลก (earthly society) และอาณาจักรของพระเจ้า (city of god) อาณาจักรบนพ้ืนโลกเป็น
เมืองของภูตผีปิศาจหรือผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าโรมก็เป็นเมืองประเภทนี้ด้วยส่วนเมืองของพระเจ้าก่อตั้งขึ้น
เพ่ือสร้างสันติสุขถาวรขึ้นทั้งสองเมืองนี้ขัดแย้งกันเสมอมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และในที่สุดแล้ว
เมืองของพระเจ้าจะเป็นฝุายชนะ 

     2. อาณาจักรของมนุษย์ที่ดีต้องมีความยุติธรรม ซึ่งความยุติธรรมนั้นมาจากพระเจ้า 
แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีอาณาจักรใดที่น าพาความยุติธรรมมาสู่มนุษย์ได้และถึงแม้ว่าผู้ปกครองจะไม่มี
ความยุติธรรมแต่มนุษย์ก็ไม่สามารถลบล้างผู้ปกครองได้เพราะผู้ปกครองเปรียบเสมือนตัวแทนจาก
พระเจ้าและถือเป็นการลงโทษของพระเจ้าต่อมนุษย์ซึ่งเป็นคนบาป 

     3. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ ในทัศนะของออกัสตินหมายความว่า
การที่มนุษย์ทุกคนนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันและพยายามไถ่
บาบหรือทางรอดไปสู่สวรรค์เพื่อไปหาเมืองของพระเจ้า 

4.4.3 แนวความคิดของนักบุญโทมัส อะไควนัส (St. Thomas Aquinas) 
 

 
ภาพที่ 14 นักปรัชญา St. Thomas Aquinas : เซนต์ โทมัส อะไควนัส (ค.ศ.1226-1274) 

(ที่มา: Google/http://who-in-the-world-piyarith.blogspot.com) 
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     นักบุญโทมัส อะไควนัส เป็นนักคิดทางการเมืองที่มีชื่อเสียงในยุคกลางอีกคนหนึ่งงานเขียน
ของเขาทั้ง Summa Theologica และ Rule of the Prince มีแนวคิดสนับสนุนการปกครองอันมีศาสน
จักรเป็นผู้น าอาณาจักร แนวคิดทางการเมืองของเขาสามารถสรุปจากงานเขียนของเขาได้ดังนี้ 

     1. รัฐต้องอยู่ภายใต้อ านาจขององค์การของศาสนาคริสต์ รัฐมีหน้าที่การสนับสนุนช่วย 
เหลือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตให้ดีและชีวิตที่ดีนั้นคือการมีชีวิตอยู่ภายใต้การน าของพระเจ้านั่น
ก็คือการนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองในทุก ๆ กรณีศาสนจักรจะต้องมีอ านาจมากกว่ารัฐเพราะศาสน
จักรถือโองการพระเจ้าที่ใครก็ตามไม่สามารถล่วงละเมิดได้ 

     2. ไม่สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่สนับสนุนการปกครองแบบราชาธิป
ไตยเพราะเขาถือว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยอาจจะท าให้เกิดการแตกแยกได้ อะไควนัสเชื่อมั่น
ความสามารถของรัฐในการรักษาความเป็นเอกภาพและการให้บริการด้วยเหตุนี้การรักษาเอกภาพจึง
เป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่สนับสนุนการสืบราชสมบัติแต่จะสนับสนุนให้
เลือกตั้งคนดีเข้ามาปกครองประเทศ 

     3. ประชาชนต้องเชื่อฟังผู้ปกครอง การปกครองแบบราชาธิปไตยที่อะไควนัสเสนอนั้น
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าประชาชนจะต้องเชื่อฟังผู้น า ทุกอย่างหากผู้น าท าผิดหรือกลายเป็นทรราชย์วิธีที่
จะต่อต้านผู้น าแบบนี้คือการสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าแนวคิดทางการเมืองของออกัสตินและอะ
ไควนัส มีจุดร่วมกันอยู่หลายอย่างและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากศาสนจักรและเป็นแนวความคิด
ที่ปฏิบัติต่อกันยาวนานตลอดยุคกลางแนวความคิดในสมัยหลังจะเป็นแนวความคิดที่ต่อต้าน
แนวความคิดของศาสนจักรอันนี้และมุ่งให้ความส าคัญกับแนวความคิดที่สนับสนุนอ านาจเด็ดขาดของ
ฝุายกษัตริย์มากกว่า 

 

4.5 แนวคิดทางการเมืองในยุคฟื้นฟู (Renaissance) 

การต่อสู้กันระหว่างแนวความคิดทางโลก (รัฐ) และแนวความคิดทางธรรม (ศาสนา) เป็นการ
ต่อสู้ที่มีมาตลอดยุคกลางจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่ 14 การค้าขายน ามาซึ่งความเจริญทางวัตถุที่
แพร่สะพัดมาจากตะวันออกสู่ตะวันตกอันเป็นสาเหตุที่ท าให้ศาสนาถึงคราวพ่ายแพ้สภาพสังคมในสมัย
ปลายยุคกลางจนถึงยุคฟ้ืนฟูมีดังนี้ 

4.5.1 สภาพทางสังคมในยุคฟื้นฟู 
         ความเจริญทางด้านวัตถุและความพยายามในการจัดระเบียบสังคมในปลายยุคกลาง

ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดของคนซึ่งหันเหจากความศรัทธาในศาสนาไปสู่ความนิยม
ในตัวกษัตริย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคฟ้ืนฟูพอสรุปได้ดังนี้  

        1. ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เกิดแนวคิดฟ้ืนฟูความรู้ทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ขึ้นมา
ใหม่ เรียกว่า Renaissance ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางศิลปะ จากที่ผลิตขึ้นเพ่ือรับใช้
พระเจ้ากลายเป็นศิลปะเพ่ือรับใช้มนุษย์ มีการน า ศิลปะกรีกและโรมันเข้ามาใช้ใหม่อีกครั้งรวมทั้งการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ของโคเปอร์นิคัสและกาลิเลโอ ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของคนใน
สมัยนั้นมากมาย 

        2. มีการค้นพบดินแดนใหม่ ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
แร่โลหะใหม่ ๆ มากขึ้นรวมถึงการค้นพบเข็มทิศท าให้เกิดการพัฒนาการเดินเรือคนเริ่มแล่นเรือออกไป
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ไกล ๆ มากขึน้จนท าให้พบดินแดนใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้กันมาก่อนในประวัติศาสตร์ ซึ่งกระตุ้นความอยาก
รู้อยากเห็นของคนมากขึ้น 

       3. ศาสนาคริสต์เริ่มเสื่อมลง ศาสนาคริสต์ซึ่งเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ถูก
มนุษย์ท า ให้เสื่อมโทรมลงพระหลายคนคอร์รับชั่นพระมีฐานะร ่ารวยใช้ชี วิตอย่างสุขสบายท าให้
ศรัทธาในคริสตศาสนาต้องสั่นคลอนนอกจากนี้การปฏิรูปศาสนา (Reformation) ยังท าให้ศาสนา
คริสต์ซึ่งเคยเป็นสากลต้องแบ่งเป็นโรมันคาธอลิคและโปแตสเต้นท์ ซึ่งท าให้ศาสนาคริสต์อ่อนแอลงตั้ง 
แต่นั้นเป็นต้นมา 

       4. การขยายตัวของการค้าทางไกล จากการค้นพบเข็มทิศการปรับปรุงการเดินเรือ
ทางไกลและการติดต่อกับตะวันออกใกล้ท าให้โลกทัศน์ของผู้น าและประชาชนในยุคกลางเปลี่ยนแปลง
วัตถุแปลก ๆ ที่มาจากตะวันออกท า ให้ผู้คนพยายามหาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมชาวนา
ออกมาจากที่นาเพ่ือเป็นพ่อค้า พ่อค้าเริ่มขยายเส้นทางการค้าและหาของใหม่ ๆ เข้ามาขายมากข้ึน 

       5. การสร้างระบบกฎหมายใหม่ และพัฒนาระบบเงินตราเมื่อการค้าขายขยายตัวขึ้น
มากท าให้สังคมมีความต้องการกฎหมายและระบบเงินตราเพ่ือสนับสนุนระบบการค้าทางไกล  ซึ่งต่าง
กับยุคกลางที่ไม่มีกฎหมายและไม่มีระบบเงินตรา 

       6. การล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันออก หรือกรุงคอนสแตนติโนเปิลท าให้นัก
ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์หลบหนีเข้ามาอยู่ในยุโรปตะวันตกกันมากมายพร้อม  ๆ กับวิทยาการและ
ศิลปะสมัยโรมันซึ่งเน้นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์และหลักการประชาธิปไตยในสมัยกรีก 

       7. การเสื่อมของระบบฟิวดัล เมื่อผู้คนเริ่มค้าขายมีกฎหมายและเงินตราท าให้สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดของระบบฟิวดัลคือระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ดีกับชาวนาค่อยๆ ขาดสะบั้นลงความสัมพันธ์ของกษัตริย์
กับศาสนจักรก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ โดยอาณาจักรค่อยๆ มีอ านาจและทวีความส าคัญเหนือศาสน
จักรมากขึ้นส าหรับนักคิดในยุคฟ้ืนฟูนี้ จะแสดงให้เห็นถึงนักคิด 3 คนที่ส าคัญก็คือ นิโคโล แมคเคียวเวลลี 
(Niccolo Machiavelli) มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) และจัง โบแดง (Jean Bodin) 

4.5.2 แนวความคิดของแมคเคียวเวลลี 
 

 
 

ภาพที่ 15 นักปรัชญา แมคเคียวเวลลี, นิคโคโล (ค.ศ. 1469 - 1527) Niccolo  Machiavelli 
(ที่มา: Google/https://www.bloggang.com) 
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     แมคเคียวเวลลีเป็นชาวฟลอเรนซ์ อิตาเลียน เขารับราชการในสมัยที่ตระกูลเดอ เมดิซี
(De Medici) ก าลังมีอ านาจต่อมารัฐบาลที่เขาสังกัดอยู่ได้ย้ายตระกูลนี้ออกไปจากเมืองฟลอเรนซ์
ต่อมาตระกูลนี้ได้อาศัยก าลังทัพสเปนย้อนกลับมาตีเมืองฟลอเร้นซ์ได้และขับไล่รัฐบาลของแมคเคียว
เวลลีออกไปตัวเขาเองถูกจับขังคุกต่อมารัฐบาลได้ปล่อยตัวเขาโดยมีข้อแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเล่น
การเมืองได้อีกต่อไปเขาได้อ าลาชีวิตราชการและไปเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ  เดอะ ปรินซ์ (The 
Prince) ซ่ึงมีแนวคิดทางการเมืองที่เด่นชัดที่สุดโดยเสนอแนวความคิดในทางการเมืองแบบใหม่ 
สนับสนุนการใช้อ านาจและความรุนแรง (The politics of violence) หัวข้อในหนังสือเล่มนี้สื่อถึง
การใช้ความรุนแรงทางการเมือง เช่น จงเตรียมพร้อมเพ่ือสงครามการให้คนรักหรือคนกลัวอย่างไหน
ดีกว่ากันท าไมผู้ปกครองควรถูกยกย่องหรือถูกต าหนิผู้ปกครองควรรักษาสัจจะได้ในลักษณะใด 
ผู้ปกครองต้องพยายามไม่ให้คนเกลียดท าอย่างไรผู้ปกครองจึงจะสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังได้ 

       สาระส าคัญของ The Prince 
       1. แยกการเมืองออกจากศาสนา (secularization) ส าหรับแมคเคียวเวลลี การเมือง

และศาสนาเป็นคนละเรื่องกันการเล่นการเมืองไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงศีลธรรมจรรยาซึ่งไม่เคยมีใคร
เสนอแนวคิดแบบนี้มาก่อนในขณะที่เพลโตที่บอกว่าผู้ปกครองควรมีคุณธรรม ออกัสตินบอกว่ากษัตริย์
ต้องเชื่อฟังพระเจ้าแต่แมคเคียวเวลลีเป็นคนแรกท่ีบอกว่าการเมืองต้องแยกจากศาสนาศีลธรรมจรรยา
และพระเจ้า 

       ทินพันธุ์ นาคะตะ (2525: 2) อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของแมคเคียวเวลี กล่าวว่า วัตถุ 
ประสงค์ที่ถูกต้องและเหมาะสมของกิจกรรมทางการเมืองก็คือการให้รัฐมีอ านาจมากๆ และรัฐมี
เหตุผลที่จะท าอะไรก็ได้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นว่านั้น 

       2. รัฐเป็นสิ่งสูงสุด ความต้องการของแต่ละคนที่เข้ามารวมตัวเป็นรัฐคือผลประโยชน์ 
รัฐจึงเป็นตัวแทนของบุคคลในการหาและรักษาผลประโยชน์ ดังนั้นการคงอยู่ของรัฐและเจตจ านงค์
ของรัฐจะต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด แม้กระท่ังปัจเจกบุคคล 

       3. ต้องแยกรัฐออกจากศีลธรรมจรรยา ดังนั้นจึงไม่อาจพูดได้ว่ารัฐท า ผิดหรือท าถูก 
เช่น เดียวกับบุคคลที่เป็นตัวแทนของรัฐ (รัฐบาล กษัตริย์ ผู้ครองนคร) จะวินิจฉัยว่าเขาท าผิดหรือถูก
ไม่ได้เช่นกัน เพราะผลประโยชน์ของรัฐย่อมเหนือความถูกผิดทั้งปวง 

       4. ผู้ครองนครหรือนักการเมืองเป็นนักฉวยโอกาส (opportunists) ทุกคนแรงจูงใจ
ที่ท าให้เกิดการเมืองคือผลประโยชน์ ดังนั้นนักการเมืองหรือผู้ครองนครต้องกระท าการทุกอย่างเมื่อมี
โอกาสเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ 

       5. อย่ากลัวถ้าจะต้องท าผิดบ้างผู้ปกครองที่ประสบความส าเร็จต้องท าผิดบ้าง และ
ควรใช้ประโยชน์จากการท าผิดนั้นด้วยเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คนภายนอกมองเห็นว่าดีแต่ในทางปฏิบัติ
กับไม่ได้ผลดีตามที่เห็นในขณะที่ของที่ดูไม่ดีก็อาจจะใช้การได้ดังนั้นผู้ปกครองไม่จ าเป็นต้องเลือกแต่สิ่งที่
ดี ๆ แต่ควรดูว่าสิ่ง ๆ นั้นเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์หรือไม่เพราะเมื่อจุดหมายปลายทางหรือผลที่
ได้มันได้ประโยชน์จะถือว่าสิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่ด ี

       6. ผู้ปกครองไม่จ า เป็นต้องเป็นคนดี แต่ควรแสร้งแสดงให้คนอ่ืนคิดว่าเป็นคนดีด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญกว่าการเป็นคนดีเสียเองซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร 
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       7. ผู้ปกครองควรให้คนเกลียดมากกว่าคนรัก เพราะความรักอาจกลายเป็นความ
เกลียดได้แต่ความกลัวนั้นจะไม่รักและไม่เกลียดผู้ปกครองจึงควรใช้อ านาจ (power) และความรุนแรง
(violence) เพ่ือให้ผู้อื่นกลัว 

       8. หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ เพราะการประจบสอพลอคือความอ่อนแอและท า ให้
ลุ่มหลงไม่อาจจะมองเห็นความจริงได้ ผู้ปกครองจึงควรสนับสนุนการพูดความจริงและตั้งคนฉลาดเป็น
ที่ปรึกษา และรับประกันเสรีภาพของที่ปรึกษาที่จะพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมา 

       9. ผู้มีอ านาจย่อมเป็นผู้ถูก (might is right) เพราะคนมีอ านาจจะท า อะไรก็ได้โดย
ไม่มีใครกล้าว่าว่าผิด จุดมุ่งหมาย (end) ย่อมส าคัญกว่า วิธีการ (means) หรือจุดหมายส าคัญกว่า
วิธีการ จะท า อะไรก็ได้เพ่ือให้บรรลุจุดหมาย 

       10. ผู้มีอ านาจไม่ควรอยู่ที่ทางสายกลาง เมื่อจะท าอะไรท าให้เต็มที่และเปิดเผยแมค
เคียวเวลลีกล่าวว่า เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและซีซาร์ได้ในขณะเดียวกัน หรอืเราไม่สามารถถือดาบ
กับไบเบิลได้พร้อม ๆ กันจากทัศนคติดังกล่าวของแมคเคียวเวลลี ท า ให้เขาถูกโจมตีว่าเป็น “นักคิดที่
ไร้ศีลธรรม” อย่างไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ แต่บางคนมองว่าเขาเป็น “นักคิดที่กล้าหาญ” เพราะเขา
พูดความจริงที่ไม่เคยมีใครในโลกเคยพูด คือเขาพูดถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ในทางการเมือง
อย่างตรงไปตรงมาแนวความคิดของเขามีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดปรากฎการณ์ใหม่ในทาง
การเมืองกล่าวคือการก่อตั้งระบบการเมืองแบบรัฐชาติ(nationstate)อันเป็นระบบการเมืองในปัจจุบัน 

4.5.3 แนวความคิดของมาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) 
 

 
ภาพที่ 16 นักปรัชญา Martin Luther : มาร์ติน ลูเธอร์ (ค.ศ.1463-1560) 
(ที่มา: Google/http://who-in-the-world-piyarith.blogspot.com) 

 
       ในยุคฟ้ืนฟูนี้ นอกจากการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดทางการเมืองของแมคเคียวเวลลี

แล้วยังเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องศาสนา สิ่งนั้นก็คือการปฎิรูปศาสนา (reformation) ประมาณในปี 
1517 สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาอยู่ที่การปกครองอย่างเข้มงวดของคริสตจักรความเลวร้ายของมนุษย์
ที่ใช้ประโยชน์จากความเชื่อด้วยการขายใบไถ่บาปและในขณะนั้นเองนักคิดแนวเสรีคนหนึ่งชื่อ มาร์ติน ลู
เธอร์ ทนต่อการปกครองอย่างเข้มงวดและการกระท าอย่างไม่เหมาะสมของผู้น า ทางศาสนาไม่ไหวอีก
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ต่อไปลูเธอร์จึงพยายามท้าทายอ านาจของผู้น าเหล่านี้ โดยขอความร่วมมือไปยังบรรดากษัตริย์และอัศวิน
ในเยอรมันนีเพ่ือช่วยกันปฏิรูปกฎเกณฑ์ของศาสนาเสียใหม่โดยให้สิทธิเสรีภาพแก่ชาวคริสต์ในเรื่องการ
นับถือพระเจ้าตามทัศนะของตัวเองมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาโรมกุมอ านาจในการนับถือศาสนาโดยไม่ให้
เสรีภาพแก่ชาวคริสต์เลย ลูเธอร์ได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่จ านวน 95 ข้อต่อผู้น าศาสนา ณ เมืองวิทเท
นเบิร์ก (Witenburg) โดยได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์และกลุ่มผู้น าหลาย ๆ คนเช่น John Calvin, 
John Knox เป็นต้น ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มโปรเตสแตนท์(Protestant) และศาสนาคริสต์ได้
แบ่งเป็น 2 นิกายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

       แนวความคิดทางการเมืองของลูเธอร์และหัวหน้านิกายโปรเตสแตนท์มีดังนี้ 
       1. อ านาจทางการเมืองควรแยกออกมาจากอ านาจทางศาสนา โดยคริสเตียน

ทั้งหลายต้องเคารพเชื่อฟังรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้อง 
       2. ประชาชนสามารถต่อต้านกษัตริย์ผู้ไม่เป็นธรรม เพราะอ านาจตามธรรมชาติของ

ผู้ปกครองมาจากพระเจ้า เมื่อมนุษย์มารวมกันเป็นสังคมจึงต้องยอมรับกฎธรรมชาตินี้หากมีผู้ละเมิด
ประชาชนจึงมีสิทธิอันชอบธรรมในการต่อต้านผู้ละเมิดกฎธรรมชาติ 

       3. ประชาชนต้องเชื่อฟังอ านาจของกษัตริย์โดยไม่ต้องผ่านสันตะปาปา พระเจ้าเป็น
ผู้ให้อ านาจแก่กษัตริย์ในการปกครองโดยไม่ผ่านสันตะปาปา ดังนั้นประชาชนต้องเชื่อฟังกษัตริย์ใน
ฐานะผู้ที่มีอ านาจสูงสุดไม่จ า เป็นต้องผ่านสันตะปาปาและกษัตริย์ก็ไม่ต้องอยู่ใต้ค าสั่งของสันตะปะปา
อย่างที่เคยเป็นมาในอดีตแนวความคิดของ 
นักปฏิรูปศาสนา ท า ให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมือง 2 อย่างคือ 

           1. ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การแบ่งแยกอ านาจที่แน่นอนระหว่างศาสนจักรและ
อาณาจักร ท าให้อ านาจของกษัตริย์ดูเด่นชัดขึ้น นอกจากนี้กษัตริย์ยังมีอ านาจอธิปไตยภายในดินแดน
โดยไม่ต้องอ่อนน้อมให้กับอ านาจของสันตะปาปาดังที่เกิดในยุคกลาง 

           2. การเกิดขึ้นของรัฐชาติ (nation-state) การที่กษัตริย์เป็นประมุขที่เด็ดขาดของ
ฝุายอาณาจักร อ านาจของสันตะปาปาจึงดูเรือนรางลงไปในสายตาของประชาชน ด้วยเหตุนี้กษัตริย์
แต่ละคนจึงพยายามสร้างรัฐชาติ อันได้แก่การรวบรวมคนที่มีเผ่าพันธุ์และภาษาเดียวกันให้มาอยู่
รวมกัน ด้วยเหตุนี้ยุโรปในช่วงศตวรรษท่ี 16 จึงมีการก่อตัวของรัฐชาติอย่างรวดเร็ว 

4.5.4 แนวความคิดของจัง โบแดง (John Bodin) 
 

 
ภาพที่ 17 นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสจัง โบแดง (Jean Bodin 1530–1596) 

(ที่มา : https://en.wikipedia.org) 
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     โบแดงเป็นนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมาก เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่น า
การเมืองเข้าสู่หลักของเหตุผลและเป็นนักคิดคนแรกที่พูดเรื่องอธิปไตยอย่างจริงจังหนังสือสองเล่มของ
เขาคือ A Method for the Easy Understanding of History (วิธีง่ายๆที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์)
และ Six Books Concerning the States (หนังสือ 6 เล่มที่เกี่ยวกับรัฐ) ได้กลายมาเป็นหลักเรื่อง
อธิปไตยท่ียอมรับกันทั่วไปถึงปัจจุบันโบแดงมีทรรศนะที่เกี่ยวกับการเมืองดังนี้ 

     1. รัฐเป็นการรวมกันของแรงของสังคม (social force) คือการรวมของครอบครัวทั้ง 
หลาย ซึ่งปกครองโดยผู้ที่มีอ านาจสูงสุดด้วยหลักของเหตุผล ครอบครัวในความหมายของโบแดงคือ
สมาคมอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มศาสนาโดยกลุ่มที่เข้ามารวมกันเป็นรัฐนี้รวมกันได้โดยอาศัยอ านาจเป็น
สิ่งบังคบั ซึ่งในแรงต่าง ๆ เหล่านี้โบแดงมองว่าอ านาจทางทหารเป็นแรงที่ส าคัญที่สุด 

     2. ริเริ่มแนวความคิดเรื่องอธิปไตยอ านาจอธิปไตย คืออ านาจสูงสุดที่มีเหนือประชาชน
ทุกคนโดยไม่ถูกจ ากัดโดยกฎหมาย (Sovereignty is supreme power over citizens and subjects 
unrestrained by laws) อ านาจอธิปไตยมีที่มาจากประชาชนโดยมีตัวแทนคือกษัตริย์หรือรัฐบาลเป็นผู้
บังคับใช้อ านาจนี้ 

     3. กษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐ อย่างไรก็ตามเพ่ือปูองกันไม่ให้กษัตริย์ใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจกษัตริย์ถูกปกครองอีกชั้นหนึ่งภายใต้กฎหมายธรรมชาตินั่นคือถูกปกครองโดยศีลธรรม
และเหตุผล (morality and reason) จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของแนวความคิดทางการเมืองในยุค
กลางและยุคฟ้ืนฟูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยในตอนต้นของยุคกลางอ านาจของสันตะปาปามีล้น
เหลือเพราะสันตะปาปาอ้างว่าได้รับอ านาจมาจากพระเจ้าเมื่ออ านาจของกษัตริย์เริ่มเข้มแข็ งท้าทาย
อ านาจของสันตะปาปาในช่วงปลายยุคกลางในยุคฟ้ืนฟูกษัตริย์จึงถือว่าตนมีอ านาจทางการเมือง
มากกว่าสันตะปาปากษัตริย์ใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือในทางการเมืองโดยอ้างว่าตนได้รับอาณัติมาจาก
พระเจ้าให้มาปกครองแทนพระเจ้าบนพื้นโลก 

 

4.6 แนวความคิดทางการเมืองยุคสมัยใหม่ 
    ในยุคกลางนั้น ศาสนามีอ านาจมากที่สุดในขณะที่ในยุคฟ้ืนฟูนั้นเราจะมองเห็นว่ากษัตริย์มี

อ านาจมากขึ้น ส่วนความคิดทางการเมืองในยุคสมัยใหม่คือการที่ประชาชนธรรมดา ๆ ลุกขึ้นมาต่อต้าน
อ านาจกษัตริย์ที่มาของการต่อต้านอ านาจกษัตริย์นี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงศตวรรษที่ 17 เกิดขึ้นครั้ง
แรกในประเทศอังกฤษ ซึ่งแนวความคิดนี้ได้ลุกลามจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 
1642 – 1689 เป็นเวลานานถึง 47 ปี โดยกษัตริย์ในสมัยนั้นคือ พระเจ้า Charles ที่ 1 มีความขัดแย้งกับ
สภาผู้แทน โดยที่ปัญญาชนทั้งหลายเข้าข้างสภาผู้แทนในขณะที่กลุ่มอ านาจเก่าคือ ขุนนาง พ่อค้าใหญ่ ๆ
และเจ้าของที่ดินเข้าข้างกษัตริย์ในที่สุดสงครามกลางเมืองก็เกิดขึ้นและเกิดอย่างต่อเนื่องถึง 47 ปี โดย
สงครามได้ยุติลงไม่ใช่เพราะฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นผู้ชนะ แต่เป็นเพราะโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ Oliver 
Cromwell ได้เข้ามาแทรกแซงและเข้าข้างฝุายประชาชนหรือฝุายผู้แทนกษัตริย์จึงพ่ายแพ้ พระเจ้าชาร์ลที่ 
1 ถูกจับและถูกประหารชีวิต ส่วนครอมเวลล์ถือโอกาสปกครองประเทศแบบเผด็จการอยู่ระยะหนึ่งจึงได้
สถาปนาพระเจ้าชาร์ล ที่ 2 ให้เป็นกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ(constitutionalmonarchy) ในบรรดา
นักคิดที่สนับสนุนอ านาจกษัตริย์นั้น โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) เป็นนักคิดที่มีความส าคัญที่สุด
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โดยเขาให้แนวความคิดที่สนับสนุนอ านาจกษัตริย์ไว้ชัดเจนในตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองที่อังกฤษนั้น
เขาได้หนีภัยการเมืองไปอยู่ที่ฝรั่งเศสและได้เขียนหนังสือขึ้นมา 2 เล่มคือ De Cive และ Leviathan ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่สนับสนุนอ านาจกษัตริย์และต่อต้านศาสนาอย่างชัดเจน 

4.6.1 โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) 
 

 
ภาพที่ 18 นักปรัชญา โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes, ค.ศ. 1588 – 1677) 

(ที่มา : /Google/https://th.wikipedia.org) 
 

       ฮอบส์เขียนหนังสือที่ชื่อ “ลิเวียธัน (Leviathan)” แปลว่าสิ่งที่น่ากลัวหมายถึงอ านาจที่
เด็ดขาดของผู้ปกครองที่ท าให้ผู้อ่ืนต้องเกรงกลัวสาระส าคัญของหนังสือเล่มนี้สรุปได้ว่า 

       1. สภาพดั้งเดิมของมนุษย์เป็นสภาพที่วุ่นวาย ทุกคนจะแสวงหาประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
ไม่มีกฎระเบียบ ไม่มีกฎหมายหรืออ านาจใด ๆ ที่จะประกันความยุติธรรมของสังคม ซึ่งสภาวะเช่นนี้ไม่
เป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ ดังนั้นชีวิตมนุษย์ก่อนการมีรัฐจึงเต็มไปด้วยความเดี่ยว  ยากจน สกปรก ปุา
เถื่อนและอายุสั้น (solitary, poor, nasty, brutish, and short) (สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว,2528: 44) เพ่ือ
ความสงบและปลอดภัย มนุษย์จึงยอมสละสิทธิตามธรรมชาติทั้งหมดให้แก่องค์รัฏฐาธิปัตย์ ให้มีอ านาจ
สูงสุดเพ่ือกับหลักประกันความสุขอย่างมีกฏระเบียบทางสังคม 

       2. มนุษย์เข้ามาอยู่รวมกันเป็นสังคมและสละอ านาจให้องค์อธิปัตย์ มนุษย์จึงเข้ามาอยู่
รวมกันในสังคมและสละอ านาจอธิปไตยของตน มอบให้กับองค์กรกลางซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีอ านาจสูงสุด
องค์กรกลางนี้เรียกว่าอธิปัตย์ (sovereign) เขามีอ านาจสูงสุดโดยไม่อยู่ใต้กฎหมายใด ๆ จะรับผิดชอบก็
แต่กับพระเจ้าเบื้องบนเท่านั้น 

       3. ระบบกษัตริย์เป็นระบบการปกครองที่ดีที่สุดเพราะสามารถสร้างความสามัคคีให้เกิด
กับชาติได้และอ านาจอันเด็ดขาดของกษัตริย์ยังเป็นระบอบที่สามารถสร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพได้อีก
ด้วย 

        4. เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อความม่ันคงทางการเมือง ดังนั้นในสังคมการเมืองรัฐบาลควร
จะมีบทบาททางเศรษฐกิจเช่นการแบ่งสันที่ดินให้กับคนทั่วไปควบคุมการค้าขายทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%25
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4.6.2 จอนห์ ล็อค (John Locke) 
 

 
 

ภาพที่ 19 นักปรัชญาจอห์น ล๊อค (John Locke, ค.ศ.1632 – 1704 ) 
(ที่มา : Google/https://th.wikipedia.org) 

 
       ในขณะที่ฮอบส์เป็นนักคิดที่สนับสนุนอ านาจของกษัตริย์ จอนห์ ล็อค (John Locke)

เป็นนักคิดที่สนับสนุนเสรีภาพของประชาชนเมื่อพูดถึงลัทธิประชาธิปไตยเรามักจะอ้างแนวคิดของ
ล็อคอยู่เสมอ ล็อคได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่สนับสนุนเสรีภาพทางศาสนา ส่วนเสรีภาพในทาง
การเมืองล็อคเขียนหนังสือเรื่อง Two Treaties of Government ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดทาง
การเมืองเก่ียวกับเสรีภาพ แนวความคิดของล็อคพอสรุปได้ดังนี้ 

       1. สภาพธรรมชาติของมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพ และมีความเท่าเทียมกันอยู่ภายใต้กฎ
ธรรมชาติ ซึ่งด้วยหลักของธรรมชาติมนุษย์จะไม่ท าร้ายชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกันและกันในทางตรงกัน
ข้ามจะยอมรับสิทธิและเสรีภาพของคนอ่ืนเพ่ือที่คนอ่ืนจะได้ปฏิบัติต่อตนเช่นนั้นอย่างไรก็ตามด้วย
หลักของธรรมชาติจะมีบุคคลหนึ่งที่มีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืนในฐานะนักปกครองโดยที่จะต้องใช้อ านาจ
อย่างมีเหตุผลจะใช้อ านาจตามอ าเภอใจไม่ได้ 

       2. สิทธิตามธรรมชาติที่ได้กล่าวมาอยู่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด ไม่มีใครสามารถ
ละเมิดหรือถอดถอนไปได้มนุษย์จึงมีอิสระในการที่จะปฏิบัติชีวิตของตนในทางใดก็ได้ตามใจชอบโดย
ไม่ต้องมีใครมาก าหนดจึงเป็นอิสระท่ีจะท าการใด ๆ ก็ได้ตามหลักเสรีภาพและสามารถสะสมทรัพย์สิน
นี้ไว้ได้โดยไม่ถูกละเมิดแนวความคิดนี้ได้ถูกน ามาเป็นกฎเกณฑ์ทางการเมืองที่ใช้จริง  ๆ เขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญของเกือบทุกประเทศท่ัวโลก 
             3. ผู้ปกครองทุกคนย่อมอยู่ภายใต้กฎหมาย (rule of law) ถึงแม้ว่าผู้ปกครองได้ใช้
อ านาจสูงสุดแต่อ านาจนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะการปกครองโดยกฎหมายย่อมต่อต้านระบบ
ทรราชย์ และขณะเดียวกันย่อมประกันเสรีภาพ      
        4. การเมืองที่มีเหตุผลต้องเชื่อฟังคนกลุ่มใหญ่ เมื่อคนกลุ่มใหญ่ในสังคมมีความ
คิดเห็นเป็นอย่างไรคนกลุ่มที่เหลือท่ีไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของคนส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติตามโดย
ปฏิเสธไม่ได้ 
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       5. สนับสนุนหลักการแบ่งแยกอ านาจแบบรัฐสภา ล็อคเห็นว่าอ านาจอธิปไตยต้องมี
การแบ่งสันอ านาจในการใช้ จึงแบ่งสันเป็นอ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่ข้อสังเกตของ
การแบ่งอ านาจของล็อคซึ่งแตกต่างจากของมองเตสกิเออก็คือ ล็อคมองว่าอ านาจนิติบัญญัติจะต้องมี
สูงกว่าอ า นาจบริหาร ดังนั้นในความคิดของล็อค รัฐบาลซึ่งมีอ านาจบริหารต้องรายงานต่อรัฐสภา ซึ่ง
มีอ านาจนิติบัญญัติ 

       6. รัฐบาลควรมีอ านาจที่จ า กัด คือมีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดหากรัฐบาลท า
อะไรที่เกินขอบเขตของกฎหมายก็เท่ากับรัฐบาลนั้นได้ละเมิดเสรีภาพของประชาชน 

       7. ประชาชนสามารถใช้สิทธิลบล้างรัฐบาลที่ใช้อ านาจไม่ชอบธรรมล็อคเสนอว่าประ 
ชาชนสามารถใช้สิทธินี้ได้อย่างรุนแรงเพ่ือพิทักษ์เสรีภาพไม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยรัฐบาลหรือสิทธิที่จะ
ปฏิวัติ (the rights of revolution) เมื่อใดที่รัฐบาลได้ท า ผิดกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้กับประชาชน 
ถึงแม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งมาตามระบบอย่างถูกต้องก็ตาม 

      8. บุคคลมีสิทธิต่อทรัพย์สิน ล็อคสนับสนุนให้บุคคลสามารถถือครองทรัพย์สินของ
ตัวเองได้ และต้องพิทักษ์รักษาไว้ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะโดยระหว่างบุคคลด้วยกันเองหรือจาก
รัฐบาลความคิดนี้น าไปสู่แนวคิดปัจเจกชนนิยม (individualism) หมายความว่าบุคคลมีความสามารถ
เท่าใดก็สามารถแสวงหาทรัพย์สินมาเป็นสมบัติของตนได้มากเท่านั้น และทรัพย์สินเหล่านี้คนอ่ืนจะ
ละเมิดมิได้จะเห็นว่าแนวความคิดของล็อคเป็นแนวความคิดมีความส าคัญมาก 

       ในปัจจุบันแนวความนี้ได้รับการสนับสนุนจนกระทั่งได้รับการสร้างเป็นสถาบันกฎหมาย 
คือมีการรับรองถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไว้ในกฎหมายหลายฉบับและเป็นรากฐานของระบอบประ 
ชาธิปไตยท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

        วิทยากร  เชียงกูล (2552: 92)  ได้สรุปปรัชญาการเมืองสังคมของจอห์น ล็อค ดังนี้ 
1. คัดค้านแนวคิดว่ากษัตริย์ปกครองโดยสิทธิอันสูงสุดจากสรรค์ (Divine Rights) 
2. มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้ามีชีวิตจิตใจรู้จักใช้เหตุผลและรู้จักอยู่ร่วมกันใน

ชุมชน รู้จักกฏธรรมชาติ 
3. สิทธิขั้นพ้ืนฐานทางธรรมชาติ สิทธิในชีวิต เสรีภาพและทรัพย์สิน 
4. เสรีภาพ การพ้นจากการบีบบังคับหรือการท าร้ายผู้อ่ืนการมีกฎหมาย(ที่สอดคล้อง

กับธรรมชาติ) ก็เพ่ือช่วยประกันเสรีภาพ เช่น ห้ามท าร้ายห้ามแย่งชิงสิ่งของ 
5. รัฐเป็นเหมือนบริษัทจ ากัดใช้กฎหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและอาจถูกประ 

ชาชนโค่นล้มเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ารัฐละเมิดพันธะสัญญาต่อประชาชน 
6. เรื่องการศึกษาเพ่ือให้มนุษย์มีเหตุมีผลและจริยธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการ

สร้างพลเมือง 
7. เชื่อเรื่องเสรีภาพในการพูดรัฐต้องใจกว้างเรื่องศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องที่มองต่างหาก

จากการเมือง 
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4.7 ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ (Enlightenment) 
ศตวรรษที่ 17 ผ่านพ้นไปพร้อม ๆ กับชัยชนะของสิทธิส่วนบุคคลเหนืออ านาจกษัตริย์สิทธิ

บุคคลได้ถูกวางรากฐานไว้อย่างดีในทางการเมืองและได้มีความพยายามน าหลักของเหตุผลและความ
จริงมาใช้ในทางการเมืองอีกด้วย ผลของสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งชาวตะวันตกเรียก
กันว่าถึงยุคแห่งความรุ่งโรจน์ (Enlightenment)  

ลักษณะของยุคแห่งความรุ่งโรจน์คือ มีการศึกษาหาความจริงในสิ่งต่าง ๆ ด้วยการค้นคว้า 
ทดลองและพิสูจน์ ซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาแนวประจักษ์หรือ Empirical คือมีการใช้เหตุ 
ผลนอกจากนี้ยังมีการวางกฎเกณฑ์ทางการเมือง หรือสร้างแบบทางการเมืองขึ้น นักคิดที่ส าคัญในสมัย
นี้คือ มองเตสกิเออ และ รุสโซ 

4.7.1 แนวความคิดของมองเตสกิเออ (Montesquieu) 
 

 
 

ภาพที่ 20 นักปรัชญามองเตสกิเออ (Montesquieu ค.ศ. 1689 - 1755) 
(ท่ีมา : Google/https://th.wikipedia.org) 

 
       เป็นนักคิดที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของยุครุ่งโรจน์ เป็นนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสที่มี

อิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองในสมัยต่อมาเป็นอย่างยิ่ง เขาเขียนหนังสือออกมาหลายเล่ม แต่
ที่ส าคัญที่สุดคือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย (The spirit of laws) ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

       1. ทุกสิ่งทุกอย่างข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ มนุษย์ทุกคนก็อยู่ภายใต้
กฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายของพระเจ้าซึ่งเป็นการให้หลักการเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
กระท า ของมนุษย์ อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองอีกต่อหนึ่งเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 

       2. สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย ถึงแม้ว่ามองเตสกิเออจะแบ่งระบอบ
การปกครองเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ  

 1. แบบทรราชย์ (despotism) เป็นการปกครองคนเดียวโดยปราศจากกฎหมาย  
 2. แบบกษัตริย์ (monarchy) เป็นการปกครองคนเดียวภายใต้กฎหมายและ 
 3. แบบสาธารณรัฐ (republic) ซึ่งแบ่งเป็น  
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      3.1 อภิชนาธิปไตย (aristocracy) คือการปกครองโดยกลุ่มบุคคล  
      3.2 ประชาธิปไตย (democracy) คือการปกครองโดยคนกลุ่มใหญ่ มองเตสกิ

เออมองว่าระบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่น่าประทับใจที่สุดเพราะว่าประชาชนเป็นผู้มีอ านาจ
ทางการเมืองอย่างแท้จริงแต่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจทางการเมืองนี้จะต้องมีคุณงามความดี ซึ่ง
หมายถึง 2 สิ่งคือ ความพอดีทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาคของประชาชน 

       3. การศึกษามีอิทธิพลต่อการเมือง มองเตสกิเออกล่าวว่า ระบบการศึกษามักส่งผลให้
เกิดผลในระบบการเมือง และระบบการเมืองก็มีแนวทางการศึกษาเพ่ือปลูกฝังจิตใจของตนแตกต่าง
กันไป ในระบอบประชาธิปไตย การให้การศึกษาควรย ้าถึงสิทธิเสรีภาพการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม และ
การเคารพกฎหมายของบ้านเมือง 

       4. บุคคลพึงมีเสรีภาพตามกฎหมาย เสรีภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนมี
อยู่ และผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ทั้งนี้ประชาชนทุกคนสามารถใช้เสรีภาพได้ตามต้องการภายในขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด เพ่ือเป็นการรักษาเสรีภาพทางการเมือง มองเตสกิเออจึงสนับสนุนให้แบ่งแยกการใช้
อ านาจอธิปไตยเป็น 3 ทาง ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยอ านาจทั้ง 3 ทางนี้จะเท่าเทียม
กัน ตรวจสอบถ่วงดุลกัน เพ่ือไม่ให้มีอ านาจใด 
เข้ามาลิดรอนเสรีภาพของประชาชน 

4.7.2 รุสโซ (Jean-Jacque Rousseau) 
 

 
 

ภาพที่ 21 นักปรัชญายัง ยาคส์ รุสโซ (ค.ศ. 1712 - 1778) Jean – Jacques Rousseau 
(ที่มา :  Google/https://th.wikipedia.org/wiki/) 

 
     รุสโซมีความแตกต่างกับนักคิดทางการเมืองที่มีชื่อเสียงคนอ่ืน ๆ เป็นอย่างยิ่งทั้งในเรื่อง

ฐานะชาติก าเนิด การใช้ชีวิต และแนวการเขียนงานของเขา กล่าวคือเขาเกิดในครอบครัวซึ่งมีปัญหา 
แม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเป็นทารก ส่วนพ่อต้องหนีไปเมืองอ่ืนเนื่องจากการทะเลาะวิวาท ในวัยเด็กรุส
โซจึงกลายเป็นเด็กก าพร้าและมีชีวิตที่เร่ร่อนอยู่กับญาติและผู้อุปถัมภ์หลาย  ๆ คน งานเขียนที่ส าคัญ
ของเขาคือสัญญาประชาคม (social contract) เป็นหนังสือที่มีทัศนคติที่รุนแรง และชักน า ไปสู่การ
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ปฏิวัติ แนวการเขียนของเขามีเหตุผลและแฝงไว้ซึ่งอารมณ์ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้อ่านมากกว่างานเขียนของ
คนอ่ืน สิ่งที่สะท้อนจากงานเขียนของเขามีดังนี้ 

       1. มนุษย์เกิดมากับเสรีภาพ แต่เขาได้ถูกพันธนาการไว้ (Man is born free and everyw- 
here he is in chains) ประโยคนี้เป็นประโยคขึ้นต้นของหนังสือสัญญาประชาคมเขามีความคิดว่ามนุษย์
ถูกพันธนาการเพราะถูกผู้มีอ านาจบังคับ มนุษย์นั้นแท้จริงแล้วรักเสรีภาพเหนืออ่ืนใด มนุษย์อาจจะยอม
ทิ้งสิ่งใด ๆ ทั้งปวงได้ หากยังเหลือไว้ซึ่งเสรีภาพเขาจึงเรียกร้องให้มนุษย์กลับไปสู่ธรรมชาติ เพราะสภาพ
ชีวิตในสังคมเต็มไปด้วยการริดรอน เสรีภาพ การถูกกดขี ่ข่มเหง และความไม่ยุติธรรมต่าง ๆ 

       2. สัญญาประชาคม  สัญญาประชาคมตามความหมายของรุสโซจึงหมายถึงการที่เอก 
ชนทุกคนยอมยกสิทธิตามธรรมชาติของตนให้กับองค์ธิปัตย์  ซึ่งก็คือ เจตนารมณ์ทั่วไป หรือเป็นการ
มอบสิทธิตามธรรมชาติให้กับชุมชนส่วนร่วม (community) (จรูญ สุภาพ, 2527: 192) ต่อการมอบ
สิทธิตามธรรมชาตินี้ไม่ได้ท าให้เอกชนเหล่านั้นต้องสูญสิ้นสิทธิตามธรรมชาติลงแต่อย่างใด ดังนั้น
สัญญาประชาคมจึงเกิดขึ้นเพ่ือที่จะหาทางสายกลางระหว่างสองสิ่งดังกล่าว  คือรักษาเสรีภาพส่วน
บุคคลในขณะที่ยังคงมีสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ได้ โดยมนุษย์ทุกคนจะสละเสรีภาพไปให้แก่ชุมชน แต่
การสละเสรีภาพนี้ไม่ใช่ว่าเสรีภาพของแต่ละบุคคลจะสูญเสียไปหากแต่เกิดเสรีภาพใหม่ขึ้นเรียกว่าเสรี
ภาพรวม หรือ เจตนารมณ์ร่วม (general will) โดยทุก ๆ คนต้องเชื่อฟังเจตนารวมนี้ เพราะการ
กระท าดังกล่าวก็คือการเคารพเจตนาของตนเอง เจตนารวมเป็นเจตนาของทุกคนไม่ใช่ของคนใดคน
หนึ่งเจตนารวมจึงเป็นอ านาจอธิปไตย อยู่เหนือทุก ๆ คนในสังคม 

       3. เจตนารวมนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียว แบ่งแยกมิได้ แทนตัวกันมิได้ และเป็นผลดีต่อทุก
คน เจตนารวมมาจากทุกคนและใช้บังคับกับทุกคน ถึงแม้ว่าเราจะไม่มองเจตนารวมนี้ในแง่ของจ านวน
น้อยมากของประชาชน แต่รุสโซก็ยอมรับว่าเจตนารวมจะเกิดกับชนส่วนใหญ่ (majority) ของสังคม 

       4. กฎหมายคืออ านาจของเจตนารวม ในการที่จะสร้างแบบแผนการด า เนินชีวิตและ
บังคับใช้ให้ตรงตามความจ านงค์ของเจตนารวม 

       5. รัฐ และรัฐบาลมีความแตกต่างกัน เพราะรัฐบาลคือตัวกลางที่มนุษย์ตั้งขึ้นมา
ระหว่างรัฐกับประชาชน ส่วนรัฐมีอ านาจสูงสุดคืออ านาจอธิปไตย ดังนั้นอ านาจในการออกกฎหมายจึง
ไม่ใช่อ านาจของรัฐบาลแต่เป็นหน้าที่ของประชาชน สิ่งที่รุสโซเห็นด้วยที่สุดคือการที่พลเมืองทุกคนมี
โอกาสร่วมพิจารณาหรือออกกฎหมายพร้อม ๆ กันเหมือนนครรัฐกรีกจะเห็นได้ว่า แนวความคิดในยุค
รุ่งโรจน์นี้ส่งผลมาถึงระบอบการเมืองการปกครองในสมัยปัจจุบันอย่างมาก โดยเฉพาะหลักการเจต 
นารมณ์ร่วม ของรุสโซ และหลักการแบ่งแยกอ านาจของมองเตสกิเออ เป็นแนวความคิดแกนหลักที่
ส าคัญที่สุดของแนวความคิดประชาธิปไตยในสมัยปัจจุบัน 

 

4.8 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง 

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ได้น าความเจริญทางวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ยุคฟ้ืนฟู 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันการน าเครื่องยนต์กลไกมาช่วยในการผลิต ได้ช่วยเพ่ิม
ผลผลิตและรายได้ให้สูงขึ้นกว่าเดิม มนุษย์ได้สะสมส่วนเกินทางการผลิตจนเกิดความมั่งคั่งให้กับตัวเอง
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และสังคมอย่างเต็มที ่ในที่สุดท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นในยุโรปการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิต 
การเกิดของนายทุนและการจ้างงาน การเอารัดเอาเปรียบของนายทุนที่มีต่อแรงงาน ส า หรับคาร์ล 
มารกซ์ การเอารัดเอาเปรียบเช่นนี้คือความอยุติธรรมของสังคมที่เขาจะต้องปฏิรูปแก้ไขให้ได้  เขาเป็น
ผู้ให้ก าเนิดลัทธิปฏิวัติสังคมอย่างถึงรากถึงโคนเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์โลก 

4.8.1 คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) 

 

ภาพที่ 22 นักปรัชญาอิมนานูเอล  คานท์ (Immanuel Kant ค.ศ. 1724 - 1804) 
(ที่มา :  Google/https://th.wikipedia.org/wiki/) 

 

       มาร์กซ์ เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงของความเจริญก้าวหน้าของลัทธิทุนนิยม เขาได้เห็นความ
เอารัดเอาเปรียบของนายทุนต่อชนชั้นกรรมาชีพอย่างน่ากลัว ทฤษฎีของมาร์กซ์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีประวัติศาสตร์และการคาดคะเนสังคมมนุษย์ในอนาคต ท า ให้เขาได้ทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาคือ 
dialectic materialism ได้แก่ ความแตกต่างทางวัตถุท าให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้น ที่จริงมาร์กซ์
ได้รับพ้ืนฐานของแนวความคิดนี้มาจากเฮเกลนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของเยอรมันมาร์กซ์ ได้
เขียนหนังสือขึ้นมาหลายเล่ม เช่น The Poverty of Philosophy, The Critique of Political 
Economy, Das Capital, Value, Price and Profit และ The Communist Manifesto ซึ่งหนังสือเล่ม
หลังนี้เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาเราสามารถอธิบายแนวความคิดของมาร์กซ์ได้จากหนังสือเรื่อง
ค า ประกาศของลัทธิคอมมิวนิสต์ (The Communist Manifesto) ดังนี้ 

       1. ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้น โดยนับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง
ปัจจุบันจะเห็นการขัดแย้งกันเสมอ เช่น นายกับทาส ผู้ดีกับไพร่ นายจ้างกับลูกจ้างโดยจะมีคนหนึ่ง
เป็นผู้กดขี่ข่มเหง (oppressor) และผู้ถูกข่มเหง (oppressed) การต่อสู้ระหว่างชนชั้นจะยุติลงก็
ต่อเมื่อเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาจากทั้งสองชนชั้น 

       2. โลกของนายทุน ในโลกปัจจุบันเกิดชนชั้นใหม่ที่มีบทบาทในสังคมมาก ได้แก่พวก
นายทุน พวกนายทุนได้เอาเปรียบชนชั้นแรงงานทุกวิถีทาง อ านาจของนายทุนคืออ านาจทางเศรษฐกิจ
และทางการเมือง โดยกษัตริย์และผู้ปกครองก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนนี้ด้วย 
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       3. พวกนายทุนทั้งหลายมักเรียกร้องเสรีภาพ เช่นการค้าขายอย่างเสรีการแข่งขันเสรี 
แต่แท้จริงแล้วเป็นการเรียกร้องให้ตัวเองมีโอกาสเอาเปรียบผู้อ่ืนมากข้ึน 

       4. นายทุนเป็นพวกไร้ศีลธรรม มองเห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นเพียงเรื่องของการ
สะสมเงินทองส่วนคุณค่าทางจิตใจความเมตตาปราณีหรือมนุษยธรรมแทบจะไม่มีอยู่ในส านึกของนายทุน 

       5. ชนชั้นกรรมาชีพจะชนะชนชั้นนายทุนในที่สุด ในตอนแรกสังคมอาจจะมีหลายชน
ชั้นแต่ในที่สุดการผลิตแบบทุนนิยมจะท าให้เหลือเพียง 2 ชนชั้น โดยชนชั้นกรรมาชีพ (proletariat) 
จะถูกกดขี่ข่มเหงจากชนชั้นนายทุน (bourgeoisie) การต่อสู้นี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาจนในที่สุดชนชั้น
กรรมาชีพจะรวมตัวกันเป็นสหภาพกรรมกรต่อมาจะกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายและหลัก
ปฏิบัติอันแน่วแน่ต่อมาพรรคกรรมกรจะมีสมาชิกและพลังเพ่ิมมากขึ้นทุกที นายทุนก็จะระส ่าระสาย
และแตกแยกกันเองชัยชนะจะเป็นของชนชั้นกรรมาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 

       6. คอมมิวนิสต์คือกลุ่มผู้น า ของชนชั้นกรรมาชีพเป็นผู้น าของการรวมตัวกันของ ชน
ชั้นโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติช่วยเป็นผู้น าการปฏิวัติและน าพาการปฏิวัติไปสู่จุดมุ่งหมาย  ดังนั้น
คอมมิวนิสต์จึงเป็นทหารแนวหน้าซึ่งเข้าใจอุดมการณ์การปฏิวัติสังคมของ Marx มากท่ีสุด 

       7. ชนชั้นกรรมาชีพจะต้องรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ต้องปฏิบัติการพร้อมกันทั่ว
โลกไม่มีความแปลกแยกทางเชื้อชาติศาสนาเพ่ือเป็นพลังอันเข้มแข็งที่จะล้มล้างอ านาจของพวกนายทุน 

       8. ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัว ลักษณะที่ส าคัญที่สุดของระบอบคอมมิวนิสต์คือการล้มล้าง
ระบบทรัพย์สินส่วนตัวเพราะเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นนายทุนซึ่งเป็นลักษณะของความเห็นแก่ตัว 

       9. ยกเลิกสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวของนายทุนเป็นการเอารัดเอาเปรียบต่อ
สตรีและเด็กนายทุนไม่ได้มีความรักต่อบุตรและภรรยาแต่เขามองว่านั่นคือเครื่องมือในการผลิต  
นายทุนทั้งหลายมักไร้ศีลธรรมมีการประพฤติผิดเรื่องชู้สาวเสมอดังนั้นเมื่อครอบครัวเป็นสิ่งที่ไร้ค่าดังนี้
ควรจะยกเลิกระบบครอบครัว 

       10. ยกเลิกความเป็นชาติ ส าหรับ Marx ชาติคือผลลิตของนายทุนชาติท าให้คนทะ 
เลาะเบาะแว้งกันชาติเป็นเพียงสิ่งสมมติแต่แท้จริงแล้วชนชั้นกรรมาชีพมีความเหมือนกันทุกอย่างคือ
โดนกดข่ีโดยนายทุนดังนั้นชนชั้นกรรมาชีพของทุกประเทศจึงเข้ามารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือ
ต่อสู้กับทุนนิยม 

 

4.9 บทสรุป  
 แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกยุคกรีกโบราณ หมายถึง ปรัชญาการเมืองของนักปรัชญา
กรีก โดยเฉพาะแนวความคิดของเพลโตและอริสโตเติล ซึ่งเชื่อในความจ าเป็นและความเป็นธรรมชาติของ
รัฐโดยเฉพาะอริสโตเติลถือว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมหรือสัตว์การเมืองหมายถึง ความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่
ร่วมกันในสังคมโดยธรรมชาติเพราะอริสโตเติลเห็นว่ารัฐเป็นส่วนที่สามารถอ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้
พัฒนารูปแบบของตนหรือพัฒนาลักษณะเฉพาะของตนนั่นคือความมีเหตุผลของมนุษย์ รัฐจึงสามารถท า
ให้มนุษย์มีคุณธรรมทางปัญญาได้ส่วนเพลโตนั้นเชื่อในความดีของรัฐที่ปกครองโดยราชาปราชญ์ผู้ที่มีจิต
ภาคปัญญาเด่นและมีพวกจิตใจกล้าหาญเป็นทหารและมีพวกกลุ่มหลงในกิเลสเป็นคนงาน 
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 แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกยุคโรมัน หมายถึง การสร้างสถาบันทางกฎหมายอย่าง
สมบูรณ์และดีที่สุดพวกเขาพยายามดัดแปลงกฎหมายให้อยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ๆ และยังมี
อาณาจักรที่กว้างใหญ่เพ่ือใช้ในการทดสอบระบบกฎหมายและการปกครอง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ยังคงน ามาใช้ถึงปัจจุบันเช่นเรื่องสิทธิของบุคคลเรื่องอ านาจอธิปไตยเรื่องรัฐในแง่กฎหมาย  เป็นต้น 

พวกเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้มีอ านาจทางการเมืองที่แท้จริงไม่ใช่พระเจ้าดังนั้นชาวโรมันจึงถือ
ว่าผู้ปกครองคือผู้ที่รับอ านาจไปจากประชาชนประชาชนจึงเปรียบเสมือนหน่วย ๆ หนึ่งในทางกฎ 
หมายที่จะถูกล่วงละเมิดมิได้อีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งก็คือเนื่องจากในยุคโรมันนี้มีการติดต่อกัน
มากขึ้นระหว่างชาวโรมันกับประชาชนของรัฐอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเรื่องการค้าขายเมื่อมีการติดต่อกับ
ชาวต่างประเทศมากขึ้นความจ าเป็นในการออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมเรื่องการค้าขายจึงมีมากขึ้น
ตามล าดับ กฎหมายดังกล่าวนี้คือกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎธรรมชาติวางอยู่บนพ้ืนฐาน
ธรรมชาติว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีและเป็นสากล นักคิดคนส าคัญในสมัยนี้คือ ซิเซโร  

แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกยุคกลางหมายถึงนักปรัชญาการเมืองสมัยยุโรปตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์ดังนั้นความรู้สึกต่อรัฐของนักปรัชญาการเมืองตะวันตกสมัยกลางจึง
เป็นไปในทางลบและมองเห็นว่ารัฐเป็นความชั่วร้ายศาสนจักรจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่ารัฐและควรเป็นฝุาย
ควบคุมรัฐตัวอย่างของนักปรัชญาการเมืองสมัยกลางคือนักบุญออกัสตินและนักบุญโทมัส อะไควนัส
เป็นต้น  

แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกยุคฟ้ืนฟู หมายถึง  เกิดความรู้ทางด้านศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่ เรียกว่า Renaissance ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางศิลปะจากที่
ผลิตขึ้นเพ่ือรับใช้พระเจ้ากลายเป็นศิลปะเพ่ือรับใช้มนุษย์มีการน าศิลปะกรีกและโรมันเข้ามาใช้ใหม่อีก
ครั้งรวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของคนในสมัยนั้นมากมายมีนักคิดคน
ส าคัญคือ มัคคีอาเวลลี มาร์ติน ลูเธอร์และชองโบแดง เป็นต้น  
 แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกยุคสมัยใหม่ หมายถึง นักปรัชญาการเมืองตะวันตก
สมัยใหม่ มีแนวโน้มที่มองเห็นความจ าเป็นของรัฐ ถึงแม้ว่ารัฐจะไม่ใช่สถาบันธรรมชาติของมนุษย์ แต่
รัฐนั้นมีอ านาจจ ากัดลง เพราะก าเนิดของรัฐเกิดจากข้อตกลงของราษฎร์ หรือปัจเจกบุคคลซึ่งเป็น
อิสระตามสภาพธรรมชาติหรือมีสิทธิบางอย่างโดยธรรมชาติ เมื่อตกลงกันโอนอ านาจตามธรรมชาติ
ของตนให้คนเพียงคนเดียวหรือคนกลุ่มหนึ่ง เมื่อนั้นรัฐหรือสังคมจึงเกิดขึ้น แต่การตกลงของราษฎร์
เกิดขึ้นเพราะราษฎร์เห็นประโยชน์จากการมีรัฐที่สามารถรักษาสิทธิ์ที่ตนมีโดยธรรมชาติดีกว่าไม่มีรัฐ 
นั่นคือ นักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ยึดถือทฤษฎีสัญญาประชาคม ( Social Contract ) ดังนั้น ถ้ารัฐ
หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจไม่สนองตามความต้องการของราษฎร์หรือประชาชน ประชาชนมี
สิทธิ์เรียกอ านาจคืนและโอนให้บุคคลอ่ืน ๆ ได้ตัวอย่างของนักปรัชญาการเมืองตะวันตกสมัยใหม่ คือ
โทมัส ฮอบส์และจอห์น ล๊อค เป็นต้น 
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 แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกยุคแห่งความรุ่งโรจน์ หมายถึง นักปรัชญาการเมืองตะวัน 

ตกยุคแห่งความรุ่งโรจน์มีการศึกษาหาความจริงในสิ่งต่าง ๆ ด้วยการค้นคว้าทดลองและพิสูจน์ซึ่งเป็น 

การศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาแนวประจักษ์หรือ Empirical คือมีการใช้เหตุผล นอกจากนี้ยังมีการวาง
กฎเกณฑ์ทางการเมืองหรือสร้างแบบทางการเมืองขึ้นนักคิดที่ส าคัญในสมัยนี้คือ มองเตสกิเออ และ 
รุสโซ เป็นต้น 

 การปฏิวัติอุตสาหกรรม มีนักคิดส าคัญผู้มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางของยุโรปคือ คาร์ล มาร์กซ์
ผู้มีความเห็นว่ารัฐเป็นสิ่งไม่จ าเป็นส าหรับสังคมมนุษย์เพราะรัฐก าเนิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้างทางการ
ผลิตที่เปิดโอกาสให้มีคนผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและคนกลุ่มนี้สร้างอ านาจขึ้นมากดขี่ขูดรีดและ
รักษาสถานภาพของตนไว้ ดังนั้น ถ้าเป็นสังคมที่มีวิธีการผลิตแบบไม่มีใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
ความแตกต่างทางชนชั้นก็หายไปรัฐก็พลอยหายไปด้วย 

 

ค าถามท้ายบท 

 1. สภาพทางสังคมของกรีกชนชั้นใดที่เป็นชนชั้นสูงสุด 

 2. เพลโต กล่าว ในการแบ่งงานกันท านั้นรัฐมีหน้าที่เปรียบเสมือนองค์กรกลางที่จะจัดระบบ
บริการให้ดีที่สุดและผู้ที่จัดระบบได้ดีท่ีสุดนั้นเป็นใคร 

 3. งานเขียนหนังสือของ อริส โตเติล คืออะไร 

 4. มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองดังนั้นมนุษย์จึงต้องมาอยู่รวมกันเพ่ืออะไร 

 5. อริสโตเติล เสนอรูปแบบของระบบการเมืองระบบโพลิตี้ Polity  เป็นการปกครองโดยกลุ่ม
ชนชั้นใด 

 6. ใครมีแนวความคิดทางการเมืองที่ว่า “รัฐคือสมบัติของประชาชน” 

 7. แนวความคิดทางการเมืองยุคใดที่เริ่มมีศาสนาเข้ามามีอธิพลภายในรัฐของการปกครอง
ประชาชน 

 8. ระบบใดท่ีเกิดข้ึนมาจากการที่สภาพเศรษฐกิจในสมัยยุคกลาง 
 9 . ผู้มีอ านาจหรือเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ที่ชาวนาเล็กๆ จะเข้ามาสวามิภักดิ์ คือ ชนชั้น
ใดในระบบฟิวดัล (Feudal lord9.นักบุญออกัสติน (St.Augustine) ให้แนวความคิดทางการเมืองว่า  
“อาณาจักรของมนุษย์ต้องมีความยุติธรรม” 

 10. แนวความคิดทางการเมืองในยุคสมัยฟ้ืนฟู “Renaissance” โดยมี  มัคคีอาเวลลี เขียน
หนังสือชื่อ “The prince” มีความส าคัญดังนี้ ยกตัวอย่างมาสัก 4 ข้อ 

 11. ใครเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในเรื่อง“การปฎิรูปศาสนา”(reforma- 

tion)และอ านาจทางการเมืองควรแยกออกจากอ านาจทางศาสนา 

 12. ใครเป็นคนเขียนหนังสือ “TWO Treaties of Government”  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

อุดมการณ์ทางการเมือง 
 

1.  เนื้อหาประจ าบทท่ี 5 อุดมการณ์ทางการเมือง 
1. ความหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง 
2. ประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมือง 
3. ประเภทของอุดมการณ์ทางการเมือง 
4. อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญ 

           4.1 อุดมการณ์อรัฐนิยม 

           4.2 อุดมการณ์สังคมนิยม 

4.3 อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 

4.4 อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

4.5 อุดมการณ์ฟาสซิสม์ 
 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถ 

1. นักศึกษาบอกความหมายและประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมืองได้ 

2. นักศึกษาอธิบายถึงการแบ่งประเภทของอุดมการณ์ทางการเมืองประเภทต่างๆ ได้ 

3. เพื่อให้มีนักศึกษาอธิบายถึงอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญได้  

4. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของอุดมการณ์ทางเมืองระหว่างประชาธิปไตยกับ 
คอมมิวนิสต์ได้ 

5. นักศึกษาสามารถสรุปวิเคราะห์ว่าการเมืองไทยในอนาคตควรท่ีเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ
ใดได้ 

 

3.  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 5 
 1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

  1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์  
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    2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    2.1  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    2.2  ศึกษาจาก PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ 

    2.3  ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

    2.4  ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพิ่มเติม 

    2.5  กิจกรรมท่ี คาบเรียนท่ี 1 ดูวีดีทัศน์ เรื่อง อุดมการณ์ทางการเมืองไทย 

    2.6  ตอบค าถามใบงานจากการดูวีดีทัศน์ 
    2.7  ผู้สอนสรุปเนื้อหาจากการชมวีดีทัศน์ 
          2.8  กิจกรรมคาบเรียนท่ี 2 แบ่งกลุ่มศึกษาพร้อมการเปรียบเทียบเรื่อง “อุดมการณ์
ทางการเมืองท่ีส าคัญ” 

          2.9  น าเสนอรายงานหน้าช้ัน สรุปอภิปรายผลร่วมกันส่ิงท่ีได้จากการศึกษา 

    2.8  ท าค าถามท้ายบทท่ี 5 

 

4.  สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

 3. ใบงาน อุดมการณ์ทางการเมืองไทย 

 4.  แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน และการอภิปราย 

 3. การท าใบงาน 

 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

 6. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
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บทที่ 5 

อุดมการณ์ทางการเมือง 
 

 เชาวน์  ไพรพิรุณโรจน์ (2528: 8) อธิบายเกี่ยวกับอุดมการณ์ว่า อุดมการณ์ (Ideology) เป็นการ
แสดงแนวความคิดเห็นต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสามารถอธิบายสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่เฉพาะ
แต่เหตุการณ์ในปัจจุบันเท่านั้น หากสามารถอธิบายถึงสภาพการณ์นั้นๆ ในอดีตว่า ท าไมจึงมีลักษณะ
เช่นนั้น มีอะไรเป็นผลและสามารถช้ีแนะถึงการหาทางป้องกันแก้ไขหรือพัฒนาอันควรจะมีหรือเป็นไปได้
ในอนาคต ดังนั้น อุดมการณ์จึงมิได้เป็นความคิดท่ีเล่ือนลอยหรือขาดหลักเกณฑ์ หากแต่เป็นแรงผลักดัน
ให้น าเอาอุดมการณ์นั้นๆ มาใช้กับสภาพท่ีเป็นจริงในชุมชน แล้วมีความคิดอันแน่วแน่ท่ีจะด าเนินการทุก
วิถีทาง เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางแห่งอุดมการณ์นั้นๆ จรูญ สุภาพ (2519: 209) อธิบายว่า อุดม 
การณ์เปรียบเสมือนแผนท่ีท่ีบอกทิศทางว่าจะด าเนินไปในทางใดตามปกตินั้นถ้าเปรียบรัฐหรือประเทศเป็น
เสมือนนาวาล าใหญ่แล้ว นาวาล านี้จะต้องแล่นไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ
การน าเรืออย่างท่ีภาษาชาวบ้านเรียกว่า ต้นหนและต้องอาศัยแผนท่ีเพื่อไม่ให้หลงทางแผนท่ีนั้นเป็นส่วนท่ี
แสดงลักษณะของโลกในรูปแบบท่ีง่าย คือ สภาพตามความเป็นจริง เช่น แผนท่ีชายฝ่ังของประเทศเพื่อให้
ผู้อ่านแผนท่ีเข้าใจได้ง่ายชัดเจนมากกว่าท่ีจะมองชายฝ่ังจริงๆ ฉะนั้นแผนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนไหนฉันใด 
อุดมการณ์ก็เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและประชาชนฉันนั้น  

  การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองผู้ศึกษาจะได้ทราบถึงแนวความคิดเห็นทางการเมืองท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเมืองการปกครองของสังคมนั้นๆ ในบทท่ี 5 อุดมการณ์ทางการเมืองจึงน าเสนอความหมายของ
อุดมการณ์ทางการเมืองประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมืองประเภทของอุดมการณ์ทางการเมืองและ
อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญ 

 

5.1 ความหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง 
  นักรัฐศาสตร์ได้ให้นิยามความหมายของค าว่า อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) 

ไว้ดังนี ้
  ลิขิต ธีรเวคิน (2515: 120) อธิบายถึง อุดมการณ์ทางการเมืองว่าอุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง
สิทธิทางการเมืองท่ีอธิบายความเป็นมาของระบบสังคมมนุษย์ในอดีตสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตการวางแนวทางความประพฤติส าหรับสมาชิกในปัจจุบันและส าหรับการบรรลุถึงความ
มุ่งหวังในอนาคตพร้อมท้ังให้ความหมายแก่ชีวิตแก่ความประพฤติและความสัมพันธ์ ท่ีมนุษย์มีต่อ
ส่ิงแวดล้อมและระบบสังคมท้ังมวล 

ชัยอนันต์  สมุทวณิช (2520: 244) กล่าวถึง อุดมการณ์ทางการเมืองว่าอุดมการณ์ทางการเมืองมี
เป้าหมายในการท่ีจะน าเอาบางส่วนของทฤษฎีหรือปรัชญาทางการเมืองมาใช้เป็นข้ออ้างแนวทางเป็นการ
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น าวิถีท่ีจะก่อให้เกิดการยอมรับความคิดนั้นในหมู่ชนเพื่อความประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดการกระท าทาง
การเมืองซึ่งพฤติกรรมถูกก าหนดโดยหลักเกณฑ์ของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นๆ ดังนั้น อุดมการณ์
ทางการเมืองจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับลัทธิการเมือง (Political Doctrine) ซึ่งวางเป้าหมายในทาง
ปฏิบัติหรือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพการณ์ทางการเมืองอย่างแน่ชัด 

  รีโอ เอ็ม. คริสเตนสัน (วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น. 2524: 25) ให้นิยามความหมายอุดมการณ์ทางการ 
เมืองว่าอุดมการณ์ทางการเมืองหมายถึงระบบความเช่ือท่ีมุ่งอธิบายและสนับสนุนให้เห็นว่าระเบียบ
ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นท่ีพึงประสงค์ส าหรับสังคมท่ีมีอยู่แล้วหรือเสนอให้มีขึ้นใหม่โดยมี
แนวทางหรือวิธีการในการไปสู่วัตถุประสงค์ของอุดมการณ์นั้นไว้ด้วยนั่นคืออุดมการณ์ทางการเมืองมี
ลักษณะอันเป็นกฎเกณฑ์ทางการเมืองท่ีวางไว้เป็นแบบแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางท่ีจะให้มีการปฏิบัติ
ตามโดยมีเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุด้วย 

  สนธิ เตชะนันท์ (2543: 237) กล่าวว่า ปรัชญาการเมืองมีลักษณะเป็นแม่บทของระบบความ 
คิดทางการเมืองและความเช่ือในทางการเมืองหากความเช่ือนั้นๆ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
แล้วความเช่ือนั้นๆ ก็จะกลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง 
  สุรพงษ์  โสชนะเสถียร (2545: 103) ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ทางการเมืองว่า คือ ระบบความ 
คิดทางการเมืองท่ีพัฒนาเป็นความเช่ือทางการเมืองในเรื่องหรือประเด็นนั้นความเช่ือท่ีได้รับการยอม 
รับอย่างกว้างขวางเป็นเวลานานจนมีความเป็นสถาบันจะกลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง อุดม 
การณ์ทางการเมืองจึงประกอบด้วยแนวความคิดของนักคิดคนเดียวหรือหลายคนท่ีหล่อหลอมให้
แนวความคิดในเรื่องนั้นๆ กลมกลืนและเป็นรากฐาน (Deep Structure) ของบุคคลหรือสังคมรวมท้ัง
เป็นแรงขับดันให้สังคมเคล่ือนไปในทิศทางของอุดมการณ์นั้น เช่น อุดมการณ์ทางการเมืองอัน
เนื่องมาจากพุทธศาสนา ศักดินานิยมหรือประชาธิปไตย เป็นต้น 

  สรุป อุดมการณ์ทางการเมืองหมายถึงระบบความคิดทางการเมืองและความเช่ือในทาง
การเมืองของนักคิดคนเดียวหรือหลายคนท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมนั้นๆ ระบบ
ความคิดและความเช่ือนั้นได้หล่อหลอมจนผสมกลมกลืนเป็นกรอบหรือหลักเกณฑ์ของแนวทางความ
ประพฤติของสมาชิกของสังคมท้ังในอดีต ปัจจุบันและอนาคตให้ขับเคล่ือนไปตามทิศทางของ
อุดมการณ์ทางการเมืองนั้นๆ  

 

5.2 ประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมือง 
 สมพงศ์ เกษมสินและจรูญ สุภาพ (2520: 14) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการ  

เมืองว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาทาง
การเมืองเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเสมือนจุดหมายปลายทางเป็นรากฐานหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการและเป็นแรงดลใจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการต่างๆ โดยท่ัวไปแล้วชุมชน สังคม หรือประเทศ 
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จะมีอุดมการณ์ทางการเมืองสถาบันทางการเมืองและพฤติกรรมการเมืองผันแปรสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งอุดมการณ์นั้น 

  ชัยอนันต์  สมุทวณิช (2523: 19-20) ได้อธิบายถึง การน าอุดมการณ์ทางการเมืองมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ได้ 4 ลักษณะ คือ 

  5.2.1  การน าอุดมการณ์มาใช้เพื่อปกครองและยึดกลุ่มชนเข้าด้วยกัน 

  5.2.2 การใช้อุดมการณ์เพื่อประโยชน์ในการชักจูงให้คนมาเสียสละเพื่อเป้าหมายร่วมหรือท า
เพื่ออุดมการณ์ซึ่งมักจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้น าทางการเมืองมากกว่าต่อตัวประชาชนท่ัวๆ ไป 
ประชาชนถูกเรียกร้องให้เสียสละมอบกายถวายชีวิตเพื่ออุดมการณ์ 

  5.2.3  การใช้อุดมการณ์เพื่อประโยชน์ในการขยายอ านาจรัฐบาล  

  5.2.4  การใช้อุดมการณ์ภายในพรรคหรือในองค์การอื่นๆ โดยผู้ท่ีต้องการเข้าไปยึดอ านาจ
หรือเมื่อยึดอ านาจได้แล้วเพื่อรักษาอ านาจนั้นไว้ 
  สนธิ เตชานันท์ (2543: 244 – 247) ได้อธิบายประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมืองไว้ดังนี้ 
       1. ประโยชน์ท่ีส าคัญท่ีสุดของอุดมการณ์ต่อระบบการเมืองก็คือการสร้างความชอบธรรม
ให้กับโครงสร้างการเมืองและการจัดสรรอ านาจภายในระบบการเมืองนั้นๆ เช่น เห็นกันว่าการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยมีรากฐานอยู่บนเจตจ านงของปวงชนซึ่งแสดงออกโดยการเลือกต้ังผู้แทน ด้วยเหตุนี้ 
จึงกล่าวกันว่ารัฐบาลท่ีจัดต้ังขึ้นภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไป หรือภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี (ใน
กรณีของสหรัฐอเมริกา) เป็นรัฐบาลท่ีได้รับอ านาจหน้าท่ีมาจากประชาชนสิทธิของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินมีรากฐานอยู่บนหลักอ านาจอธิปไตยปวงชนในระบอบประชาธิปไตย 

       2. เป็นเรื่องยากท่ีจะอธิบายการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลในกระบวนการเมืองโดยไม่อ้าง
โครงสร้างในทางอุดมการณ์แบบใดแบบหนึ่งส่ิงท่ีแน่ชัดก็คือผลก าไรในรูปของตัวเงินสถานภาพของสังคม 
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท่ีใหญ่กว่าและการใฝ่อ านาจทางการเมืองจะสามารถอธิบายถึงการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองได้เป็นอย่างดียิ่งแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันท่ีไม่อาจจะน ามาอธิบายให้แจ่มชัดได้หมด
ทุกประเด็นการอธิบายมักจะมีความชัดเจน ถ้าหากอ้างเป้าหมายทางอุดมการณ์ของประเทศสมาชิก
พรรคการเมืองอาจมีความเช่ือว่าในอนาคตอันใกล้หรือไม่ไกลนักพรรคการเมืองของตนจะมีอ านาจและ
เปล่ียนระบบการเมืองให้เป็นระบบท่ีมีความเป็นธรรมมากขึ้นมีความยุติธรรมมากขึ้น เป็นสังคมท่ีเท่า
เทียมกันมากขึ้นเป้าหมายเหล่านี้เองอาจอธิบายต่อผู้มีส่วนร่วมประชุมกรรมการพรรคท่ีเห็นว่าเป็นกิจ 
วัตรท่ีน่าเบ่ือหน่ายหรือแก่ผู้ท่ีออกไปชักชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังไปลงคะแนนเสียงในเขตท่ีพรรค
ของตนตกเป็นรอง การรณรงค์เพื่อลดก าลังอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศอังกฤษ หรือเพื่อต่อต้านสงคราม
เวียดนามในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษหลังปี 1960 นั้น นับเป็นตัวอย่างของเรื่องท่ีเกี่ยวพันกับการเมือง 
อันมีพื้นฐานอยู่บนข้อผูกมัดทางอุดมการณ์ประการใดประการหนึ่ง    

      3. อุดมการณ์ยังเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังส าหรับผู้น าทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นระบบ
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การเมืองแบบใดในอันท่ีจะชักน ามวลชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการเมืองได้มากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันไป เรื่องนี้จะเห็นได้ชัดเจนในกรณีท่ีรัฐเข้าสู่สงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามใหญ่ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 อันเป็นลักษณะสงครามท่ีต้องทุ่มเทเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย, ลัทธิสังคม
นิยม, บ้านเกิดเมืองนอนหรือเพื่อต่อต้านภัยอันตรายจากภายนอกและโดยมากก็มักจะใช้วิธีการเร่งเร้า
ให้คนในชาติเกิดความรู้สึกในทางชาตินิยมมักจะใช้กับระบบการเมืองซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความชอบ
ธรรม แต่เส้นแบ่งระหว่างระบบการเมืองท่ีมีความชอบธรรมมากกับมีความชอบธรรมน้อยค่อนข้าง
แคบอันท่ีจริงแล้วการระดมมวลชนโดยใช้อุดมการณ์เป็นส่ิงปกติในทุกระบบการเมืองโดยพรรคการ 
เมืองจะเป็นตัวแทนท่ีจะจัดการกับเรื่องดังกล่าว 

       4. อุดมการณ์ยังเป็นปัจจัยส าคัญของเสถียรภาพและความเป็นเอกภาพทางการเมือง
เท่าๆ กับเป็นปัจจัยท่ีน ามาท้าทายระบบการเมืองท่ีด ารงอยู่เราสามารถใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนผู้น าท่ีอยู่ในอ านาจ และขณะเดียวกันก็อาจใช้เพื่อปลดอาวุธคู่แข่งอาจเป็นเครื่องมือเพื่อหันเห
ประชาชนจากปัญหาความยุ่งยากภายในประเทศท่ีส าคัญท่ีสุดก็คืออุดมการณ์เป็นเครื่องมือสร้างความชอบ
ธรรมให้แก่รัฐบาลตลอดจนนโยบายต่างๆ  

       5. บทบาทท่ีส าคัญท่ีสุดของอุดมการณ์ในระบบการเมืองสมัยปัจจุบันก็คือ การสร้างความชอบ
ธรรมให้กับระบบการเมืองท่ีเป็นอยู่นอกจากนั้นก็ยังช่วยให้การเปล่ียนแปลงเป็นไปด้วยความสะดวก 
อุดมการณ์เป็นช่องทางท่ีใช้อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงนั้นๆ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองเป็นปรากฏการณ์
สากล แต่ขอบเขตและความเร็วของการเปล่ียนแปลงในแต่ละระบบการเมืองจะแตกต่างกันออกไป 

        สรุป อุดมการณ์ทางการเมืองมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาการเมือง เพราะท าให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการทางการเมืองและพฤติกรรมต่างๆ อุดมการณ์ทางการเมืองยังใช้ยึดกลุ่มชนให้
เข้าร่วมกันอุดมการณ์ทางการเมืองสามารถใช้ชักจูง โน้มน้าวให้คนเสียสละต่อเป้าหมายร่วมหรือท าเพื่อ
อุดมการณ์ นอกจากนี้ อุดมการณ์ทางการเมืองยังใช้ขยายอ านาจของรัฐบาลและยึดอ านาจหรือรักษาอ านาจ
ไว้และสร้างความชอบธรรมให้กับโครงสร้างการเมืองและการจัดสรรอ านาจในระบบการเมืองนั้น  ๆ 

 

5.3 ประเภทของอุดมการณ์ทางการเมือง 
  บรรพต วีระสัย (2542: 280-282) ได้แบ่งประเภทของอุดมการณ์ทางการเมืองออกเป็น 3 ประ 
เภทใหญ่ๆ คือ อุดมการณ์แบบเปิดและแบบปิดอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยและไม่ใช่ประชาธิปไตยและ
กึ่งประชาธิปไตยและอุดมการณ์แบบแนวโน้มไปทางซ้ายกลางและขวาสามารถอธิบายได้ดังนี ้
   5.3.1 อุดมการณ์แบบเปิดและแบบปิด (Open and closed ideologies) 

   5.3.1.1 อุดมการณ์แบบเปิด มีความหมาย 3 ประการใหญ่ๆ คือ ในทางการเมืองในทาง
สังคมและในทางจิตวิทยาประการแรกในทางการเมืองหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงใน
การปกครองบ้านเมืองการเปิดโอกาสนี้ หมายถึง การยอมให้มีส่วนร่วมทางการเมืองคือการแสดงความ
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คิดเห็นโดยเสรีการมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น ประการท่ีสอง ในทางสังคมหมายถึงการมี
สภาพแวดล้อมในการด าเนินชีวิตของตน โดยท่ีรัฐบาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือตั้งข้อก าหนดกฎเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะน้อยได้อุดมการณ์เปิดจึงหมายถึงการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนั่นเองเพียงแต่ว่าเป็นการใช้ค าพูดท่ีแตกต่างออกไปส าหรับประการท่ีสามเป็นเรื่องของจิตใจ
หรือบุคลิกภาพของบุคคลท่ีจ าต้องมีใจกว้างยอมรับการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
   5.3.1.2 อุดมการณ์แบบปิด หมายถึง อุดมการณ์ท่ีรัฐบาลพยายามต้ังกฎเกณฑ์
บังคับประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือมีสิทธิมีเสียงในการปกครองน้อยรัฐบาลมัก
ไม่ยอมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลอย่างเสรีนอกจากนี้ รัฐพยายามให้สังคมเป็น
แบบปิด (Closed society) คือ มีการก าหนดวงกรอบแห่งการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นไปในทางด้าน
การนับถือศาสนาการศึกษาและการอาชีพประชาชนมีเสรีภาพและสิทธิต่างๆ น้อย อนึ่งผู้มีอ านาจเป็น
ผู้ท่ีมีจิตใจแบบปิด คือ ใจแคบถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่  
  5.3.2 อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย,ไม่ใช่ประชาธิปไตยและก่ึงประชาธิปไตย (Democratic, 

Non- Democratic and Semi- Democratic) 

   5.3.2.1 อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย มีปรากฏในรูปการปกครอง เช่น ในสหรัฐ 
อเมริกา อังกฤษ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน นอรเวย์ เยอรมนีตะวันตก สิงคโปร์ อินเดีย และญี่ปุ่น 
เป็นต้น  

   5.3.2.2 อุดมการณ์แบบไม่ใช่ประชาธิปไตย ได้แก่ แบบท่ีเรียกว่า เผด็จการหรือ
อ านาจนิยม (Dictatorship or authoritarianism) คือการใช้อ านาจโดยไม่ค านึงถึงหลักประกันเสรีภาพ และ
สิทธิของประชาชนและอีกแบบหนึ่งเรียกว่าระบบควบคุมถ้วนท่ัวหรืออ านาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ (totalita- 

rianism) อันได้แก่ ระบบฟาสซิสม์ และระบบคอมมิวนิสต์ 

   5.3.2.3 อุดมการณ์แบบก่ึงประชาธิปไตย ได้แก่ การปกครองในประเทศท่ีก าลังพัฒนา
อย่างท่ีเรียกกันว่าประชาธิปไตยไม่เต็มรูปแบบบ้างประชาธิปไตยแบบเน้นอ านาจผู้น าบ้างหรือประชาธิป- 
ไตยแบบครึ่งใบบ้าง เป็นต้น  

  5.3.3 อุดมการณ์แบบแนวโน้มไปทางซ้าย กลาง หรือขวา การแบ่งวิธีนี้มีลักษณะดังนี้ หลัก 
เกณฑ์ท่ีว่าอะไรท าให้มีลักษณะเป็นซ้ายหรือมีลักษณะเป็นขวานั้นขึ้นอยู่กับประเด็นการให้อ านาจ
รัฐ อุดมการณ์แบบซ้ายสุดจะพยายามให้รัฐมีอ านาจน้อยท่ีสุดหรือไม่ให้อ านาจไว้เลยหรือถึงระดับท่ีจะไม่
เห็นควรกับการมีรัฐเลยก็มี อย่างท่ีเรียกกันว่าเป็นอุดมการณ์แบบ อรัฐนิยม อุดมการณ์แบบขวาสุดจะเน้น
การให้อ านาจแก่รัฐให้มาก ซึ่งหมายความว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนย่อมลดน้อยลงไป ตัวอย่างได้แก่ 
ลัทธิฟาสซิสม์ (Fascism) อุดมการณ์แบบกลางๆ นั้น เป็นแนวคิดแบบประชาธิปไตยซึ่งเอียงไปทางขวาบ้าง
เอียงไปทางซ้ายบ้าง หากเอียงไปทางขวาก็เป็นไปตามแนวแบบอนุรักษ์นิยมหากเอียงไปทางซ้ายก็เป็นไปตาม
แนวเสรีนิยม  
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  สรุป ประเภทของอุดมการณ์ทางการเมืองประเภทแรก คือ อุดมการณ์แบบเปิดกับอุดมการณ์
แบบปิด อุดมการณ์แบบเปิด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการปกครองรัฐบาลจะเข้าไปก าหนด
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนน้อยท่ีสุดและต้องมีใจกว้างรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างได้ อุดมการณ์
ทางการเมืองแบบเปิดจึงหมายถึง การปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองส่วนอุดมการณ์แบบปิด รัฐบาลจะ
ยอมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองน้อยท่ีสุดรัฐพยายามให้สังคมปิด ก าหนดกรอบในการด าเนิน
ชีพ ผู้มีอ านาจในการปกครองจะถือความเห็นส่วนตนเป็นหลักในการด าเนินการต่างๆ อุดมการณ์ทาง
การเมืองแบบปิดจึงหมายถึง การปกครองแบบเผด็จการ ประเภทท่ีสองคือ อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย
ไม่ใช่ประชาธิปไตยและกึ่งประชาธิปไตย อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย ได้แก่ การปกครองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อุดมการณ์แบบไม่ใช่ประชาธิปไตย ได้แก่ ระบบฟาสซิสม์และระบบคอมมิวนิสต์ 
อุดมการณ์แบบกึ่งประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประเทศก าลังพัฒนาอาจเรียกว่าประชาธิปไตยแบบ
ครึ่งใบ ประเภทท่ีสาม คือ อุดมการณ์แบบแนวโน้มไปทางซ้าย กลางและขวา หลักเกณฑ์การแบ่งขึ้นอยู่กับ
การให้อ านาจรัฐอุดมการณ์แบบซ้ายให้อ านาจรัฐน้อยท่ีสุด ได้แก่ อุดมการณ์อรัฐนิยม ส่วนอุดมการณ์แบบ
กลางๆ คือ แนวคิดแบบประชาธิปไตยและอุดมการณ์แบบขวาให้อ านาจรัฐมากท่ีสุด ได้แก่ ลัทธิ
ฟาสซิสม์ จะเห็นได้ว่า การแยกประเภทอุดมการณ์ทางการเมืองจะท าให้ทราบถึงอุดมการณ์แบบต่างๆ 
ได้ชัดเจนไม่สับสน 

 

5.4 อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญ 
  อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญมีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในโลก
นี้ว่ามีอุดมการณ์อรัฐนิยม อุดมการณ์สังคมนิยม อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
และอุดมการณ์ฟาสซิสม์     
  5.4.1 อุดมการณ์อรัฐนิยม 

          บรรพต วีระสัย (2542: 285-288) ได้อธิบายถึงอุดมการณ์อรัฐนิยม ดังนี้ 
           5.4.1.1 ยุคกรีกโบราณ แนวคิดแบบอรัฐนิยมเริ่มมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณประมาณ 
2400 ปีมาแล้ว หรือในกลุ่มนักคิดท่ีชอบความสงบอย่างท่ีเรียกกันว่าเป็นพวก สงบนิยม (Stoicism) และ
พวกท่ีนิยมความบันเทิงอย่างท่ีเรียกกันว่า พวกส าราญนิยม (Epicureanism) ท้ัง 2 พวกต่อต้านการท่ีรัฐ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวในชีวิตของบุคคล นักสงบนิยมและนักส าราญนิยมต้องการใช้ชีวิตอย่างท่ีตนเองต้องการ คือ 
ตามใจชอบและไม่เห็นเป็นการสมควรท่ีส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนหรือฝ่าย
บ้านเมืองมีอ านาจในการเข้ามาบงการวิธีการด าเนินชีวิตของตน 

           5.4.1.2 อิทธิพลของปรัชญาลัทธิตามธรรมชาติในศตวรรษที่ 17 และ 18 อุดมการณ์
แบบอรัฐนิยมสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในศตวรรษท่ี 17 และ 18 ลัทธิอรัฐนิยมได้รับอิทธิพลจาก
ปรัชญาท่ีว่าด้วยสิทธิตามธรรมชาติ (Natural rights) ของคนซึ่งถือว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิตามธรรมชาติซึ่ง
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ไม่มีใครหรือหน่วยงานใดจะล่วงละเมิดได้ความคิดเกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติสนับสนุนแนวคิดท่ีว่ารัฐบาล
จะต้องมีอ านาจจ ากัด (Limited government)และบุคคลควรมีสิทธิเสรีภาพตามท่ีแต่ละคนประสงค์อย่าง
ท่ีเรียกกันว่าเป็นลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) ลัทธิปัจเจกชนนิยมต่อต้านการท่ีจะต้องท าตาม
สังคม (Social conformity) แต่มิได้หมายความว่าจะไม่มีพฤติกรรมท่ีคล้ายคนอื่นพฤติกรรมอาจคล้ายคน
อื่นก็ได้แต่ต้องเป็นไปโดยเสรีปัจเจกชนต่อต้านระบบท่ีเรียกว่า “ส่วนรวมนิยม” (Collectivism) คือ ถือว่า
คนอื่น ๆ แม้จะเป็นคนส่วนใหญ่ก็ตามไม่ควรมีอ านาจในการบงการชีวิต 

           5.4.1.3 ยุคการปฏิวัติใหญ่ในอเมริกา และในฝร่ังเศส แนวคิดเชิงอรัฐนิยมปรากฏอยู่
มากในช่วงเวลาท่ีมีการปฏิวัติอเมริกา (ค.ศ. 1776) ซึ่งประสบผลส าเร็จในการแยกอเมริกาออกจากการ
ควบคุมโดยอังกฤษ และช่วงการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789) ในระยะนั้นมีการแพร่กระจายความคิด
ท่ีมุ่งก าจัดอ านาจรัฐและขยายสิทธิเสรีภาพของเอกชน ผู้ท่ีมีบทบาทในการปลุกระดมความคิดให้แยก
อาณานิคมของอังกฤษ ในอเมริกาเหนือให้ได้อิสรภาพ คือ ธอมัส เพน (Thomas Paine, ค.ศ. 1737-1809) 

เพน กล่าววาทะส าคัญทางรัฐศาสตร์และแสดงออกซึ่งความคิดในทางอรัฐนิยมไว้ว่าการมีรัฐบาลท่ีปกครอง
คนนั้นแม้จะเป็นรัฐบาลท่ีดีท่ีสุดก็ยังนับได้เป็นความช่ัวร้ายท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ยิ่งหากได้รัฐบาลท่ีเลวท่ีสุดแล้ว
ย่อมเป็นเรื่องสุดแสนจะทนทาน  

          5.4.1.4 อรัฐนิยมในศตวรรษที่ 18 และ 19 ในอังกฤษและฝรั่งเศส นักอรัฐนิยมสมัยใหม่
คนแรก ได้แก่ วิลเล่ียม กอดวิน (Willian Godwin, ค.ศ. 1756-1836) ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ กอดวิน ถือว่า
ความไม่ยุติธรรมหรือความไม่ถูกต้องท้ังหลายเกิดขึ้นเพราะการมีรัฐซึ่งใช้ก าลังบังคับบุคคล เขาเห็นว่าหาก
รัฐบาลถูกล้มล้างแล้วมนุษย์จะอยู่ด้วยกันโดยหลักเหตุผลนักอรัฐนิยมชาวฝรั่งเศส คนแรกได้แก่ โจเซฟ ปรู
ดอง(Joseph Prodhom, ค.ศ. 1809-1865) โจเซฟ ปรูดอง ต่อต้านการบังคับบุคคลในทุกรูปแบบเขาต้อง 
การให้รัฐล้มเลิกไปและมีการแทนท่ีโดยชุมชนซึ่งเป็นอิสระประกอบด้วยตนเองและมีการกระจายอ า 
นาจไปสู่ส่วนต่างๆ  

         5.4.1.5 นักเขียนรัสเซียสมัยศตวรรษที่ 19 ส าหรับผู้มีบทบาทในความคิดเกี่ยวกับอรัฐ
นิยมในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ได้แก่ นักเขียนรัสเซีย 3 คน คือ ไมเคิล บาคูนิน (Michael Bakunin, ค.ศ. 1818 

– 1876)  ปีเตอร์ โครปอตคิน (Peter Kropotkin, ค.ศ. 1842 - 1921) และ เค้านท์ ลีโอ ตอลสตอย (Count 

Leo Tolstoi, ค.ศ. 1828 - 1910)  

           บาคูนิน หาเหตุผลสนับสนุนลัทธิอรัฐนิยมจากทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) 

ซึ่งทฤษฎีนี้ถือว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย และการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือเจริญ
ขึ้นอยู่เรื่อยๆ ความไม่เจริญของมนุษย์อยู่ท่ีการมีความปรารถนาหรือความต้องการแบบสัตว์ บาคูนิน เห็นว่า
มนุษย์เจริญขึ้นหรือวิวัฒนาการสูงขึ้น เมื่อหันความสนใจไปในเรื่องทางจิตหรือทางจริยธรรม มนุษย์ควรอยู่
ในสังคมท่ีเป็นเสรีโดยท่ีแต่ละคนจะได้ท างานท่ีตนมีความสามารถถนัดท่ีสุด บาคูนิน ต้องการให้มีสังคมท่ี
ปราศจากรัฐ หรือองค์การทางการเมือง สังคมท่ีจะวิวัฒนาการขึ้นในอนาคตจะมีการด าเนินงานได้โดย



96 

สมาคมหรือองค์การท่ีเกิดขึ้นโดยสมัครใจ (voluntary associations) สมาคมดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมต่างๆ กัน เช่น สมาคมในทางการศึกษา และสมาคมในทางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น กล่าวคือ
องค์การท่ีเกิดขึ้นโดยสมัครใจ เช่นว่านั้นจะท าหน้าท่ีแทนรัฐ 
          โครปอตคิน ให้ความสนใจกับทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin, ค.ศ. 
1809-1882) และน ามาตีความหมายในแง่ของสังคม โครปอตคิน เห็นว่าการอยู่รอดในสังคมข้ึนอยู่กับ
การร่วมมือกัน ดังนั้น จึงควรมีการร่วมมือและช่วยเหลือกันในสังคมให้มากขึ้นซึ่งจะต้องกระท าโดยยึด
หลักแห่งความเสมอภาคความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน โครปอตคิน ถือว่ารัฐเป็น
ตัวอุปสรรคท่ีกีดขวางการร่วมมือกันอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และกล่าวว่ารัฐต้ังแต่มีการก าเนิดของ
มนุษย์ในโลก    

       ในระยะเริ่มต้นของมนุษยชาติและต่อมาเป็นระยะอันยาวนาน โครปอตคิน ถือว่าคนอยู่
ด้วยโดยการรวมกลุ่มกันภายในกรอบแห่งระเบียบประเพณี และมีความกลมเกลียวกัน โดยธรรมชาติรัฐ
เกิดขึ้นมาหลังจากท่ีได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเรื่องทรัพย์สินท่ีไม่เท่ากันซึ่งกลายเป็นการขัดแย้ง
ระหว่างผู้ท่ีมีทรัพย์สินมากกับผู้ท่ีมีทรัพย์สินน้อยรัฐในทรรศนะของโครปอตคิน มีบทบาทส าคัญในการ
บังคับผู้ใช้แรงงานผู้ไม่มีทรัพย์สินให้ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชน
ช้ันสูงหรือผู้มีทรัพย์สินไม่ได้ช่วยให้สังคมก้าวหน้าขึ้นเลยและไม่ได้มีบทบาทในการปกป้องชาวไร่ชาวนา
และผู้ใช้แรงงานอื่นๆ จากการเอารัดเอาเปรียบโดยนายทุนเมื่อเป็นเช่นนั้นโครปอตคินจึงเสนอให้ยกเลิก
การมีรัฐและยกเลิกหลักการมีทรัพย์สินส่วนบุคคล กล่าวคือทรัพย์สินต้องยกให้เป็นกลางท้ังหมดและ
สังคมจะไม่มีรัฐคือไม่มีการเมืองอีกต่อไปสังคมจะอยู่กันโดยการรวมกลุ่มตามใจสมัครการลงโทษ คือการ
ไล่ออกจากกลุ่มในกรณีท่ีมีการขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มจะมีการขจัดปัดเป่าโดยมีการต้ัง
อนุญาโตตุลาการขึ้นเมื่อไม่มีทรัพย์สินส่วนบุคคลและไม่มีรัฐท่ีจะออกกฎหมายอันไม่เป็นธรรมชาติแล้ว
การกระท าท่ีเป็นภัยต่อสังคม เช่น การลักขโมย การคดโกง ก็จะถูกควบคุมโดยการประณามจากสังคม
และโดยการถูกไล่ออกจากกลุ่มหรือจากสังคม 

           ตอลสตอย (จรูญ สุภาพ. 2527: 145) เป็นนักเขียนในแนวเร้าอารมณ์และสร้างความรู้สึก 
สะท้อนถึงลักษณะทางจิตวิทยาของเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ แนวความคิดของตอลสตอย มีดังนี้ ต่อต้าน
ความหรูหราฟุ่มเฟือย ความเกียจคร้าน ยกย่องและสนับสนุนคุณค่าของการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย 
สนับสนุนให้มีการปรับปรุง ส่งเสริมสภาพการด ารงชีวิตของชาวนาสนับสนุนให้ยึดมั่นในค าสอนของพระเยซู
และให้น าค าสอนนั้นไปปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต ตอลสตอยไม่ถือว่าวัดเป็นสถาบันโดยเฉพาะวัดในนิกายรุสเซีย 
เพราะว่าวัดเป็นผู้บิดเบือนพระคัมภีร์ และส าหรับการเปล่ียนแปลงสังคมให้หันมาใช้แนวทางตามอุดมคติ
ของตนนั้น ตอลสตอยต้องการให้ใช้สันติวิถี จะใช้ความรุนแรงต่อเมื่อจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 

           5.4.1.6 ข้อวิจารณ์เก่ียวกับอุดมการณ์อรัฐนิยม อรัฐนิยมเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
มีลักษณะพิเศษ คือ ต่อต้านการเมืองและการล้มล้างส่ิงท่ีถือกันว่าเป็นแกนของการเมือง คือ รัฐ หรือ
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องค์การทางการเมืองในรูปอื่นๆ หากความประสงค์ของนักอรัฐนิยมเป็นไปได้ย่อมหมายถึง การมีรูปแบบ
สังคมท่ีแตกต่างไปจากทุกวันนี้และวิชารัฐศาสตร์ย่อมไม่จ าเป็นต้องมีการศึกษา ยกเว้น การศึกษาในแง่
ประวัติศาสตร์เท่านั้น 

          สมมติฐานหลักของอุดมการณ์อรัฐนิยม คือ ถือว่ามนุษย์เป็นคนดี เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว
เป็นคนซึ่งสามารถร่วมมือกันได้รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมได้สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เป็น
เรื่องท่ีถกเถียงกันได้ไม่มีท่ีส้ินสุดแต่อาจต้ังเป็นข้อสังเกตได้ว่าแม้ในสมาคมหรือองค์การท่ีเกิดข้ึนโดยใจ
สมัครก็มักมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆ การตัดสินกรณีพิพาทก็จ าเป็นต้องพึ่งศาล คือ สถาบันของรัฐด้วย
หากไม่มีรัฐในฐานะเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดกรณีพิพาทก็อาจแผ่ขยายกลายเป็นเรื่องท่ีจัดการหรือ
ด าเนินการกันเป็นการส่วนตัวหรือโดยกลุ่มซึ่งย่อมพอมองเห็นผลได้ว่าจะเกิดสภาพท่ีเรียกว่าภาวะไร้
ระเบียบหรืออนาธิปไตย (Anarchy) อนาธิปไตย คือสภาวะท่ีขาดองค์อธิปัตย์หรืออ านาจสูงสุดอย่างท่ี
ส านวนไทยใช้ว่าบ้านเมืองไม่มีข่ือไม่มีแป 

           อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ดีก็จะเห็นว่าอุดมการณ์อรัฐนิยมมุ่งส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักใช้
คุณค่าและคุณสมบัติท่ีดีต่างๆ เท่าท่ีพอจะมีอยู่ในตัวให้เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย 

           สรุป อุดมการณ์อรัฐนิยมมีมาต้ังแต่ยุคกรีกโบราณ จากพวกสงบนิยม (Stoicism) ท่ีต้องการ
ใช้ชีวิตหาความสุขส าราญตามใจชอบไม่เห็นด้วยท่ีรัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตน  อุดมการณ์อรัฐ
นิยมได้รับอิทธิพลจากปรัชญาลัทธิตามธรรมชาติในศตวรรษท่ี 17 และ 18 ท่ีเห็นว่าบุคคลควรมีเสรีภาพอัน
เป็นสิทธิตามธรรมชาติลัทธิปัจเจกชนนิยมต่อต้านระบบส่วนรวมนิยม (Collectivism) ยุคปฏิวัติใหญ่ใน
อเมริกา (1776) และฝรั่งเศส (1789) แนวคิดส าคัญ คือ ก าจัดอ านาจรัฐและขยายสิทธิเสรีภาพของเอกชน 
นักอรัฐนิยมในศตวรรษท่ี 18 และ 19 ชาวอังกฤษ คือ วิลเลียม กอดวิน ถือว่าความไม่ถูกต้องท้ังหลายเกิด
เพราะมีรัฐ ชาวฝรั่งเศส คือ โจเซฟ ปรูดอง เขาต่อต้านการบังคับบุคคลในทุกรูปแบบและในศตวรรษท่ี 19 มี
นักเขียนชาวรัสเซีย 3 คน ท่ีมีแนวคิดอรัฐนิยมได้แก่ ไมเคิล บากูนิน ปีเตอร์ โครปอตคิน และเคานท์ ลีโอ 
ตอลสตอย แนวคิดหลักคือการต่อต้านรัฐเห็นว่าการอยู่รอดในสังคมท าได้ด้วยการร่วมมือและช่วยเหลือกัน 

      อุดมการณ์อรัฐนิยมมีข้อวิจารณ์ คือ ถ้ามองในแง่ดีเป็นการส่ งเสริมให้มนุษย์รู้จักใช้
ศักยภาพคุณสมบัติท่ีดีท่ีมีในตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเรียบง่ายสงบสุขแต่
ถ้ามองในแง่ร้ายอุดมการณ์อรัฐนิยมเป็นการส่งเสริมภาวะอนาธิปไตยอันแสนจะไร้ระเบียบกฎเกณฑ์ใด 
ๆ มาควบคุมหรือตัดสินข้อขัดแย้งในสังคมแต่อุดมการณ์อรัฐนิยมมีจุดเด่น คือ มีแนวคิดการลดอ านาจ
รัฐอย่างชัดเจนมาต้ังแต่ต้น 

  5.4.2 อุดมการณ์สังคมนิยม 

         จรูญ สุภาพ (2518: 69) ให้นิยามสังคมนิยม (Socialism) ว่าเป็นทฤษฎีการเมืองท่ี
ต้องการให้รัฐเข้าด าเนินการและเป็นเจ้าของประกอบการเศรษฐกิจบางประเภทท่ีกระทบกระเทียบ
ส่วนได้ส่วนเสียของมหาชนและโดยนัยนี้ประชาชนส่วนใหญ่ย่อมจะได้หลักประกันในแง่สวัสดิการประ 
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เทศท่ีใช้ทฤษฎีการเมืองนี้ คือ ประเทศอังกฤษหรือในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นต้น 

        บรรพต วีระสัย (2542: 299) อธิบายในความหมายท่ีกว้างท่ีสุดว่า สังคมนิยม หมายถึง 
การยอมเสียสละความผาสุกส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมท้ังหมดในความหมายท่ีแคบลงมามี
การจ ากัดขอบเขตสังคมนิยมลงมาว่าเป็นเรื่องเฉพาะเศรษฐกิจท่ีมุ่งให้ เกิดมีผลทางสังคมตามความ 
หมายท่ีเสนอนั้นสังคมนิยม ได้แก่ หลักการท่ีส่งเสริมให้มีระบบส่วนรวมนิยมทางเศรษฐกิจ(Economic 

collectivism)ระบบส่วนรวมทางเศรษฐกิจนี้ต้องการให้รัฐบาลหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของ
เครื่องมือการผลิตและเจ้าของเครื่องมือในการตลาดมุ่งหมาย คือ การขจัดการแข่งขันเพื่อแสวงหาก า 
ไรด้วยการให้มีการร่วมมือกันและให้มีการรับผิดชอบทางสังคมร่วมกันอีกท้ังเพื่อให้เกิดการกระจาย
รายได้และการกระจายโอกาสท่ีเป็นธรรม 

          จากความหมายท่ีนักวิชาการท้ังสองท่านกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า สังคมนิยมมีแนวคิดท่ี
ต้องการให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมโดยให้รัฐเข้ามาด าเนินการเศรษฐกิจแทนเอกชนเพื่อ
ก าจัดการแข่งขันแสวงหาก าไรด้วยการให้มีการร่วมมือกันให้รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

          บรรพต วีระสัย (2542: 301-303) ได้แยกประเภทของอุดมการณ์สังคมนิยมออกเป็น 3 

ประเภท ดังนี้ 
            5.4.2.1 อุดมการณ์สังคมนิยมแบบอุดมคติ (Utopian socialism) สังคมนิยมประเภท
นี้ ได้ ช่ือมาจากข้อเขียนของ ธอมัส มอร์ (Thomas More, ค.ศ. 1478-1535)ในหนังสือช่ือ ยู โธเปีย 
(Utopia) ซึ่งมีผู้ให้ค าแปลต่างๆ เช่น นครในฝัน สุสังคม เลิศนคร เป็นต้น หนังสือยูโธเปีย นี้แต่งขึ้นในปี 
ค.ศ. 1516 โดยเป็นช่ือเกาะท่ีสร้างขึ้นในจินตนาการซึ่งมีระบบสังคมและระบบการเมืองสมบูรณ์ท่ีดี หนัง 
สือนี้มีอิทธิพลมากจนกระท่ังช่ือหนังสือกลายเป็นศัพท์ท่ีมีความหมายภาษาอังกฤษไปด้วย คือ หมาย ถึง
การสร้างจินตนาการหรือวาดภาพสภาพสังคมท่ีเลอเลิศอย่างท่ีเป็นความเช่ือเรื่องสังคมสมัยพระศรีอาริย
เมตไตรย์แนวคิดของสังคมนิยมแบบอุดมคตินี้ได้รับอิทธิพลจากความคิดของ ธอมัส โมร์ ดังกล่าวข้างต้น 
และบุคคลอื่นๆ อีก เช่น ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon, ค.ศ. 1561-1562) และ ทอมมาโซ แค็มปะ 
เนลล่า (Tommaso Campanella, ค.ศ. 1568-1639) รวมทั้งนักคิดฝรั่งเศส เช่น ฌองฌาคส์ รุสโซ แนว 
คิดสังคมนิยมแบบอุดมคติมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
           1) ต่อต้านการมีทรัพย์สินเป็นของส่วนตัว และต่อต้านการท่ีผู้มีทรัพย์สิน
ส่วนตัวมากเอาประโยชน์จากผู้ท่ียากจน ปรูดอง นักสังคมนิยมชาวฝรั่งเศสได้กล่าววาทศิลป์ท่ีส าคัญไว้
ว่าทรัพย์สินเป็นการโจรกรรมอย่างหนึ่ง (Property is theft) 

           2) ต้องการให้สังคมเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือความมั่งค่ังต่างๆ 

           3) ต้องการให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในการด าเนินชีวิตภายในสังคม 

           4) ถือว่าการชักชวนให้คนหันมานิยมสังคมนิยมด้วยวิธีการให้การศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง 
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           5) ความเช่ือในวิศวกรรมทางสังคม (Social engineering) คือมีการใช้ความรู้
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อจัดระบบทางสังคมให้เหมาะสม 

           6) มีแนวคิดคล้ายเสรีนิยม แต่ถือว่ายังไม่เพียงพอ คือ ต้องมีอุดมการณ์สังคม
นิยมโดยเฉพาะ และมุ่งให้แพร่หลายโดยการให้การศึกษา  

        5.4.2.2  สังคมนิยมแบบมาร์กซ์ (Marxian Socialism) ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ของมาร์กซ์ 
เป็นสังคมนิยมประเภทหนึ่งลักษณะส าคัญประการแรกคือต้องการให้ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นท่ีดินการผลิต
และผลผลิต การค้าขายถือว่าเป็นของกลางท่ีจะต้องด าเนินการหรือจัดการโดยรัฐ สังคมนิยมแบบมาร์กซ์
เป็นแบบท่ีต้องการให้ส่วนกลางมีบทบาทมากท่ีสุดส่วนกลาง ณ ท่ีนี้หมายถึงรัฐแบบสังคมนิยม (Socialist 

State) ซึ่งจัดว่าเป็นปรากฏการณ์ช่ัวคราวเมื่อรัฐสูญสลายไปแล้ว ส่วนกลางหมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ท่ีประชาชน
ก่อต้ังขึ้นมาลักษณะส าคัญประการท่ีสอง ได้แก่ การท่ีมาร์กซ์ต้องการให้เกิดการปฏิวัติเพื่อเข้าสู่สภาพสังคม
นิยมเต็มรูปแบบโดยเร็ว ท้ังนี้โดยเน้นการต่อสู้ระหว่างชนช้ันเพื่อได้มาซึ่งระบบสังคมนิยมซึ่งมาร์กซ์ ถือว่า
เป็นช่วงเวลาระหว่างยุคนายทุนกับยุคคอมมิวนิสต์  

        5.4.2.3 สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย (Democratic Socialism) สังคมนิยมประเภท
นี้ให้ความส าคัญกับกระบวนการทางประชาธิปไตย เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ จะมีการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคม
นิยมเองจากการท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติโดยการอภิปรายการใช้เหตุผลและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อีกท้ังโดยการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นความจ าเป็นของการมีระบบสังคม
นิยม ตัวอย่างได้แก่แนวความคิดท่ีเรียกกันว่าสังคมนิยมแนวเฟเบียน(Fabian socialism)ในประเทศอังกฤษ 

        สังคมนิยมแนวเฟเบียน เกิดขึ้นจากสมาคม Fabian ซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญเป็นปัญญาชน
ส าคัญได้แก่ ยอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์(George Bernard Shaw. ค.ศ. 1846-1950)ซิดนีย์ เวบบ์ (Sidney 

Webb, ค.ศ. 1859-1947)บีตรีส เวบบ์ (Beatrice Webb. ค.ศ. 1858-1943) สมาคมเฟเบียน ต้ังช่ือตาม
นายพลโรมัน ผู้หนึ่ง คือ เฟบิอุส (Fabius) ซึ่งพยายามหลีกเล่ียงไม่ท าการปะทะกับจอมทัพคาร์เธจ ผู้เล่ือง
ช่ือ คือ ฮันนิบาล (Hannibal มีชีวิตอยู่ประมาณ 247-183 ก่อนคริสต์ศักราช) ท่ีบุกข้ามภูเขาแอลปส์ไปใน
ท่ีสุดสังคมนิยมแบบเฟเนียนสนับสนุนการขยายตัวของสังคมนิยมไปทีละน้อยทีละน้อยคือโดยการแพร่
ความคิดให้ประชาชนทราบและด้วยการให้รัฐเข้าไปควบคุมหรือด าเนินการในอุตสาหกรรมท่ีมีความพร้อม
ท่ีจะอยู่ภายใต้รัฐบาลพวกเฟเบียนเช่ือว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยเสรีนับวันจะหมดไปซึ่งจะท าให้มีการ
ผูกขาด (Monopoly) มากขึ้นและรัฐบาลควรยื่นมือเข้าไปควบคุมอุตสาหกรรมท่ีไม่มีการแข่งขันโดยเสรี
ท้ังนี้โดยไม่ใช้วิธีการรุนแรง 
        สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของปัญญาชนกลุ่มเฟเบียนมาก
ซึ่งมีผลประการต่าง ๆ ดังนี้ เช่น การออกกฎหมายก าหนดค่าจ้างแรงงานและก าหนดช่ัวโมงการท างานการ
ให้การศึกษาภาคบังคับโดยรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมดการเก็บภาษีมรดกการเก็บภาษีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นโดย
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ไม่ได้หามาเองการเก็บภาษีท่ีดินตามราคาท่ีสูงขึ้นไปกลุ่มเฟเบียนได้มีอิทธิพลต่อพรรคกรรมกร (Labour 

Party) ของอังกฤษมาก 

        สังคมนิยมกิลด์หรือสมาคมอาชีพ (Guild Socialism) เป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายในอังกฤษ
ประมาณ ค.ศ. 1910 ผู้ท่ีมีบทบาทมาก ได้แก่ G.D.H. Cole, R.H.Tawney และ S.G.Hobson. แนวคิดมี
ประเด็นท่ีส าคัญ 2 ประเด็น คือ 

   1) ทรัพย์สินส่วนบุคคล ทรัพย์สินจะเป็นของบุคคลก็ต่อเมื่อมีการใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมการได้มาซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในทรรศนะของสังคมนิยมสมาคมอาชีพไม่ถือว่า
เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลประเด็นหลัก คือ การใช้ประโยชน์ให้เป็นผลดีต่อส่วนรวม 

   2) ระบบตัวแทน สังคมนิยมกิลด์หรือสังคมนิยมสมาคมอาชีพ ต้องการก าหนดระบบ
การเลือกผู้แทนราษฎรโดยให้เป็นไปตามหลักแห่งการเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพคือไม่ใช่เป็นผู้แทนประ 
เภทท่ัวไปการอาชีพแต่ละประเภทจะต้องมีสมาคมแบบกิลด์ คือ เป็นสมาคมท่ีปกครองตนเองได้ (Self-

governing association) เพื่อการด าเนินการในด้านสังคมต่างๆ อนึ่งบรรดากรรมกรย่อมมีสหพันธ์(union) 

ของกลุ่มอาชีพของตนและได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองตนเองจนกระท่ังสหพันธ์กรรมกรสามารถ
มีบทบาทในการบริหารกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ 

           สรุป อุดมการณ์สังคมนิยม คือ แนวคิดท่ีต้องการให้รัฐเข้ามาด าเนินการเศรษฐกิจ เพราะ
ต้องการให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอุดมการณ์สังคมนิยมแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ สังคม
นิยมแบบอุดมคติ สังคมนิยมแบบมาร์กซ์ และสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย 

  5.4.3 อุดมการณ์คอมมิวนิสต์  

         บรรพต วีระสัย (2542: 290) อธิบายว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มีลักษณะคล้ายอุดมการณ์ 
อรัฐนิยมหลายประการ โดยเฉพาะภาพของสังคมท่ีมุ่งหวังผลจะให้เกิดขึ้นเป้าหมายของลัทธิคอมมิวนิสต์ คือ 
การท าให้รัฐสูญสลายหมดส้ินไป ประเทศท่ีปกครองตามอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ คือ อดีตสหภาพโซเวียต 
หรือ ประเทศจีน มิได้หมายความว่า ประเทศเหล่านี้เข้าสู่สภาพแห่งการเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎี
ของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx, ค.ศ. 1818-1883) ชาวเยอรมันการท่ีเรียกอดีตสหภาพโซเวียตหรือประเทศ
จีนว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เป็นเพราะในประเทศนั้นๆ พรรคคอมมิวนิสต์มีอ านาจสูงสุดในทางการเมือง
การปกครอง และมีความเช่ือว่าจะเกิดสังคมคอมมิวนิสต์ขั้นในอนาคตซึ่งตามทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ สังคม
คอมมิวนิสต์ ได้แก่ สังคมท่ีไม่มีกลไกของรัฐ หมายความว่า รัฐต้องปราศจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปกครองทุกประการ เช่น ไม่มีประมุขของรัฐ ประมุขของนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ไม่มีระบบศาล 

          จรูญ สุภาพ (2527: 215) อธิบายถึงลักษณะเด่นชัดในแนวความคิดของมาร์กซ์ เกี่ยวกับ
สภาพของสังคม และการแก้ไขสังคมนั้น คือ มาร์กซ์มิได้เสนอทางแก้ข้อบกพร่องอย่างใดอย่างเดียว แต่
มาร์กซ์อธิบายถึงประวัติมนุษยชาติท้ังหมด และช้ีให้เห็นว่าสภาพของสังคมท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นแต่เพียงขั้นหนึ่ง
ของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ การพิจารณาปรัชญาแห่งประวัติศาสตร์ (Philosophy of history) ตาม
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แนวคิดของมาร์กซ์ เริ่มจากกุญแจท่ีจะน าไปสู่การเข้าใจประวัติศาสตร์ คือ ต้องรู้ว่าโครงร่างทางเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีควบคุมการผลิตกับสมาชิกของสังคม เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการพัฒนาการทาง
สังคม การควบคุมการผลิต คือ การควบคุมสังคม รัฐในความหมายนี้จึงเป็นเครื่องมือท่ีเจ้าของทุนใช้ในการ
ควบคุมสังคมเพราะรัฐเป็นเครื่องมือในการควบคุมการผลิตท้ังหลาย รากฐานแห่งชีวิตทางสังคมคือ การ
เศรษฐกิจ มาร์กซ์เห็นว่า ศาสนาคือ ยาเสพติดของประชาชนศาสนาเป็นเพียงเครื่องมือท่ีชนช้ันน า คือ 
เจ้าของทุนใช้เพื่อควบคุมประชาชนให้อยู่ในกฎข้อบังคับท่ีได้ก าหนดขึ้น 

      บรรพต วีระสัย (2542: 294) ได้อธิบายทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองและทฤษฎีว่าด้วยรัฐและการ
ปฏิวัติไว้ดังนี้ 
       5.4.3.1 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองของมาร์กซ์ 

         1) มาร์กซ์ ถือว่าวัตถุเป็นตัวการหรือตัวก าหนดให้เกิดการเหตุการณ์ท้ังหลายใน
ประวัติศาสตร์แนวคิดของมาร์กซ์เรียกกันว่าลัทธิวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์ (Historical materialism) 

ซึ่งเป็นการน าทฤษฎีวิภาษวิธีทางวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการตีความทางประวัติศาสตร์และโดยท่ีวัตถุท่ี
มาร์กซ์ใช้หมายถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจ จึงมักเรียกทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ ว่าเป็น อีโคโนมิค ดิเทอมินิ
สซึม (Economic determinism) หมายความว่าเศรษฐกิจเป็นตัวเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นไปในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง การศึกษา การศาสนา ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม และบรรดาความสัมพันธ์
ต่างๆ ในสังคมท้ังหลายไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ประเภทใดก็ตาม  

         2) การวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ โดยถือว่าเศรษฐกิจเป็นตัวน าในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การเมืองมีความส าคัญในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มาก มาร์กซ์มองการเมืองว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้ระ 
หว่างชนช้ัน (Social class) อันเกิดข้ึนจากการขัดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในทรรศนะของมาร์กซ์มี
เพียง 2 ชนช้ันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สมันใดยกเว้นสมัยเริ่มมีมนุษย์ในโลกใหม่ๆ สองชนช้ัน
ได้แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้ถูกปกครอง 
        3) มาร์กซ์ กล่าวว่าในสมัยเริ่มแรกนั้นมนุษย์อยู่กันเป็นสังคมคอมมิวนิสต์แบบ
ด้ังเดิมหรือบรรพกาล (primitive communism) คือ ทรัพย์สินเป็นของกลาง การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่าง
ง่าย ๆ โดยไม่มีการแบ่งชนช้ัน ไม่มีผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ต่อมามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในวิถีการ
ผลิต ท าให้สังคมคอมมิวนิสต์กลายเป็นสังคมแบบทาส มีชนช้ันปกครองซึ่งเป็นนายทาส และชนช้ันท่ีถูก
ปกครองคือเป็นทาส หลังจากนั้นได้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอีกซึ่งมีผลท าให้รูปแบบทางสังคม
กลายเป็นศักดินาหรือเจ้าขุนมูลนาย และหลังจากนั้นก็แปรสภาพเป็นสังคมแบบนายทุน (capitalist) ซึ่ง
เป็นยุคท่ีมาร์กมีชีวิตอยู่ และในสังคมแบบนายทุน มาร์กซ์กล่าวว่ามีชนช้ันอยู่ 2 ชนช้ัน ได้แก่ นายทุนหรือ
กฎุมพี (capitalists or bourgeoisie) กับผู้ใช้แรงงานหรือชนช้ันกรรมาชีพ (the proletariat) ส่วนใหญ่
ทฤษฎีของมาร์กซ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตภายใต้ระบบนายทุน ซึ่งมาร์กซ์เห็นว่าจะต้องล้มล้าง 
สังคมคอมมิวนิสต์ท่ีมาร์กซ์ต้องการให้เกิดมีข้ึนนั้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อไม่มีระบบนายทุนอีกต่อไปวิวัฒนาการ 
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ของสังคมตามทฤษฎีของมาร์กซ์เป็นดังต่อไปนี้ 
       3.1. ยุคคอมมิวนิสต์ด้ังเดิมหรือยุคคอมมิวนิสต์บรรพกาล หรือด้ังเดิมไม่มีรัฐ 
       3.2  ยุคทาสหรือนายทาส รัฐเป็นแบบท่ีมีผู้ปกครอง เปรียบเสมือนเป็นนาย
ทาสหรือเจ้าขุนมูลนาย 

       3.3  ยุคศักดินา รัฐเป็นแบบท่ีเจ้าศักดินาหรือเจ้าขุนมูลนาย (Feudal lords) 

มีอ านาจปกครองทาสติดท่ีดิน (serfs) 

       3.4 ยุคทุนนิยม รัฐเป็นแบบท่ีนายทุนหรือกฎุมพีเรืองอ านาจ 

       3.5  ยุคคอมมิวนิสต์แบบสมัยใหม่(ยุคท่ีใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวาง) ไม่มีรัฐ 
                  ในสังคมคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีของ คาร์ล มาร์กซ์ การแบ่งชนช้ันและการ
ขัดแย้ง เพราะชนช้ันอันสืบเนื่องมาจากการแตกต่างทางเศรษฐกิจจะไม่มีทรัพย์สินจะเป็นของกลางและแต่
ละคนจะได้รับผลประโยชน์จากการท างานตามความจ าเป็นของแต่ละคน คือ ไม่ขึ้นอยู่กับการท างานมาก
หรือท างานน้อยตามทรรศนะของมาร์กซ์ ระบบเศรษฐกิจในสังคมคอมมิวนิสต์จะไม่มีการฉกประโยชน์
หรือไม่มีการเอาเปรียบ (Exploitation) โดยชนช้ันหนึ่งจากอีกชนช้ันหนึ่ง มาร์กซ์มีความเห็นว่าเมื่อ
ปราศจากเสียซึ่งชนช้ันคือเมื่อไม่มีชนช้ันผู้ปกครองกับชนช้ันผู้ถูกปกครองย่อมหมายถึงการสูญสลายของ
รัฐกระบวนการสูญสลายของรัฐนี้แบบท่ีมาร์กซ์เรียกว่ารัฐจะเห่ียวเฉาหรือร่วงโรยหมดส้ินไปเอง (The 

state will wither away)   

       5.4.3.2  ทฤษฎีว่าด้วยรัฐและการปฏิวัติ 

              5.4.3.2.1 มาร์กซ์มีแนวคิดแบบอุดมการณ์อรัฐนิยม คือต่อต้านอ านาจของรัฐ
และไม่ต้องการให้มีรัฐ เพราะถือว่ารัฐเป็นเครื่องมือของชนช้ันปกครองและเป็นเครื่องมือแห่งการกดขี่ ใน
ทรรศนะของมาร์กซ์ รัฐไม่ใช่ของท่ีจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นด้วยความจ าเป็น คือเกิดขึ้น
เพราะการขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ระหว่างมนุษย์ไม่อาจจะยุติได้ ต้องมีอ านาจมาควบคุม เมื่อเป็นเช่นนี้แต่ละ
ยุคแต่ละสมัยก่อนท่ีจะเข้าสู่สังคมคอมมิวนิสต์ย่อมจะต้องมีรัฐ 
      5.4.3.2.2 ตามทฤษฎีของมาร์กซ์ รัฐมีลักษณะเช่นเดียวกับศาสนาปรัชญา
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม คือเป็นกลุ่มของบรรดาส่ิงต่างๆ ท่ีรวมเรียกว่าโครงสร้างส่วนบน Superstru-

cture ท่ีถูกก าหนดโดยเศรษฐกิจหรือพลังแห่งการผลิตท้ังหลายซึ่งมาร์กซ์เรียกว่าโครงสร้างส่วนล่าง (Under- 

structure)  

      5.4.3.2.3 จุดมุ่งหมายของมาร์กซ์ และผู้ท่ีนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ท้ังหลาย คือ 
การเข้าสู่สังคมคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีวิภาษของมาร์กซ์นั้นถือว่า การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นเพราะการ
ขัดแย้งตามกระบวนการจุดยืน จุดแย้งและจุดยุบ ในกรณีท่ีเป็นสังคมแบบทุนนิยม มาร์กซ์ เห็นว่า
กระบวนการตามทฤษฎีจะเป็นดังนี้ คือ ชนช้ันนายทุนเป็นจุดยืน ซึ่งจะมีการขัดแย้งย่างรุนแรงกับ ชนช้ัน
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ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีสภาพเหมือน จุดแย้ง และผลแห่งการขัดแย้งนี้จะน าไปสู่สังคมคอมมิสนิสต์ ซึ่งถือว่าเป็น 
จุดยุบ และเป็นสังคมท่ีไม่มีชนช้ัน ในสังคมท่ีปราศจากชนช้ัน มาร์กซ์ ถือว่าขาดคู่กรณีท่ีจะขัดแย้งกัน คือ 
เป็นจุดแย้งและจุดยุบเขาจึงเห็นว่ากระบวนการวิภาษจะหยุดอยู่เพียงนั้นไม่มีการแปลงรูปสังคมคอมมิว 
นิสต์เป็นอย่างอื่น 

      5.4.3.2.4 แต่ปัญหามีอยู่ว่าท าอย่างไรจึงจะให้มีการเปล่ียนแปลงสู่สภาพสังคม
คอมมิว -นิสต์ให้เร็วขึ้นมาร์กซ์เห็นว่าจะต้องช่วยกระบวนการเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์ โดย
สนับสนุนให้มีการปฏิวัติโดยฝ่ายผู้ท่ีถูกปกครองเพื่อล้มล้างผู้ท่ีปกครองอยู่ขณะนั้น มาร์กซ์พยายาม
สนับสนุนให้มีการปฏิวัติล้มล้างระบบนายทุน แต่มีปัญหาว่าเมื่อล้มล้างนายทุนได้แล้วจะเป็นสังคม
คอมมิวนิสต์ได้ทันทีหรือไม่ มาร์กซ์หาทางออกด้วยการกล่าวคือ ช่วงเช่ือมต่อกันระหว่างรัฐนายทุนกับ
สังคมท่ีปราศจากรัฐ (Stateless Society) นั้นจะต้องมีองค์การทางการเมืองอยู่ในรูปแบบของ เผด็จการ
ของชนช้ันกรรมาชีพ (dictatorship of the proletariat) ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐยังคงสภาพอยู่ แต่มาร์กซ์
ถือว่าจะเป็นรัฐท่ีผิดแผกแตกต่างจากท่ีเคยเป็นมาเพราะจะเป็นครั้งแรกท่ีผู้ปกครองเป็นตัวแทนของคนหมู่
มาก คือ ผู้ใช้แรงงานมีอ านาจและไม่มีชนช้ันท่ีสามารถแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ได้อย่างแท้จริง ท้ังนี้เพราะ
นายทุนก าลังถูกกวาดล้างให้หมดส้ินไปอาจเรียกช่วงเวลาท่ีเป็นเผด็จการของชนช้ันกรรมาชีพนี้ว่าเป็น
รัฐแบบสังคมนิยม คือยังไม่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างท่ีประสงค์ 

      5.4.3.2.5 ตามทฤษฎีของมาร์กซ์ การปฏิวัติเพื่อเข้าสู่การเป็นเผด็จการของชน
ช้ันกรรมมาชีพจะเกิดขึ้นในประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพราะย่อมจะมีคนงานเข้าร่วมขบวนการ
ได้มากเมื่อมาร์กซ์อาศัยอยู่ในอังกฤษนั้นเป็นช่วงท่ีมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอย่างสูงและคนงาน
ถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบมากดังนั้นเขาจึงท านายหรือคาดการณ์ไว้ในปี ค.ศ. 1870 ว่าอังกฤษเหมาะท่ี
จะเป็นแหล่งท่ีมีการปฏิวัติเพื่อน าไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ แต่การปฏิวัติก็หาเกิดขึ้นไม่ ประเทศท่ีมาร์กซ์
คาดว่าจะเกิดและหลังจากท้ังมาร์กซ์ และเองเกลส์ได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นเวลานาน จึงได้เกิดการปฏิวัติ
คอมมิวนิสต์ขึ้นในรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1917 รัฐเซียในขณะนั้นอยู่ภายใต้พระเจ้าซาร์และเป็นประเทศท่ีระ 
ดับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่ า อนึ่ง ในเอเชียมีการปฏิวัติในจีนโดย เหมา เจ๋อ ตุง โดยได้ประสบผลส าเร็จ
ท้ังๆ ท่ีจีนในระยะนั้นเป็นประเทศหนักไปในทางเกษตรกรรม จึงอาจต้ังเป็นข้อสังเกตได้ว่าเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไม่ตรงกับทฤษฎีท่ีมาร์กซ์ได้ต้ังขึ้น 

   สรุป อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ มีเป้าหมายเช่นเดียวกับอุดมการณ์อรัฐนิยม คือ รัฐสูญ
สลายไป คาร์ล มาร์กซ์ นักคิดคนส าคัญของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ได้อธิบายถึงสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาจากมิติทางด้านประวัติศาสตร์ท่ีเป็นเรื่องของชนช้ันปกครอง
กับชนช้ันผู้ถูกปกครอง ปัญหาเกิดจากชนช้ันปกครอง ท าอย่างไรท่ีจะให้รัฐหมดส้ินไป ก็จะต้องท าลาย
โค่นล้มชนช้ันปกครองหรือชนช้ันนายทุนด้วยชนช้ันผู้ใต้ปกครองหรือกรรมกร เมื่อล้มล้างนายทุนได้
แล้วยังไม่สามารถเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ได้ทันที องค์การการเมืองอยู่ในรูปเผด็จการของชนช้ัน
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กรรมาชีพรัฐยังคงมีอยู่ประเทศท่ีปกครองด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มักจะมาถึงเพียงเท่านี้ เช่น อดีต
สหภาพโซเวียตและจีน เป็นต้น 

  5.4.4.  อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

         5.4.4.1 ความหมายของประชาธิปไตย (Democracy) 

                      อริสโตเติล (กมล สมวิเชียร. 2520: 2)กล่าวว่าในระบบประชาธิปไตยอ านาจ
สูงสุดอยู่ในมือของประชาชนท้ังหมด 

                    เอ.ดี.ลินซี (Lindsay, 1929: 44) ได้ให้ความเห็นว่า ประชาธิปไตยต้ังอยู่บนสมม- 
ติฐานท่ีว่ามนุษย์สามารถตกลงท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดร่วมกันได้และในขณะเดียวกันแต่ละคนก็ยังสามารถมีวิถี
ชีวิตของตนเองได้ ประชาธิปไตยเช่ือว่าถ้าเราเคารพนับถือบุคลิกภาพของกันและกันมากพอ เราจะ
สามารถหากฎเกณฑ์ของระบบสิทธิเสรีภาพซึ่งจะท าให้เราแต่ละคนบรรลุถึงชีวิตอันเสรีได้ และวิธีการท่ีดี
ท่ีสุดเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดหมายปลายทางนี้ ก็คือ การปรึกษาหารือหรือถกเถียงกัน 

                     จรูญ สุภาพ (2518: 20) อธิบายในสารานุกรมรัฐศาสตร์ว่าระบอบประชาธิป 
ไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีประชาชนท้ังหลายเป็นผู้น าและเป็นผู้ควบคุมรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลเป็นผู้
ควบคุมประชาชน อริสโตเติลกล่าวไว้ว่า ประชาธิปไตยเป็นเสมือนแพในมหาสมุทรคอยรับทางลมว่า
จะพัดไปทางไหน 

            เดวิด บีทแธม และเควิน บอยล์ (บีทแธม และบอยล์, 2541: 1) เห็นว่า ประ 
ชาธิปไตยมีความเกี่ยวพันกับการตัดสินใจของหมู่คณะ และยึดถืออุดมคติท่ีว่าจะเป็นการดีหากการ
ตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มในฐานะองค์รวม จะกระท าโดยสมาชิกของกลุ่มท้ังมวล และ
สมาชิกเหล่านั้นควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

            จรูญ สุภาพ (2519: 5) อธิบายถึง ประชาธิปไตยว่ามีความหมายท้ังรูปการ
ปกครองและปรัชญาในการด ารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ในแง่การปกครอง มุ่งถึงการมีส่วนของประชาชน
ในการท่ีจะเข้าร่วมก าหนดนโยบายต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลท่ีเกิดขึ้นในระบอบ
นี้จะเป็นเสมือนเครื่องมือท่ีช่วยให้ประชาชนได้บรรลุจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญ นั่นคือ ความผาสุกของ
ประชาชนท้ังมวล 

             บรรพต วีระสัย (2542: 305-307)ได้อธิบายถึงความหมายของประชาธิปไตย 
โดยแบ่งออกเป็นประชาธิปไตยท่ีใช้ในประเทศอื่นนอกจากโลกตะวันตกกับประชาธิปไตยท่ีใช้ในโลก
ตะวันตก 

            1. ประชาธิปไตยที่ใช้ในประเทศอื่นนอกจากโลกตะวันตก ค าว่าประชาธิป 
ไตยเป็นศัพท์ท่ีใช้แพร่หลายมากและมีประวัติอันยาวนานศัพท์ “ประชาธิปไตย” ท่ีใช้กันมักเป็นไปใน
ความหมายท่ีดี และแม้กระท่ังประเทศท่ีนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ยังใช้ช่ือว่าเป็นประชาธิปไตย หรือ
ประเทศท่ีไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็เรียกตนเองว่าเป็นประชาธิปไตยประเทศท่ี
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ยึดถือลัทธิคอมมิวนิสต์หลายประเทศเรียกตนเองว่าเป็นประชาธิปไตยของมหาชนหรือมหาชนาธิปไตย 
(People’s Democracy) การอ้างกันว่าเป็นประชาธิปไตยอาจเป็นเพราะการได้มีการเลือกสรรผู้น า
โดยวิธีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งในประเทศท่ีนิยมคอมมิวนิสต์นั้นเช่นในอดีตประเทศยุโรปตะวันออก
หรือประเทศจีนแตกต่างจากประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ มีสองประการ คือ ประการแรก มีพรรค
การเมืองพรรคเดียวท่ีถูกกฎหมาย คือ พรรคคอมมิวนิสต์ และประการท่ีสอง การเลือกต้ังท่ีกล่าวถึง
นั้นเป็นเพียงการเสนอช่ือผู้สมัครเพียงชุดเดียวจากพรรคคอมมิวนิสต์ให้เลือก ซึ่งย่อมท าการเลือกอย่าง
แท้จริงไม่ได้ เพราะไม่มีคู่แข่ง ดังนั้น “การเลือกต้ัง” จึงมีสภาพเป็นเพียงให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบคือ รับหรือไม่รับ (Yes or No) คณะบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ีต่างๆ กันในทรร- 
ศนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ค าว่า ประชาธิปไตยหมายถึงกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทางวัตถุต่อประชาชน
ท้ังนี้โดยรัฐตีความหมายเอาเองว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชน คือ ไม่เน้นกระบวนการแห่งการ
ปกครองทรรศนะดังกล่าวอาจจัดว่าเป็นประชาธิปไตยเพียงบางส่วนคือมองในแง่ผลลัพธ์เท่านั้นทรรศ- 
นะดังกล่าวให้ความส าคัญหนักไปในเรื่องรัฐบาลเพื่อประชาชนไม่ใช่รัฐบาลโดยประชาชนคือไม่ค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพและกระบวนการแห่งการใช้สิทธิทางการเมือง 
                   5.4.4.2 ประชาธิปไตยที่ใช้ในโลกตะวันตก ประชาธิปไตยท่ีรู้จักกันแพร่หลายเป็น
แบบท่ีปรากฏอยู่ในโลกตะวันตก จึงสมควรกล่าวถึงความหมายท่ีใช้กันอย่างกว้างขวางสามความหมาย 
คือ ในฐานะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครอง ในความหมายทางเศรษฐกิจและในฐานะวิถีชีวิต 

                             5.4.4.2.1 ประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบการเมืองการปกครอง  ศัพท์
ประชาธิปไตยท่ีแปลจากค าว่า เดมอคระซี (Democracy) มีการให้ความหมายต่างๆ กัน เช่นรัฐบาล
ซึ่งประชาชนมีอ านาจปกครอง (Ruling Power) ไม่โดยตรงก็โดยการมีผู้แทนท่ีผ่านการเลือกมาแล้วค า
จ ากัดความนี้เป็นการให้ความหมายจากรากศัพท์อันมาจากภาษากรีก คือ จาก Demos ซึ่งแปลว่าปวง
ชนและ Kratos ซึ่งแปลว่าอ านาจหรือสิทธิอ านาจ (Authority) ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครอง
ซึ่งอ านาจการเมืองสูงสุดอยู่กับประชาชน ประชาธิปไตยได้แก่ รูปแบบการปกครอง ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการแห่งการให้อธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty) ความเสมอภาคทางการเมือง
(Political equality) การปรึกษาหารือกับราษฎร (Popular Consultation) และการปกครองโดยคน
ส่วนมาก (Majority Rule) เท่าท่ีกล่าวคือค าจ ากัดความต่างๆ มาข้างต้นนั้นประชาธิปไตยเป็นเรื่อง
ของการมีรัฐบาลหรือเป็นเรื่องของการปกครองแต่เท่าท่ีใช้กันโดยท่ัวไปนั้นประชาธิปไตยยังมี
ความหมายอื่นๆ อีกเช่นประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจและทางสังคม 

                                   5.4.4.2.2 ประชาธิปไตยในความหมายทางเศรษฐกิจ ประชาธิปไตยทาง
เศรษฐกิจ (Economic Democracy) ซึ่งหมายถึง การให้มีทรัพย์สินทัดเทียมกัน คือ ให้มีการกระจายรายได้
และการให้โอกาสกว้างขวางท่ัวท้ังสังคม มักถือกันว่า ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเกี่ยวพันกับประชาธิปไตย
ทางการเมือง (ซึ่งเน้นการทัดเทียมกันทางการเมืองและโดยทางกระบวนการยุติธรรม) คือ ประชาธิปไตยทาง
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เศรษฐกิจอาจเป็นเหตุให้เป็นประชาธิปไตยทางการเมือง หรือเป็นผลทางประชาธิปไตยทางการเมือง ส าหรับ
การถือว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลกันนี้แล้วแต่ทรรศนะของบุคคลว่าเศรษฐกิจมาก่อนการเมืองหรือการ 
เมืองมาก่อนเศรษฐกิจ 

   อนึ่ง ยังมีศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่ด้วยอีกศัพท์หนึ่ง คือ ค าว่า ประชาธิปไตย
ทางอุตสาหกรรม (Industrial Democracy) ซึ่ งเป็นช่ือหนังสือของนักปฏิรูปสังคมและผู้สนับสนุน
อุดมการณ์สังคมนิยม คือ Sidney Webb and Beatrice Webb พิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1897 พิมพ์ใหม่ใน
ปี ค.ศ. 1920 ความหมายของประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม คือ ประชาธิปไตยในโรงงานอุตสาหกรรมคือ
ต้องการให้คนงานมีการปกครองตนเองในโรงงาน เช่น การมีสหพันธ์กรรมกร เป็นต้น และในระดับชาติก็ให้
มีตัวแทนจากอุตสาหกรรมร่วมปกครองจะเห็นได้ว่าค าว่าประชาธิปไตย ณ ท่ีนี้ได้ใช้ในระดับต่ ากว่ารัฐลงมา 
คือ มาถึงระดับโรงงานหรือส่วนย่อยทางสังคมการเมือง 
                                   5.4.4.2.3 ประชาธิปไตยในความหมายทางสังคม หรือในฐานะเป็นวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยทางสังคม หมายถึง การท าสังคมให้เป็นประชาธิปไตย (Democratization of the Society) ดังท่ี
ปรากฏอยู่ในพฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นประชาธิปไตย เช่น การมีใจกว้าง การยอมรับความแตกต่างในความคิด 
การให้สิทธิเสรีภาพการยอมรับศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันประชาธิปไตยทางสังคม คือ 
ประชาธิปไตยในฐานะเป็นวิถีชีวิต (Way of life) คือ ความเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความสัมพันธ์ในวงงานอาชีพ ความสัมพันธ์ในวงการศาสนา ความสัมพันธ์ในการ
สันทนาการ เป็นต้น 

            สรุปความหมายของประชาธิปไตยจากท่ีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า 
ประชาธิปไตยหมายถึง ลักษณะสังคมท่ีคนในสังคมยอมรับเสียงของคนส่วนใหญ่และสังคมเคารพในความเห็นท่ี
แตกต่างของคนส่วนน้อย รูปแบบการปกครองมาจากประชาชน ประชาชนเป็นผู้ควบคุมรัฐบาล และ
ในทางเศรษฐกิจท่ีเปิดโอกาสให้การมีทรัพย์สินเท่าเทียมกัน 

         5.4.4.3 ลักษณะของประชาธิปไตย 

         บรรพต วีระสัย (2542: 308) ได้อธิบายถึงลักษณะของประชาธิปไตยตามทรรศนะของเพล
โตและคณะเกี่ยวกับเสรีประชาธิปไตย กับทรรศนะของแมคริดิส เกี่ยวกับเสรีประชาธิปไตยไว้ดังนี้ 
        5.4.4.3.1 ทรรศนะของเพลโนและคณะเก่ียวกับเสรีประชาธิปไตยได้ให้
ความ เห็นว่าอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักการในเชิงปรัชญา 4 ข้อ และหลักการ
ในทางการเมืองการปกครอง 3 ข้อ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ 
         5.4.4.3.2 หลักการประชาธิปไตยเชิงปรัชญา มีด้วยกัน 4 ข้อ ได้แก่  
                      ก. ปัจเจกชนนิยม ซึ่งถือว่าหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีส าคัญ คือ การเปิด
โอกาสให้แต่ละบุคคลสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ความถนัดและความมุ่งหวังได้โดยรัฐไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมาก
นัก 
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               ข. เสรีภาพ ซึ่งต้องการให้แต่ละบุคคลมีเสรีภาพการกระท าท่ีไม่ขัด
กับความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) 

           ค. ความเสมอภาค ซึ่งถือว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่ากันและย่อมมี
สิทธิและโอกาสทัดเทียมกัน 

            ง. ภราดรภาพ (Fraternity) ซึ่งให้ความส าคัญกับการร่วมมือกัน
อย่างเป็นมิตร เพื่อสร้างสังคมหรือชุมชนให้น่าอยู่ ค าว่า “ภราดรภาพ” หมายถึง การอยู่กันอย่างเป็นญาติ 
หรือเป็นพี่น้องกันคือมีความกลมเกลียวกัน 

    5.4.4.3.3 หลักการประชาธิปไตยทางการเมืองการปกครอง 
        ก. หลักอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักนี้ถือว่าอ านาจสูงสุดมาจาก
ประชาชน กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ จะต้องสนองเจตนารมณ์ของประชาชน 

         ข. หลักการปกครองโดยคนส่วนมากและไม่ลืมสิทธิของคนส่วนน้อย 
(Majority Rule, Minority Rights) คือ เคารพในระบบการออกเสียงโดยนับเป็นคะแนนแต่ภายวงกรอบ 
มิใช่ว่าจะเป็นการยอมให้เสียงส่วนใหญ่มีอ านาจเผด็จการเหนือคนท่ีมีความเห็นแตกต่างซึ่งมีจ านวนน้อย
กว่า แม้เสียงส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์กลาง แต่ไม่อาจละเมิดสิทธิขั้นมูลฐานคนแต่ละคนในฐานะพลเมืองของ
ระบอบประชาธิปไตย มิฉะนั้นจะกลายเป็นเผด็จการของคนส่วนมาก หรือทรราชย์ของเสียงข้างมาก 
(Tyranny of the majority) 

         ค. การประกันเสรีภาพและความเสมอภาคโดยกฎหมาย เป็นการ
บริหารงานของรัฐตามครรลองประชาธิปไตยนั้น จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองความเสมอภาคของบุคคลใน
เรื่องต่างๆ เช่น ในโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษา โอกาสท่ีจะได้งานท า โอกาสท่ีจะได้รับผลประโยชน์อื่นๆ  
โดยเท่าเทียมกัน ท้ังนี้มิได้หมายความว่าเป็นความเสมอภาคแบบเด็ดขาดหรือไม่มีขีดจ ากัด (Absolute 

equality) ซึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่หมายถึงความเสมอภาคภายใต้เงื่อนไข เช่น อาจมีการสอบแข่งขันซึ่งคน
ท่ีได้คะแนนดีกว่าย่อมจะต้องได้รับการคัดเลือกเข้าท างาน หรือ เข้าศึกษาต่อโดยไม่ค านึงว่าคนๆ นั้นจะมา
จากภาคใดของประเทศ หรือจะเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลหรือลูกคนยากจนหรือจะเป็นญาติของผู้ใดหรือจะเป็นผู้
จบจากสถาบันใดเหล่านั้น เป็นต้น ส าหรับท่ีเกี่ยวกับเสรีภาพนั้น การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
จะต้องมีกฎหมายรวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณี คุ้มครองเสรีภาพเหล่านั้น คือ เสรีภาพในการพูด 
(Freedom of Speech) เสรีภาพในการตีพิมพ์โฆษณา (Freedom of the Press) เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา (Freedom of Assembly) เสรีภาพในการยื่นค าร้องทุกข์ (Freedom of Petition) อย่างไรก็ตาม 
เสรีภาพเหล่านั้นต้องอยู่ในขอบเขตด้วย 

    5.4.4.3.4 ทรรศนะของแมคริดีสเก่ียวกับเสรีประชาธิปไตย นักวิชาการ
อเมริกันในปัจจุบัน ช่ือ รอย แมคริดีส Roy Macridis ได้เขียนเปรียบเทียบอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆ 
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ได้สรุปว่า เสรีประชาธิปไตย ประกอบด้วยแกนหลัก 3 แกน คือ แกนทางจริยธรรม แกนทางการเมือง และ
แกนทางเศรษฐกิจ ดังค าอธิบายเพิ่มเติมต่อไปนี้ 
       1) แกนทางจริยธรรม (Moral Core) แกนนี้มีรากฐานมาจากข้อ
สมมติฐานท่ีว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกท่ีมีเหตุผล (rational) รัฐบาลจึงควร ยอมให้มีเสรีภาพ 2 ประการ คือ 
ประการแรก เสรีภาพในทางส่วนตัว (personal liberty) และประการท่ีสอง ได้แก่ เสรีภาพทางสังคม 
(social liberty)  

         เสรีภาพในทางส่วนตัว หมายถึง สิทธิต่างๆ ซึ่งให้ความคุ้มครอง
เอกชนจากการใช้อ านาจอันไม่เป็นธรรมของรัฐบาล แกนทางจริยธรรมในข้อนี้มีผลในทางปฏิบัติ คือ 
กฎหมายและกระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องประกาศให้เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปและเป็นกฎหมายท่ี
พิทักษ์เสรีภาพของบุคคลในเรื่องต่างๆ กัน เช่น ในการคิด ในการพูด และในการนับถือศาสนา นอกจากนี้
ยังมีการปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลในเรื่องอื่นๆ เช่น จะไม่มีการค้นบ้านราษฎรโดยไม่มีหมายค้นและการ
ได้มีโอกาสให้การแก้ข้อกล่าวหาต่อหน้าศาลเพื่อปกป้องตนเอง อนึ่ง จะต้องมีการคุ้มครองสิทธิในการเขียน 
การโฆษณา และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นด้วย 

      ส าหรับเสรีภาพทางสังคม นั้น หมายถึง การท่ีรัฐได้ให้โอกาสแก่
ประชาชนแต่ละคนโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ผิวพรรณ หรือภาษา ในการเลือกถิ่นท่ีอยู่ การ
เลือกท างานในการเข้าโรงเรียน ฯลฯ จะสังเกตได้ว่าแกนทางจริยธรรมนี้เป็นเสมือนพันธกรณีของรัฐบาลท่ี
มีต่อพลเมืองของรัฐ 
         2) แกนทางเศรษฐกิจ อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยจะต้องให้สิทธิ
และเสรีภาพทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น สิทธิในทรัพย์สินท่ีหามาได้โดยถูกกฎหมาย สิทธิในการได้รับมรดก 
สิทธิในการสะสมทรัพย์สิน ส่วนท่ีเป็นเสรีภาพในการประกอบการทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เสรีภาพในการผลิต 
ในการขายและซื้อ และในการท าสัญญา ท้ังนี้ย่อมมีเงื่อนไขประกอบ เช่น รัฐอาจไม่อนุญาตให้ผลิต
อาวุธสงคราม หรือยาท่ีเป็นอันตรายต่อสังคมก็ได้ 

         3) แกนทางการเมือง ประกอบด้วยหลัก 4 ประการ คือ การได้รับ
ความเห็นชอบหรือยินยอมจากบุคคล (Individual consent) การมีตัวแทนและการมีรัฐบาลท่ีเป็นตัวแทน 
(Representation and representative government) และการมีอธิปไตยเป็นของปวงชน หรือหลักลัทธิ
รัฐธรรมนูญ (Constitutionalism) ค าอธิบายโดยสรุปดังนี้ 
             ก. หลักการได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากบุคคล คือ ถือว่า
รัฐ และรัฐบาลมีขึ้นได้ก็ด้วยความยินยอมของแต่ละบุคคล สมมติฐานในเรื่องนี้ คือ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิตาม
ธรรมชาติ (Natural rights) อยู่แล้ว คือ สิทธิในชีวิตของตนเอง สิทธิในทรัพย์สินและสิทธิอื่นๆ ซึ่งถือว่ามีข้ึน
พร้อมกับการเป็นมนุษย์ เมื่อแต่ละคนมีสิทธิตามธรรมชาติ การจะมีรัฐ และรัฐบาลขึ้นได้ก็จะต้องเป็นไปโดย
ค ายินยอมของบุคคล 
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            ข. การมี ตัวแทนและมีรัฐบาลท่ี เป็นตัวแทน การมี ตัวแทน 
หมายถึง การมีเลือกต้ัง ซึ่งเป็นการเลือกตัวแทนท้ังนี้โดยใช้ 1 คน 1 คะแนน (One man one vote) 1 คน 1 

คะแนน เป็นการให้ความส าคัญแก่บุคคลโดยไม่ค านึงถึง เพศ ผิวพรรณ ศาสนา หรือฐานะ การมีรัฐบาลท่ี
เป็นตัวแทนคือ การจัดต้ังรัฐบาลโดยให้ฝ่ายท่ีมีเสียงข้างมากเป็นผู้จัดต้ัง (Majority rule)   

           ค. หลักลัทธิรัฐธรรมนูญ ลัทธิรัฐธรรมนูญ มีความหมายพิเศษก็
คือ มิได้หมายถึงการมีรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเรื่องของหลักการบางอย่าง อันได้แก่การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล
และมีการก าหนดวิธีการต่างๆ ท่ีจะให้การปกครองเป็นไปได้โดยเรียบร้อย 

             ง. อธิปไตยเป็นของปวงชน อธิปไตยอันเป็นอ านาจสูงสุดนั้น ถือ
ว่ามีต้นก าเนิดมาจากประชาชน กล่าวคือ มิได้ถือว่ามาจากพระเจ้าหรือเทพยดา หรือจากผู้น าโดยเช้ือสาย 
เช่น กษัตริย์หรือผู้น าโดยการแต่งต้ังหรือโดยการยึดอ านาจ 

            สรุป ลักษณะของประชาธิปไตย ลักษณะในเชิงปรัชญายึดถือหลัก
ปัจเจกชนนิยม เสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ลักษณะในทางการเมืองการปกครองถือหลักอธิปไตย
เป็นของปวงชน  อ านาจสูงสุดมาจากประชาชนการปฏิบัติต่างๆ ต้องสนองเจตนารมณ์ของประชาชน หลักการ
ปกครองโดยคนหมู่มาก แต่เคารพสิทธิคนส่วนน้อย และหลักการประเด็นเสรีภาพและความเสมอภาคโดย
กฎหมาย ส่วนการพิจารณาลักษณะของประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งนั้น ประชาธิปไตยประกอบด้วย 3 แกน คือ 
แกนทางจริยธรรม แกนทางเศรษฐกิจ และแกนทางการเมือง แกนทางจริยธรรม หมายถึง รัฐควรยอมให้
ประชาชนมีเสรีภาพในทางส่วนตัวกับเสรีภาพทางสังคม เสรีภาพในทางส่วนตัว คือ การท่ีรัฐให้ความคุ้มครอง
สิทธิของเอกชน เช่น สิทธิในการคิด การพูด การนับถือศาสนา ส่วนเสรีภาพทางสังคม คือ การท่ีรัฐให้โอกาส
คนทุกคนเท่าเทียมกัน แกนทางเศรษฐกิจ หมายถึง การให้สิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน เช่น 
สิทธิในการสะสมทรัพย์สิน เสรีภาพในการท าสัญญา และแกนทางการเมือง ประกอบด้วย 4 หลักการ คือ 
หลักการได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากบุคคล หลักการมีตัวแทน หลักสิทธิรัฐธรรมนูญ และหลัก
อธิปไตยเป็นของปวงชน 

  5.4.5  อุดมการณ์ฟาสซิสม์ (Fascism) 

           ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร (2548: 40) ได้อธิบายถึงอุดมการณ์ฟาสซิสม์ว่า ค าว่าฟาสซิสม์ถูก
น ามาใช้หลายครั้งในการศึกษาการเมืองการปกครอง ท่ีจริงอุดมการณ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่มาก คือในศตวรรษท่ี 20 

นี้เองมีต้นก าเนิดท่ีประเทศอิตาลี (ในการปฏิวัติ Fasci d’azione rivoluzionaria) ในปี 194 – 1915 รัฐบาล
ฟาสซิสม์ถูกจัดต้ังขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 1 เพื่อน าอิตาลีเข้าสู่สงครามภายใต้การน าของเบนิโต มุสโส
ลีนี (Benito Mussolini) 

           ฟาสซิสม์เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในทางการผลิตมากท่ีสุดภายใน
เวลาท่ีน้อยท่ีสุดเพราะภายใต้ฟาสซิสม์สังคมจะด าเนินไปพร้อม ๆ กันภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันไม่มีใคร
คัดค้านการน าของผู้น าสูงสุดในแง่หนึ่งฟาสซิสม์จึงเป็นอุดมการณ์ท่ีอันตรายเพราะไม่มีฝ่ายใดจะช่วยถ่วงดุล
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การใช้อ านาจของผู้น าไว้ได้เลย ส่วนความหมายของค าว่าฟาสซิสม์ (Fascism) นั้นถูกน ามาใช้จากค าภาษา
ลาตินว่า Fasces ซึ่งแปลว่า การผูกไว้ด้วยกันแต่ใช้ในความหมายว่าอ านาจท่ีมาจากความสามัคคี 

           ชาติท่ีน าแนวความคิดแบบฟาสซิสม์มาใช้นอกจากอิตาลีแล้วยังมีประเทศอื่นท่ีน าไปใช้อีก
คือ สเปน ภายใต้การน าของนายพล ฟรังโก (Francisco Franco) และโปรตุเกส ภายใต้การน าของ ซาลซาร์ 
(Antonio Salzar) นอกจากนี้ยังมีนายพล ปิโนเซ่ (Augusto Pinochet) และปัจจุบันมีคนนอกประเทศ
สิงคโปร์มักจะพูดกันว่าสิงคโปร์ภายใต้การอิทธิพลของลีกวนยู ก็เป็นฟาสซิสม์ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน 

          เฮอร์เบิร์ท เอ็ม. เลวีน  ได้อธิบายลักษณะของฟาสซิสม์ว่ามี 6 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
            5.4.5.1 รัฐมีความส าคัญกว่าปัจเจกบคคล (supremacy of the state Over the indi- 

vidual) ความเช่ือว่ารัฐมีความส าคัญกว่าปัจเจกบุคคลเป็นรูปแบบกลางๆ ของอุดมการณ์ฟาสซิสม์ ดังนั้น 
ฟาสซิสม์จึงเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีต่อต้านลัทธิเสรีนิยม ซึ่งโดยหลักการพื้นฐานของเสรีนิยมพวกเขา
เช่ือว่า รัฐมีหน้าท่ีรับใช้ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล แต่ส าหรับพวกฟาสซิสม์กลับเช่ือว่าปัจเจกบุคคล
ต่างหากท่ีจะต้องรับใช้รัฐรัฐ ก็คือเผด็จการเบ็ดเสร็จนั่นเอง (totalitarianism)รัฐจะท าหน้าท่ีแสดงบทบาทใน
สังคมทุกอย่าง โดยรัฐจะเข้าไปควบคุมเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ในอิตาลีการควบคุมเศรษฐกิจจากส่วนกลางเป็น
แนวความคิดของมุสโสลินีในเรื่องรัฐแบบบรรษัท (corporate state) ธุรกิจและแรงงานด าเนินอยู่ในบรรษัท
นั้นโดยรัฐมีอ านาจสูงสุดในการเป็นผู้ตัดสินช้ีขาดความคิดดังกล่าวขัดแย้งกับทัศนะของพวกมาร์กซิสต์อย่าง
รุนแรง พวกมาร์กซิสต์เน้นการต่อสู้ทางชนช้ัน แต่ฟาสซิสม์เห็นว่า ภายใต้การร่วมมือทางชนช้ันและการ
ควบคุมของรัฐเท่านั้นเป็นหัวใจของฟาสซิสม์ นอกจากนี้ รัฐยังต้องการท่ีจะควบคุมสถาบันทางสังคมอื่น  ๆอีก
เช่น โรงเรียน ห้องสมุด และองค์กรทางสังคมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งบรรดาผู้น าองค์กรต่างๆ เหล่านั้นต่างก็ยอมรับ
ความคิดเห็นของพวกฟาสซิสม์นี้ 
         5.4.5.2 ชาตินิยม (nationalism) ตรงกันข้ามกับสังคมนิยมฟาสซิสม์ยอมรับความเป็นชน
ช้ันในขณะท่ีอุดมการณ์สังคมนิยมปฏิเสธความมีชนช้ันจะเห็นว่า ฟาสซิสม์ได้ท าให้ลัทธิชาตินิยมมีความหมาย
ตรงกันข้ามกับสังคมนิยมโดยส้ินเชิงบางครั้ง ค าว่าชาติ ก็มีความหมายเม่ากับ ประชาชนหรือ เช้ือชาติ ท่ีบรรดา
รัฐชาติท้ังหลายต่างให้การสนับสนุนส่งเสริมความรักชาติกันอย่างท่ัวถึง ท้ังนี้ เพื่อให้สัญลักษณ์ของชาติ เช่น 
ธงชาติ วันประกาศอิสรภาพ และเพลงชาติ อย่างไรก็ตาม ฟาสซิสม์มีความต้องการมากกว่าความรักชาติตามท่ี
ชาติต่างๆ ให้การสนับสนุนนั่นคือ ฟาสซิสม์ต้องการให้ประชาชนสนับสนุนสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายความ
เป็นชาติให้อยู่เหนือส่ิงอื่นใดท้ังปวง 
        5.4.5.3 ต่อต้านเสรีนิยม (antililberalism) ฟาสซิสม์ไม่เพียงต่อต้านเสรีนิยมในเรื่อง
ความคิดว่าด้วยรัฐเท่านั้น แต่ยังได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันต่าง ๆอีกด้วย ดังเช่นรัฐบาลระบบรัฐสภา และ
เสรีภาพของประชาชน ฟาสซิสม์ปฏิเสธความคิดเกี่ยวกับลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism)ท่ีมี
อ านาจอย่างก าจัด โดยเห็นว่า พรรคฝ่ายค้านเป็นส่ิงไม่จ าเป็น และแท้ท่ีจริงแล้วพรรคฝ่ายค้านเป็นอันตราย
ต่อความเข้มแข็งของรัฐท้ังปวง รัฐของพวกฟาสซิสม์เป็นท่ีมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว (oneparty 
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states) พวกเขาไม่มีความอดทนต่อการคัดค้าน พวกเขาปฏิเสธความเป็นปัจเจกบุคคลรวมทั้งเสรีภาพ
พื้นฐาน เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาในการพูด การชุมชน และการพิมพ์ 
        5.4.5.4  แสนยานุภาพนิยมและการก่อการร้าย (militarism and terror) ฟาสซิสม์ให้
ความส าคัญกับความเข้มแข็งของนโยบายต่างประเทศและเขตแดนภายในของตนเอง การบุกรุกเอธิโอเปีย
ของมุสโสลินี ในปี ค.ศ. 1935 เป็นการเริ่มต้นของลัทธิทหารหรือแสนยานุภาพแบบฟาสซิสม์ในอิตาลี ดังท่ี
มุสโสลินีกล่าวว่า “การวางนโยบายต่างประเทศของฟาสซิสม์พูดได้ค าเดียวว่าคือ การขยายอาณาเขต” และ
การพยายามเพิ่มก าลังอาวุธของฮิตเลอร์เป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดสัญญาแวซายลส์อันเป็นการสะท้อนให้เห็น
ถึงลัทธิทหารหรือแสนยานุภาพและลัทธิการขยายอาณาจักรในอิตาลีและเยอรมนี ฟาสซิสม์เป็นเครื่องหมาย
ของลัทธิก่อการร้ายท่ีก่อให้เกิดความหวาดกลัวแม้ในเคหสถานของตนเอง ผู้น าพรรคฝ่ายค้านถูกจับกุม บาง
คนถูกลอบฆ่า ห้ามท าการชุมชนคัดค้านฟาสซิสม์ ส่ือมวลชนอิสระถูกปราบปรามอย่างรุนแรง โดยมีต ารวจ
ลับท าหน้าท่ีในการธ ารงรักษาอ านาจสูงสุดของฟาสซิสม์ 
        5.4.5.5 เผด็จการ (dictator) ในอิตาลี ต้องการผู้น าสูงสุดท่ีสามารถสร้างรอยจารึกทาง
การเมืองได้จึงท าให้บางครั้งผู้น าถูกมองว่า เป็นหัวหน้าพรรคฟาสซิสม์ และบางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นผู้อยู่
เหนือพรรคขึ้นไปอีก ดังตัวอย่าง พรรคนาซีในเยอรมนี ทหารทุกคนต้องกล่าวค าสาบานต่อหน้าฮิตเลอร์
แทนท่ีจะกล่าวกับรัฐบาลตามระบอบรัฐธรรมนูญเช่นประเทศประชาธิปไตยท้ังหลาย มีการพรรณนาการ
ปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสม์ว่า เป็นผู้มอบความยอดเยี่ยมอย่างสร้างสรรค์ให้แก่มวลมนุษย์ และมัก
เป็นผู้กระท าแต่ส่ิงท่ีถูกต้องเสมอ (to be always correct) มีความเฉลียวฉลาดสมกับเป็นผู้น าและสมกับ
เป็นวีรบุรุษอย่างน่าท่ึงท่ีเดียว 
        5.4.5.6 ต่อต้านคอมมิวนิสต์ (anticommunism) ฟาสซิสม์เป็นอุดมการณ์ท่ีต่อต้านลัทธิ
คอมมิวนิสต์แม้ว่ามุสโสลินีจะเริ่มต้นด้วยการเป็นนักสังคมนิยมก็ตาม แต่ต่อมาเขาปฏิเสธความเป็นสังคม
นิยมในปี ค.ศ. 1914 มุสโสลินีและฮิตเลอร์เป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์ตัวยง เหตุผลของเขาคือคอมมิวนิสต์
ปฏิเสธรัฐ ในขณะท่ีฟาสซิสม์เห็นว่า รัฐ รัฐบาลและผู้น าเป็นส่ิงเดียวกัน เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สนับสนุนมุสโส
ลินีและฮิตเลอร์ท่ีมองว่าฟาสซิสม์เป็นคู่ปรปักษ์ส าคัญของคอมมิวนิสต์เลยท่ีเดียวในขณะท่ีพวกมาร์กซิ
สต์มองว่า ฟาสซิสม์ไม่มีอะไรมากกว่าความเป็นอุดมการณ์ของพวกต่อต้านการปฏิวัติซ้อนท่ีถูกออกแบบมา
เพื่อรักษาพลังอ านาจของชนช้ันกลางเอาไว้นั่นเอง ซึ่งการประเมินความเป็นฟาสซิสม์ของพวกมาร์กซิสต์
ดังกล่าวยังเป็นท่ีสงสัยในหมู่นักปราชญ์ท้ังหลาย ตรงกันข้าม พวกเขายืนยันว่า ฟาสซิสม์กับคออมมิวนิสต์
ท่ีมาจากแหล่งทางประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกันและระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (totalitarian system) เช่น 
เดียวกัน 

                สรุป อุดมการณ์ฟาสซิสม์ เห็นรัฐมีความส าคัญกว่าปัจเจกชน ปัจเจกชนจะต้องรับใช้รัฐ 
รัฐคือเผด็จการเบ็ดเสร็จ รัฐจะท าไปมีบทบาทควบคุมสังคมทุกอย่างฟาสซิสม์มุ่งเน้นชาตินิยม สนับสนุนให้
ประชาชนหรือปัจเจกชนอุทิศตนให้ชาติ ฟาสซิสม์ต่อต้านเสรีนิยม ไม่เห็นความส าคัญของสถาบันการเมือง
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อื่น ๆ เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านไม่มีความจ าเป็น รัฐท่ีถืออุดมการณ์ฟาสซิสม์จึงเป็นรัฐท่ีมีพรรคการเมืองพรรค
เดียว ฟาสซิสม์ให้ความส าคัญกับแสนยานุภาพนิยมหรือลัทธิทหารนิยม นโยบายต่างประเทศ คือ การขยาย
อาณาเขต ฟาสซิสม์ยังเป็นเผด็จการของผู้น าประเทศเยงคนเดียวและฟาสซิสม์เป็นอุดมการณ์ท่ีต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ 

 

5.5 บทสรุป 
  อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง ระบบความคิดทางการเมืองและความเช่ือในทางการเมือง
ของนักคิดคนเดียวหรือหลายคน ท่ีได้รับอย่างกว้างขวางในสังคมนั้นๆ ระบบความคิดและความเช่ือ
นั้นได้หล่อหลอมจนผสมกลมกลืนกลายเป็นกรอบหรือหลักเกณฑ์ของความประพฤติของสมาชิกของ
สังคมท่ังในอดีต ปัจจุบันและอนาคตให้ขับเคล่ือนไปตามทิศทางของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นๆ 
อุดมการณ์ทางการเมืองมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองเราะอุดมการณ์ทางการเมืองสามารถยึด
กลุ่มชนให้เข้าร่วมกันชักจูง โน้มน้าวให้คนท าเพื่ออุดมการณ์รัฐบาลยังใช้อุดมการณ์ทางการเมืองขยาย
อ านาจ ยึดอ านาจหรือรักษาอ านาจไว้รวมถึงใช้อุดมการณ์ทางการเมืองสร้างความชอบธรรมให้กับ
ระบบการเมือง 
  อุดมการณ์ทางการเมืองสามารถแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ได้แก่ อุดมการณ์แบบเปิด
และแบบปิด อุดมการณ์แบบโน้มน้าวไปทาง ซ้าย กลางและขวา อุดมการณ์แบบปิดคือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือแบบประชาธิปไตยนั่นเอง อุดมการณ์แบบปิดคือการท่ีไม่ยอมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ไม่ยอมให้มีการวิจารณ์การบริหารของรัฐบาล อุดมการณ์แบบ
ประชาธิปไตย คือการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ประชาชนสามารถควบคุมอ านาจรัฐได้ อุด
การณ์แบบไม่ใช่ประชาธิปไตย คือการปกครองท่ีรัฐควบคุมประชาชนอย่างเบ็ดเสร็จเช่น ระบบคอมมิวนิสต์ 
อุดมการณ์แบบกึ่งประชาธิปไตยเป็นการปกครองในประเทศท่ีก าลังพัฒนาโดยเรียกว่าประชาธิปไตยแบบ
ครึ่งใบแม้ว่าจะมีการเลือกต้ังท่ังไปผู้น าประเทศหรือนายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งต้ัง อุดมการณ์แบบ
แนวโน้มไปทางซ้าย กลาง หรือ ขวา อุดมการณ์แบบซ้ายจะพยายามให้รัฐมีอ านาจน้อยท่ีสุด อุดมการณ์
แบบขวาจะให้รัฐมีอ านาจเหนือประชาชนและทุกส่ิงทุกอย่างในรัฐ อุดมการณ์แบบกลางๆ คืออุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

  อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญได้แก่ อุดมการณ์อรัฐนิยม อุดมการณ์สังคมนิยม อุดมการณ์
คอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ประชาธิปไตย และอุดมการณ์ฟาสซิตม์ อุดมการณ์อรัฐนิยมมีแนวคิดส าคัญคือการ
ก าจัดอ านาจของรัฐและขยายสิทธิเสรีภาพของเอกชน อุดมการณ์สังคมนิยมมีแนวคิดหลักต้องการให้รัฐเข้า
มาด าเนินการเศรษฐกิจเพราะต้องการให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนร่วม อุดมการณ์สังคมนิยมแบ่งได้ 3 

ประเภท คือสังคมแบบอุดมคติ สังคมนิยมแบบมาร์กซ์และสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์มุ่งหวังท าให้รัฐสูญสลายไปเพราะรัฐเป็นเครื่องมือของชนช้ันปกครองและเครื่องของการกดขี่ผู้ถูก
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ปกครอง ซึ่งการท าให้รัฐหมดไปท าได้โดยการปฏิบัติของชนช้ันกรรมาชีพ และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
ส าคัญท่ีแพร่หลายไปท่ัวโลกคืออุดมการณ์ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยหมายถึงลักษณะสังคมท่ีคนในสังคม
ยอมรับเสียงส่วนใหญ่เพราะสังคมเคารพในความเห็นท่ีแตกต่างของคนส่วนน้อยรูปแบบการปกครองมาจาก
ประชาชน ประชาชนเป็นผู้ควบคุมการใช้อ านาจของรัฐบาลและในทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้มีทรัพย์สินเท่า
เทียมกัน ลักษณะของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักการปัจเจกชนนิยม หลักการเสรีภาพ 
หลักการเสมอภาค หลักภราดรภาพ หลักอธิปไตยเป็นของประชาชน หลักการปกครองโดยคนส่วนมากและไม่
ลืมสิทธิของคนส่วนน้อย และหลักการประกันเสรีภาพและความเสมอภาคโดยกฎหมาย นอกจากหลักการ
เหล่านี้แล้วลักษณะของประชาธิปไตย อธิบายได้จากแกนจริยธรรม แกนเศรษฐกิจ และ แกนทางการเมือง 
  อุดมการณ์ฟาสซิสม์เกิดในศตวรรษท่ี 20 มีต้นก าเนิดท่ีประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1914 -1915 ภายใต้
การน าของมุสโสลินี(Benito Mussolini) ลักษณะเด่นของอุดมการณ์ฟาสซิสม์คือเห็นความส าคัญของรัฐมาก
จนรัฐเข้าไปมีบทบาทควบคุมทุกส่ิงทุกอย่าง ไม่มีพรรคฝ่ายค้าน นโยบายต่างประเทศคือการรุกรานขยาย
อาณาเขตใช้ลัทธิชาตินิยมเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ ฟาสซิสม์จึงมี
ผู้น าปกครองประเทศเพียงคนเดียว และฟาสซิสม์ยังเป็นอุดมการณ์ท่ีต่อต้านคอมมิวนิสต์เราะเน้นความส าคัญ
เข้มแข็งของรัฐขณะท่ีคอมมิวนิสต์ต้องการให้รัฐสลายไป 

  จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองยังคงมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อ
ระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 

ค าถามท้ายบท 

 1. จงอธิบายความหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง 
 2. ในการพัฒนาทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองมีประโยชน์อย่างไร 

 3. จงอธิบายอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเปิดและแบบปิด 

 4. อุดมการณ์แบบแนวโน้มไปทางขวา หมายความว่าอย่างไร 

 5. อุดมการณ์แบบแนวโน้มไปทางซ้าย หมายความว่าอย่างไร 

 6. จุดเด่นของอุดมการณ์อรัฐนิยมคืออะไร 

 7. อุดมการณ์สังคมนิยม หมายความว่าอย่างไร 

 8. อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ มีในประเทศใดบ้าง 
 9. จงอธิบายความหมายของอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

 10. เสรีประชาธิปไตยประกอบด้วย แกนหลัก 3 แกน อะไรบ้าง จงอธิบาย 

 11. จงอธิบายลักษณะส าคัญของอุดมการณ์ฟาสซิสม์ 
 12. อุดมการณ์ใดให้ความส าคัญกับชาตินิยม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

สถาบันทางการเมือง 
 

1. เนื้อหาประจ าบทท่ี 6 สถาบันทางการเมือง 
1.  รัฐธรรมนูญ 

2. สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ 

3. สถาบันฝ่ายบริหาร 

4. สถาบันฝ่ายตุลาการ 

5. กฏหมาย 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1.  นักศึกษาสามรถอธิบายความหมายและบอกท่ีมาของรัฐธรรมนูญได้ 

 2.  นักศึกษาสามรถอธิบาย และพิจารณาถึงลักษณะท่ีดีของรัฐธรรมนูญได้ 

    3.  นักศึกษาสามรถอธิบายจ าแนกองค์ประกอบและหลักการเป็นตัวแทนของสถาบันฝ่ายนิติ
บัญญัติได้ 

    4.  นักศึกษาสามรถอธิบายอ านาจและหน้าท่ีของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติได้ 

    5. นักศึกษาสามารถอธิบายและเข้าใจการเข้าสู่ต าแหน่งและวาระของการด ารงต าแหน่งของฝ่าย
บริหารได้ 

     6. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบอบการปกครองแบบ
รัฐสภาและระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีได้ 

      7.  นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์หน้าท่ีและการจัดองค์การสถาบันฝ่ายตุลาการได้  

      8.  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสรุปเรื่องกฎหมายในทางรัฐศาสตร์และ กฎหมายกับศีลธรรมได้ 

      9.  นักศึกษาสามารถเล็งเห็นความส าคัญและปฏิบัติตนในการเคารพสถาบันทางการเมืองไทยได้ 

 

3.  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 6 
 1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

  1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์  
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  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

  2.4 ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพิ่มเติม 

         2.5  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw โดยใช้การแบ่งหัวข้อท่ีก าหนด เรื่องสถาบัน
ทางการเมือง 
  2.6 ตอบค าถามจากใบงาน 

  2.7 ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
  2.8 ท าค าถามท้ายบทท่ี 6 

 

4.  สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

 3. ใบงาน อุดมการณ์ทางการเมืองไทย 

 4.  แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน และการอภิปราย 

 3. การท าใบงาน 

 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียนและการตอบค าถามในช้ันเรียน 
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บทที่ 6 

สถาบันทางการเมือง 
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1117) กล่าวว่า สถาบัน หมายถึง ส่ิงซึ่ง
คนในสังคมส่วนร่วม คือ สังคม จัดต้ังให้มีขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการและจ าเป็นแก่วิถีชีวิต
ของตน ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548: 130) ในทุกสังคมมีสถาบันเกิดขึ้นตามมิติต่างๆ ตามพฤติกรรมของ
มนุษย์โดยท่ีพฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะของพฤติกรรมท่ีมีโครงสร้างแน่นอนและสามารถศึกษาได้ เช่น 

สถาบันครอบครัว สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันศาสนาและสถาบันทางการเมือง เป็นต้น สถาบันทาง
การเมือง (Political institution) เป็นสถาบันท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและสมาชิกของ
สังคมและระหว่างสมาชิกของสังคมด้วยกันเองมีหน้าท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 76) กล่าวอีกว่าสถาบันทางการเมืองเป็นสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปกครองโดยตรง เช่น สถาบันรัฐสภา สถาบันตุลาการ สถาบันรัฐธรรมนูญ สถาบันกฎหมาย     

  การศึกษาวิชารัฐศาสตร์มีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาสถาบันทางการเมือง ด้วยเหตุผลส าคัญ
คือการท าความเข้าใจสถาบันการเมืองแต่ละสถาบันว่ามีบทบาทอย่างไรต่อการเมืองการปกครอง ใน
บทท่ี 6 สถาบันทางการเมืองจึงอธิบายเรื่องรัฐธรรมนูญ สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันฝ่ายบริหาร 
สถาบันตุลาการและกฎหมาย 

 

6.1  รัฐธรรมนูญ (Constitutions) 
 6.1.1 ความหมายของรัฐธรรมนูญ 

          เจมส์ ไบรซ์ (Jame Bryce ใน Strong, 1960 : 11) ได้ให้ค าจ ากัดความของรัฐธรรมนูญไว้
ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกรอบของสังคมการเมืองซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายกล่าวได้ว่า 
เป็นสังคมการเมืองท่ีกฎหมายได้จัดต้ังสถาบันท่ีมั่นคงประกอบด้วยหน้าท่ีอันเป็นท่ียอมรับและสิทธิท่ี
แน่นอน 

            มัวริส ดูแวร์แชร์ (Duverger, 1970: 43 อ้างถึงใน ไพโรจน์ ชัยนาม 2515: 8) ได้เขียนถึง
การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญไว้ว่าเป็นการศึกษาถึงสถาบันการเมืองในแง่ของนิติศาสตร์ รัฐธรรมนูญเป็นตัว
บทท่ีมีความส าคัญและใหญ่ยิ่งท่ีได้รวบรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรท่ีเป็นสาระส าคัญของรัฐ คือ รัฐสภา 
รัฐบาล การเลือกต้ัง ฯลฯ นอกจากนั้น เรายังสามารถพบบัญญัติเหล่านี้ได้อีกในกฎหมายธรรมดาในกฤษฎีกา 
ในกฎหมายข้อบังคับของรัฐบาลในกฎกระทรวงในประกาศของเจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอ านาจในท้องถิ่นในมติของสภา
ในจารีตประเพณีในตัวบทหรือในหลักกฎหมายท่ัวไป กฎหมายรัฐธรรมนูญจะศึกษาเรื่องเหล่านี้ท้ังหมด  
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          หยุด แสงอุทัย (2502: 296) อธิบายรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นกฎ 
หมายมหาชนภายใน คือ เป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับภายในอาณาเขตของรัฐหนึ่งๆ กฎหมายมหาชนนี้เป็น
กฎหมายท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรโดยท่ีรัฐมีอ านาจเหนือราษฎร 
            พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย (2519: 29) กล่าวถึงรัฐธรรมนูญว่า แต่เดิมนั้นค าว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่
ค าท่ีมีความหมายเป็นกลางๆ เช่น ในปัจจุบันแต่ถือว่าเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะ 
ฉะนั้นค าว่ารัฐธรรมนูญจึงไม่ได้หมายถึง การจัดระเบียบอ านาจเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการจัดระเบียบท่ีเสรี
ด้วย 

           เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2516:228) ได้อธิบายความหมายของรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญ 
คือกฎหมายสูงสุด (Supreme law) หรือกฎหมายหลัก (Basic law) หรือกฎหมายรากฐาน (Fundamental 

law) หรือกฎหมายขั้นต้น (Body of primary law) ของประเทศซึ่งบัญญัติว่าด้วยรูปของรัฐรูปของรัฐบาล 
การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยองค์การท่ีใช้อ านาจอธิปไตยและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การท่ีใช้อ านาจ
อธิปไตยตลอดจนสิทธิและหน้าท่ีของประชาชน 

           โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 76) อธิบายว่า รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดของรัฐเป็น
กฎหมายแม่บทของกฎหมายท้ังหลายในรัฐกฎหมายใดท่ีขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องถือเป็นโมฆะกฎหมาย
ท้ังหมดในรัฐจ าเป็นต้องเป็นไปตามแนวทางของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งโดยท่ัวไปบัญญัติว่าด้วยรูปของรัฐ 
การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนรูปของรัฐบาลระเบียบแบบแผนของการปกครอง 
ฯลฯ วัตถุประสงค์ของความจ าเป็นท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญ คือ การปกครองรัฐต้องเป็นไปโดยกฎหมายมิใช่โดยผู้
มีอ านาจ  

        อานนท์ อาภาภิรม (2545: 58) รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการปกครองระบอบนี้อ านาจของรัฐถูกจ ากัดโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกกันว่ารัฐบาลโดย
รัฐธรรมนูญ (Constitution Government)  

           สรุป รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดหรือกฎหมายหลักเป็นกฎหมายแม่บทของ
กฎหมายท้ังหลายในรัฐ เป็นกรอบของสังคมเป็นกฎหมายมหาชนภายในท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ราษฎรและเป็นการจัดระเบียบสังคมรวมถึงเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย 

  6.1.2  ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

           โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 76) ได้จ าแนกประเภทของรัฐธรรมนูญออกเป็น 4 ประเภท
ดังนี้ 
           6.1.2.1 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร(Written Constitution) คือ กฎหมาย
สูงสุดของรัฐซึ่งได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมไว้ในฉบับเดียวโดยท่ัวไปแล้วเนื้อหาในรัฐธรรมนูญลาย
ลักษณ์อักษรมักจะขึ้นต้นด้วยวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวกับการกินดีอยู่ดีของประชาชนความ
ยุติธรรม ความสงบ ความเจริญก้าวหน้าของรัฐ เป็นต้น ในขั้นต่อมาเป็นการแบ่งอ านาจอธิปไตยซึ่งแบ่งออก 
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เป็น 3 สาขา ได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ โดยจะมีบทบัญญัติโดยละเอียดว่า 
จะให้ใครมาใช้อ านาจเหล่านี้โดยวิธีใดและพร้อมท้ังบัญญัติรูปของรัฐบาลด้วยว่าจะเป็นไปในระบบใดแบบ
ใดนอกจากนี้รัฐธรรมนูญจะมีหลักการท่ีจะแก้ไขบทบัญญัติบางประการของกฎหมายรัฐธรรมนูญให้
เหมาะสมต่อกาลสมัยโดยได้บัญญัติวิธีการไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

           รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้บัญญัติมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1889 นั้นถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษรฉบับแม่บทของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรต่างๆ ของบรรดารัฐท้ังหลายในปัจจุบัน ใน
การท่ีมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นบรรทัดฐานเช่นนี้แล้วศาลสูงสุดของรัฐจึงมีหน้าท่ีท่ีจะวินิจฉัยช้ี
ขาดไปได้ว่ากฎหมายท่ีออกโดยผ่านนิติบัญญัตินั้นขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อมีผู้น ามาฟ้องร้อง
ต่อศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาถ้าศาลฎีกาตัดสินว่ากฎหมายใดขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นก็ถือว่า
เป็นโมฆะ ในกรณีของรัฐธรรมนูญไทยก าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าท่ีนี้ (หมวด 8 ส่วนท่ี 2) กล่าวคือ 
รัฐต่างๆ ในโลกปัจจุบันแทบท้ังหมดจะมีรัฐธรรมนูญประเภทลายลักษณ์อักษร 
             6.1.2.2 รัฐธรรมนูญที่ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) นั้นถือได้ว่าเป็น
ประเทศเดียวท่ีมีรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีเป็นลักษณะเด่นก่อนอื่นเราต้องท าความเข้าใจในเบื้องต้นว่า
รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีหรือรัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น คือ รัฐธรรมนูญท่ีมิได้รวมไว้ใน
ฉบับเดียวเท่านั้นจริงอยู่ท่ีรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีนั้นอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีการท่ีปฏิบัติ
สืบต่อกันมาเป็นเวลานานรวมกันเข้าเป็นบทบัญญัติท่ีมีอ านาจเป็นกฎหมายสูงสุดก าหนดเป็นรูปของการ
ปกครองรัฐแต่ประเทศสหราชอาณาจักรก็มีกฎหมายออกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยรัฐสภาหลายฉบับซึ่ง
ล้วนแต่มีลักษณะก าหนดรูปของการปกครองรัฐ 
             สนธิ เตชานันท์ (2543: 51) ได้อธิบายขยายความว่า กฎหมายเหล่านั้นท่ีส าคัญได้แก่ 
แมกนาคาตา (Magna Carta, 1215) เป็นเอกสารท านองพระบรมราชโองการท่ีพระเจ้าจอห์น พระมหา 
กษัตริย์อังกฤษได้ทรงลงพระนามภายหลังจากท่ีพวกบารอนส์ (Barons) ได้ก่อการยึดอ านาจใน ค.ศ. 1215 

เอกสารฉบับนี้ได้ช่ือว่าเป็นรากเหง้าของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและวางหลักวิธีพิจาร ณาความ
ของอังกฤษในเวลาต่อมาด้วยข้อความส าคัญในแมกนาคาตา ได้แก่ พระเจ้าแผ่นดินจะเรียกเก็บภาษีหรือ
ขอให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือไม่ได้นอกจากจะได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมหัวหน้าราษฎรการงดใช้
กฎหมายหรือการยกเว้นไม่ใช้กฎหมายบังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะกระท ามิได้และบุคคลใดๆ จะถูก
จับกุมคุมขัง หน่วงเหนี่ยวหรือขับไล่เนรเทศมิได้นอกจากการนั้นจะเป็นไปโดยค าพิพากษาท่ีชอบและตาม
กฎหมายของบ้านเมือง อีกท้ังจะต้องได้รับการพิจารณาจากบุคคลช้ันเดียวกับเขา นอกจากแมกนาคาตาแล้ว
ยังมี Petition of Right ค.ศ. 1628 เป็นเอกสารวางพื้นฐานให้ประชาชนสามารถประท้วงพระมหากษัตริย์ใน
เรื่องเก็บภาษีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภาการจับกุมคุมขังตามอ าเภอใจและกรณีอื่น  ๆท่ีส่งผลกระทบ
ถึงเสรีภาพของประชาชน Bill of Rights ค.ศ. 1689 ยุติพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ท่ีสามารถบัญญัติ
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กฎหมายโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากรัฐสภาและ Act of Settlement ค.ศ. 1701 ได้วางหลักความ
เป็นอิสระในการพิพากษาอรรถคดีของศาลและวางเงื่อนไขหลักการปกครองแบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ 

           รัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีนั้นแตกต่างกัน
กับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรตรงท่ีว่ารัฐธรรมนูญจารีตประเพณีนั้นไม่ได้เป็นรูปกฎหมายสูงสุดไว้ใน
ฉบับเดียวกันแต่เรื่องความปะปนกันของรัฐธรรมนูญสองประเภทนี้ก็แทบแยกไม่ออกดังตัวอย่างเช่นใน
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรของประเทศสหรัฐอเมริกามิได้ระบุถึงพรรคการเมืองและวิธีการคัดเลือกตัวแทน
ของพรรคการเมืองเข้ามาแข่งขันเลือกตั้งไว้แต่ชาวอเมริกันก็ได้ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีพรรค
การเมืองคัดเลือกตัวแทนของพรรคเข้าสมัครเลือกต้ังแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ก็มี
ลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีเหมือนกัน 

            การแก้ไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญท่ีไม่ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยท่ัวไปมักจะง่ายกว่า
รัฐธรรมนูญประเภทลายลักษณ์อักษรเพราะฝ่ายนิติบัญญัติสามารถออกกฎหมายแก้ไขให้เหมาะสมตาม
กาลเวลาได้โดยไม่ต้องผ่านการออกเสียงประชามติดังเช่นรัฐธรรมนูญประเภทลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่
ก าหนดไว้ 

          6.1.2.3  รัฐธรรมนูญรัฐเด่ียวและรัฐธรรมนูญรัฐรวม (Unitary Constitution and Federal 

Constitution) 

              6.1.2.3.1 รัฐเด่ียว คือ รัฐท่ีมีรัฐบาลเพียงรัฐเดียวเช่น ประเทศไทย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น รัฐเด่ียวมีลักษณะเป็นรัฐท่ีมีระบบรัฐบาลเด่ียว กล่าวคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายตุลาการนั้นอยู่ท่ีรัฐบาลกลางโดยแบ่งอ านาจแยกสาขาออกไปตามส่วนภูมิภาค ดังจะเห็น
ตัวอย่างในประเทศไทยท่ีทุกๆ จังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางไป
บริหารส่วนภูมิภาคและมีฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารส่วนกลาง มีผลบังคับใช้เท่ากันในทุกๆ จังหวัดพอ
สรุปได้ว่ารัฐเด่ียวนั้นอ านาจมาจากส่วนกลางกระจายออกสู่ส่วนภูมิภาค 

              6.1.2.3.2 รัฐรวม คือ รัฐท่ีมีระบบรัฐบาลซ้อนกันสองระบบ กล่าวคือมี ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการของรัฐบาลกลางและรัฐส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ 2 ชุดขึ้นไปเป็นอิสระไม่ขึ้น
ต่อกันรัฐบาลกลางมีอ านาจ 2 แบบคือ 

              6.1.2.3.3 รัฐบาลมีอ านาจเท่าท่ีรัฐบาลท้องถิ่นก าหนดให้เท่านั้นจะปรากฏในรูป
ของสหพันธรัฐ (Federation) เช่น สหรัฐอเมริกาท่ีมลรัฐต่างๆ รวมตัวกันสร้างรัฐบาลร่วมกันขึ้นมาหรือใน
ลักษณะของสหภาพยุโรป 

               6.1.2.3.4 รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจเท่าท่ีรัฐบาลกลางให้ก าหนดให้เท่านั้น เช่น
อังกฤษและสก๊อตแลนด์ในสมัยนายกรัฐมนตรีโทนี แบร์ (Tony Blair) ได้จัดให้มี (Referendum) ลงประชามติ 
ผลปรากฏว่าสก๊อตแลนด์ได้แยกตัวออกเป็นเขตปกครองตนเอง มีรัฐสภาปกครองตนเองเท่าท่ีรัฐบาลกลางให้
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อ านาจไว้เป็นการแก้ปัญหาความรุนแรงระหว่างดินแดนต่างๆ ท่ีพยายามแยกตัวออกมาได้โดยการ
ประนีประนอมและไม่มีการถ่วงความเจริญของกันและกันซึง่ในการปกครองรปูนี้เป็นการปกครองแบบ
แบ่งอ านาจกันระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ของรัฐ ให้มีอ านาจออกกฎหมายบังคับในเขตปกครองของตนได้ 
ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันรัฐรวมนี้มีประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น 

          รัฐธรรมนูญของรัฐเด่ียวนั้นบัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติเพียงสภาเดียวเท่านั้น
ซึ่งมีอ านาจในการออกกฎหมายใช้บังคับท่ัวประเทศมีฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการอย่างละหน่วยเท่า 
นั้นมีหน้าท่ีบริหารและพิจารณาคดีท่ัวท้ังรัฐส่วนรัฐธรรมนูญของรัฐรวมมักมีซ้อนกัน 2 รัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือรัฐธรรมนูญของสหรัฐฉบับหนึ่งกับรัฐธรรมนูญของมลรัฐอีกมลรัฐละ 1 ฉบับ ซึ่งท้ังรัฐและมล
รัฐมีอ านาจออกกฎหมายบังคับในเขตปกครองของตนแต่จะก้าวก่ายอ านาจซึ่งกันและกันไม่ได้แต่ละมลรัฐจะ
มีฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการของตนเอง ข้อท่ีจะต้องสังเกตก็คือ รัฐธรรมนูญของสหรัฐหรือ
รัฐธรรมนูญของชาตินั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ ถ้ารัฐธรรมนูญของมลรัฐขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐ
นี้ รัฐธรรมนูญของมลรัฐจะถือเป็นโมฆะ แต่ถ้าอ านาจอันใดมิได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐ รัฐธรรมนูญ
ของมลรัฐก็มีสิทธิที่จะใช้อ านาจนั้นๆ ได้ 

            6.1.2.4 รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ และรัฐธรรมนูญกษัตริย์ (Republican Constitution 

and Monarchical Constitution) หลักของการแบ่งรัฐธรรมนูญสองประเภทนี้ถือเอาประมุขของรัฐเป็น
หลัก รัฐธรรมนูญของรัฐใดท่ีบัญญัติว่าประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็มีสภาพเป็น
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ แต่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใดบัญญัติให้มีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์หรือราชินี 
รัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็เป็นรัฐธรรมนูญกษัตริย์ รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติให้มีระบอบการปกครองของรัฐเป็นแบบ
สาธารณรัฐ เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ศรีลังกา ฯลฯ 

 ส าหรับประธานาธิบดีในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐก็มีอยู่สามประเภท คือ 

    6.1.2.4.1 ประธานาธิบดีผู้ท าหน้ าที่ เป็นประมุขของรัฐเท่านั้ น กล่าวคือ 
ประธานาธิบดีไม่มีอ านาจทางการบริหารแต่อย่างใดเพียงแต่ท าหน้าท่ีพิธีการ เช่น เป็นประธานการเปิดงาน 
เปิดถนน เปิดสะพาน พูดปราศรัย เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติแต่อ านาจบริหารตกเป็นของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี เช่น ประธานาธิบดีของอินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมณี ฯลฯ เหล่านี้เป็นตัวอย่างของ
ประธานาธิบดีซึ่งท าหน้าท่ีเป็นประมุขของรัฐเท่านั้น 

         6.1.2.4.2 ประธานาธิบดีผู้ท าหน้าที่เป็นประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้าฝ่าย
บริหารของรัฐด้วย ท้ังสองต าแหน่ง หรืออีกนัยหนึ่งประธานาธิบดีคนเดียวท าหน้าท่ีเป็นท้ังประมุขของ
รัฐและนายกรัฐมนตรีในเวลาเดียวกัน เช่น ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็นประมุขของรัฐและเป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารด้วย 

       6.1.2.4.3 ประธานาธิบดีผู้ท าหน้าที่เป็นประมุขของรัฐและยังเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหารโดยไม่เป็นทางการในกรณีของประเทศฝรั่งเศสประธานาธิบดีสามารถใช้อ านาจบริหาร
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บางส่วนโดยไม่ต้องให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบแทน เช่น สามารถยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ส่วนต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีนั้นประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งต้ังและปลดออกได้ตามความเห็นของประธานาธิบดีเองซึ่ง
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารท่ีแท้จริงรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติให้มีระบอบการปกครองแบบมี
กษัตริย์เป็นประมุขของรัฐแบ่งกษัตริย์ออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ 

         6.1.2.4.4 กษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ(Constitutional Monarchy หรือ
Limited Monarchy) อันได้แก่ รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย ของสวีเดน ญี่ปุ่น 
เป็นต้น กษัตริย์ทรงเป็นแต่เพียงประมุขของรัฐเท่านั้นมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับประธานาธิบดีผู้ท าหน้าท่ีเป็น
ประมุขของรัฐเท่านั้น ไม่ได้ทรงท าการบริหารประเทศ กษัตริย์คือสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี (Symbol 

of Unity) แห่งรัฐฉะนั้นกษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบในการบริหารอ านาจทางการบริหารจึงตกอยู่กับนายก 
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
         6.1.2.4.5 กษัตริย์แบบสมบู รณาญาสิทธิราชย์  (Absolute Monarchy)

กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายหรือกษัตริย์คือกฎหมายการปกครองระบอบนี้ยังมีอยู่เช่นในประเทศโมร็อคโค
ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน เป็นต้น ถึงแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมีรัฐธรรมนูญกษัตริย์และมีนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารประเทศแต่ผู้มีอ านาจจริงๆ แล้วก็คือกษัตริย์นั่นเอง 

     สรุปการแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษร รัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี รัฐธรรมนูญรัฐเด่ียว
กับรัฐธรรมนูญรัฐรวม และรัฐธรรมนูญสาธารณะรัฐและรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรคือกฎหมายสูงสุดของรัฐ
ซึ่งเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1889) ถือเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์
อักษรฉบับแม่บทของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรท้ังหลายของรัฐในโลก เนื้อหาของรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ การแบ่งอ านาจอธิปไตย ใครใช้อ านาจเหล่านี้ ใช้โดยวิธีใด และบัญญัติว่ารูปของ
รัฐบาลว่าเป็นระบบใด มีท่ีมาอย่างไร ยุติอย่างไร เป็นต้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรสามารถแก้ไข
ให้เหมาะสมได้โดยบัญญัติวิธีการแก้ไขไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย รัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี ประเทศท่ีใช้คือประเทศสหรัฐอาณาจักร (อังกฤษ) รัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลักษณ์
อักษรมิได้เขียนรวมไว้ในฉบับเดียว แต่ปรากฏในกฎหมายต่างๆ จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมและวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสืบต่อกันมาช้านานรวมกันเข้าเป็นบทบัญญัติท่ีมีอ านาจเป็นกฎหมายสูงสุด ก าหนดรูปของการ
ปกครอง รูปของรัฐบาล การแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรท าได้สะดวกโดยการออกกฎหมาย
แก้ไข รัฐธรรมนูญรัฐเด่ียวและรัฐธรรมนูญรัฐรวม รัฐเด่ียวคือรัฐท่ีมีรัฐบาลเดียว รัฐรวมคือรัฐท่ีมีรัฐบาล 2 

รัฐบาลซ้อนกัน รัฐธรรมนูญของรัฐเด่ียวมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียว มีสภานิติบัญญัติ (รัฐสภา) เพียงสภาเดียวท า
หน้าท่ีออกกฎหมาย มีฝ่ายบริหารและตุลาการอย่างละหนึ่งหน่วย รัฐธรรมนูญของรัฐรวมมีรัฐธรรมนูญซ้อน
กัน 2 รัฐธรรมนูญ คือ รัฐธรรมนูญของสหรัฐ (หรือสหภาพสหพันธ์) ฉบับหนึ่งกับรัฐธรรมนูญของมลรัฐ
อีก 1 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐเป็นกฎหมายสูงสุด ประเภทของรัฐธรรมนูญประเภทสุดท้ายคือ 



125 

รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐและรัฐธรรมนูญกษัตริย์ ประเภทนี้ถือเอาประมุขของรัฐเป็นหลัก ถ้าประมุขของรัฐ
เป็นประธานาธิบดีก็จะเป็นรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ ถ้าประมุขของรัฐเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะเป็น
รัฐธรรมนูญกษัตริย์ ประธานาธิบดีในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐมี 3 ประเภทคือ ประธานาธิบดีผู้ท าหน้า 
ท่ีเป็นประมุขเท่านั้น ประธานาธิบดีผู้เป็นประมุขและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วย และประธานาธิบดีผู้ท า
หน้าท่ีเป็นประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนรัฐธรรมนูญท่ีให้กษัตริย์เป็น
ประมุขของรัฐมี 2 ประเภทคือ กษัตริย์ท่ีอยู่ใต้รัฐธรรมนูญกับกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
           อย่างไรก็ตาม การท่ีมีรัฐธรรมนูญนั้น มิได้เป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่ารัฐบาลจะ
ปกครองประเทศโดยกฎหมายไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะนิ่งนอนใจได้ว่าจะไม่มีรัฐบาลเผด็จการ หรือ 
ไม่มีรัฐบาลท่ีมีคนไม่กี่คนซึ่งมีอ านาจจริงๆ ปกครองประเทศ เพราะในทางปฏิบัติแล้วปรากฏว่ารัฐต่างๆ 
มากมายหลายรัฐมีรัฐธรรมนูญแบบสาธารณรัฐแต่ในทางปฏิบัติกลับมีรัฐบาลแบบเผด็จการ เช่น ประเทศ
ส่วนมากในทวีปอเมริกาใต้ 

           ฉะนั้น การท่ีจะปกครองรัฐโดยกฎหมายนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนส่วนใหญ่ต้องรู้กฎ 
หมายและเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี 

  6.1.3. ที่มาของรัฐธรรมนูญ 

           บรรพต วีระสัย (2542: 165-166) ได้อธิบายท่ีมาของรัฐธรรมนูญ ไว้ดังนี้ รัฐธรรมนูญ
มีท่ีมาต่างๆ กัน คือ แล้วแต่ประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญและรวมท้ังยุคสมัยท่ีมีรัฐธรรมนูญด้วย ณ ท่ีนี้จะ
กล่าวเพียง 3 แหล่งใหญ่ๆ อันเป็นท่ีมาหรือเป็นท่ีก าเนิดของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 

           6.1.3.1 รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นโดยวิวัฒนาการ  รัฐธรรมนูญประกอบด้วยหลักการซึ่งแฝง
ด้วยปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง ดังนั้นย่อมผ่านการวิวัฒนาการเป็นเวลาช้านาน ตัวอย่างได้แก่ กรณี
รัฐธรรมนูญของอังกฤษอันมีลักษณะท่ีมีการส่ังสมมาจากอดีตและนอกเหนือจากจารีตประเพณีและอื่นๆ 
แล้วยังประกอบด้วยเอกสารส าคัญต่างๆ ซึ่งได้เกิดขึ้นในเวลาต่างๆ กันในประวัติศาสตร์ ได้แก่ 
       6.1.3.1.1 มหาเอกสาร หรือเอกสารแม่บท(แมกนา คาร์ตา)มีขึ้นใน ค.ศ. 1215

ซึ่งเปิดศักราชแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยลดอ านาจของพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษ 

       6.1.3.1.2 บทบัญญัติแห่งสิทธิ (Bill of Rights) มีขึ้นใน ค.ศ. 1832 ซึ่งท าให้
รัฐสภามีอ านาจสูงสุดในบรรดาอ านาจท้ังหลาย 

       6.1.3.1.3 พระราชบัญญัติปฏิรูป(Reform Act) มีข้ึนใน ค.ศ. 1832 ซึ่งให้สิทธิ
ในการออกเสียงเลือกตั้งแก่คนอังกฤษกว้างขวางยิ่งขึ้น 

       6.1.3.1.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภา (Parliament Act) มีขึ้นในปี ค.ศ.
1911 ซึ่งว่าด้วยกฎเกณฑ์ในการด าเนินการของสภา 
        ส าหรับในกรณีของไทย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (2509: 583-685) ได้แสดงทรรศ 
นะไว้ว่าความคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือหลักการปกครองประเทศมีมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยเริ่ม
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จากรัฐธรรมนูญฉบับแรกหรือปฐมรัฐธรรมนูญในรูปของศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พ.ศ. 
1825 (ค.ศ. 1283) หรือหลังจากแมกนา คาร์ตา สมัยพระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษเพียง 68 ปี เท่านั้น 

         6.1.3.2 รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นโดยการพระราชทานของพระมหากษัตริย์(Royal Grant)

พระมหากษัตริย์บางพระองค์พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่พสกนิกรกล่าวคือ เคยมีรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
ฉบับหนึ่งท่ีได้รับพระราชทานจากพระเจ้าหลุยส์ท่ี 18 ในปี ค.ศ. 1811 นอกจากนี้ มีรัฐธรรมนูญปรัสเซีย
ฉบับหนึ่งซึ่งได้รับพระราชทานจากพระเจ้าเฟรดเดอริค วิลเลียม ท่ี 4 ใน ค.ศ. 1848 

            6.1.3.3   รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นโดยมีการร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ(Constituent 

Conventions) สภาท่ีท าหน้าท่ีร่างรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุ
ต่างๆ กันเช่น 

         6.1.3.3.1 เมื่อสถาปนาประเทศขึ้นใหม่ ตัวอย่างได้แก่ กรณีสหรัฐอเมริกา
หลังจากแยกตัวออกจากอังกฤษ มีการตั้งสภาดังกล่าวใน ค.ศ. 1787 เรียกว่า สภาฟิลาเดลเฟีย (Phila- 

delphia Convention) 

         6.1.3.3.2 หลังจากได้รับเอกราช ตัวอย่างได้แก่กรณีอินเดียซึ่ งมีการต้ัง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ 

         6.1.3.3.3 หลังจากปฏิวัติหรือรัฐประหาร ตัวอย่างคือ หลังจากการเปล่ียนแปลง
คณะรัฐบาลโดยวิธีการแบบ “รัฐประหาร” ก็มักจะมีการต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือมีท้ัง 2 ประเภท 

            สรุป ท่ีมาของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญมีท่ีมา 3 ประเภท ประเภทแรก คือ รัฐ 
ธรรมนูญเกิดขึ้นโดยวิวัฒนาการ เช่น รัฐธรรมนูญของอังกฤษมีลักษณะส่ังสมมาจากอดีต ซึ่งเป็นผลจากการ
แย่งชิงอ านาจระหว่างกษัตริย์กับขุนนางและประชาชน ประเภทท่ีสอง คือ รัฐธรรมนูญท่ีมีท่ีมาจากการ
พระราชทานของพระมหากษัตริย์ ในอดีตมีพระมหากษัตริย์บางพระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้
ประชาชน เช่น ฝรั่งเศส ค.ศ. 1811 ได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญจากพระเจ้าหลุยส์ท่ี 18 และท่ีมาของ
รัฐธรรมนูญประเภทท่ีสาม คือ รัฐธรรมนูญท่ีมีท่ีมาจากการร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ เช่น ในกรณีสถาปนา
ประเทศใหม่ หลังจากได้รับเอกราชและหลังจากปฏิบัติหรือรัฐประหารก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้น 

6.1.4  ลักษณะที่ดีของรัฐธรรมนูญ 

           เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์ (2516: 255-258) ได้อธิบายว่ารัฐธรรมนูญท่ีดีจะต้องมีลักษณะ
ส าคัญหลายประการรวมกัน ดังนี้ 
           6.1.4.1 รัฐธรรมนูญจะต้องมีบทบัญญัติหรือข้อความที่แน่นอนชัดเจน (Definite) เพื่อท่ีจะให้
เป็นท่ีเข้าใจได้อย่างง่าย  ๆท่ัวไปว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรานั้นๆ หมายความว่าอย่างไร ท้ังนี้เพื่อ
ป้องกันความยุ่งยากในการตีความเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ เพื่อท่ีจะให้รัฐธรรมนูญมี
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ข้อความท่ีแน่นอนชัดเจน จะต้องใช้ถ้อยค าท่ีได้เลือกสรรแล้วว่า มีความหมายแน่นอนท่ีสุด ถ้อยค าใดท่ี
ก ากวมหรืออาจจะท าให้เข้าใจไปได้หลายกรณี ควรจะละเว้นไม่น ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

             6.1.4.2 รัฐธรรมนูญจะต้องมีบทบัญญัติครบถ้วน (Comprehensive) ซึ่งหมายความว่า 
จะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองของรัฐไว้อย่างครบถ้วน โดยหลักท่ัวไปแล้ว จะต้องบัญญัติถึงการใช้
อ านาจอธิปไตย การแบ่งอ านาจอธิปไตย ความสัมพันธ์ขององค์การท่ีใช้อ านาจอธิปไตยและสถาบันการเมืองท่ี
ส าคัญหรือท่ีเป็นหลักของรัฐ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติท่ีก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลโดย
สันติวิธีตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ  

             6.1.4.3 รัฐธรรมนูญจะต้องสั้น (Brief) พอสมควร รัฐธรรมนูญจะต้องมีเพียงบทบัญญัติ
วางหลักการ การจัดรูปการปกครองประเทศเป็นข้อใหญ่ๆ ท่ีส าคัญจริงๆ เพื่อความแน่นอนและมั่นคงในการ
ปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญท่ีมีบทบัญญัติยืดยาวและมีรายละเอียดฟุ่มเฟือยนั้น จะเป็นทางให้เกิดการ
ขัดแย้งกันในการตีความ และยิ่งกว่านั้นรัฐธรรมนูญท่ียาวอาจจะไม่มั่นคงและไม่ได้รับการเคารพเท่าท่ีควร 
เพราะบทบัญญัติท่ีละเอียดเกินไปอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการแก้ไขบ่อยครั้ง
เกินไป หรือโดยวิธีปฏิบัติซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลย รายละเอียดของการปกครองประเทศของ
องค์การรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องท่ีพึงก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ควรจะปล่อยให้เป็นอ านาจ
ขององค์การนิติบัญญัติของรัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้นโดยกฎหมายได้ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น ควรจะได้รับ
การพิจารณาอย่างรอบคอบ การมีรัฐธรรมนูญนั้นก็มุ่งประสงค์จะจัดรูปรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่บัญญัติสภาพ วิธี
ก่อตั้งอ านาจหน้าท่ีขององค์การต่างๆ ของรัฐบาลตลอดจนวิธีการท่ีองค์การเหล่านี้จะใช้อ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ ส่ิงเหล่านี้นับว่าเป็นความส าคัญในการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญจะต้องไม่ส้ันจนไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ 
            6.1.4.4 รัฐธรรมนูญจะต้องก าหนดบทบัญญัติวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีชอบ
ด้วยกฎหมายขึ้นไว้ ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีการปฏิวัติหรือวิธีการไม่ชอบด้วย
กฎหมายประการอื่นๆ รัฐธรรมนูญท่ีดีต้องมีความยืดหยุ่นท่ีเหมาะสมหลักการในเรื่องก าหนดบทบัญญัติการ
แก้ไขก็มีอยู่ว่าจะต้องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้และในขณะเดียวกันจะต้องเป็นวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมท่ีจะไม่ถูก
ใช้จนกระท่ังเกิดความมั่นใจว่าประเทศชาติต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นความต้องการแก้ไข
เพิ่มเติมท่ีช่ัวคราวและไม่แน่นอนข้อนี้นับว่าเป็นลักษณะท่ีดีของรัฐธรรมนูญ 

          6.1.4.5 รัฐธรรมนูญจะต้องบัญญัติสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนไว้ให้
สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการให้หลักประกันแก่สิทธิเสรีภาพของเอกชนให้พ้นจากการกดขี่หรือลิดรอน โดยรัฐหรือ
เอกชน รัฐธรรมนูญก าหนดผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยในรัฐ และก าหนดอ านาจเจ้าหน้าท่ีขององค์การต่าง  ๆ
ของรัฐบาล และหรือองค์การของรัฐใช้อ านาจเกินขอบเขตท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว เอกชนผู้เสียหายย่อมมี
สิทธิฟ้องร้องรัฐหรือองค์การของรัฐให้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่กรณีบทบัญญัติในเรื่องของสิทธินี้เป็นการ
ป้องกันมิให้รัฐออกกฎหมายท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional law) ท่ีแท้จริงค าว่ากฎหมายท่ีขัดต่อ
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รัฐธรรมนูญนี้ เป็นค าท่ีขัดกันในตัวของมันเอง เพราะว่า ถ้าหากกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็ไม่มีสภาพเป็น
กฎหมาย เพราะกฎหมายจะเกิดขึ้นมาได้โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เมื่อกฎหมายฉบับหนึ่งถูกประกาศว่า
เป็นกฎหมายท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วไม่ได้หมายความว่ากฎหมายธรรมดามีความขัดแย้งกับกฎหมายสูงกว่า 
(คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ) แต่หมายความว่า กฎหมายฉบับนั้นไม่เคยมีสภาพเป็นกฎหมายในความหมายของ
กฎหมายสูงสุด หรือกฎหมายหลักของรัฐ (คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ)  
         6.1.4.6 รัฐธรรมนูญจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพอันแท้จริงของรัฐ  ประการนี้
เป็นประการท่ีส าคัญ อ านาจอธิปไตยจะต้องถูกแบ่งให้แก่องค์การต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการเมือง
ของรัฐนั้นบทบัญญัติอื่นๆ ก็จะต้องมุ่งหมายให้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องก าหนดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการปกครอง ไม่มีรัฐธรรมนูญใดท่ีสมบูรณ์ (Perfect) และถาวร (Permanent) จนไม่มีการแก้ไขเลย เมื่อ
สภาพการเปล่ียนแปลงไปก็ต้องมีการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญด้วย รัฐธรรมนูญท่ีดีจะต้องให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมได้เมื่อมีความจ าเป็นและเหมาะสมเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการแก้ไขจะต้องไม่ง่ายเกินไปจนเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของรัฐธรรมนูญ 

         สรุปลักษณะท่ีดีของรัฐธรรมนูญ มี 6 ประการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญต้องมีบทบัญญัติท่ีชัดเจน 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความยุ่งยากในการตีความการบัญญัติจึงต้องเลือกใช้ถ้อยค าท่ีมีความหมายแน่นอนมิใช่
ถ้อยค าท่ีก ากวมอาจท าให้เข้าใจไขว้เขวได้รัฐธรรมนูญจะต้องมีบทบัญญัติครบถ้วน เพื่อป้องกันช่องโหว่ท่ี
อาจจะน าไปสู่ความยุ่งยากของผู้ใช้รัฐธรรมนูญได้รัฐธรรมนูญจะต้องส้ันพอสมควร โดยมีบทบัญญัติการวาง
หลักการการจัดรูปการปกครองประเทศเป็นข้อใหญ่ๆ โดยควรให้องค์การนิติบัญญัติเป็นผู้ก าหนดรายละ 
เอียดต่างๆ แต่รัฐธรรมนูญจะต้องไม่ส้ันเกินไปจนละเลยวัตถุประสงค์การจัดรูปรัฐบาล วิธีการก่อต้ังอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การต่างๆ ตลอดจนวิธีการท่ีองค์การเหล่านั้นจะใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้รัฐธรรมนูญท่ีดี
จะต้องก าหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ด้วย เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยการปฏิวัติหรือวิธีการไม่ชอบด้วย
กฎหมายใดๆ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องแน่ใจว่าประเทศมีความจ าเป็นจริงรัฐธรรมนูญท่ีดีจะต้องบัญญัติ
สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนไว้ให้สมบูรณ์ป้องกันไม่ให้รัฐออกกฎหมายท่ีขัดต่อ
รัฐธรรมนูญและลักษณะของรัฐธรรมนูญท่ีดีประการสุดท้าย คือ รัฐธรรมนูญจะต้องมีความเหมาะสมกับ
สภาพอันแท้จริงของรัฐ ประการนี้ส าคัญ คือ อ านาจอธิปไตยจะต้องแบ่งให้แก่องค์การต่างๆ ให้เหมาะสม
กับสภาพการเมืองการปกครองท่ีแท้จริงของรัฐนั้นๆ 

  

6.2 สถาบันฝ่ายนิติบัญญัต ิ
  จรูญ สุภาพและคณะ (2523: 16) กล่าวว่า แหล่งก าเนิดของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติท่ีได้มีการจัดต้ัง
อย่างมีระเบียบและระบบเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระเจ้าวิลเลียม (ค.ศ.1066-1087) 

โดยพระองค์ได้ทรงจัดต้ังมหาสภา(เรียกในภาษาละตินว่า Mag num Consiliun หรือ ในภาษาอังกฤษว่า 
Great Council) พระเจ้าวิลเลียม ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งต้ังสมาชิกมหาสภาซึ่งประกอบด้วย 



129 

ขุนนางฝ่ายฆราวาส ฝ่ายบรรพชิต และบรรดาผู้ครอบครองท่ีดินสืบต่อมาในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ท่ี 3 ได้เกิดการ
ขัดแย้งกับขุนนางช่ือ ซิมอน เดอ มองท์ฟอร์ท (Simon de Montfort) และมองท์ฟอร์ทเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ 
จึงได้เปล่ียนช่ือสภาจาก Great Council เป็น Parliament 

  บรรพต วีระสัย (2542: 173-179) ได้อธิบายถึงสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติไว้ว่าสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ
(The Legislature, Legislative Branch) มีบทบาทท่ีเกี่ยวกับการออกกฎหมายของรัฐซึ่งในระบบเสรีประ 
ชาธิปไตยถือว่าจะต้องเป็นการสะท้อนความรู้สึกและความปรารถนาของประชาชน แต่โดยท่ีการออกกฎหมาย
ไม่อาจกระท าโดยประชาชนโดยตรงได้ จึงต้องมีระบบผู้แทนราษฎรขึ้นมา การออกกฎหมายเป็นความ
รับผิดชอบของรัฐสภา การอธิบายสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ จึงมี 3 ประเด็นใหญ่ คือ องค์ประกอบของสถาบัน
ฝ่ายนิติบัญญัติ หลักการเป็นตัวแทน และอ านาจและหน้าท่ีของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ 

  6.2.1 องค์ประกอบของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ 

           6.2.1.1  สภาเด่ียวและสภาคู่ ในปัจจุบันมีการแบ่งระบบรัฐสภาออกเป็นสองแบบ
คือ ระบบเอกสภาหรือสภาเด่ียว (Unicameral or one-chamber) และแบบทวิสภาหรือสภาคู่หรือ
สองสภา (Bicameral or two-chamber)  

              6.2.1.1.1 แบบเอกสภาหรือสภาเด่ียว คือ มีสภาเพียงสภาเดียวบางครั้ง
เรียกว่า One house legislature รูปแบบสภาเด่ียวไม่เป็นท่ีนิยมกันนัก ส่วนใหญ่ปรากฏในระดับท้องถิ่นใน
สหรัฐอเมริกา เช่น ในการปกครองระดับแขวง (County board) ระดับเมืองใหญ่หรือระดับนคร (City 

councils) ส าหรับระดับมลรัฐมีตัวอย่างเหลือเพียงตัวอย่างเดียวคือ มลรัฐเนบร้าสก้า (Nebraska) มลรัฐอื่น  ๆ
นิยมแบบ 2 สภา ตัวอย่างของประเทศท่ีปกครองโดยมีสภาเดียว คือ สวีเดน กับ นอรเวย์ สภาของสวีเดน 
เรียกว่า ริกส์ด้าก (Rigsdag) มีสมาชิกท้ังส้ิน 349 คน ระบบสภาเด่ียวเพิ่งน ามาใช้ในปี 1967 (ก่อนหน้านี้เป็น
เวลาถึง 104 ปี สวีเดนได้ใช้ระบบ 2 สภา) สมาชิกสภาริกส์ด้าก มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และได้ต าแหน่ง
โดยการเลือกต้ัง ส าหรับกรณีนอรเวย์นั้นมีสภาเด่ียวเรียกว่า สตอร์ต้ิง (Storting) ซึ่งมีสมาชิก 155 คน ในกรณี
ท่ีเป็นแบบสภาเด่ียวอ านาจในการออกกฎหมายมีได้เต็มท่ี 

        6.2.1.1.2 แบบทวิสภาหรือสภาคู่ คือ มีสองสภารูปแบบนี้อ านาจในการออก
กฎหมายถูกแบ่งแยกออกไประบบนี้เป็นท่ีนิยมแพร่หลายซึ่งอาจเป็นเพราะเปิดโอกาสให้มีตัวแทนของ
ราษฎรจากกลุ่มหรือจากประเทศต่างๆ กันเข้าไปในสภาท้ังสองนั้น ความนิยมในระบบ 2 สภามีมาต้ังแต่
อังกฤษมี 2 สภาใน ค.ศ. 1815 คือ ประมาณ 160 ปีเศษมาแล้ว และต่อมาได้แพร่หลายกันเป็นแบบอย่าง
ในยุโรปตะวันตกและในโลกในประเทศอินเดียมี 2 สภา โดยใช้ช่ือว่าราชยสภา (Rajya Sabha) ส าหรับสภา
สูงและโลกสภา (Lok Sabha) ส าหรับสภาล่างส่วนในประเทศไทยนิยมใช้ระบบ 2 สภารัฐสภาประกอบ 
ด้วยสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
            6.2.1.2 ประเภทของสภาคู่ การปกครองโดยมีสภาคู่มี 2 แบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบท่ี
สองสภามีอ านาจพอๆ กัน และระบบท่ีน้ าหนักไปอยู่ท่ีสภาเดียว 
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       6.2.1.2.1 ระบบสภาคู่ที่มีอ านาจพอๆ กัน ตัวอย่างได้แก่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
ระบบ 2 สภา เรียกว่า คองเกรส (Congress) ประกอบด้วยสภาสูง (หรือวุฒิสภา) และมีสภาล่าง (หรือสภา
ผู้แทนราษฎร) สภาสูง (เซเนท Senate) ของสหรัฐอเมริกามีสมาชิก 100 คน เป็นตัวแทนของ 50 มลรัฐ โดยมี
มลรัฐละ 2 คนเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นมลรัฐเล็กหรือมลรัฐใหญ่ วุฒิสมาชิกอยู่ในต าแหน่งตามวาระ 6 ปี ส าหรับ
สภาล่างของสหรัฐอเมริกา (U.S. House of Representatives) มีสมาชิก 435 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากมลรัฐ
ต่าง ๆ  50 มลรัฐ จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐขึ้นอยู่กับประชากร มลรัฐท่ีมีประชากรมากย่อม
มีตัวแทนในรูปของผู้แทนราษฎรมาก เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีประชากร 23,668,562 คน และมีผู้แทนได้ 43 

คน แต่มลรัฐเล็ก คือ โร๊ด ไอแลนด์ มีประชากร 947,154 คน และมีผู้แทนได้ 2 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของสหรัฐอเมริกามีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี มีข้อสังเกตว่าในสภาล่างอายุของการด ารงต าแหน่งน้อยกว่าอายุ
ของการด ารงต าแหน่งวุฒิสมาชิก 3 เท่าตัว 
       6.2.1.2.2 ระบบสภาคู่ที่มีอ านาจเน้นหนักที่สภาเด่ียว ตัวอย่างได้แก่ ระ 
บบรัฐสภาของอังกฤษ ซึ่งมีสภาสูงหรือสภาขุนนาง (House of Lords) และสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สภาสามัญ (House of Commons) มีรายละเอียดดังนี้ 
        6.2.1.2.2.1 วุฒิสภาหรือสภาสูงของอังกฤษ สภาสูงของอังกฤษ
มีลักษณะเป็น “นิรันดรกาล” (Perpetual) โดยไม่มีวาระ คือไม่มีการยุบ สมาชิกภาพเป็นต าแหน่งท่ีไม่
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง วุฒิสมาชิกหรือสมาชิกสภาสูงของอังกฤษเรียกว่า “ขุนนางแห่งรัฐสภา”หรือ
“เจ้านายของรัฐสภา (Lords of Parliament) สมาชิกภาพเกิดขึ้นด้วย 3 สาเหตุ คือ เป็นขุนนางโดย
สายโลหิต (Hereditary Peers) และอายุเกินกว่า 21 ปี เป็นขุนนางโดยการแต่งต้ังให้เป็นตลอดชีพ (Life 

Peers)  เป็นขุนนางโดยต าแหน่งหรือโดยหน้าท่ี เช่น อัครบาทหลวง (Archbishops) จ านวนรวมท้ังส้ินมี
สมาชิกของสภาสูงถึง 1,118 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรกแต่โดยปกติมาประชุมเพียง 150 คน ส าหรับ
ประธานสภาสูง เรียกช่ือว่า ลอร์ด แชนเซลเลอร์ (Lord Chancellor)และช่วงการประชุมจะตรงกับของ
สภาต่ าหรือสภาสามัญ 

        6.2.1.2.2.2 สภาสามัญของอังกฤษ 

              ก. วาระ สภาสามัญของอังกฤษมีวาระไม่เกิน 5 ปี 
แต่อาจมีอายุไม่ถึง 5 ปีก็ได้ โดยท่ีนายกรัฐมนตรีอาจยุบสภาก่อน 5 ปี เพื่อเลือกต้ังใหม่หรือรัฐบาลแพ้
คะแนนเสียงในมติของฝ่ายค้านเริ่มการให้ความไม่ไว้วางใจ 

                      ข. การได้รับเลือกตั้ง สมาชิกภาพมาจากการเลือก 
ต้ังซึ่งมาจากเขตเลือกตั้งท่ีมีสมาชิกได้เพียงคนเดียวต่อเขต (Single-member Constituencies) ซึ่งมี
ท้ังส้ิน 635 เขตคือมีสมาชิกได้ 635 คน ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุไม่
ต่ ากว่า 18 ปี และผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปี 
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                      ค. ประธานสภา ประธานสภาสามัญเรียกว่าผู้พูดของสภา 
(Speaker) เป็นต าแหน่งท่ีมีการเลือกต้ังในตอนต้นของสมัยประชุม(Session)แต่โดยประเพณีผู้เป็น
ประธานสภาได้รับเลือกต้ังซ้ าแล้วซ้ าอีกจนกระท่ังไม่ประสงค์รับเป็นประธานสภาอีกหน้าท่ีส าคัญของ
ประธานมี 2 ประการ คือ ควบคุมการอภิปรายและดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสภา ง. 
อ านาจ ในแง่ของอ านาจระหว่างสองสภา สภาล่าง มีภาษีเหนือกว่ามากกล่าวคือ สภาล่างสามารถล้ม
มติของสภาสูงได้หากคะแนนท่ีออกเสียงในสภาล่างเองสูงกว่าคะแนน (เทียบเป็นร้อยละ) ของสภาสูง 

       6.2.1.3 ข้อดีและข้อเสียของระบบสภาเด่ียว อานนท์   อาภาภิรม (2545: 67-68) ได้
อธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของระบบสภาเด่ียวไว้ดังนี้ 
         6.2.1.3.1 ข้อดีของระบบสภาเด่ียว 

         6.2.1.3.1.1 ท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของสภาเดียวด าเนินไปด้วย
ความรวดเร็ว เพราะมีสภาเดียวเป็นผู้พิจารณา 

         6.2.1.3.1.2 ไม่เปลืองเงินงบประมาณ เพราะจ่ายเงินเดือนให้แก่
สมาชิกสภาเพียงสภาเดียว 

         6.2.1.3.1.3 ไม่มีปัญหาการขัดแย้งระหว่างสภาสูง (วุฒิสภา) กับ
สภาล่าง (สภาผู้แทน ราษฎร) เหมือนกับระบบสองสภา 

         6.2.1.3.1.4  ท าให้เกิดความรับผิดชอบชัดแจ้ง ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ว่าอยู่ท่ีสภาเพียงแห่งเดียว 

         6.2.1.3.1.5 สมาชิกสภาในระบบสภาเดียวบังเกิดความภูมิใจว่าตน
เป็นผู้แทนของประชาชนเพียงสภาเดียวเท่านั้น 

      6.2.1.3.2 ข้อเสียของระบบสภาเด่ียว 

         6.2.1.3.2.1 ระบบสภาเดียวอาจท าให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีบก 
พร่องขาดความรอบคอบเพราะไม่มีสภาท่ีสองท าหน้าท่ีกล่ันกรอง 
         6.2.1.3.2.2  ระบบสภาเดียวอาจน าไปสู่ระบบเผด็จการในรัฐสภา 
เพราะไม่มีสภาท่ีสองเป็นดุลถ่วงอ านาจไว้ 

     6.2.1.4 ข้อดีและข้อเสียของระบบสองสภา อานนท์ อาภาภิรม (2545: 68-69) ได้อธิ 
บายถึงข้อดีและข้อเสียของระบบสองสภาไว้ดังนี้ 
         6.2.1.4.1 ข้อดีของระบบสองสภา 

         6.2.1.4.1.1 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ของประ 
เทศได้มีตัวแทนของตนเข้าไปมีสิทธิมีเสียงในรัฐสภา 
         6.2.1.4.1.2 สภาสูงท าหน้าท่ีกล่ันกรองร่างกฎหมายท่ีผ่านจากสภา
ล่าง 
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        6.2.1.4.1.3 ท าให้เกิดดุลแห่งอ านาจในรัฐสภาเพราะมีการยับยั้งระ 
หว่างสภาล่างกับสภาสูง 
       6.2.1.4.1.4 ท าให้การพิจารณากฎหมายต่างๆ ด าเนินไปด้วยความ
รอบคอบเป็นผลดีและก่อประโยชน์แก่ประชาชน เพราะมีท้ังสภาล่างและสภาสูงคอยตรวจสอบ 

         สรุปองค์ประกอบของสถาบันในฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันนิติบัญญัติได้แบ่งระบบสภา
ออกเป็น 2 แบบ คือ ระบบสภาเด่ียวหรือเอกสภา กับ ระบบสภาคู่หรือทวิสภา แบบสภาเด่ียวหรือเอก
สภามีสภาเพียงสภาเดียวรูปแบบสภาเด่ียวไม่เป็นท่ีนิยมประเทศท่ีปกครองโดยสภาเดียว มี 2 ประเทศ 
คือ สวีเดน กับ นอรเวย์ สภาเด่ียวจะมีอ านาจในการออกกฎหมายได้เต็มท่ีแบบสภาคู่หรือทวิสภา 
รูปแบบนี้แพร่หลายท่ัวไปอ านาจในการออกกฎหมายถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 สภา สภาคู่มี 2 รูปแบบ
ใหญ่ๆ คือ ระบบสภาสูงและสภาล่างและระบบสภาคู่ท่ีมีอ านาจเน้นหนักท่ีสภาเด่ียวได้แก่ ระบบ
รัฐสภาของอังกฤษ ซึ่งมีสภาสูงหรือสภาขุนนางกับสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาสามัญ สภาสูงของ
อังกฤษหรือวุฒิสภาจะมีลักษณะนิรันดรกาล ไม่มีวาระ ไม่ยุบ สมาชิกภาพมาจากการเป็นขุนนาง โดย
ต าแหน่งหรือหน้าท่ี ส่วนสภาสามัญหรือสภาผู้แทนราษฎร มีวาระไม่เกิน 5 ปี สมาชิกภาพมาจากการ
เลือกตั้ง สภาล่างหรือสภาสามัญนี้มีอ านาจเหนือกว่าสภาสูง สามารถล้มมติของสภาสูงได้  

          จะเห็นได้ว่า สภาเด่ียวมีข้อดี คือ การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่มีปัญหา
ขัดแย้งระหว่างสภาล่างกับสภาสูงและเห็นความรับผิดชอบชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ีว่าอยู่ท่ีสภาเพียง
แห่งเดียวข้อเสียของสภาเด่ียว คือ อาจปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องเพราะไม่มีอีกสภาท าหน้าท่ีกล่ันกรอง
สภาคู่มีข้อดี คือ เปิดโอกาสให้ตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้เข้าไปมีเสียงในรัฐสภาสภาสูงท า
หน้าท่ีกล่ันกรองกฎหมายจากสภาล่างเกิดการถ่วงดุลอ านาจในสภาและการพิจารณากฎหมายเป็นไป
อย่างรอบคอบเพราะมีสภาสูงคอยตรวจสอบ 

  6.2.2 หลักการเป็นตัวแทน 

          บรรพต วีระสัย (2542: 175-177) ได้อธิบายถึง หลักการเป็นตัวแทนไว้ดังนี้ระบอบ
การปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นแบบท่ีเรียกว่าโดยอ้อมหรือแบบมีผู้แทน ดังนั้น ประ 
เด็นท่ีพึงพิจารณาคือตัวแทนหรือผู้แทนควรมาจากกลุ่มหรือจากประชากรประเภทใดบ้าง วิธีการเลือก
ตัวแทนมี 4 วิธีใหญ่ๆ คือ จากชนช้ัน จากหน่วยงานภูมิศาสตร์หรือหน่วยทางการเมือง จากประชากร
และจากอาชีพต่างๆ กัน มีรายละเอียดดังนี้ 
         6.2.2.1 การเป็นตัวแทนของชนชั้น  ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกของสภาจะต้องมีคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นในระดับชนช้ันใดชนช้ันหนึ่งแต่โดยปกติเป็นตัวแทนของผู้อยู่ในชนช้ันท่ีมีฐานะหรือการศึกษา
หรือต้นตระกูลท่ีเหนือกว่าธรรมดาหรือมีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นทหารหรือข้าราชการหรือเป็นผู้มีคุณ 
วุฒิหรือผู้มีวัยวุฒิ เป็นต้น 
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        6.2.2.1.1 สภาขุนนางของอังกฤษมาจากชนช้ันท่ีเรียกกันว่าผู้ดีหรือผู้ได้รับ
การยกย่อง  
        6.2.2.1.2 อดีตวุฒิสภาของไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2521 ให้มีวุฒิสภาด้วยและการแต่งต้ังวุฒิสมาชิกจากนายทหารและจากข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่เป็นส่วนมาก 

        6.2.2.2 การเป็นตัวแทนจากหน่วยทางภูมิศาสตร์หรือหน่วยทางการเมืองในบาง
ประเทศมีการเลือกต้ังโดยถือหน่วยทางภูมิศาสตร์การเลือกสมาชิก เช่น ขอบเขตจังหวัด ขอบเขตมลรัฐ ซึ่ง
ความจริงเป็นหน่วยทางการเมืองด้วยเป็นเกณฑ์ตัวอย่างท่ีเห็นชัดคือกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของ
สหรัฐอเมริกาแต่ละมลรัฐไม่ว่าจะขนาดใดหรือมีประชากรเท่าใดถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยเท่ากันหมด และหนึ่ง
หน่วยนี้มีสิทธิเลือกวุฒิสมาชิกได้ 2 คน สหรัฐอเมริกามีท้ังหมด 50 มลรัฐ ดังนั้น จึงมีวุฒิสมาชิก 100 คน 

         6.2.2.3 การเป็นตัวแทนจากประชากร หลักการเป็นตัวแทนจากประชากรแพร่หลาย
ท่ีสุด ประเทศมักถูกแบ่งออกเป็นเขตเลือกตั้ง (District or constituency) จ านวนหนึ่งแต่ละเขตควรจะมี
ประชากรเท่าๆ กัน การเป็นตัวแทนจากประชากรนี้ใช้กันโดยท่ัวไป เช่น ในสภาล่างหรือสภาสามัญของ
อังกฤษ สภาล่างของสหรัฐอเมริกาและสภาผู้แทนราษฎรของไทยการแบ่งเขตการเลือกต้ังโดยถือประชากร
เป็นหลัก อาจท าได้ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ ให้เป็นเขตซึ่งมีสมาชิกได้เพียงคนเดียวและเขตซึ่งมีสมาชิกได้หลายคน 

      6.2.2.3.1 เขตซ่ึงมีสมาชิกได้ เพี ยงคนเดียว (Single-member Districts)

วิธีการนี้อาจเรียกให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า “1 เขต 1 คน” การแบ่งเขตประเภทนี้เป็นท่ีนิยมปฏิบัติกันในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสหรัฐอเมริกาและในสภาสามัญของอังกฤษเป็นการแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์
ให้เหมาะสมกับการมีผู้แทนเพียงคนเดียวส่วนดีของการแบ่งเขตประเภทนี้ คือ การกระท าการเลือกต้ังได้ง่าย
ผลออกมาชัดเจนส าหรับข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการแบ่งเขตประเภทนี้มีด้วยกัน 2 ประการใหญ่ๆ คือ ประการ
แรก แต่ละเขตเลือกต้ังท่ีก าหนดขึ้นมาอาจประกอบกับประชากรท่ีมีลักษณะของเช้ือชาติหรือทางสภาพ
เศรษฐกิจสังคมท่ีไม่สะท้อนภาพของสังคมส่วนใหญ่กล่าวคืออาจมีการก าหนดเขตเลือกต้ังโดยให้ประชากร
กลุ่มน้อยแยกกระจายอยู่ตามเขตต่างๆ ซึ่งย่อมไม่มีโอกาสได้มีตัวแทนจากกลุ่มนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้เลย ประการท่ีสอง รัฐบาลไม่แบ่งเขตใหม่ความหนาแน่นและการเคล่ือนย้ายของประชากรมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะมีการอพยพไปอยู่ตามเมืองใหญ่แต่รัฐบาลไม่มีการเปล่ียนแปลงอาณาบริเวณ
ของเขตเลือกต้ัง ท าให้ประชากรท่ีอยู่ตามเมืองใหญ่ซึ่งมีมากขึ้นและเมื่อมีประชากรหนาแน่นยิ่งขึ้นในเมือง
ใหญ่ปัญหาต่างๆ ย่อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่เมื่อมีผู้แทนจ านวนเท่าเดิมย่อมไม่อาจเป็นปากเสียงให้
ประชาชนท่ีตนเองเป็นตัวแทนได้มากเท่าท่ีควร 
       6.2.2.3.2 เขตซ่ึงมีสมาชิกหลายคน(Plural Member Districts)วิธีการ
นี้เรียกง่าย  ๆว่า 1 เขตใหญ่ สมาชิกเกินกว่า 1 คน การแบ่งเขตโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนหลายคนหมายความว่าเป็น
เขตท่ีใหญ่และอาจมีสมาชิกสภาผู้แทนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้แทนในเขตนั้นๆ ได้
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เท่ากับจ านวนท่ีจะมีผู้แทน คือ หากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน ก็สามารถลงคะแนนให้ได้ 3 คน 
โดยเลือกจากตัวแทนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือเลือกพรรคต่างๆ กันก็ได้ โดยปกติการแบ่ง
เขตแบบนี้ดูคะแนนเปรียบเทียบกันเป็นหลักและใช้วิธีท่ีเรียกกันว่าการเป็นตัวแทนท่ีเป็นสัดส่วนกัน 
เรียกว่า พีอาร์ (PR หรือ Proportional Representation) คือ พรรคการเมืองท่ีสมาชิกของตนในเขต
นั้นได้คะแนนสูงโดยเทียบสัดส่วนกับคะแนนของพรรคอื่นในเขตเดียวกันย่อมได้รับการเลือกต้ังท้ัง
พรรคกล่าวกันว่าการเป็นตัวแทนท่ีเป็นสัดส่วนกันหรือระบบพีอาร์สนับสนุนให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อย
มาก 

        6.2.2.4 การเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ การเป็นตัวแทนโดยคัดเลือกจากกลุ่มอา 
ชีพต่างๆ มีปรากฏในระบบการเมืองระบบฟาสซิสม์ในอิตาลีคือสมัยมุสโสลินี ส าหรับในประเทศไทย 
เคยมีการคัดเลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติใกล้เคียงกับการเลือกจากกลุ่มอาชีพในสมัยท่ีเรียกว่า สภา
สนามม้าคือหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  

        สรุปหลักการเลือกผู้แทนหรือหลักการเป็นตัวแทน ประเด็น คือ ตัวแทนหรือผู้แทนควรมา
จากประชาชนกลุ่มใด วิธีการเลือกตัวแทนมี 4 วิธีการ คือ หนึ่ง การเป็นตัวแทนของชนช้ัน คือ ผู้จะเป็น
สมาชิกของสภาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นในระดับชนช้ันใด ชนช้ันหนึ่ง เช่น สภาสูงหรือสภาขุนนางของ
อังกฤษมาจากชนช้ันผู้ดี และอดีตวุฒิสภาของไทยสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งต้ังจากนายทหารและ
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ สอง การเป็นตัวแทนจากหน่วยทางภูมิศาสตร์หรือหน่วยทางการเมือง เช่น จังหวัด มล
รัฐ สาม การเป็นตัวแทนจากประชากรการแบ่งเขตการเลือกตั้งโดยถือประชากรเป็นหลักท าได้ 2 วิธี คือ 
หนึ่งเขตมีสมาชิกคนเดียวกับหนึ่งเขตมีสมาชิกหลายคนและส่ีการเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพเป็นการเลือก
ตัวแทนโดยคัดเลือกจากกลุ่มอาชีพมีปรากฏในอดีตคือระบบฟาสซิสม์ในอิตาลีและสภาสนามม้าของไทย 

  6.2.3 อ านาจและหน้าที่ของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ 

          บรรพต วีระสัย (2542: 178-179) ได้อธิบายอ านาจและหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัติไว้ว่า 
หากพิจารณาเฉพาะช่ือสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติดูเหมือนกับว่ามีหน้าท่ีเฉพาะการออกกฎหมายอย่าง
เดียวแต่ตามความเป็นจริงมีอ านาจหน้าท่ีหลายประการ ดังต่อไปนี้ 
          6.2.3.1 การออกกฎหมาย(Law-making) การออกกฎหมายเป็นอ านาจและหน้าท่ี
หลักของสถาบันนิติบัญญัติซึ่งกฎหมายครอบคลุมท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่น  

          6.2.3.2 การมีส่วนร่วมในอ านาจฝ่ายบริหาร(Executive)แม้จะมีสถาบันบริหารแยก
ออกไปต่างหากแต่สถาบันนิติบัญญัติก็มีบทบาทในการบริหารด้วย เช่น สภาสูงของสหรัฐอเมริกามี
อ านาจในการรับรอง (Confirm) การแต่งต้ังต าแหน่งในฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีและในการให้
สัตยาบันต่อสนธิสัญญาต่างๆ  

          6.2.3.3 การมีส่วนร่วมในทางการปกครองหรือการบริหาร(Administration)ฝ่าย
นิติบัญญัติมีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การจัดต้ัง กระทรวง ทบวง กรมและการอนุมัติ 
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งบประมาณจะต้องกระท าโดยความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ  

            6.2.3.4 การมีส่วนร่วมในทางตุลาการ รัฐสภาโดยเฉพาะในการปกครองแบบประธา 
นาธิบดีมีอ านาจในทางตุลาการด้วย คือ ในการปลดผู้ด ารงต าแหน่งทางตุลาการโดยวิธีการท่ีเรียกว่า อิม
พีชเม้นท์ (Impeachment) วิธีการนี้ใช้ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาและลงโทษผู้บริหารระดับสูงเช่น ประธา
นาธิบ ดีตัวอย่างคือ เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในคดีรอบฟังการอภิปรายในพรรคฝ่ายตรงข้ามโดยคนของ
ประธานาธิบดี ริชาร์ด เอ็ม นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เรียกว่าคดี วอเตอร์เกทแห่งสหรัฐอเมริกา ท้ังศาล
ฎีกาและรัฐสภาอเมริกันได้ด าเนินการเพื่อกล่าวหา (Impeach) ประธานาธิบดีนิกสัน คือ หาความผิดและ
ลงโทษคือ ให้ออกจากต าแหน่ง การใช้อ านาจเช่นว่านี้เป็นลักษณะของบทบาททางตุลาการ แต่ไม่ได้ใช้เป็น
ปกติวิสัย  

           6.2.3.5 บทบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภามีอ านาจหน้าท่ีซึ่งเกี่ยวพันกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ในกรณีการปกครองท่ีใช้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรและภายใต้ระบบ
ประธานาธิบดี เช่น ในสหรัฐอเมริกา สภาสูงหรือสภาล่างอาจเสนอแก้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Conven- 

tion) เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญกระจัดกระจายอยู่ ณ ท่ีต่างๆ คือ แบบของอังกฤษ 
รัฐสภามีอ านาจสูงสุด พระราชบัญญัติส าคัญ  ๆมีผลเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของตัวรัฐธรรมนูญหรือหากขัดแย้ง
กับของเดิมก็เท่ากับการแก้รัฐธรรมนูญไปในตัว  

           6.2.3.6 บทบาทในการเลือกต้ัง โดยปกติรัฐสภามีบทบาทในการเลือกต้ังอยู่แล้ว คือ 
สมาชิกรัฐสภา (ในส่วนท่ีเป็นต าแหน่งแต่งต้ัง) ตัวอย่างการเลือกตั้ง แต่นอกเหนือจากหน้าท่ีดังกล่าวยัง
มีหน้าท่ีในการเลือกประธานาธิบดี โดยเฉพาะในระบบการเมืองแบบอเมริกันด้วย การเลือกต้ังประธานาธิบดี
อเมริกันมีคะแนนเสียงท้ังจากประชาชนหรือคะแนนเสียงมหาชน (Popular Votes) กับจากคณะผู้เลือกสรร 
(Electoral Votes) หากคะแนนของคณะผู้เลือกสรรเกิดเท่ากันระหว่างผู้สมัครเข้าแข่งขันเป็นประธานาธิบดี 
(Presidential Candidates) 2 คน สภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ตัดสินว่า ใครเป็นประธานาธิบดี หากเป็นกรณีรอง
ประธานาธิบดี (Vice-President) สภาสูงจะเป็นผู้ตัดสิน  

          6.2.3.7 บทบาทอื่น  ๆที่รัฐสภาอาจใช้เป็นคร้ังคราว เช่น ให้มีการสอบสวนเจ้าพนักงานของ
รัฐและมีการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกของรัฐสภาเองด้วย 

                      สรุป อ านาจและหน้าท่ีของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ คือ การออกกฎหมายเป็น
อ านาจหน้าท่ีหลัก ส่วนอ านาจหน้าท่ีของสถาบันฝ่ายนิติบัญญั ติในการปกครองแบบประธานาธิบดี 
สถาบันนิติบัญญัติมีบทบาทในการบริหาร เช่น สภาสูงของสหรัฐอเมริกามีอ านาจในการรับรองการแต่งต้ัง
ต าแหน่งในฝ่ายบริหาร โดยประธานาธิบดี และมีอ านาจในการให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาต่างๆ 
นอกจากนี้ ในการปกครองแบบประธานาธิบดี ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถมีส่วนร่วมในทางตุลาการ ด้วยการ 
Impeachment คือ การกล่าวหาและลงโทษผู้บริหารระดับสูง 
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6.3 สถาบันฝ่ายบริหาร 
  บรรพต  วีระสัย (2542: 181) ได้อธิบายว่า ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งรวมท้ังการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายท่ีมีบทบาทมากในเรื่องราว
เกี่ยวกับการปกครองท้ังหมด ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจมาก เพราะระเบียบข้อบังคับหรือ
กฎหมายท่ีเขียนขึ้นไว้นั้น เมื่อน ามาปฏิบัติย่อมมีการตีความ ฝ่ายท่ีดูแลการปฏิบัติคือฝ่ายบริหารย่อมท า
หน้าท่ีดังกล่าว อ านาจบริหารแม้จะมีกลไกและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาก แต่โดยปกติอ านาจเด็ดขาดหรือ
อ านาจตัดสินใจอยู่ ท่ีคนๆ เดียว ในระบบประธานาธิบดีระบบสหรัฐอเมริกา อ านาจบริหารอยู่กับ
ประธานาธิบดีเต็มท่ี รัฐบาลอเมริกันมีคณะรัฐมนตรีก็จริง แต่รัฐมนตรีแต่ละคนเป็นเสมือนเลขานุการของ
ประธานาธิบดี จากศัพท์ท่ีใช้เรียกรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาคือ ใช้ค าว่า Secretary of เช่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง กลาโหมก็ใช้ว่าเลขานุการแห่งการกลาโหมของประธานาธิบดี (Secretary of Defense) 

รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงเกษตร ก็ใช้ว่าเลขานุการแห่งการเกษตรของประธานาธิบดี (Secretary of 

Agriculture) รัฐมนตรีในระบบอเมริกันมาจากการแต่งต้ังโดยประธานาธิบดีด้วยความเห็นชอบของรัฐสภา 
และไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิก การรับหน้าท่ีเป็นรัฐมนตรีเหมือนกับว่าท าหน้าท่ี
แทนตัวประธานาธิบดีในแต่ละเรื่อง ในระบบการเมืองของอังกฤษมีคณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีแต่ละคนเป็น
สมาชิกสภาสามัญ (สภาผู้แทนราษฎร) ด้วยแต่ผู้ท่ีตัดสินใจและด าเนินการบริหารจริงๆ คือตัวนายกรัฐมนตรี 
  6.3.1 การเข้าสู่ต าแหน่งและวาระของการด ารงต าแหน่งของฝ่ายบริหาร  
           บรรพต วีระสัย (2542: 181-182) ได้อธิบายการเข้าสู่ต าแหน่งและวาระของการด า 
รงต าแหน่งของฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
           6.3.1.1 การเข้าสู่ต าแหน่งฝ่ายบริหารการเข้าสู่ต าแหน่งมี 5 วิธีใหญ่ๆ ได้แก่ 
            6.3.1.1.1 โดยการสืบสายโลหิต ต าแหน่งบริหารในระดับพระมหากษัตริย์
และในระดับส าคัญๆ ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นไปโดยสืบสายโลหิตซึ่งมีการก าหนดรายละเอียด
แตกต่างกันออกไป เช่น สมัยฝรั่งเศสเป็นราชอาณาจักรการสืบสันตติวงศ์กระท าโดยผ่านพระราชโอรส
เท่านั้นแต่ในแบบอังกฤษสามารถกระท าโดยผ่านท้ังทางพระราชโอรสและพระราชธิดาส าหรับการสืบ
ต่ออ านาจฝ่ายบริหารโดยการสืบสายโลหิตในปัจจุบันนี้มีน้อยมากตัวอย่างได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย 

             6.3.1.1.2 โดยการเลือกต้ังโดยตรง การเป็นผู้บริหารโดยการเลือกต้ัง
โดยเฉพาะ คือ โดยการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนท่ีจัดขึ้นเพื่อการเลือกต้ังต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ มี
หลายกรณี เช่น กรณีการเลือกผู้ว่าราชการของมลรัฐ (Governor) ของสหรัฐอเมริกา เลือกต้ังประธา 
นาธิบดีฝรั่งเศสโดยตรง และในปี ค.ศ. 1848 ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีได้แก่ หลุยส์ นโปเลียน โบนา
ปาร์ต (Louis-Napoleon Bonaparte) ซึ่งภายใน 4 ปี ได้เปล่ียนระบบเป็นแบบเผด็จการต่อมาจึงมีการ
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เปล่ียนระบบให้เป็นการเลือกต้ังโดยอ้อมจนกระท่ังในปี ค.ศ. 1962 ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นต า 
แหน่งเลือกตั้งโดยตรงอีกครั้งหนึ่งจนปัจจุบันนี้ 
            6.3.1.1.3 โดยการเลือกต้ังโดยอ้อม การเข้าสู่ต าแหน่งโดยการเลือกต้ังโดย
อ้อม คือจะต้องผ่านขั้นตอนอื่นก่อนท่ีจะด าเนินการแต่งต้ังได้ ขั้นตอนเช่นว่านั้นอาจเป็นไปโดยให้มี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน แล้วให้สมาชิกเหล่านั้นลงมติว่าจะให้ใครเป็นผู้น าฝ่าย
บริหาร อีกวิธีหนึ่ง คือ โดยการให้มีองค์กรเกี่ยวกับการสรรหาหรือเลือกสรรผู้ท่ีจะเป็นผู้น าฝ่ายบริหาร 
ซึ่งจะเป็นผู้เสนอตัวผู้น าดังกล่าว โดยไม่อาศัยเสียงของประชาชนโดยตรง 
         6.3.1.1.3.1 โดยผ่านรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ก่อนปี ค.ศ. 1962 

การเลือกต้ังประธานาธิบดีฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐท่ี 4 และต้นสาธารณรัฐท่ี 5 (ซึ่งเริ่มในปี ค.ศ. 
1958) กระท าโดยผ่านรัฐสภา 
         6.3.1.1.3.2 โดยผ่านองค์กรเกี่ยวกับการเลือกสรรโดยเฉพาะ (By 

special electoral bodies) การเลือกประธานาธิบดีในสายตาคนท่ัวไปดูเหมือนกับว่าเป็นการ
เลือกตั้งโดยตรง คือ โดยคะแนนเสียงมหาชน แต่ตามรัฐธรรมนูญและตามความเป็นจริงแล้ว ผู้จะเป็น
ประธานาธิบดีอเมริกันได้จะต้องผ่านการเลือกสรรจากคณะผู้เลือกสรรด้วย จ านวนคณะผู้เลือกสรร
เท่ากับจ านวนวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมกัน 

         6.3.1.1.3.3 โดยการแต่งต้ัง ในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ พระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งต้ังนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสมาสามัญและมอบให้นายกรัฐมนตรีจัดต้ังรัฐบาล 
คือ มีคณะรัฐมนตรี ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยปกติเป็นหัวหน้าพรรคท่ีมีเสียงข้าง
มาก หรือบุคคลท่ีสามารถจัดต้ังรัฐบาลผสมข้ึนได้ 

       6.3.1.1.3.4 โดยการยึดอ านาจ(Usurpation)ในประเทศด้อยพัฒ- 
นาหรือก าลังพัฒนาหลายประเทศมีการยึดอ านาจด้วยวิธีการท่ีเรียกว่า รัฐประหาร หรือ การปฏิวัติ 
เมื่อยึดอ านาจอยู่ก่อนแล้วก็ต้ังตนเองเป็นผู้บริหารเสียเอง 
          6.3.1.2 วาระการด ารงต าแหน่ง วาระของการด ารงต าแหน่งมีต่างๆ กัน คือ ท้ังแบบ
แน่นอนหรือแบบตายตัว และแบบไม่แน่นอนหรือแบบไม่ตายตัว 

           6.3.1.2.1 แบบไม่ตายตัว มีตัวอย่างในระบบรัฐสภา คือ รัฐบาลมีวาระเท่า 
กับรัฐสภา (เช่น 5 ปี) แต่หากนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรก็อาจจะยุบสภา และให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อ
เป็นเช่นนั้นอายุของรัฐบาลซึ่งขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของฝ่ายรัฐสภาย่อมส้ันกว่าวาระท่ีก าหนดไว้ 
           6.3.1.2.2 แบบตายตัว มีตัวอย่างในระบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกามีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ผู้ว่าราชการมีอายุของการด ารงต าแหน่งแล้วแต่มลรัฐ เช่น 
เป็น 2, 3 หรือ 4 ปีได้  
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                 สรุป การเข้าสู่ต าแหน่งของฝ่ายบริหาร มี 5 วิธี คือ โดยการสืบสายโลหิต เป็นการ
เข้าสู่ต าแหน่งของฝ่ายบริหารในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยการเลือกต้ังโดยตรง เป็นการออกเสียงเลือกต้ัง
ของประชาชน เช่น ต าแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศส โดยการเลือกต้ังโดยอ้อม เป็นการเข้าสู่ต าแหน่งฝ่าย
บริหาร โดยผ่านขั้นตอนอื่นก่อนด าเนินการแต่งต้ังได้ หรือ มีองค์กรสรรหาผู้น าฝ่ายบริหารโดยไม่ฟังเสียง
ประชาชนโดยตรง ส่วนวาระในการด ารงต าแหน่ง มี 2 แบบ คือ แบบไม่ตายตัว กับแบบตายตัววาระในการ
ด ารงต าแหน่งในระบบรัฐสภาจะไม่ตายตัว เช่น รัฐบาลมีวาระ 4 ปี แต่อาจยุบสภาก่อนได้ส่วนวาระในการ
ด ารงต าแหน่งในระบบประธานาธิบดี มีวาระตายตัว คือ 4 ปี 

  6.3.2 อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

          บรรพต วีระสัย (2542: 183-185) ได้อธิบายถึงอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารไว้ว่า
อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารไม่เฉพาะเพียงแต่ด้านการบังคับบัญชาเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในด้านอื่นๆ 
อีกดังต่อไปนี้ 
           6.3.2.1 อ านาจหน้าที่ในด้านการบริหาร อ านาจหน้าท่ีนี้ได้แก่ การดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย อีกท้ังมีการวางระเบียบข้อบังคับเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปโดยเรียบร้อย  

            6.3.2.2 อ านาจหน้าที่ในด้านการแต่งต้ังและถอดถอน ฝ่ายบริหารแต่งต้ังข้าราชการ
หรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นส่วนมาก ยกเว้นต าแหน่งบางต าแหน่งโดยเฉพาะในระดับวางนโยบาย 
มักจะต้องได้รับรองหรือให้ความเห็นชอบซ้ าอีกครั้งหนึ่ง โดยวุฒิสภา ส าหรับอ านาจในการถอดถอน
นั้นมักมีคู่กับอ านาจในการแต่งต้ัง  
           6.3.2.3 การมีส่วนร่วมในอ านาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ แม้จะเป็นฝ่ายบริหาร แต่ก็มี
อ านาจเชิงนิติบัญญัติผสมอยู่ด้วย อ านาจดังกล่าวเป็นไปตามครรลองแห่งรัฐธรรมนูญ และนอกเหนือ
รัฐธรรมนูญก็ได้ 

    6.3.2.3.1 อ านาจด้านนิติบัญญัติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญอาจ
ก าหนด ให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าท่ีซึ่งเกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
            6.3.2.3.1.1 การให้ความเห็นชอบหรือการยับยั้ง(Veto) กฎหมาย
อ านาจยับยั้งกฎหมายมีเฉพาะในระบบประธานาธิบดี กล่าวคือ เมื่อรัฐสภาได้ผ่านหรือให้ความเห็นชอบกับ
กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งไปแล้วจะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายในการประกาศกฎ หมายให้มีผลบังคับใช้
นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบคือการลงนามของประมุขฝ่ายบริหารซึ่งอาจไม่ยอมผ่านกฎหมาย คือ ไม่ยอม
ลงนามก็ได้แต่ท้ังนี้มักมีข้อก าหนดเพิ่มเติมว่า หากรัฐสภายังยืนยันท่ีจะให้การประกาศใช้กฎหมายฉบับนั้น
ด้วยคะแนนท่ีสูงมาก (เช่น 2 ใน 3) การยับยั้งย่อมตกไป คือฝ่ายบริหารจะต้องลงนาม 

        6.3.2.3.1.2 การเสนอกฎหมายในระบบประธานาธิบดีเมื่อมีการเสนอ
กฎหมายโดยฝ่ายบริหาร ผู้เสนอคือ ประธานาธิบดี ส าหรับในระบบรัฐสภา ผู้เสนอได้แก่ คณะรัฐมนตรีซึ่งเสนอ
กฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติ (Bill) แทบทุกฉบับ 
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         6.3.2.3.1.3 การควบคุมก าหนดสมัยประชุมของสภาในระบบประธา 
นาธิบดีการเปิดและปิดสมัยประชุมสภาตามปกติ (Regular Session) มักมีก าหนดไว้ล่วงหน้าและเป็น
การยากท่ีฝ่ายบริหารจะปิดสมัยประชุมก่อนก าหนด ส าหรับในระบบรัฐสภา ฝ่ายบริหารอาจประกาศปิด
สมัยประชุมได้โดยง่าย 

       6.3.2.3.2 อ านาจในเชิงนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารที่มีอยู่นอกเหนือบท 
บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ การใช้อ านาจนี้ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพหรือวิธีการของฝ่ายผู้บริหารซึ่งโดยปกติ
ถือว่าไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณในระบอบประชาธิปไตย ตัวอย่างคือ 

            6.3.2.3.2.1 การให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่สนับสนุนนโยบาย 

            6.3.2.3.2.2 การใช้มติมหาชนในการสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่อง
ท่ีต้องการให้ผ่านหรือไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา 
            6.3.2.3.2.3 การช่วยผู้สมัครรับเลือกต้ังฝ่ายรัฐบาลในระหว่าง
การรณรงค์หาเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยทางตรง เช่น ก าหนดเป็นนโยบายให้ข้าราชการช่วย
ออกเสียงสนับสนุนผู้สมัครท่ีฝ่ายบริหารต้องการ โดยทางอ้อม เช่น ด้วยการไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวงเงิน และการใช้เงินหาเสียงตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง เป็นต้น 

        6.3.2.4 อ านาจหน้าที่ในทางตุลาการ ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการลดโทษหรืออภัยโทษ 
(Pardoning) หรือ นิรโทษกรรม (Amnesty) ผู้ท่ีต้องโทษในคดีต่างๆ กัน แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ในวงกรอบท่ีตนมี
อ านาจอยู่ ตัวอย่าง คือ ประธานาธิบดีอเมริกันมีอ านาจในการอภัยโทษผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องโทษตาม
กฎหมายระดับชาติ (คือ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นรัฐบาลกลางหรือเป็นสหพันธรัฐ) แต่ไม่มี
อ านาจดังกล่าวในกรณีท่ีผู้นั้นถูกกล่าวหาหรือต้องโทษตามกฎหมายมลรัฐ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเป็นอ านาจ
ของผู้ว่าราชการมลรัฐ  
        6.3.2.5 อ านาจหน้าที่ในด้านการทูต ฝ่ายบริหารท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประเทศ
ในการติดต่อกับนานาชาติ การรับรองรัฐบาลอื่นๆ ก็กระท าโดยฝ่ายบริหาร รวมท้ังการแต่งต้ังผู้ไปเป็น
เอกอัครราชทูต ณ ต่างประเทศและการรับสาส์นตราต้ังของเอกอัครราชทูตจากนานาประเทศแต่อ านาจใน
ด้านการทูตก็มีข้อจ ากัดได้ แล้วแต่รัฐจะก าหนดกัน ตัวอย่าง คือ ในกรณีสหรัฐอเมริกาอ านาจด้านการ
ทูตของฝ่ายบริหารถูกคัดค้านและถูกตรวจสอบ (Checked) โดยฝ่ายนิติบัญญัติท้ังนี้ด้วยการก าหนดว่า
สนธิสัญญาท่ีท าโดยฝ่ายบริหารจะต้องได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยวิธีการท่ีเรียกว่าให้สัตยาบัน 
(Ratification) เสียก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับได้  

       6.3.2.6 อ านาจหน้าที่ในทางการทหาร ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องการใช้
ก าลังทหาร ในระบบรัฐสภามีตัวอย่าง ในกรณีพิพาทระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินา ต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 
2525 เรื่องหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Islands) ในมหาสมุทรแอตแลนติคตอนใต้ นายกรัฐมนตรีมาร์กา
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แรต แธตเชอร์ Margaret Thatcher แห่งอังกฤษมีอ านาจในการส่งทหารอังกฤษไปยังบริเวณท่ีมีการพิพาทใน
ระบบประธานาธิบดี เช่น สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด (Commander-in-Chief) 

ซึ่งมีอ านาจในเรื่องการใช้ก าลังทหารอย่างเต็มท่ี ตัวอย่าง คือในสมัยสงครามเกาหลีเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว 
ประธานาธิบดีแฮรี เอส ทรูแมน แห่งสหรัฐอเมริกาสามารถปลดนายพลแมค อาร์เธอร์ ผู้บัญชาการการรบใน
สมรภูมิเกาหลีออกจากต าแหน่งเพราะขัดค าส่ังประธานาธิบดี  

        สรุป อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร นอกจากหน้าท่ีหลักของฝ่ายบริหาร คือ การบังคับ
บัญชาในการด าเนินนโยบายแห่งรัฐ แล้วยังมีหน้าท่ีในด้านการบริหาร ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หน้าท่ีในการแต่งต้ังและถอดถอนข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐ อ านาจหน้าท่ีในทางตุลาการ ฝ่าย
บริหารมีอ านาจในการลดโทษ อภัยโทษ หรือนิรโทษกรรม อ านาจหน้าท่ีในด้านการทูต และอ านาจหน้าท่ี
ในทางการทหาร 

6.3.3 ข้อเปรียบเทียบระหว่างระบอบการปกครองแบบรัฐสภาและระบอบการปกครอง
แบบประธานาธบิดี  

          อานนท์ อาภาภิรม (2545: 77-78) ได้อธิบายถึงข้อเปรียบเทียบ ระหว่างระบอบการ
ปกครองแบบรัฐสภาและระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีไว้ว่าเพื่อท่ีจะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับสถาบันฝ่ายบริหารของท้ัง 2 ระบอบ จึงใคร่ขอจ าแนกความแตกต่างบางประการท่ีควร
จะศึกษาของสถาบันฝ่ายบริหารท้ัง 2 ระบอบ ดังต่อไปนี้  
           6.3.3.1 อ านาจของฝ่ายบริหารระบบรัฐสภา เช่น ประเทศอังกฤษนั้น คณะรัฐมนตรีมี
อ านาจทุกประการ ตราบเท่าท่ีอ านาจนั้นมิได้เป็นของรัฐสภา แต่อ านาจของประธานาธิบดีได้มีก าหนดไว้
อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญว่า ฝ่ายบริหารมีอ านาจประการใดบ้างและฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจประการ
ใดบ้าง จึงเป็นการสะดวกในการบริหารงานของประธานาธิบดี  

           6.3.3.2 วาระในการด ารงต าแหน่งคณะรัฐมนตรีในระบอบรัฐสภา คณะรัฐมนตรีอยู่ใน
ต าแหน่งตราบเท่าท่ียังได้รับความไว้วางใจจากสภาล่าง ซึ่งหากฝ่ายค้านในรัฐบาลสามารถลงมติไม่ไว้วางใจ
ในนโยบายหรือกฎหมายส าคัญ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณได้เป็นผลส าเร็จ คือ มี
คะแนนเสียงมากกว่าฝ่ายรัฐบาล คณะรัฐมนตรีต้องลาออกหรือมิฉะนั้นนายกรัฐมนตรีต้องแนะน าประมุข
ของรัฐให้ยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายถูกต้องหรือ
ฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายถูก หากประชาชนพิจารณาเห็นว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายถูก ประชาชนก็จะเลือกพรรคฝ่ายค้าน
ให้เข้าไปมีโอกาสบริหารประเทศ หากประชาชนพิจารณาเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายถูก ประชาชนก็จะเลือก
พรรคท่ีเป็นรัฐบาลอยู่กลับเข้าไปบริหารงานอีก ส่วนประธานาธิบดีจะอยู่ในต าแหน่งในระยะเวลาท่ีแน่นอน
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น 4 ปี หรือ 6 ปี หรือ 8 ปี เป็นต้น  

           6.3.3.3 คณะรัฐมนตรีในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นเพียงบุคคล
แรกในบรรดาบุคคลท่ีเท่ากันเท่านั้น (The first among equals) ฉะนั้นการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีจึงมี
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ลักษณะเป็นการรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) ของคณะรัฐมนตรีท้ังคณะ เช่น ในกรณีท่ี
รัฐมนตรีคนใดหรือหลายคนถูกลงมติไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน รัฐมนตรีดังกล่าวต้องลาออก หรือมิฉะนั้น
คณะรัฐมนตรีท้ังคณะอาจลาออกท้ังหมดก็ได้ แต่ประธานาธิบดีในรูปแบบการปกครองระบอบประธานาธิบดี
ฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบในการบริหาร คือ ประธานาธิบดีแต่ผู้เดียวอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องค านึงถึงอิทธิพล
ของพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามแต่ประการใด เพราะประธานาธิบดีเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐสภา  
           6.3.3.4 ประมุขของรัฐในระบอบการปกครอบแบบรัฐสภา ประมุขของรัฐซึ่งจะเป็น
พระมหากษัตริย์ เช่น ประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย หรือประธานาธิบดี เช่น ประเทศอินเดีย เยอรมณี และ
สิงคโปร์ ก็ดีเป็นประมุขของรัฐและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐเท่านั้น แต่ไม่มีอ านาจในการบริหาร เพราะอ านาจ
ดังกล่าวอยู่ท่ีคณะรัฐมนตรี ส่วนประธานาธิบดีในระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีนั้น ประธานาธิบดีมี
สองสถานภาพ กล่าวคือ สถานภาพแรกเป็นประมุขของรัฐและสถานภาพท่ีสองเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร
พร้อมกันไป 

            สรุป ข้อเปรียบเทียบระหว่างระบอบการปกครองแบบรัฐสภาและระบอบการปกครองแบบ
ประธานาธิบดี ข้อแรกคือ เรื่องอ านาจ ระบบรัฐสภาคณะรัฐมนตรีมีอ านาจเต็มทุกประการ แต่อ านาจของ
ประธานาธิบดี ก าหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ  ข้อสอง คือ วาระในการด ารงต าแหน่ง คณะรัฐมนตรีวาระไม่
ตายตัว ด ารงต าแหน่งได้ตราบเท่าท่ียังได้รับความไว้วางใจจากสภาล่าง หรือ สภาผู้แทนราษฎร แต่
ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งในระยะเวลาท่ีแน่นอนตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  ข้อสาม คือ คณะรัฐมนตรี
ในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นเพียงบุคคลแรกท่ีเท่ากัน การบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรีมีลักษณะเป็นการรับผิดชอบร่วมกัน แต่ในระบอบประธานาธิบดี ผู้บริหารหรือรัฐมนตรีต้อง
รับผิดชอบต่อประธานาธิบดีเพียงผู้เดียว ไม่ต้องค านึงถึงอิทธิพลของพรรคฝ่ายค้าน และข้อส่ี คือ ประมุขของ
รัฐในระบอบการปกครองแบบรัฐสภา เป็นประมุขของรัฐและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐ ส่วนในระบอบการ
ปกครองแบบประธานาธิบดี มีสองสถานภาพ เป็นประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วย 

 

6.4 สถาบันฝ่ายตุลาการ  
  บรรพต วีระสัย (2542: 187-194) ได้อธิบายหน้าท่ีและการจัดการองค์การสถาบันฝ่ายตุลา
การวาระของการด ารงต าแหน่งของสถาบันฝ่ายตุลาการและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่าย
อื่นๆ ไว้ดังนี้ 
  6.4.1 หน้าที่และการจัดองค์การสถาบันฝ่ายตุลาการ  
           6.4.1.1 หน้าที่ สถาบันฝ่ายตุลาการมีหน้าท่ีให้ความยุติธรรมโดยการใช้กฎหมาย ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการตีความหมายการใช้กฎหมายในการตัดสินคดีและในบางประเทศมีอ านาจหน้าท่ีใน
การตีความว่ากฎหมายถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่สถาบันนี้จัดว่าเป็นท่ีพึ่งของประชาชนเมื่อเกิด
การขัดแย้งหรือมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ในระบอบเสรีประชาธิปไตยถือว่าสถาบันตุลาการจะต้อง
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มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ท้ังนี้มิได้หมายความว่าสถาบันตุลาการจะไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับอีกสองสถาบัน ความสัมพันธ์มีอยู่แต่ตามทฤษฎีเสรีประชาธิปไตยนั้น ต้องการให้ 
เป็นความสัมพันธ์แบบคานอ านาจซึ่งกันและกัน (Checks and Balances)  

           6.4.1.2 การจัดองค์การ การจัดองค์การหรือระบบงานของศาลนั้น ปกติแบ่งเป็นศาล
ช้ันต้นหรือศาลระดับธรรมดา (Court of Original Jurisdiction) คือรับคดีท่ีน ามาพิจารณาเป็นครั้ง
แรกต่อจากศาลนั้นแล้วก็ถึงศาลอุทธรณ์ (Appellate Court) และจากศาลอุทธรณ์เข้าสู่ศาลสูงสุด
หรือศาลฎีกาในการจัดระบบงานหรือการจัดองค์การของสถาบันตุลาการนั้นมีวัตถุประสงค์หลักคือ
ประการแรกมุ่งให้เกิดความสะดวกแก่คู่กรณี และประการท่ีสองให้มีผู้เช่ียวชาญในการใช้กฎหมายอนึ่ง
ฝ่ายตุลาการมีอ านาจในทาง“Judicial Review”ซึ่งเป็นเสมือนการมีอ านาจในการลงมติว่าการกระท า
ใดๆ ของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในด้านการให้ความสะดวกแก่คู่กรณี
นั้นประเทศท่ีมีลักษณะเป็นสหพันธ์รัฐแตกต่างไปจากประเทศท่ีปกครองแบบเอกรัฐ คือ พยายามให้มี
ศาลในแต่ละหน่วยของสหพันธ์ เช่น ตามมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาส าหรับแบบเอกรัฐนั้นศาล
ขึ้นอยู่กับส่วนกลางนอกจากนี้มักมีการต้ังศาลพิจารณาคดีเป็นประเภทๆ ไปโดยท่ีผู้พิพากษาควรมี
ความช านาญในเรื่องนั้นๆ เช่น ศาลแรงงาน ศาลเยาวชน เป็นต้น การจัดองค์การของสถาบันฝ่ายตุลา
การในสหรัฐอเมริกาพอจะยกเป็นตัวอย่างของการจัดระบบในประเทศสหพันธรัฐโดยแยกเป็นศาล
สหพันธรัฐ (Federal Courts) กับ ศาลมลรัฐ (State Courts) 

       6.4.1.2.1 ศาลสหพันธรัฐ มีหน้าท่ีพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวพันกับหลายมลรัฐซึ่งมี
ระบุไว้ได้แก่ คดีท่ีเกี่ยวกับทูตานุทูต คดีท่ีเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของมลรัฐเดียวกัน กรณีพิพาท
เรื่องท่ีดินซึ่งเกี่ยวกับสองมลรัฐขึ้นไป คดีซึ่งสหพันธรัฐเป็นคู่กรณีอยู่ด้วย และคดีท่ีเกี่ยวกับมลรัฐกับ
พลเมืองของประเทศอื่นๆ ส าหรับการจัดต้ังศาลสหพันธรัฐ คือในนามของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ในนาม
มลรัฐนั้นมีดังต่อไปนี้ คือ มีศาลต าบล (District Courts) ศาลอุทธรณ์ (Circuit Courts of Appeals)

และศาลสูงสุด (Supreme Court) ปกติมักจะมีวลี United State หรือย่อว่า U.S. น าหน้าช่ือศาล
เหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจแน่ชัดว่าเป็นศาลระดับชาติ  

       6.4.1.2.2 ศาลมลรัฐ คดีต่างๆ ท่ีไม่อยู่ในข่ายอ านาจของศาลสหพันธรัฐขึ้น 
อยู่กับศาลมลรัฐ คดีต่างๆ ท่ีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของมลรัฐ (State Constitutions) และกฎหมาย
ต่างๆ ของมลรัฐ (State laws) ขึ้นอยู่กับศาลมลรัฐ คดีท่ีผ่านการพิพากษาของศาลฎีกาของมลรัฐแล้ว
ยังอาจน าขึ้นไปพิจารณาในระดับศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Supreme Court) 

ได้อีกหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าท่ีพลเมืองของสหพันธรัฐ อนึ่ง ในระบบ
สหพันธรัฐยังเปิดโอกาสให้ศาลสหพันธรัฐและศาลมลรัฐมีบทบาทร่วมกันก็มี อย่างท่ีเรียกว่า อยู่ในอาณัติ
ร่วม (Concurrent Jurisdiction) กรณีเช่นว่านี้ ได้แก่ การแปลงชาติ การขอหนังสือเดินทาง และการล้ม 
ละลาย ซึ่งย่อมท าให้ต้องตัดสินใจว่าจะขึ้นศาลมลรัฐหรือศาลสหพันธรัฐ  
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   ในระบบรัฐเด่ียวระบบศาลมักอยู่ภายใต้ระบบเดียวกันหมด โดยปกติ อยู่ภายใต้
การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรม ในกรณีสหรัฐอเมริกาศาลต่างๆ มักเป็นอิสระต่อกัน การจัดระบบการ 
ศาลยังจัดให้เป็นไปตามหน้าท่ีเฉพาะอีกด้วย เช่น มีศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลคดีเด็ก ศาลแรงงาน ศาล
ครอบครัว 
            สรุป หน้าท่ีและการจัดองค์การสถาบันฝ่ายตุลาการ สถาบันฝ่ายตุลาการ มีหน้าท่ีให้ความ
ยุติธรรม โดยการใช้กฎหมาย การตีความหมายและการตัดสินคดี สถาบันตุลาการเป็นท่ีพึ่งของประชาชนเมื่อ
เกิดความขัดแย้งในรัฐ สถาบันตุลาการมีความสัมพันธ์กับสถาบันบริหารและสถาบันตุลาการแบบคาน
อ านาจซึ่งกันและกัน การจัดองค์การแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ใน
สหรัฐอเมริกาแบ่งเป็นศาลสหพันธรัฐกับศาลมลรัฐ ระบบศาลยังมีการจัดตามหน้าท่ีเฉพาะอย่างด้วย เช่น 
ศาลคดีเด็กและเยาวชน ศาลแรงงาน ศาลครอบครัว ศาลแพ่ง และศาลอาญา เป็นต้น 

  6.4.2 การเข้าสู่ต าแหน่ง  
           การเข้าสู่ต าแหน่งทางตุลาการหากเป็นในระดับสูงสุด คือ ระดับรัฐมนตรีกระทรวงยุติ 
ธรรมเป็นเรื่องท่ีมีการแต่งต้ังโดยมีผู้มีอ านาจสูงสุดของฝ่ายบริหารแต่ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งผู้พิพากษา
มีระบบการท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่ง (Recruiting of judges) 2 ระบบ คือ ท้ังการเลือกต้ังและการแต่งต้ัง 
แต่โดยปกติแล้วในประเทศส่วนมากเป็นการเข้าสู่ต าแหน่งโดยวิธีการแต่งต้ัง ผู้แต่งต้ังเป็นประมุขฝ่าย
บริหาร หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

           6.4.2.1 การเข้าสู่ต าแหน่งโดยวิธีการเลือกต้ัง การเข้าสู่ต าแหน่งโดยวิธีนี้มีตัวอย่าง
ในสวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา ความเช่ือในเรื่องวิธีการประชาธิปไตยขยายไป
ถึงฝ่ายตุลาการดังนั้นจึงมีระบบการเลือกต้ังให้เป็นผู้พิพากษาด้วย คือ ประชาชนเป็นผู้เลือกแต่ท้ังนี้
มิใช่หมายถึงผู้พิพากษาของสหพันธรัฐ (Federal Judges) ระบบการเลือกตั้งใช้เฉพาะผู้พิพากษาของ
ศาลบางประเภทและในมลรัฐเกือบทุกมลรัฐ ในสวิตเซอร์แลนด์มีการเลือกตั้งผู้พิพากษาในบางแคว้น  

           6.4.2.2 การเข้าสู่ต าแหน่งโดยวิธีการแต่งต้ัง การเข้าสู่ต าแหน่งโดยวิธีการแต่งต้ังมี
ตัวอย่างในนานาประเทศ จะยกตัวอย่างกรณีสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีศาลสหพันธรัฐ และศาลมลรัฐ  

             ก. ในกรณี ท่ี เป็นผู้พิ พากษาศาลสหพั นธรัฐ เป็นต าแหน่ งท่ี แต่ งต้ั งโดย
ประธานาธิบดี หากเป็นระดับต าบล (Federal District Judges) ประธานาธิบดีมักปรึกษากับวุฒิสมาชิกของ
แต่ละมลรัฐเสียก่อน หากเป็นระดับสูงกว่านั้นก็เป็นเรื่องท่ีประธานาธิบดีพิจารณาเอง แต่ท้ังนี้ด้วยความ
ระมัดระวังเพราะต าแหน่งผู้พิพากษาสหรัฐจะต้องได้รับการรับรองหรือการให้สัตยาบันโดยวุฒิสภา  
             ข. ในกรณีท่ีเป็นผู้พิพากษาศาลมลรัฐมีท้ังวิธีการเลือกต้ังและแต่งต้ัง เช่น ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย หากผู้พิพากษาท่ีเป็นอยู่แล้วหมดวาระและไม่ยอมสมัครเป็นผู้พิพากษา ผู้ว่าราชการมลรัฐอาจ
เลือกผู้ใดผู้หนึ่งให้เป็นผู้สมัคร (Candidate) โดยมีช่ืออยู่คนเดียวหากไม่ได้รับเลือกต้ังผู้ว่าราชการมลรัฐก็ยัง
อาจแต่งต้ังผู้นั้นให้เป็นผู้พิพากษาช่ัวคราวจนกระท่ังถึงการเลือกต้ังคราวต่อไป  
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            ค. ในอังกฤษ หากเป็นผู้พิพากษาระดับท่ีไม่สูงนัก ผู้แต่งต้ัง คือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม (ใช้ศัพท์เฉพาะว่า Lord Chancellor) แต่หากเป็นต าแหน่งท่ีสูงมากผู้แต่งต้ัง คือนายก 

รัฐมนตรี 
             สรุป การเข้าสู่ต าแหน่งทางตุลาการ มี 2 วิธี คือ โดยวิธีการเลือกต้ังกับวิธีการแต่งต้ัง การ
เข้าสู่ต าแหน่งโดยวิธีการเลือกต้ังมีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาให้ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้
พิพากษาในศาลบางประเภทแต่มิใช่ผู้พิพากษาของสหพันธรัฐ  การเข้าสู่ต าแหน่งอีกวิธี คือ การแต่งต้ัง  กรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต าแหน่งผู้พิพากษาศาลสหพันธรัฐ ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งต้ัง  กรณีอังกฤษ ถ้า
ต าแหน่งไม่สูง ผู้แต่งต้ังคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต าแหน่งสูง ผู้แต่งต้ัง คือ นายกรัฐมนตรี 

6.4.3 วาระของการด ารงต าแหน่งของสถาบันฝ่ายตุลาการ 

           6.4.3.1 วาระของการด ารงต าแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาจเป็นประเภทท่ีมีวาระหรือ 
ไม่มีวาระก็ได้ 

             ก. ประเภทไม่มีวาระ มีตัวอย่างในยุโรปและในสหรัฐอเมริกา 
              ข. ประเภทมีวาระ ผู้พิพากษาในศาลมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกามีวาระของ
การด ารงต าแหน่ง คือ แล้วแต่มลรัฐจะก าหนดว่าเป็นกี่ปีแต่ไม่เป็นการถาวร 
            6.4.3.2 การพ้นจากต าแหน่งผู้พิพากษา นอกเหนือจากตายหรือลาออกแล้ว ผู้พิพากษา
อาจถกูออกจากต าแหน่งหากมีการกระท าซึ่งเรียกว่าขัดต่อจรรยาบรรณ 

              ก. การถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติมิชอบ ผู้พิพากษาอาจถูกกล่าวหาว่ามีการกระท าท่ี
ไม่เหมาะสมอย่างท่ีเรียกว่า Impeachment กระบวนการกล่าวหามักเริ่มจากสภาล่าง หรือสภาต่ าแล้วจึงมี
การสอบสวนมีกระบวนการสืบเนื่องหลายประการ ท้ังนี้เพื่อประกันความยุติธรรมกับผู้พิพากษาเอง 
              ข. ผู้บริหารให้ออกตามมติของสองสภา ในอังกฤษ ผู้พิพากษาอาจถูกให้ออกโดย
มติของท้ังสองสภา คือ สภาสามัญและสภาสูง ท้ังนี้โดยพระมหากษัตริย์ คือ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ให้ออก 

             ค. การลงคะแนนเสียงส่วนมากของรัฐสภา ในกรณีนี้ไม่ต้องอาศัยการออก
ค าส่ังของฝ่ายบริหารผู้พิพากษาอาจถูกออกได้เพียงแต่มีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของรัฐสภา 
กระบวนการนี้เรียกว่าการปราศรัยต่อรัฐสภา (Address of Parliament) ในอังกฤษ 

             ง. การเรียกกลับ หรือการเลิกต้ัง (Recall) ในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา มี
วิธีการเข้าช่ือกันเพื่อให้มีประชามติท่ีจะปลดผู้พิพากษาออก วิธีการนี้เรียกว่าเรียกกลับ โดยแปลตาม
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ แต่เพื่อให้จ าง่าย ได้ใช้ศัพท์ เลิกต้ัง แทน 

         สรุป วาระการด ารงต าแหน่งของสถาบันตุลาการ มี 2 ประเภท คือ มีวาระกับไม่มีวาระ 
การพ้นจากต าแหน่งโดยการตาย ลาออก และอาจถูกให้ออก ถ้ามีการกระท าท่ีขัดต่อจรรยาบรรณ 
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 6.4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายอื่นๆ ถือกันว่าฝ่ายตุลาการจะต้องเป็น
อิสระให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้เพื่อผดุงความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเกี่ยวพันกับฝ่าย
อื่นๆ คือ กับฝ่ายบริหารและกับฝ่ายนิติบัญญัติ  

            6.4.4.1 ฝ่ายตุลาการมีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประการแรกความเกี่ยวพันเป็นไปใน
เรื่องของการแต่งต้ังโดยฝ่ายบริหาร ในกรณีท่ีผู้พิพากษามิได้ผ่านการเลือกต้ัง เช่น ผู้ว่าราชการมลรัฐแต่งต้ัง 
หรือประธานาธิบดีแต่งต้ัง เช่น ในกรณีท่ีเป็นผู้พิพากษาศาลสหพันธ์ ประธานาธิบดีเสนอช่ือผู้ท่ีจะเป็นผู้
พิพากษาและเช่นเดียวกัน ในกรณีท่ีเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา อนึ่ง ฝ่ายตุลาการจ าเป็นต้องพึ่งฝ่ายบริหารใน
การด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา เช่น ในการเรียกค่าปรับหรือในการลงอาญาอย่างอื่น หรือในการ
ลดโทษ ท้ังนี้เพราะประธานาธิบดีหรือผู้ว่าราชการมลรัฐ เป็นประมุขของฝ่ายบริหาร  
           6.4.4.2 ฝ่ายตุลาการมีความสัมพันธ์กับฝ่ายนิติบัญญั ติ  ความสัมพันธ์มีใน 3 

ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

            ก. ในเรื่องการแต่งต้ัง ท้ังนี้ในกรณีท่ีเป็นศาลสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา
ต าแหน่งผู้พิพากษาต้องได้รับการรับรองโดยสภาสูง 
             ข. ในการต้ังศาลสหพันธรัฐนั้น รัฐสภาเป็นผู้มีอ านาจต้ัง อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่า
สังเกตว่าศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐอยู่นอกอ านาจรัฐสภาคือเมื่อได้รับการแต่งต้ังแล้วศาลฎีกามีอ านาจเป็น
อิสระ 

            ค. รัฐสภามีก าหนดจ านวนคนและเงินเดือนของผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยผู้
พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกามีท้ังหมด 9 คน แต่จ านวนอาจมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ ท้ังนี้เป็น
อ านาจของรัฐสภา 
           สรุป สถาบันฝ่ายตุลาการ มีหน้าท่ีให้ความยุติธรรม โดยใช้กฎหมายซึ่งสถาบันตุลา
การจะต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้เป็นความสัมพันธ์แบบคาน
อ านาจซึ่งกันและกัน 

 

6.5 กฎหมาย 
  6.5.1 ความหมายของกฎหมายในทางรัฐศาสตร์ 

          เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์(2516: 206-208) ได้อธิบายถึงความหมายของกฎหมาย
ในทางรัฐศาสตร์ไว้ดังนี้ ตามประวัติศาสตร์นั้นปรากฏว่า ได้มีการศึกษาความหมายของค าว่ากฎหมาย
ต้ังแต่สมัยกรีก ดังจะเห็นได้จากหนังสือของเพลโตกับอริสโตเติล ในความเห็นของอริสโตเติล นั้น 
กฎหมายคือข้อบังคับ (Rule) ประกอบไปด้วยเหตุผล (Reason) ในชุมชน โดยมีลักษณะท่ีท าให้ส่ิง
ต่างๆ ท่ีมีผลประโยชน์ขัดกันอยู่ร่วมกันได้ และก่อให้เกิดสันติสุขในชุมชนนั้น ชาวโรมันได้กล่าวค า
อมตะเกี่ยวกับกฎหมายไว้ว่า เมื่อมีสังคมก็ต้องมีกฎหมาย 
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          ในสมัยกลางนั้น กฎหมาย คือ กฎหมายของพระเจ้า (Law of God) มีบัญญัติอยู่ใน
พระคัมภีร์ไบเบิล กฎหมายของพระเจ้านี้จะแก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ได้ กษัตริย์และเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ 
ไม่มีสิทธิท่ีจะไปวิจารณ์หรือแก้ไขกฎหมายนี้ เลย โดยท่ีการท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันมาก ก็เกิดความ
จ าเป็นต้องมีข้อบังคับขึ้นมา และกฎข้อบังคับจะมีอ านาจบังคับได้ ท้ังนี้ก็ต้องเป็นกฎข้อบังคับ ท่ีขีด
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Positive law) ดังนี้ความเช่ือถือหรือปรัชญาสมัยกลาง ก็มีอิทธิพลต่อ
การศึกษาเรื่องกฎหมายอยู่มาก นักกฎหมายในศตวรรษท่ี 17 ยังเช่ือว่ากฎหมายมีสภาพเปล่ียนแปลง
ยังไม่ได้เด็ดขาด ในสมัยกลางนั้นมีการสอนให้ประชาชนเป็นผู้เคารพปฏิบัติตามกฎหมาย (Law 

abidingness) และมีการสันนิษฐานว่าทุกๆ คนรู้กฎหมายหมดจึงท าให้เกิดหลักการส าคัญในกฎหมาย
สมัยใหม่ว่า ประชาชนจะต้องเคารพปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องรู้กฎหมาย การไม่รู้กฎหมายจะถือเป็น
ข้อแก้ตัวให้พ้นผิดไม่ได้  

           ในสมัยใหม่ คือ เริ่มต้ังแต่ศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมานั้น กฎหมายคือ เจตจ านง (Will) 

ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้แสดงออก และสังคมท่ีปราศจากกฎหมายก็คือสังคมท่ี
เป็นอนาธิปไตยในความฝัน (Utopia of anarchy) ความหมายของกฎหมายในสมัยใหม่นั้นได้รับ
อิทธิพลของแนวคิดทางประชาธิปไตยแนวคิดเรื่องปวงชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเป็นหัวใจของอ านาจอธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหัวใจของการปกครอง
นั้นได้มีอิทธิพลเหนือการเปล่ียนแปลงความหมายของกฎหมายอยู่มากในสมัยกลางมีการเช่ือว่า
กฎหมายเป็นส่ิงท่ีพระเจ้าก าหนดขึ้นเองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกคน 

  6.5.2 ประเภทของกฎหมาย  

         โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 88-91) ได้อธิบายถึง การแบ่งประเภทกฎหมายว่าโดย 
ท่ัวไปแล้วกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ          

         ก. กฎหมายสารบัญญัติ (Substantive Law) คือ กฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเพื่อก าหนด
และรับรองสิทธิ ตลอดจนท าประโยชน์ของประชาชน อาทิ กฎหมายท่ีดิน กฎหมายอาญา กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ท่ีก าหนดว่าการกระท าเช่นใดเป็นการละเมิดกฎหมาย มีโทษใดบ้าง ฯลฯ 

           ข. กฎหมายวิธีสบัญญัติ (Procedual Law) คือกฎหมายท่ีแสดงถึงวิธีการพิจารณา
ความในศาล ก าหนดวิธีการคุ้มกันสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน 

           จรูญ สุภาพ (2527: 238) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายว่า กฎหมายมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน รวมท้ังให้ได้มีรัฐบาลท่ียึดกฎหมายเป็น
หลัก ความยุติธรรมและประโยชน์นานาประการ เมื่อใดท่ีมีการยึดถือบุคคลเป็นท่ีต้ังแล้ว ผลท่ีตามมา คือ จะ
ท าให้มีการละเมิดเสรีภาพได้ง่าย เพราะบุคคลเปล่ียนแปลงไปได้ อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลนั้นไม่
แน่นอน การปกครองท่ียึดบุคคลจึงเป็นการเส่ียงภัยอย่างยิ่ง 
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            สรุป กฎหมายในทางรัฐศาสตร์หมายถึง ข้อบังคับของรัฐท่ีตราโดย องค์การท่ีมีอ านาจทาง
นิติบัญญัติใช้บังคับได้ท่ัวไปในเขตแดนของรัฐ ใครไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามท่ีบัญญัติไว้ อนึ่ง 
กฎหมายจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน ซึ่งรัฐบาลต้องยึด
กฎหมายเป็นหลักในการปกครองประเทศ 

            นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งกฎหมายตามขอบเขตท่ีใช้บังคับและตามความมุ่งหมายท่ีจะ
ควบคุมบังคับ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ระหว่างเอกชนต่อรัฐ หรือระหว่างรัฐกับรัฐได้โดยอาจจะแบ่ง
กฎหมายออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายภายในประเทศ กับ กฎหมายระหว่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
       6.5.2.1  กฎหมายภายในประเทศ (National Law) คือ กฎหมายท่ีใช้บังคับภายในรัฐ ต่อ
บุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนของรัฐนั้นๆ หรือคนต่างด้าวก็ตาม หากบุคคลนั้นๆ ได้อาศัยอยู่ในรัฐแล้ว
ก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎหมายในประเทศท้ังส้ิน กฎหมายภายในประเทศเกิดจากอ านาจอธิปไตยของรัฐนั้นๆ ให้
อ านาจรัฐสามารถบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้บังคับในประเทศได้ เป็นการแสดงออกถึงอ านาจอธิปไตยภายใน
ของรัฐ โดยท่ัวไปแล้ว กฎหมายภายในประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ กฎหมายเอกชน กับ 
กฎหมายมหาชน อธิบายได้ดังนี้ 
         6.5.2.1.1 กฎหมายเอกชน (Private Law) กฎหมายเอกชนนี้บางทีเรียกว่า
กฎหมายแพ่ง (Civil Law) อันเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับนิติ
บุคคล (นิติบุคคล คือ บุคคลตามกฎหมาย ไม่ใช่บุคคลจริง ตัวอย่างเช่น ธนาคาร ห้างร้าน เป็นต้น) หรือ
ระหว่างเอกชนกับเอกชน และได้ก าหนดวิธีการต่างๆ เพื่อให้เอกชนกับบุคคลสามารถรักษาและป้องกัน
สิทธิของตนมิให้ถูกละเมิดหรือไปละเมิดผู้อื่นๆ ได้ ในกฎหมายเอกชนนี้รัฐมีหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินโดยศาล
ยุติธรรม กฎหมายเอกชนท่ีส าคัญ ได้แก่ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีดิน สัญญาต่างๆ เช่น สัญญากู้ยืม 
ทะเบียนสมรส ทรัพย์ มรดก นิติกรรม พินัยกรรม บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฯลฯ ซึ่งรวมอยู่ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งถ้ามีการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพในเรื่องดังกล่าวนี้แล้ว จะไม่ส่งผลกระทบไปถึงบุคคลส่วนใหญ่ บทลงโทษในกฎหมายแพ่งจึงเป็น
เพียงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กันเท่านั้น    

         6.5.2.1.2 กฎหมายมหาชน (Public Law) กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายซึ่ง
รัฐเป็นคู่กรณีด้วย เป็นกฎหมายท่ีขอบเขตกว้างขวาง บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  
กฎหมายมหาชนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

      6.5.2.1.2.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ(Constitutional Law)กฎหมาย
ภายในประเทศอื่นใดขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องถือว่ากฎหมายนั้นเป็นโมฆะเพราะรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายท่ีสูงสุดก าหนดรูปของรัฐวิธีการปกครองโครงร่างและกระบวนการปกครองอย่างกว้างๆ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ส่วนมากได้ก าหนดสิทธิพื้นฐานของประชาชนไว้โดยชัดเจนพอสมควร โดยท่ีรัฐ
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ก้าวก่ายไม่ได้ปัญหาของการตีความของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในบางรัฐก็เป็นหน้าท่ีของสภานิติบัญญัติ 
บางรัฐก็เป็นหน้าท่ีของศาลฎีกา เช่น สหรัฐอเมริกา ส่วนไทยเป็นของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

      6.5.2.1.2.2 กฎหมายปกครอง (Administrative Law) กฎหมาย
ปกครอง คือ กฎหมายท่ีมีบัญญัติอย่างละเอียดถึงการก าหนดองค์การของรัฐเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจใน
การปฏิบัติ การต่าง ๆ ตามกฎหมายวิธีการท่ีจะใช้อ านาจท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญตลอดจน
ก าหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อประชาชนอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
กฎหมายปก ครองเป็นกฎหมายท่ีขยายความให้ละเอียดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไม่ผิด 

      6.5.2.1.2.3 กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(Criminal Law and Procedure) ในการรักษาความสงบของรัฐ รัฐจ าต้องถือความผิดบางอย่างท่ี
เกี่ยวข้องกระทบกระเทือนต่อประชาชนหรือสังคมส่วนรวม และบ่อนท าลายความมั่นคงของรัฐเป็น
การท าผิดต่อรัฐโดยตรง รัฐต้องท าหน้าท่ีอัยการฟ้องร้องให้ศาลตัดสินลงโทษตามกฎหมายอาญา การ
ประกอบอาชญากรรม เช่น การฆ่าคนตาย การปล้นสะดม เป็นต้น ถือเป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือน
ต่อประชาชนท่ัวไปและรัฐด้วย ฉะนั้นถึงแม้ว่ าเจ้าทุกข์อาจจะไม่ต้องการเอาเรื่องเอาราวแต่รัฐ
จ าเป็นต้องท าการด าเนินคดีและเป็นเจ้าทุกข์เสียเอง 
         กฎหมายอาญานี้ได้ก าหนดโทษของการกระท าผิดละเมิดกฎหมายเป็นล าดับแน่นอน
ลดหล่ันลงไป เรียงล าดับได้ดังนี้ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน ลงโทษตามระดับความหนักเบา
ของความผิดท่ีกระท า เช่น โทษลักขโมยก็ย่อมเบากว่าโทษฆ่าคนตาย เป็นต้น ตลอดจนการก าหนด
องค์ประกอบของความผิด เช่น เป็นผู้ท่ีส่ังให้กระท าหรือผู้ท่ีส่ังไม่ให้กระท าหรือกระท าผิดเอง มีเจตนาหรื
อประมาท ไปจนกระท่ังการลดหย่อนผ่อนโทษให้ในบางกรณี เพื่อให้การใช้กฎหมายอาญานี้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผน ก็ได้มีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดถึงวิธีการท่ีองค์การรัฐจะน าตัวผู้กระท าผิด
มาฟ้องร้องต่อศาล การก าหนดเจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจ วิธีใช้ ตลอดจนหลักประกันต่อประชาชนท่ีถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพทางอาญา 
        6.5.2.2  กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ท่ีมาของกฎหมายระหว่างประเทศนี้ส่วนใหญ่มาจากสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติกันมาในการติดต่อระหว่างกัน เมื่อพิจารณา
ดูแล้วกฎหมายระหว่างประเทศนั้น อาจเป็นเพียงข้อตกลงสัญญากันระหว่างรัฐมากกว่ากฎหมายจริงๆ
เพราะไม่มีองค์กรท่ีเหนือกว่ารัฐเป็นผู้ออกกฎหมายหรือใช้อ านาจบังคับลงโทษ เมื่อมีผู้ละเมิดข้อตกลง
ก็ไม่มีองค์กรใดท่ีจะมีอ านาจลงโทษผู้ละเมิดได้เหมือนอย่างกฎหมายภายในประเทศรัฐคู่กรณีอาจจะใช้
วิธีไม่คบค้าสมาคมทางการค้าและทางการทูตกับรัฐท่ีละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในกรณีท่ีรุนแรง
สงครามก็เป็นเครื่องมือท่ีจะรักษาหรือละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศได้ 
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                 แต่ถ้าจะพิจารณาดูในแง่ท่ีว่ากฎหมายเป็นส่ิงจ าเป็นต่อองค์กรเพื่อก่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบและความสงบสุข ตลอดจนความก้าวหน้าให้แก่องค์กรแล้ว ในแง่นี้กฎหมายระหว่างประเทศก็
เป็นกฎหมายประเภทหนึ่ง เพราะกฎหมายระหว่างประเทศมีการตกลงกันในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนการ
ประกาศสงคราม การท าสัญญาสันติภาพ การก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในท้องทะเลหลวง ฯลฯ กฎเกณฑ์
เหล่านี้ช่วยน ามาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อรัฐต่างๆ พอสมควรการท่ีรัฐต่างๆ เคารพกฎหมาย
ระหว่างประเทศก็อาจจะเพราะเกรงกลัวสงครามหรือกลัวว่าจะสูญเสียผลประโยชน์ของตนตลอดจนท้ังการ
ได้รับความนับหน้าถือตาและความเช่ือถือมากกว่าบุคคลท่ีชอบเล่นอะไรนอกกติกา 
          สรุป ประเภทของกฎหมาย ถ้าแบ่งตามเนื้อหา กฎหมาย มี 2 ประเภท คือ กฎหมายสาร
บัญญัติ ซึ่งหมายถึง กฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเพื่อก าหนดและรับรองสิทธิของประชาชนกับกฎหมายวิธีสาร
บัญญัติเป็นกฎหมายแสดงถึงวิธีพิจารณาความในศาล ก าหนดวิธีการคุ้มกันสิทธิและผลประโยชน์ของ
ประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งกฎหมายตามขอบเขตท่ีใช้บังคับและตามความมุ่งหมายท่ีจะควบคุม
บังคับ ตามแนวนี้กฎหมายแบ่งได้ 2 ประเภท คือ กฎหมายภายในประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ 

  6.5.3. ที่มาของกฎหมาย 

         โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 92-94) ได้อธิบายถึง แหล่งท่ีมาของกฎหมายว่า แหล่งท่ีมา
ของกฎหมายมีอยู่มากมายหลายทาง และมีการวิวัฒนาการหรือเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด เพราะเมื่อมี
สังคมหรือกลุ่มชนก็ย่อมต้องมีกฎหมาย ดังนั้น พอจะแบ่งท่ีมาของกฎหมายได้โดยลักษณะท่ัวไป 9 

แหล่งด้วยกัน คือ 

           6.5.3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี (Custom) ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นท่ีมาท่ี
ส าคัญท่ีสุดแหล่งหนึ่งของกฎหมาย ซึ่งต้นตอก็มาจากนิสัยของสังคม หรือนิสัยทางสังคม (Social 

Habit) อันมักเป็นท่ีมาของบรรดากฎหมายพื้นฐานของรัฐหนึ่งๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้มักจะ
ได้รับอิทธิพลจากทางศาสนาด้วยเป็นอันมาก ส าหรับประเทศไทยนั้นกฎหมายหลายประการใน 4 

จังหวัดภาคใต้นั้นได้รับการอนุโลมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลาม ดังเช่นการอนุญาต
ให้ชาวมุสลิมสามารถมีภรรยาตามกฎหมายได้ 4 คน ตามท่ีศาสนาอิสลามอนุญาต ขณะท่ีกฎหมายท่ี
ใช้ปกครองประเทศไทยท้ังหมดนั้นชายชาวไทยมีภรรยาท่ีถูกต้องตามกฎหมายเพียงคนเดียว    

         นอกจากนั้น การวิวัฒนาการเริ่มแรกของรัฐสมัยใหม่นั้น ส่วนใหญ่ก็มีพระมหากษัตริย์
เป็นผู้ปกครองประเทศและมักมีหลักปฏิบัติว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นบางประการจะ
น ามาใช้เหมือนหลักแห่งกฎหมายในประเทศจนกระท่ังได้น าเอาขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างมา
ใช้บังคับเป็นกฎหมายด้วย 

            6.5.3.2 การออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติ (Legislation) ในรัฐปัจจุบันส่วนใหญ่ 
สภานิติบัญญัติเป็นแหล่งก าเนิดกฎหมายแห่งแรกท่ีสุดและประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ถือว่าการออก
กฎหมายซึ่งน ามาใช้บังคับในประเทศนั้นก็เพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชาติซึ่งได้เลือกผู้ แทนของ
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ตนเข้าไปเพื่อพิจารณายกร่างกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนมากนั่นเองฉะนั้น ในปัจจุบัน
นี้สภานิติบัญญัติจึงเป็นแหล่งออกกฎหมายของประเทศโดยตรงในประเทศประชาธิปไตยส่วนมาก  

           6.5.3.3 ค าสั่งและกฤษฎีกาที่ออกโดยฝ่ายบริหาร (Executive Decree) คือ กฎ 
หมายท่ีฝ่ายบริหารเป็นผู้ออกมาบังคับใช้รัฐทุกรัฐในปัจจุบันเห็นข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลมีภารกิจหน้าท่ีมาก
และกว้างขวาง สภานิติบัญญัติไม่อาจออกกฎหมายได้อย่างเพียงพอเต็มท่ี จึงได้มอบอ านาจการออก
กฎหมายบางประการให้กับคณะบริหาร เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือคับขันของรัฐ ตัวอย่างเช่น ในคราวที่เกิดสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมี
อ านาจออกกฎหมายได้ หรือเทศบาลย่อมมีอ านาจออกกฎหมายในเขตปกครองของตนได้ แต่ข้อท่ีจะ
สังเกตก็คือ ค าส่ังของฝ่ายบริหารจะเป็นกฎหมายได้นั้นก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารได้รับมอบอ านาจในเรื่องนั้นๆ 
จากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจน ระบุขอบเขตเอาไว้ หากมิได้รับมอบถือว่าค าส่ังของฝ่ายบริหารนั้นไม่ได้
เป็นผลทางกฎหมาย ในกรณีท่ีเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารขึ้นและสภานิติบัญญัติถูกยุบไป ค าส่ังของ
คณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารก็อนุโลมใช้เป็นกฎหมายได้เช่นกัน  

           6.5.3.4 ค าพิพากษาของศาล (Judicial Decisions) ตามปกติโดยท่ัวไปแล้วมนุษย์
เรามักจะมีนิสัยท าตามส่ิงท่ีกระท ามาก่อนแล้ว (Creature of Habit) คือ ผู้พิพากษาเคยตัดสินคดีเช่น 
นี้มาก่อน เมื่อมีคดีท่ีคล้ายคลึงเกิดขึ้น ผู้พิพากษาก็ยึดเอาค าตัดสินท่ีแล้วมาเป็นหลัก (Judges Make 

Laws) ประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีใช้หลักค าพิพากษาของศาลเป็นกฎหมายและยังคงใช้อยู่
ตราบจนทุกวันนี้ ในปัจจุบันประเทศต่างๆ มีรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรผู้พิพากษาก็มี
อิทธิพลในการสร้างเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือขยายความ ตีความกฎหมายออกไปอีกเพราะกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ เมื่อถูกตีความจากผู้พิพากษาก็เปรียบเสมือนกับการออก
กฎหมายใหม่นั่นเอง  
           6.5.3.5 บทความทางวิชาการกฎหมาย (Commentaries) ความเห็นของนักวิชาการ 
ตลอดท้ังการวิพากษ์วิจารณ์และการวิเคราะห์ในเรื่องของกฎหมาย ซึ่งเน้นถึงความยุติธรรม ความสะดวก 
ความเหมาะสม หรือรวมเรียกว่า ท าอย่างไรจึงจะเป็นกฎหมายท่ีดีได้นั้น นักนิติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง เป็นผู้ท่ี
มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของสภานิติบัญญัติและคณะตุลาการหรือฝ่ายบริหารในการน าเอาความคิด
เหล่านี้มาปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ดียิ่งขึ้น  

           6.5.3.6 รัฐธรรมนูญ (Constitution) รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ เป็นแม่บท
ของกฎหมายท้ังหลาย เพราะไม่ว่ากฎหมายใดๆ ในรัฐนั้น ถ้าขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วกฎหมาย
นั้นถือเป็นโมฆะ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการออกกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้นการ
ยกร่างกฎหมายใดๆ ต้องถือเอาแนวทางรัฐธรรมนูญเป็นหลัก  

            6.5.3.7 สนธิสัญญาต่างๆ (Treaties) คือ ข้อตกลงระหว่างรัฐต้ังแต่ 2 รัฐขึ้นไป ซึ่งได้ตก
ลงท่ีจะมีการรับผิดชอบในความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อมีสนธิสัญญาต่อกันแล้ว แต่ละรัฐซึ่งเป็นคู่ตกลงในสัญญา 
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ก็อาจจะต้องออกกฎหมายต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญานั้นๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้น ท้ังนี้
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปได้ตามสนธิสัญญานั้นๆ นอกจากนี้ สนธิสัญญาต่างๆ เหล่านี้ก็ยังเป็นแหล่งท่ีมาอัน
ส าคัญท่ีสุดของกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย  

            6.5.3.8 ประมวลกฎหมาย (Codification) คือ การรวบรวมกฎหมายต่างๆ มาจัดเป็น
หมวดหมู่ กฎหมายตราสามดวงของไทยก็อาจถือเป็นประมวลกฎหมายได้ ส าหรับการจัดประมวลกฎหมาย
หลายประเภท หลายชนิด มาปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้นั้น ประมวลกฎหมายท่ีมีช่ือเสียง เป็นหลัก
ของประมวลกฎหมายท่ัวไป คือ Napoleonic Code หรือประมวลกฎหมาย นโปเลียนแห่งปี พ. ศ. 2347 ซึ่ง
ได้อาศัยกฎหมายของโรมันนั่นเอง ประมวลกฎหมายปัจจุบันของไทยได้รับอิทธิพลจาก Napoleonic Code 

มากทีเดียว  
           6.5.3.9 ประชามติ (Referendum) คือ กฎหมายท่ีประชาชนร่วมกันเสนอร่างกฎหมาย 
(Initiative) และมีสิทธิออกเสียงประชามติ (Referendum) วิธีนี้ในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์ 
แลนด์ ยังใช้กันอยู่เสมอ ไทยได้พยายามริเริ่มให้ประชาชนมีส่วนในข้อนี้มากยิ่งขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 

           สรุปท่ีมาของกฎหมายนั้นมาจากการท่ีกลุ่มคนท่ีมาอยู่ร่วมกัน ต้องการความสงบเรียบร้อย
และเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง ท่ีจะเกิดขึ้นในระหว่างคนหรือกลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันและแสดง
ถึงความต้องการความมั่นคงในวิถีชีวิต จึงเป็นท่ีมาของกฎหมายจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การออกกฎหมายและสภานิติบัญญัติ ค าส่ังและกฤษฎีกาท่ีออกโดยฝ่ายบริหาร ค าพิพากษาของ
ศาล บทความทางวิชาการกฎหมาย รัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาต่างๆ ประมวลกฎหมาย และประชามติ 

  6.5.4. กฎหมายกับศีลธรรม  

            เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์ (2516: 224-227) ได้อธิบายถึงประเด็นกฎหมายกับศีลธรรมไว้
ดังนี้  ในการศึกษาเรื่องกฎหมายนี้ มีความจ าเป็นต้องศึกษาศีลธรรมด้วย เพราะมีความสัมพันธ์กันมาก กฎ
ข้อบังคับทางศีลธรรม (Moral rules) จะบังคับได้ก็ต่อเมื่อเอกชนมีความรู้สึกอันดี และมีมติมหาชนหนุน
หลังกฎนั้นอยู่ กฎหมายใช้บังคับได้โดยอ านาจของรัฐ ศีลธรรมเกี่ยวกับจิตใจ ความคิด  ความเช่ือถือและ
การกระท าท่ัวๆ ไปของเอกชน แต่กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าท่ีได้แสดงออกมา (Outward acts) ไม่
เกี่ยวกับจิตใจหรือความคิดความเช่ือถือ กฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นความผิดจนกระท่ังได้กระท าส าเร็จโดย
เจตนาหรือโดยพยายาม ในบรรดาการกระท าท่ีได้แสดงออกมานั้น รัฐมุ่งจะควบคุมเฉพาะการกระท าท่ี
เป็นภัยต่อรัฐและสังคมเท่านั้นจึงไม่จ าเป็นอะไรเลยท่ีจะต้องบัญญัติการกระท าบางอย่างท่ีเป็นการผิด
ศีลธรรมไว้เป็นความผิดตามกฎหมายด้วย การท าช่ัวบางอย่างอาจผิดศีลธรรมแต่ไม่ผิดกฎหมายเว้นไว้
แต่การท าช่ัวบางอย่าง เช่นให้การเท็จ (Perjury) หรือ กล่าวหมิ่นประมาท (Slander) แต่การเนรคุณ 
(Ingratitude) ความอิจฉาริษยา (Jealousy) การเห็นแก่ ตัว (Meanness) ซึ่ งเป็นลักษณะของผู้ไม่มี
ศีลธรรมไม่เป็นการผิดกฎหมาย เว้นแต่การผิดศีลธรรมเหล่านี้จะเป็นภัยต่อบุคคลอื่น รัฐจึงถือว่าเป็น
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ความผิดตามกฎหมาย กฎหมายได้ค านึงถึงความเหมาะสมในการวางบทบัญญัติ ฉะนั้น บางครั้งเราจะเห็น
ว่าการกระท าท่ีถือว่าไม่ผิดศีลธรรมเลยกลับมีบทบัญญัติว่า เป็นการผิดกฎหมาย เช่น การท่ีคนขับรถคน
หนึ่งจะขับด้านซ้ายหรือด้านขวาของถนนไม่เป็นการผิดศีลธรรมเลยแต่รัฐจ าเป็นต้องวางกฎหมายบังคับให้
คนขับรถขับด้านใดด้านหนึ่งของถนน ท้ังนี้เพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันอันตรายอันเกิดจากความไม่
เป็นระเบียบบนถนนหลวงนอกจากนี้จะเห็นว่า กฎหมายบางฉบับหรือบางมาตราถูกกล่าวหาว่าเป็นการผิด
ศีลธรรมโดยบุคคลบางคน เช่นกฎหมายท่ีจะอนุญาตให้มีมหรสพบางอย่างได้ ในงานศาสนา หรืออนุญาต
ให้มีการต่อยมวยได้ เป็นต้น 

            รัฐมีหน้าท่ีเกี่ยวกับศีลธรรมอยู่ 2 อย่าง คือ รัฐจะต้องออกกฎหมายท่ีดี นั่นคือ กฎหมาย
ท่ีเข้ากับศีลธรรมของประชาชนได้ ไม่ท าลายหลักส าคัญของศีลธรรม และรัฐจะต้องเลิกกฎหมายท่ีเลว คือ 
กฎหมายท่ีท าลายหลักส าคัญของศีลธรรม ต้ังแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา นักปรัชญาได้พยายามศึกษาหาทาง
ท่ีจะแก้ปัญหาท่ีว่าบุคคลหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือศีลธรรม ถ้าหากกฎหมายกับศีลธรรมขัดแย้ง
กัน อริสโตเติลเคยถามว่า คนดีจะเป็นพลเมืองดีหรือไม่ (Whether a good man is a good citizen) 

ค าตอบของอริสโตเติลเอง ก็คือว่า คนดีจะเป็นพลเมืองท่ีดีก็ต่อเมื่อมีรัฐดี (Good State) คนดีท่ีอยู่ในรัฐ
เลวกลายเป็นคนเลว ยิ่งกว่านั้น เราไม่อาจจะทราบว่า ในรัฐท่ีเลวนั้น คนจะต้องเป็นคนดีหรือเป็นพลเมืองดี
และในรัฐท่ีดีนั้น คนจะต้องเป็นพลเมืองท่ีดีหรือเป็นคนดี ในประเทศเยอรมันภายใต้นาซี และในรัสเซียเป็น
ต้น พลเมืองทุกคนจะต้องปฏิบัติตามรัฐบาลในฐานะเป็นพลเมืองดี หรือจะท าหน้าท่ีเป็นสายลับให้แก่กลุ่ม
ประเทศเสรีประชาธิปไตยในฐานะเป็นคนดี ในสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามกลางเมืองเคยมีผู้สร้างทางรถไฟ
ใต้ดิน เพื่อน าเอาทาสนิโกร ไปให้พ้นการเป็นทาสในทางใต้ของอเมริกา ผู้สร้างทางรถไฟเหล่านี้เป็นพลเมือง
ดีหรือเป็นคนดี ปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นอยู่เสมอตราบใดท่ีเรายังถือว่า กฎหมายกับศีลธรรมเป็นของคู่กัน 

          สรุป กฎหมาย กับศีลธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะกฎหมายเป็นข้อบังคับ 
การท่ีจะบังคับได้จะต้องมีอ านาจของประชาชนยอมรับยินดีท่ีให้กฎหมายบังคับใช้กับผู้ละเมิดหรือผู้ฝ่าฝืน
กฎหมายนั้นหน้าท่ีของรัฐเกี่ยวกับศีลธรรม คือ รัฐต้องออกกฎหมายท่ีดีและรัฐจะต้องยกเลิกกฎหมายท่ีเลว 
 

6.6 บทสรุป 
  สถาบันทางการเมืองเป็นหนึ่งในสถาบันต่างๆ ของสังคมท่ีมีแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติ
สืบเนื่องติดต่อกันมา สถาบันทางการเมืองเป็นสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง มีบทบาทกับการปกครองโดยตรง 
ได้แก่ รัฐธรรมนูญ สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันตุลาการและกฎหมายสาระส าคัญของสถาบันทาง
การเมืองท่ียกมาพอสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดของรัฐ เป็นกฎหมายแม่บทท่ีกฎ 
หมายท้ังหลายมิสามารถบัญญัติเนื้อหาให้ขัดกับรัฐธรรมนูญได้ ในท่ีนี้ได้แบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็น 4 

ประเภท คือ รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร รัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรัฐธรรมนูญจารีต
ประเพณี รัฐธรรมนูญรัฐเด่ียวและรัฐธรรมนูญรัฐรวม ประเภทสุดท้าย คือ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐและ
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รัฐธรรมนูญกษัตริย์ ท่ีมาของรัฐธรรมนูญมาจากการพระราชทานของพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ
เกิดขึ้นจากการร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญท่ีดีมีลักษณะส าคัญ คือ มีบทบัญญัติท่ีแน่นอน
ชัดเจน ครบถ้วน ส้ัน กะทัดรัด ก าหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ บัญญัติสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและรัฐธรรมนูญต้องมีความเหมาะสมกับสภาพแท้จริงของรัฐ 

  สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ มีการจัดระเบียบแบบแผนขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษสถาบันนิติ
บัญญัติมีบทบาทเกี่ยวกับการออกกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนแต่
ประชาชนมีจ านวนมาก จึงต้องมีระบบผู้แทนราษฎรมาท าหน้าท่ีออกกฎหมาย สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติมี
องค์ประกอบคือสภาเด่ียวกับสภาคู่ สภาเด่ียวมีเพียง 1 สภา มีอ านาจเต็มในการออกกฎหมายสภาคู่มี 2 

สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างกับวุฒิสภาหรือสภาสูงระบบสภาคู่ท่ีมีอ านาจเท่าเทียมกันได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ส่วนสภาคู่ท่ีมีอ านาจเน้นหนักท่ีสภาเด่ียว ได้แก่ ระบบรัฐสภาของอังกฤษ สภาเด่ียวมีข้อดีคือ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของสภาเดียวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะพิจารณาเพียงสภาเดียวไม่มีปัญหาการขัดแย้ง
ระหว่างสภาสูงกับสภาล่างและท าให้เกิดความรับผิดชอบท่ีชัดเจนข้อเสียของสภาเด่ียว คือ การปฏิบัติหน้าท่ี
อาจขาดความรอบคอบ เพราะไม่มีอีกสภาคอยกล่ันกรอง และอาจน าไปสู่ระบบเผด็จการในรัฐสภาขณะท่ี
สภาคู่มีข้อดีคือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีตัวแทนเข้าไปมีเสียงในรัฐสภา  สภาสูงท า
หน้าท่ีกล่ันกรองกฎหมายจากสภาล่าง เกิดการถ่วงดุลในรัฐสภา และการพิจารณากฎหมายเป็นไปด้วยความ
รอบคอบเพราะมี 2 สภาคอยตรวจสอบ 

    สถาบันฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการน านโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผล หรือ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่ายบริหารในระบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอ านาจเต็มส่วนใน
ระบบการเมืองของอังกฤษผู้ด าเนินการบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี การเข้าสู่ต าแหน่งของฝ่ายบริหาร มี 5 

วิธี คือโดยการสืบสายโลหิตโดยการเลือกตั้งโดยตรง โดยการเลือกตั้งโดยอ้อมโดยการแต่งต้ังและการยึด
อ านาจข้อเปรียบเทียบระหว่างสถาบันฝ่ายบริหารในระบอบการปกครองแบบรัฐสภาและระบอบการ
ปกครองแบบประธานาธิบดีท่ีส าคัญคือ อ านาจของฝ่ายบริหารในระบอบรัฐสภากับระบอบประธานาธิบดี 
ในระบอบรัฐสภา คณะรัฐมนตรีมีอ านาจทุกประการตราบท่ีอ านาจนี้ไม่ได้เป็นของรัฐสภาแต่ระบอบ
ประธานาธิบดีได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แยกอ านาจฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติชัดเจน 

    สถาบันฝ่ายตุลาการ มีหน้าท่ีให้ความยุติธรรม โดยใช้กฎหมาย การจัดองค์กรหรือระบบงานของ
ศาลจะแบ่งเป็นศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ส่วนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศสหพันธรัฐ แยกศาล
เป็น ศาลสหพันธรัฐ กับ ศาลมลรัฐ การเข้าสู่ต าแหน่งของฝ่ายตุลาการ ท าได้โดยการเลือกต้ังกับการแต่งต้ัง 
วาระการด ารงต าแหน่งมีท้ังแบบไม่มีวาระ เช่น ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่วนแบบมีวาระ เป็นผู้พิพากษา
ในศาลมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา สถาบันฝ่ายตุลาการมีความสัมพันธ์กับสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ และ
สถาบันฝ่ายบริหาร โดยสถาบันฝ่ายตุลาการจะต้องด ารงความเป็นอิสระให้มากท่ีสุดเพื่อผดุงความยุติธรรม 
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    กฎหมาย หรือ สถาบันกฎหมาย หมายถึง ข้อบังคับของรัฐท่ีตราโดยองค์การท่ีมีอ านาจทางนิติ
บัญญัติ ถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติมีบทลงโทษกฎหมายจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและ
ประโยชน์ของประชาชน รัฐบาลหรือสถาบันฝ่ายบริหารจะต้องยึดกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง
ประเทศไม่ใช่ยึดตัวบุคคลจะเห็นได้ว่า สถาบันทางการเมืองอันประกอบด้วย สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ
สถาบันฝ่ายบริหาร สถาบันตุลาการและกฎหมายล้วนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญอย่างโดดเด่นถ้าสถาบันใด
สถาบันหนึ่ง มิสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ย่อมส่งผลต่อระบบการเมือง ขณะเดียวกันระบบการเมืองจะ
ขับเคล่ือนไปได้สถาบันต่างๆ เหล่านี้ย่อมจะต้องมีการประสานงานกัน พร้อมกับการตรวจสอบและคาน
อ านาจซึ่งกันและกัน 

 

ค าถามท้ายบท 
  1. สถาบันทางการเมือง หมายถึงอะไร 

  2. จงอธิบายความหมายของรัฐธรรมนูญ 

  3. รัฐธรรมนูญแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
  4. รัฐธรรมนูญมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไร 

  5. สถาบันนิติบัญญัติมีบทบาทอย่างไรในทางการเมือง 
  6. จงอธิบายข้อดีของระบอบสองสภา 
  7. จงอธิบายอ านาจและหน้าท่ีของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ 

  8. สถาบันฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าท่ีอะไรบ้าง 
         9. อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาแตกต่างกับอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารใน 

             ระบบประธานาธิบดีอย่างไร 

  10. สถาบันฝ่ายตุลาการมีอ านาจหน้าท่ีอะไรบ้าง 
  11. กฎหมายคืออะไร 

  12. กฎหมายมีความสัมพันธ์กับศีลธรรมอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

กระบวนการทางการเมือง 
 

1. เนื้อหาประจ าบทท่ี 7 กระบวนการทางการเมือง 
 1.   พรรคการเมือง 
2. การเลือกตั้ง 
3. กลุ่มผลประโยชน์ 
4. ระบบราชการ 

5. ส่ือมวลชน 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถ 

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายและบอกความหมายของกระบวนการทางการเมืองได้ 

    2. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความส าคัญเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของพรรคการเมือง การเลือกต้ัง 
กลุ่มผลประโยชน์ ระบบราชการ และส่ือมวลชนได้ 

   3.   นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์บทบาทขององค์กรต่างๆ ในกระบวนการทางการเมืองได้ 

   4.   นักศึกษาสามารถรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองในกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การ
เลือกตั้งในชุมชนท้องถิ่นของตนเองอยู่ได้ 

 

3.  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 7 
 1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

  1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์ 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

  2.4 ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพิ่มเติม 

  2.5  ดูวีดีทัศน์เรื่อง กระบวนการการเลือกตั้ง 
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             2.6  แบ่งกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติการมีส่วนร่วมทางการเมือง เรื่อง การเลือกตั้ง  
  2.6 ตอบค าถามจากใบงาน 

  2.7 ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
          2.8  จัดกลุ่มท ารายงานการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง การเลือกตั้ง และน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

  2.9 ท าค าถามท้ายบทท่ี 7 

 

4.  สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

 3. ใบงาน อุดมการณ์ทางการเมืองไทย 

 4.  แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน และการอภิปราย 

 3. การท าใบงาน 

 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

 6. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
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บทที่ 7 

กระบวนการทางการเมือง 
 

 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 113) อธิบายว่ากระบวนการทางการเมือง (Political Process) หมายถึง 
วิธีการใช้อ านาจอธิปไตย (Process) เป็นกระบวนการอยู่ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) ก่อให้เกิดผลผลิต 
(Output) ออกมา เมื่อมีรัฐเกิดขึ้น ย่อมมีกระบวนการทางการเมือง จรูญ สุภาพ (2527: 104) อธิบายว่า 
กระบวนการทางการเมือง คือ เรื่องของการใช้อ านาจทางการเมือง การใช้อ านาจทางการเมืองเป็นส่ิงท่ี
เก่าแก่สืบเนื่องกันมาช้านาน กระบวนการทางการเมืองนี้มีหลายวิธีแตกต่างกันตามยุคตามสมัยในสมัย
โบราณ การเปล่ียนมือการปกครองภายในประเทศระหว่างชนช้ันน าในชุมชนก็เป็นวิธีการใช้อ านาจทาง
การเมืองอย่างหนึ่ง บางชุมชนถือการสืบมรดกอ านาจทางการเมือง เหมือนการสืบมรดกในทรัพย์สิน บาง
สังคมการใช้อ านาจทางการเมืองต้องได้รับความยินยอมจากบรรดาสมาชิกของสังคม ชุมชนบางแห่งใช้ความ
รุนแรงและอ านาจบังคับเป็นแนวทางในการครอบครองอ านาจและใช้อ านาจนั้น ทุกวิธีดังกล่าวข้างต้นนั้น
ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการทางการเมืองท้ังส้ิน  

กระบวนการทางการเมืองเป็นกิจกรรมท่ีมีความสลับซับซ้อน เพราะมีหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
หลายหน่วย แต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องประสานงานกัน เพื่อให้เกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากอ านาจอธิปไตยประกอบด้วยอ านาจบริหาร อ านาจนิติ
บัญญัติ และอ านาจตุลาการ ยกตัวอย่างฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าท่ีออกกฎหมาย ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีก ากับ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่ายตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินว่ากระท า
ผิดจริงหรือไม่ และตัดสินลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  กระบวนการทางการเมืองครอบคลุมต้ังแต่สถาบันทางการเมือง ซึ่งในบทท่ี 6 ได้น าเสนอถึงสถาบัน
ฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันฝ่ายบริหาร และสถาบันตุลาการ ในระบอบการปกครองแบบรัฐสภาและแบบ
ประธานาธิบดี เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการทางการเมืองให้ครบถ้วน บทท่ี 7 จึงเป็นการศึกษา
เรื่องพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ระบบราชการและส่ือมวลชน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่ง
กันและกัน ในกระบวนการทางการเมือง ประหนึ่ง น๊อตของเครื่องจักร ถ้าตัวใดตัวหนึ่งหายไปจะเป็นเหตุให้
เครื่องจักรช ารุดได้ 

 

7.1 พรรคการเมือง (Political Party)  
7.1.1 ความหมายของพรรคการเมือง 

          นักรัฐศาสตร์หลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของพรรคการเมืองไว้ดังนี้ 
          วิลเลียม กูดแมน (Goodman, 1975: 8) อธิบายว่า พรรคการเมือง คือ องค์การซึ่ง
เป็นท่ีรวมกันของสมาชิกท่ีมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน โดยมีความม่งหมายอย่างชัดแจ้งท่ีหวังจะได้รับ
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ชัยชนะในการเลือกต้ังอันจะท าให้มีสิทธิเข้าไปใช้อ านาจการปกครองเพื่อท่ีจะได้รับประโยชน์จากการ
เข้าไปมีอ านาจทางการเมือง 
          ที. เอส. สตีเวนสัน (Stevenson,1973: 218)ให้ค านิยามว่าพรรคการเมืองประกอบ 
ด้วยกลุ่มบุคคลท่ีได้รวบรวมกันจัดต้ังองค์การขึ้นมาเพื่อจะได้เสนอเป็นตัวแทนเข้าสมัครรับการเลือกตั้ง 
และจัดต้ังรัฐบาลด าเนินการปกครองประเทศ 

         โกวิท วงศ์สุวัฒน์ (2543: 97) อธิบายความหมายพรรคการเมืองว่า คือ กลุ่มบุคคลท่ี
รวมกันขึ้นเพื่อแสวงหาอ านาจทางการเมืองตามวิถีทางของแต่ละรัฐซึ่งก าหนดไว้ 

        ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่า พรรคการเมือง คือ คณะบุคคลท่ีมารวมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาอ านาจทางการเมือง เหนือพรรคการเมืองอื่นหรือนัยหนึ่ง คือ เป็นรัฐบาลนั่นเอง 
  7.1.2 หน้าที่ของพรรคการเมือง 
          ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ (2524: 15-21) ได้อธิบายถึงหน้าท่ีท่ัวไปของพรรคการเมืองไว้ดังนี้ 
           7.1.2.1 หน้าท่ีให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยพรรค
การเมืองมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีจะให้การศึกษาอบรมด้านการเมืองแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน
ทราบว่า การปกครองประเทศนั้นมิใช่เป็นเรื่องของชนช้ันใดช้ันหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหากแต่เป็น
เรื่องของพลเมืองทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันการให้การศึกษาทางการเมืองอาจท าได้หลายรูปแบบ
เช่น การอธิบายหรือแถลงนโยบายของพรรคผ่านทางส่ือมวลชนตลอดจนการเข้าถึงประชาชนโดยตรง
เช่น การอภิปรายปาฐกถา การบรรยายตามสถานท่ีต่างๆ ตามโอกาส 

           7.1.2.2 หน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้แทนราษฎรในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นตัวแทนไปท าหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ผู้ท่ีจะเป็นผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นบุคคลท่ีเสียสละมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนของราษฎรท่ีดี พรรคการเมืองจะต้องท า
หน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการกล่ันกรองตัวบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนท่ี
ดีของประชาชน 

           7.1.2.3 หน้าท่ีประสานประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆโดยท่ัวไป
แล้วกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์จะมีบทบาทในการสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาลในนโยบายสาธารณะ 
เช่น การนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน การเดินขบวนประท้วงของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเรียกร้องให้
รัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลยินยอมปฏิบัติตามในส่ิงท่ีตนต้องการ ในขณะเดียวกัน กลุ่มนายจ้างก็ไม่
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม เพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ในการนั้นพรรค
การเมืองจะท าหน้าท่ีประสานผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยการเสนอให้มีกฎหมาย
แรงงานท่ีเป็นธรรมกับท้ังสองฝ่าย รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ด้วย 
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          7.1.2.4 หน้าท่ีในการระดมสรรพก าลังทางการเมือง พรรคการเมืองจะท าหน้าท่ีเป็นศูนย์
พลังทางการเมือง เพราะเป็นท่ีรวมของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และประชาชนท่ีมีความคิดเห็นทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในแนวทางกว้างๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน เข้าด้วยกันเพื่อหาโอกาสเป็นรัฐบาลซึ่งจะ
สามารถน าเอานโยบายของพรรคการเมืองของตนไปปกครองประเทศ พรรคการเมืองจึงเป็นท่ีรวมในการ
ระดมสรรพก าลังต่างๆ เพื่อให้เกิดอ านาจต่างๆ เรียกร้องและรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่ม
ของประชาชนต่างๆ เพื่อน ามาบริหารประเทศ 

           7.1.2.5 หน้าท่ีเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ เมื่อสมาชิกของพรรคได้รับการเลือกต้ังเป็น
ผู้แทนราษฎรฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภาในกรณีรัฐบาลรูปแบบรัฐสภาย่อมถือได้ว่าประชาชนมีความ
ประสงค์ให้นโยบายของพรรคการเมืองนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลส่วนในรูปแบบรัฐบาลแบบ
ประธานาธิบดีประชาชนจะเลือกผู้น าฝ่ายบริหารจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดโดยตรง 
           7.1.2.6 หน้าท่ีในฐานะฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกของ
พรรคได้รับเลือกต้ังน้อยและไม่สามารถจัดต้ังรัฐบาลได้ก็จะท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายค้าน หน้าท่ีของฝ่ายค้านนี้ถือ
ว่าเป็นส่ิงส าคัญส าหรับระบอบประชาธิปไตย เพราะท าหน้าท่ีเป็นเสมือนกระจกเงาให้รัฐบาลได้ทราบว่ามี
ส่ิงใดท่ีรัฐบาลบริหารงานขาดตกบกพร่องไปบ้าง หรือส่ิงใดท่ีรัฐบาลควรท าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ  พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะท าหน้าท่ีท้วงติงคัดค้านหรือยับยั้งมิให้รัฐบาล
ใช้อ านาจเกินขอบเขตจนกลายเป็นเผด็จการโดยเสียงข้างมาก  นอกจากนี้พรรคฝ่ายค้านยังท าหน้าท่ี
ควบคุมให้รัฐบาลปฏิบัติตามนโยบายของตนท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา 
          7.1.2.7 หน้าท่ีในการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มผลประโยชน์และสมาชิกพรรคการเมือง
เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นท่ีรวมของบุคคลหลายกลุ่มหลายอาชีพมากมาย ฉะนั้น โอกาสท่ีจะเกิดความ
แตกแยกทางความคิดเห็น จึงมักจะมีอยู่เสมอ พรรคการเมืองจึงสามารถท าหน้าท่ีเสมือนเป็นเวทีให้สมาชิก
ต่างๆ ของพรรคได้ระบายความอัดอั้นตันใจของตน หรือกลุ่มของตน เพื่อน าไปสู่การตกลงด้วยสันติวิธี
ก่อนท่ีจะน าปัญหาต่างๆ ไปอภิปรายในสภา โดยนัยนี้เอง พรรคการเมืองเป็นศูนย์กลางในการประสานการ
ติดต่อและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมวลสมาชิกของพรรค รวมทั้ง ระหว่างพรรคต่อพรรค ระหว่าง
พรรคต่อรัฐบาล และระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนท่ัวไปด้วย 

           7.1.2.8 หน้าท่ีสร้างผู้น าทางการเมือง ในประเทศประชาธิปไตย พรรคการเมืองจะเป็น
สถาบันท่ีสร้างผู้น าทางการเมืองท่ีดีเพื่อผลิตออกไปเป็นนักการเมืองอาชีพท่ีมีความสามารถและพร้อมท่ีจะ
ด ารงต าแหน่งผู้น าทางการเมืองในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ว่า
ราชการมหานครและนายกเทศมนตรี เป็นต้น สถาบันอื่นๆ ท่ีมิใช่พรรคการเมือง ย่อมมีความเหมาะสม
น้อยกว่าในการผลิตผู้น าทางการเมือง เช่น สถาบันราชการย่อมมีความเหมาะสมท่ีจะผลิตผู้น าทางการ
บริหารหรือข้าราชการท่ีดีเท่านั้น แต่มิใช่ผลิตผู้น าทางการเมืองเพราะการเป็นผู้น าทางการเมืองย่อมมี
ลักษณะแตกต่างไปจากผู้น าทางการบริหารเป็นอย่างมากกล่าวคือผู้บริหารหรือข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ
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ตามกฎหมายค าส่ังและระเบียบแบบแผนต่างๆ ซึ่งฝ่ายการเมืองเป็นผู้วางไว้ให้ ส่วนผู้น าทางการเมือง
เป็นผู้ก าหนดนโยบายโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ฉะนั้น นักการเมืองจะต้องเข้าใจการต่อ 
รองผลประโยชน์ทางการเมืองของประชาชน การประสานประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความ
สามัคคีของกลุ่มต่างๆ ด้วยการวางนโยบายของพรรคและเมื่อพรรคได้เป็นรัฐบาลก็จะต้องเอานโยบาย
เหล่านี้ไปใช้โดยมีข้าราชการซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตาม ฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยพรรค
การเมืองจึงเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมและสร้างผู้น าทางการเมืองท่ีเหมาะสมกว่าสถาบันอื่นใด 

         สรุป พรรคการเมืองมีหน้าท่ีท่ีส าคัญได้แก่หน้าท่ีในการให้การศึกษาทางการเมืองแก่
ประชาชน โดยการบรรยาย อภิปรายตามโอกาสต่างๆ หน้าท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการเป็นผู้แทนราษฎรเพราะบุคคลท่ีเป็นนักการเมืองจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถแล้วต้องเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าท่ีประสานประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล
และกลุ่มผลประโยชน์ หน้าท่ีท าได้โดยการเสนอกฎหมายท่ีให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หน้าท่ีในการ
ระดมสรรพก าลังทางการเมือง คน และกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีแนวทางเดียวกันสามารถมารวมพลังกัน
ก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง ซึ่งถ้าพรรคการเมืองชนะการเลือกต้ังก็จะต้องท าหน้าท่ีเป็นรัฐบาล เมื่อ
เป็นรัฐบาลก็จะได้น านโยบายท่ีก าหนดไว้ไปใช้ นอกจากจะเป็นรัฐบาลแล้ว พรรคการเมืองก็ต้องพร้อมท า
หน้าท่ีฝ่ายค้าน เพราะฝ่ายค้านเป็นเสมือนกระจกเงาให้รัฐบาลได้ทราบถึงผลของการบริหารงาน 
นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังเป็นเวทีให้มีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ก่อนท่ีจะน าเข้าสู่สภา และพรรค
การเมืองยังท าหน้าท่ีสร้างผู้น าทางการเมืองท่ีสามารถต่อรองผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อประชาชนได้ 

  7.1.3 ระบบพรรคการเมือง 
            โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 116-119) ได้จ าแนกพรรคการเมืองในโลกนี้ออกเป็น 3 ระ 
บบ คือ 

    7.1.3.1 ระบบพรรคเดียว (Single Party System) ประเทศท่ีมีการปกครอง
แบบเผด็จการมักจะมีการปกครองระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียว ดังเช่น พรรคฟาสซิสต์ของ
อิตาลีสมัยมุสโสลินียังครองอ านาจอยู่พรรคนาซีของเยอรมันสมัยฮิตเลอร์ ประเทศในอาฟริกาท้ังหลาย 
มีการปกครองแบบเผด็จการในรูปลักษณะของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีซึ่งมีระบบพรรคการเมือง
พรรคเดียวแต่ก็มิได้หมายความว่าประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะไม่มีระบบพรรค
การเมืองพรรคเดียวก็หาไม่ ซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันในหมู่นักรัฐศาสตร์ท่ียกเอาประเทศสิงคโปร์ และ
ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของพรรคเด่นพรรคเดียว (One Dominant Party) กล่าวคือ พรรคการเมืองใน
ประเทศเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นๆ สมัครแข่งขันอยู่เสมอก็ตามแต่พรรคใหญ่ๆ จะครอง
อ านาจและเสียงส่วนใหญ่ได้อย่างเหนียวแน่นเสมอ เป็นเวลานานหลายสิบปี ในกรณีสิงคโปร์และญี่ปุ่น
นี้บางต าราก็จัดอยู่ในระบบหลายพรรคบางต าราก็จัดอยู่ในระบบพรรคเดียวขณะเดียวกัน ประเทศ
อินเดียท่ีในอดีตมีพรรคอินเดียเนช่ันคองเกรส(Indian National Congress Party)เป็นพรรคการเมือง
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เด่ียวแต่ต่อมาภายหลังพรรคอื่นๆ ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจนพรรคคองเกรสนี้หมดสภาพการ
เป็นพรรคการเมืองเด่ียวไป 

     7.1.3.2 ระบบสองพรรค (Two Party System) พรรคการเมืองระบบสองพรรค
นี้ บรรดานักรัฐศาสตร์ท้ังหลายมีความเห็นเกือบเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นระบบพรรคการเมืองท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีมี
อยู่ ประเทศท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีของความมั่นคงทางการเมืองอย่างมากก็คือ ประเทศอังกฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส าหรับพรรคการเมืองระบบสองพรรคซึ่งเป็นคู่แข่งกันนั้นมักจะมีความแตกต่างกันในเรื่องท่ี
มีความส าคัญล าดับรองลงมา กล่าวคือ หลักใหญ่ๆ หรือปรัชญาทางการเมืองมักไม่ผิดแผกกันมากนัก เช่น 
การเป็นประชาธิปไตยหรือสังคมนิยม ฯลฯ ดังตัวอย่างของพรรคอนุรักษ์นิยม (The Conservative Party) 

และพรรคแรงงาน (The Labor Party) ของอังกฤษ กับพรรครีพับลิกัน (The Republican Party) และ
พรรคดีโมแครต (The Democratic Party) ของประเทศสหรัฐอเมริกา บรรดาพรรคการเมืองท้ัง 4 นี้ มี
ปรัชญาและนโยบายใหญ่ในทางประชาธิปไตยผสมกับสังคมนิยม ส่วนข้อแตกต่างอื่นๆ ก็เป็นเรื่องรองลงมา 
เช่น นโยบายการทหาร นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายทางสังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้ว พรรคการเมืองแบบ
สองแบบนี้เป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ กล่าวคือ ตามธรรมดามนุษย์เรามักเลือกของในขั้นสุดท้ายซึ่ง
เหลือแต่เพียงสองอย่าง หลังจากการเลือกแล้วเลือกอีก จนในท่ีสุดต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
      พอจะสรุปได้ว่า บรรดาประเทศท่ีมีระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคนี้มักจะมี
ความมั่นคงทางการเมืองสูงมาก เพราะมีลักษณะพยายามเป็นตัวแทนของคนทุกๆ กลุ่ม เช่น พรรค
อนุรักษ์นิยมก็มีนโยบายท่ีจะช่วยพวกกรรมกรเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ต่อต้านพวกกรรมกรซึ่งมักจะเป็น
สมาชิกพรรคแรงงาน อีกประการหนึ่งก็คือ อุดมการณ์มักจะไม่รุนแรง ไม่เอาใจประชาชนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใดเท่านั้น แต่ต้องพยายามท าให้พรรคเป็นท่ีช่ืนชมของประชาชนทุกๆ กลุ่ม 

      7.1.3.3 ระบบหลายพรรค (Multi-party System) พรรคการเมืองระบบหลาย
พรรค คือ ประเทศท่ีมีพรรคการเมืองต้ังแต่สามพรรคขึ้นไป พรรคการเมืองระบบหลายพรรคนี้เป็นลักษณะ
ของประเทศประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตก และ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย รวมท้ังประเทศไทยของเรา
ด้วย บรรดาประเทศเหล่านี้มักจะมีพรรคการเมืองมากกว่าสามพรรค คือ ประมาณห้าหรือหกพรรค จะหา
พรรคหนึ่งพรรคเดียวท่ีได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาแทบจะไม่ได้เลย ดังนั้น 
การจัดต้ังคณะรัฐมนตรีจึงมักเป็นไปในรูปของรัฐบาลผสม (Coalition Government) โดยบรรดารัฐมนตรี
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองต่างพรรคกัน ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองต้องร่วมมือกัน ตามธรรมดาแล้วก็จะ
เป็นพรรคการเมืองสองพรรคร่วมมือกันจัดต้ังรัฐบาลผสมข้ึน โดยมีข้อแม้ว่าพรรคการเมืองสองพรรคนี้
รวมกันแล้วต้องมีเสียงข้างมากในรัฐสภา ถ้าสองพรรครวมกันแล้วไม่มีสมาชิกรัฐสภาเพียงพอท่ีจะเป็น
เสียงข้างมากได้ก็อาจต้องต้ังรัฐบาลผสมสอง สาม หรือส่ีพรรคการเมืองขึ้น ในประเทศไทยครั้งหนึ่ง
เคยผสมกันถึง 18 พรรค 
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    พรรคการเมืองในระบบหลายพรรคนี้เมื่อมีการต้ังรัฐบาลผสมข้ึนนั้น ถ้าผลประโยชน์
ขัดกันและการร่วมมือกันไม่มีความมั่นคงแล้ว เสถียรภาพของรัฐบาลก็จะอ่อนแอมาก ดังตัวอย่าง ประเทศ
อิตาลี คณะรัฐบาลล้มในระยะเวลาอันส้ันติดต่อกัน เนื่องจากพรรคการเมืองซึ่งประกอบเป็นรัฐบาลผสมไม่
สามารถท างานร่วมกันได้ รัฐบาลก็อ่อนแอและไม่มั่นคง ส่วนประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ดูเหมือนจะมี
ความมั่นคงทางการเมืองสูง ถึงแม้ว่าระบบพรรคการเมืองเป็นแบบหลายพรรคก็ตาม คงเป็นเพราะว่าพรรค
การเมืองซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลผสมนั้น สามารถร่วมมือและท างานร่วมกันได้ดีระบบพรรคการเมือง
แบบหลายพรรคนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกผู้แทนราษฎรซึ่งมีความคิดเห็นใกล้เคียงกับตัวเอง
ได้มากกว่าระบบสองพรรค กล่าวคือ มีโอกาสเลือกมากกว่า แต่เสถียรภาพของรัฐบาลมักจะน้อยกว่า 
   สรุป ระบบพรรคการเมืองแบ่งได้ 3 ระบบ คือ ระบบพรรคเดียว ระบบสองพรรค และระบบ
หลายพรรค ระบบพรรคเดียวเป็นการปกครองของระบอบเผด็จการ  ระบบสองพรรคเป็นของประเทศ
อังกฤษกับประเทศสหรัฐอเมริกา  และระบบหลายพรรคเป็นของประเทศในยุโรปตะวันตกและกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย รวมไปถึงประเทศไทยก็เป็นระบบหลายพรรค  ระบบพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็น
ระบบใดล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การแสวงหาอ านาจทางการเมือง ตามท่ีวิถีทางหรือรัฐธรรมนูญของ
แต่ละรัฐก าหนดไว้ 
 

7.2 การเลือกต้ัง 
กระบวนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือว่า การเลือกต้ังเป็นขั้นตอนส าคัญ

ประการหนึ่ง เพราะในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าอ านาจสูงสุดในการปกครองประ 
เทศเป็นของประชาชนทุกคนในประเทศแต่รัฐไม่สามารถจะให้คนทุกคนเข้ามาบริหารประเทศโดยตรง
ได้ รัฐจึงได้ใช้วิธีการเลือกผู้แทนราษฎรเข้ามาในสภาเพื่อทาหน้าท่ีแทนประชาชนท้ังประเทศและ
ผู้แทนเหล่านั้นก็ต้องดาเนินงานไปเพื่อสนองเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่การเลือกตั้งจึงเป็นวิธี
หนึ่งท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเพื่อเลือกเอาตัวแทนของตนเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ี แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
การเลือกตั้งเพื่อให้สิทธิทางการเมืองนั้นก็ไม่สามารถท่ีมอบให้กับคนทุกคนในประเทศมีความเสมอภาค
กันได้ เช่น เยาวชน คนวิกลจริต ผู้ต้องโทษจาคุก คนต่างด้าว ภิกษุสามเณร นักพรตนักบวช เป็นต้น 
ฉะนั้นการท่ีรัฐจะให้ใครมีสิทธิทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกต้ังขนาดไหนเพียงไรก็จะต้องตราเป็นตัว
บท กฎหมายออกมาบังคับใช้ให้แน่นอน เช่น เกี่ยวกับสิทธิผู้ออกเสียงเลือกต้ังและคุณสมบัติของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น 

ความส าคัญของการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
ปัจจุบันจะขาดเสียซึ่งกระบวนการเลือกต้ังไม่ได้ เพราะถ้าการจัดการปกครองท่ีไม่มีการเลือกต้ังโดย
ประชาชนได้ใช้สิทธิทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัวแทนของตนเข้าไปท างานบริหาร
ประเทศแล้วก็จะถือว่าเป็นการปกครองแบบเผด็จการเท่านั้น ฉะนั้นการเลือกต้ังจึงเป็นขั้นตอนท่ี
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ส าคัญและจาเป็นกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยการเลือกต้ังเป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญท่ีสุดประการ
หนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการเลือกต้ังเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศในอันท่ีจะมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนปวงชนไปใช้อ านาจแทนตน 
การออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์  

โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยอันจะเห็นได้เด่นชัดจากบทบัญญัติข้อ 21 (1) แห่งปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(Universal Declaration of Human Rights) พอสรุปใจความส าคัญได้ว่า 
“เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาลหรือผู้ปกครองเจตจ านงดังกล่าวต้อง
แสดงออกโดยการเลือกต้ังสุจริตซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามก าหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียงของ
ชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากัน และการกระท าด้วยวิธีการลับด้วยวิธีการอื่นใดท่ีจะรับ 
ประกันให้การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็นไปได้โดยเสรีประชาชนมีความจาเป็นมีความต้องการและมี
ความเดือดร้อนอะไร ประชาชนจะได้มีโอกาสแสดงความจ านงเหล่านั้นผ่านผู้แทนราษฎร ในกรณีท่ีผู้ 
แทนราษฎรได้ประกาศนโยบายอุดมการณ์แห่งพรรคการเมืองของตนอย่างชัดแจ้ง ถ้าไม่มีการเลือกตั้ง
ประชาชนก็ต้องใช้วิธีการอื่นตามรัฐธรรมนูญ แต่ขบวนการเลือกตั้งจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะให้ผู้มีความ 
คิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จะได้แสดงออกเพื่อให้รัฐบาลหรือผู้บริหารได้รับทราบแล้วนาไป
พิจารณาดาเนินงานในเรื่องท่ีสามารถจะท าได้ 

หลักเกณฑ์ของการเลือกต้ังเป็นท่ีทราบกันแล้วว่า การเลือกต้ังเป็นกระบวนการท่ีจะให้
ประชาชนได้แสดงเจตจานงของตนผ่านพรรคการเมืองหรือผ่านผู้แทนราษฎร แต่การเลือกต้ังนั้น 
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้น จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังไว้
ดังนี้ คือ 

  1. หลักอิสระแห่งการเลือกต้ัง (Freedom of Election) อันหมายถึง การให้ความเป็น
อิสระต่อการออกเสียงเลือกต้ัง โดยมิได้ขู่บังคับให้การเลือกต้ังถูกบิดเบือนไปจากเจตจานงอันแท้จริง
ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

  2. หลักการเลือกต้ังตามก าหนดเวลา (Periodic Election) หมายความว่า การเลือกต้ังจะ 
ต้องมีก าหนดเวลาไว้แน่นอน เช่น ก าหนดให้มีการเลือกตั้งปกติทุก 4 ปี เป็นต้น 

  3. หลักการเลือกต้ังอย่างแท้จริง (Genuine Election) หมายถึง การเลือกตั้งได้เป็นไปโดย
บริสุทธิ์ รัฐบาลจะต้องถือเป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีจะป้องกันไม่ให้มีการคดโกงในการเลือกต้ังเกิดขึ้น โดย
การให้ราษฎรจัดการเลือกตั้งของตนเองให้มากท่ีสุดท้ังเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการเลือกตั้งได้ เมื่อ
เห็นว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง 

  4. หลักการออกเสียงท้ังชายหญิง (Universal Suffrage) หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีการ
ออกเสียงเลือกต้ังอย่างท่ัวถึง เว้นแต่กรณีท่ีมีข้อจากัดอันเป็นท่ีรับรองกันท่ัวไป เช่น ไม่ให้สิทธิเลือกตั้ง
แก่เด็ก บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตบกพร่อง เป็นต้น 
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  5. หลักการเลือกต้ังอย่างเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายความว่า บุคคลท่ีมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง มีสิทธิคนละหนึ่งเสียงและคะแนนเสียงทุกคะแนนมีน้าหนักเท่ากัน 

  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือว่า
เป็นกระบวนการท่ีส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถ้าขาดการเลือกตั้งแล้วก็จะไม่ถือ
ว่าการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการเลือกต้ังนั้นเป็น
กระบวนการท่ีจะสรรหาตัวแทนของประชาชนท้ังประเทศเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีในสภา เพื่อทาหน้าท่ี
สนองความต้องการหรือเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ 

  ส าหรับประเทศไทยเราหลังจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา 
เราได้มีการเลือกตั้งท่ัวไปแล้วถึง 23 ครั้ง นับแต่มีการเลือกต้ังครั้งแรกเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2476 ถึง 
23 ธันวาคม 2550 ท้ังนี้ ไม่นับการเลือกต้ังซ่อม การเลือกต้ังเพิ่มและการเลือกต้ังซ้ าโดยเฉพาะการ
เลือกต้ังซ่อมนั้นจะมีข้ึนเกือบทุกสมัยของรัฐบาลเนื่องจากสมาชิกตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติบ้าง แต่
ถึงอย่างไรการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนอยู่ 4 ประเภท คือ 

  1. การเลือกต้ังท่ัวไป คือ การเลือกต้ังผู้แทนราษฎรท่ัวประเทศในคราวเดียวกัน เช่น 22 
เมษายน 2522, 18 เมษายน 2526 และ 27 กรกฎาคม 2529 เป็นต้น 

  2. การเลือกตั้งเพิ่ม คือ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มอีกจานวนหนึ่ง สมมติว่า
รัฐบาลชุดแรกมีสมาชิกอยู่ 100 คน เกิดมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแทนท่ี อาจจะมาโดยปฏิวัติหรือ
รัฐประหารก็ตามเข้ามาบริหารประเทศยังให้สมาชิกจานวน 100 คนนั้นอยู่เหมือนเดิม และมีการ
จัดการเลือกต้ังเพิ่มมาอีก 50 คน เพื่อให้ได้สมาชิก 150 คน ดังนี้ ซึ่งเป็นการเลือกต้ังในบางเขตบาง
จังหวัดเท่านั้น เช่น ในการเลือกตั้งเพิ่มเติมเม่ือ 5 มิถุนายน 2492 

  3. การเลือกต้ังซ่อม คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบางคน เนื่องจากสมาชิก
ภาพของ ผู้แทนราษฎรส้ินสุดจะต้องเลือกตั้งซ่อมภายใน 90 วัน 

  4. การเลือกต้ังซ้ า คือ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบางเขตหรือบางคน
เนื่องจากการเลือกต้ังในคราวก่อนเป็นไปโดยมิชอบและศาลหรือองค์การ ซึ่งมีอ านาจวินิจฉัยว่าการ
เลือกต้ังเป็นไปโดยมิชอบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยท้ัง 4 ประเภทนี้ จะมีวิธีการ
หลักการอย่างไรขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกต้ังและรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ เพราะแต่
ละคราวการเลือกต้ังท่ัวไปอาจจะแตกต่างกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการ
เลือกต้ัง ผู้รับผิดชอบคือกระทรวงมหาดไทยจะต้องดาเนินไปตามนั้นโดยเคร่งครัดและอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม 

  วิธีการเลือกตั้งของไทย นับต้ังแต่ประเทศไทยเราได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ต้ังแต่ 15 พฤศจิกายน 2476 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันจะพบว่าประเทศไทยเราได้ใช้วิธีการเลือกต้ังท้ัง
แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งและแบบรวมเขตเลือกตั้งท้ังวิธีผู้สมัครอิสระ ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมือง แต่
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ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าการเลือกต้ังวิธีไหนท่ีมีความบกพร่องน้อยท่ีสุด และการเลือกต้ังวิธีใดเป็นวิธีที่ดี
ท่ีสุด เพราะแต่ละวิธีมีท้ังดีและไม่ดีอยู่ในตัวเมื่อการเลือกต้ังของไทยเคยใช้มาท้ังวิธีแบ่งเขตและรวม
เขตแล้ว เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบว่า การแบ่งเขตหรือการรวมเขตเลือกต้ังจะเป็นวิธีอานวย
ประโยชน์สูงสุดเท่าการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังมีวิธีการแต่ละอย่างและมีข้อดี
ข้อเสียแต่ละอย่างดังต่อไปนี้ 

  7.2.1 การเลือกต้ังโดยวิธีรวมเขต 

          วิธีการเลือกต้ังโดยการรวมเขต ได้แก่ การก าหนดให้จังหวัดหนึ่งๆ มีเขตการเลือกต้ัง
เพียงหนึ่งเขตเท่านั้นไม่ว่าจะจังหวัดนั้นจะมีผู้แทนได้กี่คน และก าหนดให้พลเมืองหนึ่งแสนห้าหมื่นคน 
มีผู้แทนได้ 1 คน เศษของครึ่งแสนห้าหมื่นคน เกินครึ่งให้มีผู้แทนได้อีก 1 คน เช่น ในจังหวัดใดมี
พลเมืองสามแสนเก้าหมื่นคน ก็จะมีผู้แทนได้ 3 คน เป็นต้น ส่วนรายละเอียดของวิธีการเลือกต้ังให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม 

        7.2.1.1 ข้อดีของการเลือกต้ังแบบรวมเขต 

         7.2.1.1.1. ท าให้ราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังได้เลือกผู้แทนท่ีตน
ศรัทธา เพราะสามารถเลือกใครก็ได้ซึ่งไม่เหมือนกับการแบ่งเขต ถ้าการแบ่งเขตเกิดผู้ท่ีตนศรัทธาไป
สมัครอีกเขตหนึ่งก็หมดโอกาสเลือก 

         7.2.1.1.2. ท าให้ได้ผู้แทนท่ีดี เพราะใครท่ีจะได้รับการเลือกตั้งมานั้นต้อง
เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นท่ีรู้จักกันท้ังจังหวัด คนท้ังจังหวัดเลือกมามิใช่คนในเขตใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เลือก ก็แสดงว่าเป็นคนดีท่ีได้รับเลือกมาจากคนท้ังจังหวัด 

         7.2.1.1.3. ท าให้เป็นการยากท่ีผู้ใดผู้หนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง
จะได้อ านาจเงินหรืออิทธิพลอื่นๆ เข้าซื้อเสียงหรือควบคุมเสียงได้ เพราะพื้นท่ีของการเลือกตั้งมีอาณา
เขตท่ัวทั้งจังหวัด 

                             7.2.1.1.4. ผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังจะเกิดความภูมิใจและเห็นคุณความดี
ของประชาชนท้ังจังหวัดท่ีเขาเลือกตัวเองเข้ามาในสภา จะทาให้ผู้แทนคนนั้นต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง 

7.2.2 ข้อเสียของการเลือกต้ังแบบรวมเขต 

         7.2.2.1. ท าให้คนดีเป็นท่ีรู้จักในหนึ่งหรือสองอ าเภอในจังหวัดนั้น จะไม่ได้รับการ
เลือกต้ัง ในกรณีท่ีจังหวัดนั้นมีถึงสิบอ าเภอแบ่งออกเป็นถึงสามเขต ฉะนั้นคนท่ีดีมีคุณธรรมซึ่งเป็นท่ี
ประจักษ์เพียงสองหรือหนึ่งอ าเภอนั้นจะไม่มีโอกาสได้รับเลือก 

           7.2.2.2. เป็นการเปิดโอกาสให้คนมีเงินมากเอาเปรียบผู้สมัครท่ีมีเงินน้อยในการหา
เสียง เพราะผู้มีเงินมากย่อมใช้เงินในการหาเสียงโดยวิธีการต่างๆ ได้ท่ัวถึงท้ังจังหวัดมากกว่าคนมีเงิน
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น้อย ฉะนั้นคนดีมีเงินน้อยเข้าหาเสียงไม่ท่ัวทุกเขต ทุกต าบล หมู่บ้านย่อมมีโอกาสน้อยท่ีจะได้รับการ
เลือกตั้ง 

          7.2.2.3.  ผู้แทนท่ีได้รับการเลือกต้ังจะเกิดความหนักใจในการดูแลความทุกข์ยากของ
ประชาชนท้ังจังหวัด แม้การเลือกตั้งแบ่งเขตผู้แทนบางคนก็ยังไม่ไปเยี่ยมเยียนดูแลความเดือดร้อนของ
ประชาชน ถ้ายิ่งเขตการเลือกต้ังเป็นท้ังจังหวัด ผู้แทนจะถือโอกาสไม่ไปเยี่ยมหรือดูแลความทุกข์ร้อนท่ีไหน
เลย ถ้ามีผู้ถามว่าไม่เห็นผู้แทนออกไปเยี่ยมเลยก็บอกว่า ผมไปต าบลโน้นบ้านโน้นเอามาเป็นข้ออ้างท้ังๆ ท่ี
ไม่ได้ไปไหนเลย 

         7.2.2.4. การเลือกตั้งแบบนี้จะท าให้ผู้แทนไม่มีความสัมพันธ์กับประชาชนเท่าท่ีควร เมื่อ
ประชาชนเกิดความทุกข์ยากลาบากผู้แทนอาจจะไม่มีโอกาสได้ทราบ เพราะเขตความรับผิดชอบของผู้แทน
กว้างขวาง 

      7.2.2.5. ท าให้ผู้เลือกตั้งต้องใช้จ่ายเงินมาก เพราะเขตการเลือกตั้งคือเขตจังหวัดหนึ่ง ไม่
ว่ารถในการหาเสียงแผ่นปลิว รูปถ่าย อุปกรณ์อื่นๆ ค่าใช้จ่ายกับหัวคะแนน ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้เงินเป็น
จานวนมากท้ังนั้น เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้เฉพาะเศรษฐีมีเงินเท่านั้นเล่นการเมือง 

7.2.3 การเลือกต้ังโดยวิธีแบ่งเขต 

        การเลือกต้ังโดยวิธีการแบ่งเขต ได้แก่ การเลือกต้ังในจังหวัดหนึ่ง ๆ นั้นจะแบ่งออก 
เป็นเขต ๆ ตามจ านวนราษฎรเป็นเกณฑ์ คือพลเมืองหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อผู้แทน 1 คน ถ้าจังหวัดใด
มีผู้แทนได้ 9 คน จังหวัดนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสามเขตเลือกต้ังคือเขตหนึ่งๆ จะมีผู้แทนได้ไม่เกิน 3 คน 
แต่ถ้าจังหวัดใดมีผู้แทนได้เพียง1-3 ก็ถือว่าจังหวัดนั้นเป็นหนึ่งเขตการเลือกตั้ง เช่น ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน 
เป็นต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังและบทบัญญัติแห่งรัฐ 
ธรรมนูญ 

       7.2.3.1 ข้อดีของการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต 

        สมพงศ์ เกษมสิน และจรูญ สุภาพ ได้กล่าวสรุปข้อดีของการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตไว้ดังนี้ 
            7.2.3.1.1. ผู้แทนสามารถดูแลทุกข์สุขของราษฎรในเขตเลือกตั้งได้ท่ัวถึง 
            7.2.3.1.2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนกับราษฎรก็กระชับแน่น เพราะ
ราษฎรผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งมีน้อย 

            7.2.3.1.3. เมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมีจานวนน้อย ก็เป็นการ
ง่ายแก่ผู้แทนท่ีจะหยั่งทราบเจตจานงของราษฎรในเขตเลือกตั้ง 
            7.2.3.1.4. เป็นวิธีการเลือกต้ังท่ีให้ความเสมอภาค เพราะไม่ว่าราษฎรจะอยู่
ในจังหวัดเล็กหรือจังหวัดใหญ่ราษฎรทุกคนก็มีคะแนนเสียงเพียงเสียงเดียวในการเลือกตั้ง 
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            7.2.3.1.5. การเลือกตั้งแบ่งเขตเป็นการให้โอกาสแก่ราษฎรฝ่ายข้างน้อย ใน
จังหวัดแต่ชุมนุมกันเป็นฝ่ายข้างมากอยู่ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง 

             7.2.3.1.6. การเลือกตั้งแบ่งเขต ย่อมทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและ
ในการโฆษณาเพื่อการเลือกตั้งน้อย จึงเหมาะสมกับหลักประชาธิปไตย 

        7.2.3.2 ข้อเสียของการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต 

              7.2.3.2.1. ท าให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครกระทาการทุจริตได้ง่าย เพราะ
เขตการเลือกต้ังมีจานวนประชากรไม่มาก อาจจะใช้เงินหรืออิทธิพลอื่น ๆ เข้าควบคุมเสียงในบาง
หน่วยการเลือกตั้งเท่านั้นก็สามารถได้เป็นผู้แทน 

       7.2.3.2.2. เขตพื้นท่ีในการหาเสียงน้อยประชาชนท่ีผู้แทนจะไปพบไม่มาก
จึงไม่ลาบากในการหาเสียง เมื่อได้เป็นผู้แทนมาก็จะรู้สึกว่า เป็นการได้มาโดยไม่ยากนัก จะทาให้
ผู้แทนคนนั้นไม่รู้คุณค่าของประชาชน 

        7.2.3.2.3. การแบ่งเขตการเลือกตั้ งก าหนดโดยฝ่ายบริหารซึ่ งกระทรวง 
มหาดไทยเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ถ้าบังเอิญผู้บริหารสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็อาจจะแบ่งเขตการ
เลือกต้ังเข้าข้างได้ คือ ถ้าเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองนี้มีผู้นิยมหรือมีคะแนนเสียงอยู่มาก ในเขต
ต าบลหรืออ าเภอใดก็จะแบ่งเขตให้กลุ่มพื้นท่ีของอ าเภอนั้นๆ ไว้ ด้วยวิธีการนี้ก็จะทาให้ผู้สมัครพรรค
อื่นเสียเปรียบไม่เกิดความยุติธรรมวิธีเลือกต้ังซึ่งถือเอาเขตจังหวัดเป็นเกณฑ์และเคยใช้มาแล้วทั้งวิธี
รวมเขตและวิธีแบ่งเขตนั้น ไม่อาจพิจารณาได้แน่ชัดลงไปว่า วิธีใดจะก่อให้เกิดผลทาให้คนสนใจมาใช้
สิทธิของตนเองมากกว่ากัน เพราะปรากฏว่าผลสับสนกันอยู่อย่างไรก็ดีพอสรุปได้ว่าวิธีการเลือกตั้งรวม
เขตหรือแบ่งเขตไม่มีผลต่อการท่ีประชาชนจะใช้สิทธิมากหรือน้อย แต่อาจมีผลต่อยุทธวิธีการของ
ผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมืองในแง่การรณรงค์หาเสียงจากเขตท่ีเคยสร้างความนิยมไว้แก่
ประชาชน และมีผลต่อทางราชการในแง่ท่ีถ้าจัดให้มีการแบ่งเขตแล้วการลงคะแนนของผู้เลือกต้ังการ
นับคะแนนของกรรมการตรวจคะแนนมีผลเร็วขึ้นกว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งรวมเขต 

7.2.4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
        ข้อจ ากัดเกี่ยวกับสิทธิในการเลือกต้ังของประชาชนโดยท่ัวไปจะมีข้อจากัดอยู่สองประ 

การคือ ข้อจากัดในทางประวัติศาสตร์และข้อจากัดท่ียังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจากัดทางประวัติศาสตร์
นั้นจะมีแปลกๆ เช่น ข้อจากัดท่ีว่าคนมั่งมีเศรษฐีเท่านั้นจึงจะมีสิทธิหรือคนท่ีได้รับการศึกษาความรู้ได้
เท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น เหตุผลก็คือไม่ต้องการให้คนท้ังสองประเภทดังกล่าวนั้นมีอา
นาจบริหารประเทศ ถ้าคนเหล่านั้นมีสิทธิเท่าเทียมกับชนช้ันมั่งมีหรือคนช้ันสูงแล้วจะเป็นผลทาให้การ
บริหารประเทศไม่สามารถจะดาเนินไปตามความปรารถนาของพวกตน ส่วนข้อจากัดในปัจจุบันบาง
ประเทศก าหนดเกี่ยวกับเรื่องเพศคือผู้หญิงไม่มีสิทธิเหมือนผู้ชายอย่างประเทศฝรั่งเศส ผู้หญิงพึ่งจะมี
สิทธิ เมื่อ ค.ศ. 1944 นี้เอง และนอกนั้นก็จ ากัดเกี่ยวกับอายุคือผู้มีอายุน้อยไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
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        ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งไว้ดังนี้ 

         7.2.4.1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งบิดาเป็นคนต่างด้าว
ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย 

         7.2.4.2. มีอายุไม่ต ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้งและ 

           7.2.4.3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง บุคคลผู้มีลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้ ใน
วันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งคือ 

            7.2.4.3.1. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

               7.2.4.3.2. หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 

     7.2.4.3.3. ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 

     7.2.4.3.4. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคาส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

     7.2.4.3.5. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคาพิพากษา 
      บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกต้ัง 
    1) สัญชาติไทยโดยการเกิด แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป็นคนต่างด้าว

ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย 

2) อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
    3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีส่งเสริมเข้าสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 95 
และมาตรา 104 วรรค 2พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่พรรคเดียว 

    4) คุณสมบัติอื่น หากมีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 

7.2.5 วิธีด าเนินการเลือกต้ัง 
         การด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง

ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดาเนินไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยให้เจ้าหน้าท่ีนาไป
ปฏิบัติพร้อมท้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กระบวนการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสามารถจัดเป็นกระบวนการได้ดังนี้ 
           7.2.5.1.การก าหนดเขตเลือกต้ังเมื่อได้มีการประกาศตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือก ต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ถ้าการเลือกต้ังนั้นเป็นการเลือกตั้งท่ัวไปให้กระทรวงมหาดไทย
ประ กาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ชักช้า ก าหนดเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและจานวนสมาชิกสภา
ผู้ แทนราษฎรท่ีจะทาการเลือกต้ังในแต่ละเขตเลือกต้ัง รวมท้ังท้องถิ่นท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง
ของแต่ละเขตเลือกตั้ง 
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         7.2.5.2. บัญชีรายช่ือผู้เลือกต้ัง เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแล้ว ให้นายอ าเภอจัดทาบัญชีเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกต้ังไว้ ณ ท่ีสาธารณะท่ีเห็นได้
ง่าย และท่ีเลือกตั้งบริเวณท่ีใกล้เคียงก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน 

         7.2.5.3. หน่วยเลือกต้ัง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดหน่วยเลือกต้ังท่ีจะพึงมีในจัง 
หวัดนั้นตามปกติให้ใช้เขตต าบลหนึ่งเป็นหน่วยเลือกต้ังหน่วยหนึ่ง ถ้าต าบลใดมีหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า
หนึ่งพันคน ให้ก าหนดหน่วยเลือกต้ังในต าบลนั้นเพิ่มข้ึน โดยถือเกณฑ์จานวนผู้เลือกต้ังหน่วยละหนึ่ง
พันคนเป็นประมาณ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลง 
คะแนนของผู้เลือกต้ัง จะก าหนดหน่วยเลือกต้ังโดยไม่ค านึงถึงจานวนผู้เลือกต้ังก็ได้ หรือไม่ก าหนด
หน่วยเลือกต้ังเพิ่มก็ได้ เฉพาะต าบลในเขตเทศบาลหรือในเขตท่ีมีชุมชนหนาแน่น ถ้า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นสมควรจะก าหนดหน่วยเลือกต้ังโดยให้มีผู้เลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังละสามพันคนเป็น
ประมาณก็ได้ เมื่อได้ก าหนดหน่วยเลือกต้ังขึ้นแล้วให้ประกาศหน่วยเลือกต้ัง ณ ศาลากลางจังหวัด 
ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีว่าการกิ่งอ าเภอ และสานักงานเทศบาล เฉพาะต าบลในเขตเทศบาลหรือในบริเวณท่ี
มีชุมชนหนาแน่นนั้น ให้จัดท าแผนท่ีสังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งประกอบไว้ด้วย 

         7.2.5.4. การลงคะแนนเลือกต้ัง การลงคะแนนเลือกต้ังให้ใช้วิธีลงเครื่องหมายลงใน
บัตรเลือกตั้งตามเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกระทรวง 
           7.2.5.5. การตรวจและการรวมคะแนนเมื่อปิดการลงคะแนนเลือกต้ังแล้วให้คณะ 
กรรมการตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผยจนเสร็จในรวดเดียวห้ามมิให้เล่ือนหรือประวิงการนับคะแนน
เมื่อการนับคะแนนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศผลการนับคะแนน ณ ท่ี
เลือกต้ังนั้น และรีบทารายงานของผลการนับคะแนนและปิดหีบบัตรเลือกต้ังเพื่อส่งไปยังนายอ าเภอ
โดยเร็วแบบประกาศผลของการนับคะแนนรายงานแสดงผลของการนับคะแนน วิธีนับคะแนน วิธีการ
ประกาศผลของการนับคะแนนและวิธีเก็บบัตรเลือกตั้งบรรจุหีบให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

7.3 กลุ่มผลประโยชน์ (Interest groups) 
      7.3.1. ความหมายของกลุ่มผลประโยชน์ 
       อัลมอนด์ และ เพาเวลล์ (Almond & Powell, 1966: 75) ได้นิยามกลุ่มผลประ โยชน์ไว้ว่า
หมายถึงกลุ่มคนท่ีเช่ือมโยงกันโดยมีความสนใจหรือห่วงใยในส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือมีผล ประโยชน์ร่วมกันและ
โดยมีความส านึกอยู่ไม่มากก็น้อยว่าเขามีความเช่ือมโยงดังกล่าวกันอยู่ 
      จุมพล หนิมพานิช (2542: 224) อธิบายว่า กลุ่มผลประโยชน์(Interest Group)หมาย ถึง
กลุ่มคนท่ีมีผลประโยชน์ทางการเมืองเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ถ้าสมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์
ดังกล่าวได้ก่อตั้งองค์การ (หรือกลุ่มท่ีมีการจัดระเบียบโครงสร้างอย่างดี) ขึ้นมาท่ีจะช่วยให้พวกเขาเอง
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ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาล ท้ังนี้เพื่อให้เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีพวกเขาได้ต้ังใจไว้
บรรลุผล 

        อานนท์ อาภาภิรม (2545: 97) อธิบายว่า กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มบุคคล สมาคม 
สหพันธ์ หรือสหบาล ท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองท่ีจะเป็นรัฐบาล หน้าท่ีส าคัญของกลุ่มผลประโยชน์ 
คือ พยายามรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนโดยเสนอความคิดเห็นของตนต่อรัฐบาล หรือใช้อ านาจ หรือใช้
อิทธิพลบีบบังคับรัฐบาลให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม 

           สุขุม นวลสกุล และวิศิฐ์ ทวีเศรษฐ์ (2542: 239) กล่าวว่า กลุ่มผลประโยชน์ คือ กลุ่มของ
บุคคลท่ีรวมกันเพราะมีอาชีพหรือมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน และมีความต้องการท่ีจะให้นโยบายของ
รัฐบาลสนองต่อความต้องการของกลุ่มคน การรวมกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์มีลักษณะคล้ายคลึงกับการ
รวมกันเป็นพรรคการเมือง ความแตกต่างของกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมืองอยู่ตรงท่ีพรรคการเมือง
ต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อก าหนดนโยบายเสียเอง ส่วนกลุ่มผลประโยชน์ไม่ต้องการเป็นรัฐบาลเอง แต่ต้องการให้
รัฐบาลมีนโยบายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม 

           สรุป กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสัมพันธ์กันโดยมีวัตถุประสงค์และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน มีทัศนคติไปในแนวทางเดียวกัน กลุ่มผลประโยชน์แตกต่างจากพรรคการเมือง เพราะ
ไม่ได้ต้องการเป็นรัฐบาลแต่ต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายสอดคล้องตรงกับความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ 
  7.3.2. ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ 
           อัลมอนด์ และเพาเวลล์ (Almond & Powell, 1966: 75-80) ได้แบ่งประเภทกลุ่ม
ผลประโยชน์ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
            7.3.2.1 กลุ่มผลประโยชน์ของบุคคลที่เคว้งคว้างไร้บรรทัดฐาน (Anomic Interest 

Groups) กลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้จะปะทุขึ้นอย่างค่อนข้างจะกะทันหันตามอารมณ์ เช่น การ
จลาจลการลอบสังหารตลอดจนการเดินขบวนประท้วงการเรียกร้องผลประโยชน์ในรูปลักษณะนี้มักจะ
เกิดขึ้นในสภาพท่ีไม่มีกลุ่มท่ีได้รับการจัดต้ังอยู่ในสังคมหรือว่าหากมีก็มีบางกลุ่มท่ีถูกปิดกั้นมิให้
แสดงออกซึ่งความต้องการ ดังนั้น ความไม่พึงพอใจท่ีถูกปิดอยู่กดดันไว้จะปะทุออกมาถ้ามีเหตุการณ์
เอื้ออ านวยหรือมีผู้ชักน าหรือปลุกระดมให้เกิดขึ้น การชักน านี้อาจกระท าโดยผู้ท่ีอยู่ในอ านาจทาง
การเมืองเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองก็ได้ แต่ข้อส าคัญไม่มีการจัดต้ังเป็นองค์กรแต่อย่างใด 

            7.3.2.2 กลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่ มีการจัดต้ัง (Non - Associational Interest 

Groups) หมายถึง กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มภูมิภาค กลุ่มสถานภาพ กลุ่มชนช้ัน กล่าวคือ 
เป็นกลุ่มคนท่ีอาจไม่ได้พบปะกันอย่างสม่ าเสมอแต่มีความรู้สึกร่วมกัน มีความเช่ือมโยงกันทางจิตใจ
ทางวัฒนธรรมอย่างรู้ใจกันพอสมควรการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มนี้จะเป็นครั้งคราวโดยผ่าน
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือผู้น า เช่น ผู้น าทางศาสนา ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าของท่ีดินหลายคนขอร้อง
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ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือรัฐมนตรีให้พิจารณาไม่ขึ้นภาษีท่ีดินโดยท่ีการขอร้องนี้เกิดขึ้นเมื่อเล่นกอล์ฟ
ด้วยกัน 

            7.3.2.3 กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นสถาบัน (Institutional Interest Groups) กลุ่ม
ผลประโยชน์ประเภทนี้จะเป็นองค์กรท่ีเป็นทางการ (Formal Organizations) เช่น พรรคการเมือง 
สถาบันนิติบัญญัติ กองทัพ ศาสนา หน่วยราชการและสถาบันอื่นๆ ซึ่งมีหน้าท่ีเฉพาะอย่างอื่นท่ีไม่ใช่
การเรียกร้องผลประโยชน์ กลุ่มเหล่านี้อาจเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มเอง หรือท าหน้าท่ีเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่มอื่นในสังคม นอกจากนั้นกลุ่มย่อยภายในสถาบันส าคัญ ๆ เหล่านี้ อาจท า
หน้าท่ีเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตนก็ได้ โดยอาศัยความยอมรับนับถือในสถาบันที่สังกัดอยู่
เป็นทรัพยากรในการท่ีจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง ตัวอย่างเช่น กลุ่มนักการธนาคารใน
พรรคอนุรักษ์นิยมพรรคหนึ่งอาจใช้อิทธิพลของพรรคในวันท่ีจะเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่วงการ
ธนาคารหรือกลุ่มผู้น ากองทัพบกท าการเรียกร้องผลประโยชน์ให้แก่ชาวนาผู้ยากไร้ เป็นต้น ในสังคม
ก าลังพัฒนา กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นสถาบัน เช่น สถาบันราชการ สถาบันทหารมีการจัดต้ังอย่าง
เหนียวแน่นและมีอ านาจมากในสังคม ในขณะท่ีกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นทางการ นอกจากสถาบัน
ดังกล่าวมีน้อยหรือไม่ก็ขาดประสิทธิภาพ 

             7.3.2.4 กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทางการ (Associational Interest Groups)

กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นทางการในท่ีนี้ หมายถึง มีการจัดต้ัง มีสมาชิกเป็นการแน่นอนไม่ได้หมายความถึงท่ี
เป็นทางราชการ ตัวอย่างกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นทางการ คือ สหภาพแรงงาน สมาคมนักธุรกิจ สมาคม
ชาติพันธุ์และกลุ่มประชาชนประจ าท้องถิ่นต่างๆ เหล่านี้  เป็นกลุ่มท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อเป็นปากเสียงแทน
ผลประโยชน์ของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ กลุ่มเหล่านี้มักจะมีระเบียบวิธีการท่ีจะเรียกร้อง
ผลประโยชน์และน าข้อเรียกร้องเสนอต่อระบบการเมือง ในสังคมท่ีพัฒนาแล้ว กลุ่มเหล่านี้จะได้เปรียบ
กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ จะได้รับการยอมรับว่าชอบธรรมและจะมีมากมายหลายกลุ่มครอบคลุมถึงกลุ่มชน
ต่างๆ ในสังคม 

             สรุป ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ มี 4 ประเภท 2 ประเภทแรกได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์
ของบุคคลท่ีเคว้งคว้างไร้บรรทัดฐานและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีไม่มีการจัดต้ัง 2 กลุ่มนี้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการ
จัดต้ัง  กลุ่มแรก เกิดขึ้นอย่างกะทันหันตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น กลุ่มหลังถึงแม้ไม่มีการจัดต้ังแต่มีความ
เป็นกลุ่มร่วมกันผ่านทางเครือญาติ เช้ือชาติ ภูมิภาค สถานภาพและชนช้ัน  2 ประเภทหลัง ได้แก่ กลุ่ม
ผลประโยชน์ท่ีเป็นสถาบันและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นสถาบัน ได้แก่ พรรคการเมือง สถาบันนิติบัญญัติ 
กองทัพ ศาสนา หน่วยราชการ กลุ่มนี้มีการจัดต้ังมีสมาชิกแน่นอน เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนักธุรกิจ 
สมาคมชาติพันธุ์ กลุ่มนี้ต้ังขึ้นมาเพื่อเป็นปากเสียงเรียกร้องผลประโยชน์ให้กลุ่มโดยเฉพาะ จะเห็นได้ว่า กลุ่ม
ผลประโยชน์ท้ัง 4 ประเภทนี้ล้วนมีผลต่อกระบวนการทางการเมือง 
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    7.3.3. บทบาทหน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์ 
               แสวง รัตนมงคลมาศ (2540: 784-785 อ้างถึงใน สยาม ด าปรีดา. 2547: 186) ได้
อธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มผลประโยชน์ว่ามีดังนี้ 
      7.3.3.1 บทบาทหน้าที่ในการป้อนนโยบาย (Policy Input) การป้อนนโยบาย
นี้ หมายถึง บทบาทในการพยายามใช้อิทธิพลของกลุ่มผลักดันให้ฝ่ายก าหนดนโยบายด าเนินการออกหรือ
ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคน ซึ่งฝ่ายท่ีก าหนดนโยบายเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่ 
ข้อเท็จจริงของแต่ละหรือระบอบการเมืองท่ีไม่เหมือนกัน โดยในบางแห่งอาจเป็นพรรคการเมืองบางแห่ง
ของรัฐบาล บางแห่งเป็นรัฐบาล และในบางแห่งคือ ระบบราชการ ส่วนยุทธวิธีในการผลักดัน อาจท าได้
หลายรูปแบบ นับต้ังแต่วิธีการป้อนข้อมูลข่าวสารของตนให้กับฝ่ายท่ีก าหนดนโยบายเข้าร่วมตกลงหรือ
ต่อรองให้มีการแบ่งผลประโยชน์และหยิบยื่นผลประโยชน์ท้ังในทางท่ีชอบธรรมและไม่ชอบธรรมให้กับฝ่าย
ก าหนดนโยบาย ท้ังนี้เพื่อโน้มน้าวให้นโยบายท่ีออกมานั้นเป็นไปตามทิศทางของกลุ่มตน ตลอดจนวิธีการ
เรียกร้องหรือเดินขบวนสนับสนุนหรือต่อต้าน ก็ถือว่าเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งของการผลักดันนโยบาย 

      7.3.3.2 บทบาทหน้าที่ในการประสานและขานรับนโยบาย(Policy Coordinator 

and Implementator) นอกจากการผลักดันนโยบายแล้ว การประสานและขานรับนโยบายท่ีกลุ่มตน
เห็นด้วย ยังถือเป็นหน้าท่ีหลักอีกด้านหนึ่งของกลุ่มผลประโยชน์ ท้ังนี้ เพื่อให้นโยบายท่ีออกมาสามารถ
บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติท่ีกว้างขวางขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มมี
เป้าหมายในการประสานและขานรับนโยบายมากกว่าท่ีจะผลักดันนโยบาย กลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ี
จัดต้ังโดยฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายท่ีกุมอ านาจรัฐ เพื่อคอยขานรับนโยบายของตนท่ีออกมาและเพื่อด าเนินการ
ต่อต้านกลุ่มต่อต้านเมื่อเกิดกรณีขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม การจัดต้ังกลุ่มเพื่อประสานและขานรับนโยบายของ
ผู้กุมอ านาจปกครองประเภทนี้ ท าให้เกิดกลุ่มท่ีไม่อิสระขึ้นและท าให้มีความขัดแย้งในสังคมสูง ซึ่ง
โดยท่ัวไปประเทศท่ีปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จะไม่ด าเนินการจัดต้ังกลุ่มในลักษณะนี้ 
เพราะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและเป็นการเพิ่มพูนความขัดแย้งและความ
รุนแรงให้กับกระบวนการพัฒนาการทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์มีความส าคัญในฐานะเป็นตัวกลางใน
การเช่ือมประสานสถาบันการเมืองต่างๆ ในสังคม บทบาทของการเช่ือมประสานนี้สามารถจ าแนกออกเป็น 
2 ประเภท คือ  

                  7.3.3.2.1 การเช่ือมประสานในแนวด่ิง (Vertical coordinator) หมายถึง 
การท าตัวเป็นตัวกลางในการส่งลูกขึ้นไป และรับลูกลงมา ซึ่งลูกท่ีส่งไปและหรือรับมานั้นก็คือ นโยบาย
นั่นเอง ส่วนผู้ท่ีกลุ่มน าลูกหรือนโยบายไปส่งนั้น ย่อมหมายถึง ประชาชนท่ีทางกลุ่มเป็นหรืออ้างเป็น
ตัวแทนส าหรับผู้รับลูกหรือนโยบายนั้นอาจเป็นพรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาลและหรือระบบราชการ
แล้วแต่กรณี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเป็นผู้เช่ือมประสานระหว่างประชานกับสถาบันทางการเมืองอื่น 
ๆ ในสังคม บทบาทของการเป็นตัวกลางในการเช่ือมประสานระหว่างสถาบันประชาชนกับสถาบันทาง
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การเมืองอันนี้นับว่าเป็นบทบาทท่ีจ าเป็นและส าคัญท่ีสุดส าหรับกลุ่มผลประโยชน์ ท้ังนี้ เพราะถ้า
ปราศจากเสียซึ่งกลุ่มผลประโยชน์แล้วโอกาสและความเป็นไปได้ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและ
ผลประโยชน์ของกลุ่มประชาชนต่างๆ ก็จะขาดกลไกท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านนี้ ขณะเดียวกัน
การผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆ ของสถาบันการเมืองท้ังหลาย หมายถึง ประชาชนก็จ าเป็นต้องมี
กลุ่มผลประโยชน์เป็นกลไกเช่ือมโยงให้ มิฉะนั้นแล้ว โอกาสการส่งผ่านนโยบายย่อมมีน้อยและบางครั้ง
ก็ไร้ประสิทธิภาพ 

                  7.3.3.2.2 การเช่ือมประสานในแนวนอน (Horizontal coordinator) 

หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์ในระดับกลุ่มผลประโยชน์ด้วยกัน โดยท่ัวไปกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มักจะ
ด าเนินการอย่างอิสระของตนเอง แต่ถ้ามีเหตุการณ์หรือความจ าเป็นบางอย่างก็อาจจะมีการเช่ือมประสาน
ติดต่อกันหรือด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับหลักแห่งผลประโยชน์ร่วมกันประการหนึ่ง
และหลักการมีศัตรูร่วมกันอีกประการหนึ่ง ตัวอย่างการเช่ือมประสานนั้นจะเห็นได้จากการร่วมมือของธุรกิจ
ต่างๆ ท่ีมักจะเกิดขึ้นเสมอตามสถานการณ์ หรือตัวอย่างการประสานงานระหว่างนิสิต นักศึกษา กับ
กรรมกรและชาวนาในการต่อต้านอ านาจเผด็จการ เป็นต้น 

                สรุป ในสังคมระบอบประชาธิปไตย กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทไม่น้อยไปกว่าพรรค
การเมือง โดยเฉพาะบทบาทในการป้อนนโยบาย เป็นการพยายามผลักดันนโยบายโดยใช้อิทธิพลของกลุ่ม
กดดันให้มีการก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตน 

 

7.4 ระบบราชการ 
       7.4.1 ความหมายของระบบราชการ 

       ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร (2548: 150) ได้อธิบายถึง ระบบราชการว่าประวัติของระบบราชการมี
ยาวนาน อาจสืบค้นไปได้ในสมัยอียิปต์โบราณท่ีมีฟาโรห์และข้าราชการซึ่งท างานรับใช้ฟาโรห์ ส่วนในเอเชียมี
ระบบราชการเก่าแก่ซึ่งสามารถสืบค้นได้ในสมัยจีนโบราณ  ซึ่งในสมัยจีนโบราณนั้นมีหลักฐาน คือ มีการสอบ
เข้าท างานราชการตามระบบคุณธรรม หรือเรียกว่า การสอบจอหงวน ซึ่งในประเทศจีนยึดถือเป็นแบบอย่าง
ยืนยาวมากว่า 2,500 ปี  แล้ว  ระบบราชการในสมัยปัจจุบันเป็นระบบราชการสมั ยใหม่  (Modern 

Bureaucracy) ถือก าเนิดในยุโรปเมื่อศตวรรษท่ี 17  คือ เป็นเครื่องมือของกษัตริย์ในการรวมอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลางและต่อต้านอ านาจจากขุนนาง เพราะในอดีตขุนนางสามารถเก็บภาษีจากราษฎร และส่งบางส่วน
ให้แก่กษัตริย์เท่านั้น  กษัตริย์จะไม่มีทางรู้ว่าขุนนางคนหนึ่งมีความร่ ารวยแค่ไหน หรือซ่องสุมผู้คนและอาวุธ
ไว้มากเพียงใด แต่ระบบราชการถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของกษัตริย์ท่ีจะสร้างความจงรักภักดีให้กับพระองค์ 
เพราะข้าราชการเป็นตัวแทนของกษัตริย์ เป็นบุคคลท่ีท างานให้กษัตริย์ จงรักภักดีต่อกษัตริย์ ไม่เหมือนขุน
นางท่ีคอยจะจ้องชิงอ านาจจากกษัตริย์ 
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         ระบบราชการสมัยใหม่นี้มีลักษณะส าคัญ คือ ข้าราชการซึ่งเป็นคนท่ีจะได้รับเงินเดือน การ
ได้รับเงินเดือนถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบอ านาจท่ีเกิดขึ้นในสมัยนั้นเพราะ
ข้าราชการจะเป็นคนเก็บภาษีส่งไปให้กษัตริย์หรือส่วนกลาง แล้วกษัตริย์หรือส่วนกลางจะเป็นผู้จัดสรรว่า
แต่ละท้องถิ่นจะได้รับงบประมาณเป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งถือว่าเป็นการตัดอ านาจของขุนนางท้องถิ่นเดิม 
เพราะขุนนางท้องถิ่นจะเก็บภาษีตามอ าเภอใจไม่ได้แล้ว ซึ่งเป็นการเสริมอ านาจของส่วนกลางมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า ข้าราชการเป็นสัญลักษณ์ของระบบท่ีเป็นองค์การการบริหารงานขนาดใหญ่ 
ข้าราชการเป็นองค์การท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารงานท่ีสลับซับซ้อนและต้องการความเช่ียวชาญในการ
บริหารงานเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังต้องการหน่วยงานท่ีคอยประสานความเช่ียวชาญเฉพาะด้านนี้เข้า
ด้วยกันอีกด้วย 

         กลุ่มราชการหรือระบบราชการ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองของรัฐบาล ตามรูปศัพท์
แล้วค าว่า ระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากค าศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสว่า Bureau แปลว่า โต๊ะเขียน
หนังสือส่วน Kratic คือ การปกครอง มีผู้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ข้าราชการไว้มากมาย ซึ่งจะต้องประ 
กอบไปด้วย 

   7.4.1.1 เป็นงานสาธารณะที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยอ านาจตามตัวบทกฎหมาย (Legal 

Authority) เพื่อท่ีจะท างานบรรลุจุดมุ่งหมายของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้การท างานของข้าราชการในแบบ
ด้ังเดิมจึงเป็นการท างานตามใบส่ังมากกว่าจะเป็นการท างานในลักษณะท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

   7.4.1.2 เป็นองค์การที่ มีการจัดอ านาจหน้าที่หรือล าดับขั้นการบังคับบัญชาที่
สลับซับซ้อน มีการแบ่งงานกันท าตามความต้องการเฉพาะด้านท่ีมีความซับซ้อนตามความช านาญเฉพาะ
ด้าน มีกฎระเบียบข้อบังคับ การจัดการระบบการเก็บเอกสารและการมีบุคลากรท่ีมีทักษะและบทบาท
เฉพาะด้าน 

   7.4.1.3 มีพฤติกรรมที่ มีเหตุผลและมีลักษณะสากลนิยม และต้องมีการใช้ระบบ
คุณธรรม คือ การวัดประสิทธิภาพและความสามารถด้วยความยุติธรรม โดยไม่ใช่ชาติตระกูล ระบบอุปถัมภ์
หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีดุลพินิจรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น
ภายหลัง 
   7.4.1.4 ต้องเป็นการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีหนทางท่ีเอื้ออ านวย
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นความประหยัด ความรวดเร็ว ในปัจจุบันได้มีการประ 
ยุกต์น าวิถีการปฏิบัติงานของเอกชนมาใช้ในวงการราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

      สรุป ระบบราชการมีประวัติความเป็นมาต้ังแต่โบราณ ระบบราชการเป็นระบบท่ีสร้าง
อ านาจให้กับกษัตริย์แทนท่ีอ านาจท่ีเคยเป็นของขุนนาง ปัจจุบันระบบราชการเป็นกลไกส าคัญในการ
ปกครองของรัฐบาล ระบบราชการมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นงานสาธารณะท่ีปฏิบัติงานโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมาย เป็นองค์การท่ีมีการจัดอ านาจหน้าท่ีหรือล าดับข้ันการบังคับบัญชาท่ีสลับซับซ้อน 
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มีการแบ่งงาน การท าตามความสามารถเฉพาะด้าน มีพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล มีการใช้ระบบคุณธรรม
และเป็นการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  7.4.2 หลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจ า   

          ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิต (2548: 151) ได้อธิบายถึงนักการเมืองกับข้าราชการประจ าไว้ว่า 
โดยแท้จริงแล้ว การเมืองกับข้าราชการประจ าควรจะแยกออกจากกันเพราะการเมืองและนักการเมืองมัก
พัวพันกับส่ิงท่ีเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ ในขณะท่ีข้าราชการประจ านั้นมีภารกิจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มผลประโยชน์ของตัวเอง ถึงแม้ว่าข้าราชการจะเป็น
บุคคลธรรมดาคนหนึ่งท่ีอาจจะมีผลประโยชน์ และต้องการแสดงความคิดเห็นของเขาในทางการเมืองเพื่อ
ผลประโยชน์ของเขาตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ข้าราชการจะต้องไม่จ าอ านาจหน้าท่ีของ
ตัวเองเข้าไปพัวพันกับการเมือง กล่าวคือ ข้าราชการสามารถมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้ในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่ง ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะท่ีเป็นข้าราชการ ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีและบทบาทท่ี
สามารถให้คุณให้โทษแก่ประชาชนธรรมดาได้ ด้วยเหตุนี้ข้าราชการจึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างยุติธรรม ไม่
พึ่งพิงกับพรรคการเมือง ไม่สนใจต่ออ านาจทางการเมือง แต่ส่ิงท่ีเราเห็นคือ การท่ีระบบราชการอิงแอบกับ
อ านาจทางการเมือง ท าให้ข้าราชการมีอ านาจมากขึ้นในขณะเดียวกันนักการเมืองก็มีอ านาจมากขึ้นด้วย 

           ด าริห์ บูรณะนนท์ (2548: 186) ได้อธิบายหลักการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างฝ่ายการเมือง
กับฝ่ายข้าราชการประจ าว่า คือ การห้ามไม่ใหข้าราชการประจ าด ารงต าแหน่งทางการเมือง และห้ามฝ่าย
การเมืองไม่ให้เข้าไปก้าวก่ายในข้าราชการประจ า 
           ประยูร  กาญจนดุล (2538: 241-246) ได้อธิบายถึงหลักการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่าง
ข้าราชการประจ ากับข้าราชการการเมือง ไว้ดังนี้ 
          7.4.2.1 การแยกข้าราชการประจ าออกจากข้าราชการการเมือง การแบ่งลักษณะ
ดังกล่าวก็เพื่อความมั่นคงแก่ต าแหน่งข้าราชการประจ าเพราะข้าราชการประจ ามีหน้าท่ีปฏิบัติการ
ติดต่อกันไปทุกสมัยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงพรรคการเมืองท่ีเข้ามาเป็นรัฐบาลสักกี่ครั้งก็ตามหาก
ยอมให้ข้าราชการประจ าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองและเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ก็ย่อมน ามาสู่
ความไม่เป็นกลางและท าให้เกิดความไม่ชอบธรรมในการปกครองบริหารประเทศของรัฐบาลเนื่องจาก
ข้าราชการประจ าย่อมจะต้องสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกอย่างแน่นอน และเมื่อพรรค
การเมืองนั้นได้เป็นรัฐบาลข้าราชการผู้นั้นก็ย่อมพยายามท่ีจะให้พรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกเป็น
รัฐบาลอยู่ต่อไปเพราะถ้าพรรคการเมืองนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลตนก็อาจต้องออกจากต าแหน่งข้าราชการ
ไปด้วยเนื่องจากพรรคการเมืองท่ีเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ย่อมจะไม่มีความไว้วางใจในตัวข้าราชการ
ประจ าท่ีเป็นสมาชกพรรคการเมืองอื่น 

          ประเทศท่ีใช้หลักดังกล่าวย่อมจะก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ห้ามมิให้ข้าราชการประจ า
เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ ซึ่งถือว่าเป็นต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งการแยกข้าราชการ
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ประจ าออกจากฝ่ายการเมืองนี้ก็ควรท่ีจะให้หลักประกันความมั่นคงแก่ผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ
ประจ าควบคู่กันไป เพื่อท่ีจะให้ข้าราชการประจ าซึ่งมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงักไปเพราะการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม 

           7.4.2.2 การแยกข้าราชการการเมืองออกจากข้าราชการประจ า การห้ามฝ่ายการเมืองมิ
ให้เข้าไปก้าวก่ายในราชการประจ า เนื่องจากนักการเมือง (รัฐมนตรี) ซึ่งมาจากการเลือกต้ังนั้นตามธรรมดา
ย่อมไม่มีความรู้ความช านาญในการบริหารราชการประจ า อีกท้ังก็ยังอยู่ในระยะต าแหน่งในเวลาอันส้ัน ไม่
ต่อเนื่องเหมือนข้าราชการประจ า ดังนั้น ถ้าให้นักการเมืองเข้าไปก้าวก่ายงานของข้าราชการประจ าก็ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมได้ นักการเมืองหรือรัฐมนตรีจึงควรจ ากัดหน้าท่ีของตนอยู่แต่เพียงงาน
นโยบาย โดยเป็นผู้ก าหนดนโยบายและคอยควบคุมให้ข้าราชการประจ าปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลเท่านั้น โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในรายละเอียดของข้าราชการประจ า 
          อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจ านั้น เป็นแต่เพียงการ
แยกหน้าท่ีและแบ่งงานกันเท่านั้น ไม่หมายรวมถึงว่าท้ังสองฝ่ายจะต้องไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเลย 
การบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจ าด้วย 
กล่าวคือ ในส่วนของฝ่ายการเมืองรัฐมนตรีจะต้องอาศัยความรู้และความช านาญของข้าราชการประจ า 
โดยน าไปใช้ให้ถูกต้องตรงกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อท่ีจะด าเนินการให้ส าเร็จผลตามนโยบายในส่วนของ
ข้าราชการประจ าก็มีหน้าท่ีต้องให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับงานในกระทรวงเพื่อให้รัฐมนตรีสามารถวินิจฉัยส่ังการได้อย่างถูกต้อง และต้องช่วยป้องกันมิให้
รัฐมนตรีท างานผิดพลาด งานใดท่ีรัฐมนตรีได้วินิจฉัยส่ังการแล้ว ก็เป็นหน้าท่ีของข้าราชการประจ าท่ีจะ
ด าเนินการต่อไปให้เป็นผลส าเร็จโดยไม่ชักช้า 
           สรุป ระบบราชการในกระบวนการทางการเมือง มีบทบาทส าคัญในการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้บังเกิดผลส าเร็จ ระบบราชการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีขั้นตอนการบังคับบัญชาสลับซับซ้อน มี
การปฏิบัติงานสาธารณะโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายในกระบวนการทางการเมือง ระบบราชการและ
ข้าราชการจะต้องถือหลักการแบ่งแยกหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการ
ประจ า คือ ห้ามมิให้ข้าราชการประจ าด ารงต าแหน่งทางการเมือง และห้ามฝ่ายการเมืองมิให้เข้าไปก้าว
ก่ายแทรกแซงงานของข้าราชการประจ า การวางตัวเป็นกลางของระบบราชการและข้าราชการเป็น
ส่ิงจ าเป็นในกระบวนการทางการเมืองท่ีจะขับเคล่ือนระบบการเมืองโดยต่างฝ่ายต่างปฏิบัติตามหน้าท่ีไม่
แทรกแซงซึ่งกันและกันจะน ามาซึ่งความเป็นธรรมในสังคมระบอบประชาธิปไตย 
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7.5 สื่อมวลชน (Mass Media)  
       7.5.1 ความหมายของสื่อมวลชน 

     โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 122-123) ได้อธิบายไว้ว่า ส่ือมวลชน คือ ผู้ท่ีเสนอข่าวคราวและ
ความคิดต่อประชาชน ซึ่งมีหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มาจนกระท่ังเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ทใน
ยุคปัจจุบัน ส่ือมวลชนมีความส าคัญในกระบวนการทางการเมืองอย่างมากซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
ถึงแม้ว่าจะมิได้มีส่วนในการใช้อ านาจอธิปไตยโดยตรงก็ตามทีแต่ส่ือมวลชนนี้เป็นผู้เสนอข่าวสารและ
ความรู้ต่อประชาชนอันเป็นการกระตุ้นความสนใจทางการเมือง น าเอาความจริงมาเสนอให้แก่ประชาชนผู้
เป็นเจ้าของประเทศได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในประเทศท่ีมีการปกครองแบบเผด็จการ รัฐบาลจะเข้า
ควบคุมส่ือมวลชนอย่างเคร่งครัด หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นของรัฐบาล การรายงานข่าวสารหรือ
วิพากษ์วิจารณ์การเมืองนั้นต้องเป็นไปตามท่ีรัฐบาลก าหนดเท่านั้น 

      ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548: 146) อธิบายถึงส่ือมวลชนว่าส่ือมวลชนได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ต่างมีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงและเปล่ียนแปลงความคิดของประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย 
ส่ือมวลชนเป็นส่ิงส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการเข้าถึงส่ือมวลชนเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่งกว่า เพราะ
หากประชาชนไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกและโดยการเข้าถึงส่ือมวลชนแล้ว ประชาธิปไตยก็เป็นไปได้
ยากยิ่ง บทบาทท่ีส าคัญของส่ือมวลชนมีสองทาง ทางแรกคือ สะท้อนความเห็นของมวลชน และทางท่ีสอง
คือ เป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาล 

       7.5.2 บทบาทของสื่อมวลชนในทางการเมือง 
        ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548: 147) ได้อธิบายถึงบทบาทของส่ือมวลชนในทางการเมือง
ไว้ 7 ประการดังนี้ 
        7.5.2.1 เผยแพร่ข้อมูลตามหลักความจริง ทัศนคติและความคิดเห็น หนังสือพิมพ์ท่ีดี
จะรายงานสภาพการณ์ทางการเมืองตรงตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังอาจจะเพิ่มความ
คิดเห็น ซึ่งอาจจะมาจากบรรณาธิการผู้อยู่ในวงการการเมืองมายาวนาน เช่น คุณสนธิ ล้ิมทองกุล 
เปลว สีเงิน หรืออาจจะเป็นนักคิด นักเขียน ผู้มีประสบการณ์ เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อาจารย์นิธิ 
เอียวศรีวงศ์ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับประชาชนโดยท่ัวไปได้ทราบความ
จริงและความเห็นท่ีเกิดขึ้นในการเมือง 
        7.5.2.2 เปิดโปงเร่ืองราวความจริงที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ส่ือมวลชนอาจจะ
เสนอความจริงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ และอาจจะไปขุดคุ้ยเรื่องราวอันเป็นปริศนาของสังคม 

        7.5.2.3 ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ส่ือมวลชนอาจจะช่วยตรวจสอบการท างาน
ของรัฐบาลแทนประชาชนและน าผลการท างานของรัฐบาลมาบอกกับประชาชนได้ แต่การตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาลโดยส่ือนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติด้วย 
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        7.5.2.4 สร้างอุดมการณ์ค่านิยม ส่ือมวลชนผลิตส่ือเป็นจ านวนมากสู่มวลชน
ของประเทศ ดังนั้น ข่าวหรือความคิดเห็นท่ีออกไปจากส่ือมวลชนจึงสามารถท าให้คนจ านวนมากใน
ประเทศเช่ือถือและยึดมั่นเป็นอุดมการณ์ได้ 

       7.5.2.5 เป็นตัวกลางในการร้องเรียนความผิดพลาดต่างๆ  ส่ือมวลชนเป็น
ตัวกลางในการส่งต่อข้อบกพร่องและความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ข้าราชการและอาจจะรวมไปถึง
เอกชนผู้เอารัดเอาเปรียบประชาชน 

       7.5.2.6 ส่งต่อความคิดเห็นไปยังรัฐบาล เมื่อส่ือมวลชนได้ความคิดเห็นท่ีเป็น
เจตนารมณ์ร่วมของประชาชนแล้ว ส่ือมวลชนจะเป็นตัวกลางท่ีดีในการส่งความคิดเห็นเข้าสู่รัฐบาล 
แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีส่ือมวลชนท่ีไม่มีจรรยาบรรณ ส่งความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกับหลักความจริง หรือ
ส่งความคิดเห็นท่ีอาจจะเอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม จึงเป็นหน้าท่ีของประชาชนอีกด้วยท่ีจะช่วยกัน
ตรวจสอบส่ือ 

        7.5.2.7 ช่วยประชาสัมพันธ์การท างานของรัฐบาล ส่ือมวลชนสามารถช่วย
ประชาสัมพันธ์การท างานของรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท างานของรัฐบาล เพราะ
ประชาชนจะได้รับทราบจากส่ือว่ารัฐบาลท าอะไรบ้างและส่ือมวลชนก็จะได้สะท้อนความเห็นของ
ประชาชนนั้นสู่รัฐบาลอีกต่อหนึ่ง 
  7.5.3. สื่อมวลชนกับการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 

          เสถียร เชยประทับ (2540: 204) ได้อธิบายถึง บทบาทของส่ือมวลชนกับการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองว่า การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นส่ิงจ าเป็นในประเทศท่ีมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังในประเทศท่ีก าลังอยู่ในระยะหัวเล้ียวหัวต่อของการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
ด้วย  การไม่ค่อยเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นดัชนีท่ีช้ีให้เห็นถึงความด้อยพัฒนาทาง
การเมือง ส่ือมวลชนในระบบประชาธิปไตยมีบทบาทท่ีส าคัญสองประการ คือ ให้ข่าวสารและกระตุ้นให้เกิด
การเข้ามีส่วนร่วมเป็นท่ีเช่ือกันว่าการพัฒนาในทุกด้านจะบังเกิดผล เมื่อประชาชนจ านวนมากในสังคมเข้า
มาเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา เมื่อประชาชนพัฒนาตนเองมากกว่าท่ีจะได้รับการพัฒนาอย่างเฉื่อยชา 
  7.5.4. สื่อมวลชนกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
             เสถียร เชยประทับ (2540: 208) ได้อธิบายถึงบทบาทของส่ือมวลชนกับการกล่อมเกลาทาง
การเมืองว่า บุคคลเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติ บรรทัดฐานและค่านิยมของระบบการเมืองจากแหล่งต่างๆ ท่ีตน
มีโอกาสได้เกี่ยวข้องท้ังโดยตรงและโดยอ้อม เช่น กลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็นกลุ่มปฐมภูมิหรือกลุ่มทุติยภูมิ และ
ส่ือมวลชน ในปัจจุบันส่ือมวลชนท าหน้าท่ีถ่ายทอดข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมืองมากมาย
หลากหลายจากรัฐบาลไปยังประชาชน จากกลุ่มถึงกลุ่ม จากกลุ่มถึงปัจเจกบุคคล และจากประชาชนไปยัง
รัฐบาลหรือผู้ปกครอง ข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมืองเหล่านี้ มีผลกระทบต่อความรู้ ทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ตลอดจนสามารถเก็บและเรียกใช้ข้อมูล
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ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค่อยๆ ลดความส าคัญของสถาบันด้ังเดิมในสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ศาสนาท าให้ส่ือมวลชนมีบทบาทต่อความรู้ ความคิดเห็น พฤติกรรมหรืออีกนัยหนึ่ง การกล่อมเกลา
ทางการเมืองของประชาชนมากขึ้น ถ้าไม่มีระบบการส่ือสารมวลชนท่ีดีพอ รัฐสมัยใหม่ท่ีต้องมีเป้าหมายหรือ
อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน ต้องมีการประสานงานท้ังภายในและระหว่างองค์กร และต้องให้ประชาชน
เข้ามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในระบบการเมืองก็คงเกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้าเกิดขึ้นได้ก็คงไม่สามารถพัฒนาไปได้
มากนัก 

           สรุป ส่ือมวลชน คือ ผู้เสนอข่าวและความคิดเห็นต่อประชาชน ส่ือมวลชนได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น การปกครองแบบประชาธิปไตย เสรีภาพ
ของประชาชนในการเข้าถึงส่ือมวลชนเป็นส่ิงส าคัญ ประเทศท่ีมีการปกครองแบบเผด็จการรัฐบาลจะเข้ามา
ควบคุมส่ือมวลชนอย่างเคร่งครัด การรายงานข่าวสารต้องเป็นไปตามท่ีรัฐบาลก าหนดเท่านั้น ส่ือมวลชนมี
บทบาทต่อกระบวนการทางการเมืองหลายประการท่ีส าคัญ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เปิดโปงเรื่องราว
ความเป็นจริงต่อสังคม ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล สร้างอุดมการณ์ให้แก่สังคม เป็นส่ือกลางในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนและส่งความคิดเห็นไปยังรัฐบาลท้ังยังช่วยประชาสัมพันธ์การท างาน
ของรัฐบาล นอกจากนี้ส่ือมวลชนยังมีบทบาทส าคัญต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองกับการกล่อม
เกลาทางการเมือง เพราะการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตยของ
สังคมนั้น ๆ ส่วนบทบาทในการกล่อมเกลาทางการเมืองนั้น บุคคลสามารถเรียนรู้ทัศนคติ บรรทัดฐาน
และค่านิยมของระบบการเมืองผ่านและส่ือมวลชนได้โดยตรง ส่ือมวลชน จึงมีบทบาทในการกล่อม
เกลาสังคมได้ยิ่งกว่าสถาบันดั้งเดิมในสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
 

7.6  บทสรุป 

  กระบวนการทางการเมือง หมายถึง วิธีการใช้อ านาจอธิปไตย หรือ เรื่องของการใช้อ านาจทาง
การเมือง เนื่องจากอ านาจอธิปไตยประกอบด้วยอ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ 
นอกเหนือจากสถาบันหลักของอ านาจอธิปไตยท้ังสามสถาบันแล้ว ยังประกอบไปด้วยองค์กรอื่น ๆ ท่ีมี
บทบาทต่อกระบวนการทางการเมือง องค์กรเหล่านั้นได้แก่ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ระบบราชการ
และส่ือมวลชน องค์กรเหล่านี้ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะด้านของตนเอง ท้ังยังต้องประสานงานซึ่งกันและ
กันเพื่อขับเคล่ือนกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

  พรรคการเมือง หมายถึง คณะบุคคลท่ีมารวมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาอ านาจทางการเมือง
เหนือพรรคการเมืองอื่นหรือนัยหนึ่ง คือ มุ่งหวังท่ีจะเป็นรัฐบาลนั่นเอง ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พรรคการเมืองมีหน้าท่ีดังนี้ หน้าท่ีในการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน หน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้แทนราษฎรหน้าท่ีในการประสานประโยชน์ของกลุ่ม
อิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ ต่างๆ หน้าท่ีในฐานะฝ่ายค้าน หน้าท่ีในการเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม
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ผลประโยชน์และสมาชิกพรรคการเมือง และหน้าท่ีในการสร้างผู้น าทางการเมือง พรรคการเมืองในโลกนี้แบ่ง
ออกได้ 3 ระบบ คือ ระบบพรรคเดียว ระบบสองพรรค และระบบหลายพรรค ระบบพรรคเดียวเป็นการ
ปกครองระบอบเผด็จการหรือประเทศท่ีใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์หลักระบบสองพรรคเป็น
ระบบท่ีถือว่าก้าวหน้าเป็นของประเทศอังกฤษกับประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบหลายพรรค เป็นของประเทศ
ไทยประเทศในยุโรปตะวันตกและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบพรรคเดียว ระบบสอง
พรรคหรือระบบหลายพรรคพรรคการเมืองล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือแสวงหาอ านาจทางการเมือง
นั่นเอง 
 การเลือกต้ัง ถือเป็นกระบวนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือว่า การเลือกต้ังเป็น
ขั้นตอนส าคัญประการหนึ่ง เพราะในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าอ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศเป็นของประชาชนทุกคนในประเทศ แต่รัฐไม่สามารถจะให้คนทุกคนเข้ามาบริหารประเทศ
โดยตรงได้ รัฐจึงได้ใช้วิธีการเลือกผู้แทนราษฎรเข้ามาในสภาเพื่อทาหน้าท่ีแทนประชาชนท้ังประเทศและ
ผู้แทนเหล่านั้นก็ต้องดาเนินงานไปเพื่อสนองเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ การเลือกต้ังจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ี
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเพื่อเลือก 

กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสัมพันธ์กันโดยมีวัตถุประสงค์และผลประโยชน์
ร่วมกัน รวมถึงมีทัศนคติไปในแนวทางเดียวกัน กลุ่มผลประโยชน์ไม่ได้มุ่งหวังเป็นรัฐบาลเหมือนพรรค
การเมืองแต่ต้องการให้รฐับาลก าหนดนโยบายสอดคล้องกับความต้องการข้อเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ 
กลุ่มผลประโยชน์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ กลุ่มผลประโยชน์ของบุคคลท่ีเคว้งคว้างไร้บรรทัดฐาน กลุ่ม
ผลประโยชน์ท่ีไม่มีการจัดต้ัง กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นสถาบันและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นทางการ 2 ประเภท
แรกเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน โดยประเภทแรกเกิดภายใต้ความกดดันของสถานการณ์ 
เช่น การจราจร ประเภทท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีไม่มีการจัดต้ังแต่ยังมีสายใยยึดเหนี่ยวแสดงถึงความพร้อมท่ีจะ
เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มภูมิภาค กลุ่มผลประโยชน์ 2 ประเภทหลัง เป็นกลุ่ม
ท่ีมีสถานภาพเป็นทางการและมีการจัดต้ัง กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นสถาบันจะเป็นองค์กรท่ีเป็นทางการ เช่น 
พรรคการเมือง สถาบันนิติบัญญัติ กองทัพ ศาสนา หน่วยราชการ และสถาบันอื่น ๆ ท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะอย่าง 
กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นทางการไม่ได้หมายถึง เป็นทางราชการ แต่หมายถึง กลุ่มท่ีมีการจัดต้ัง มีสมาชิก
แน่นอน กลุ่มผลประโยชน์ท้ัง 4 ประเภทนี้มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ การเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม
ตน ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว การเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีความเป็นทางการและเป็นสถาบันจะ
ได้รับการยอมรับถึงความชอบธรรม กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย โดย
ผลักดันนโยบายท่ีกลุ่มตนเสนอและหน้าท่ีในการประสานและขานรับนโยบาย 

  ระบบราชการ หมายถึง องค์กรท่ีมีการจัดอ านาจหน้าท่ีหรือล าดับข้ันการบังคับบัญชาท่ีสลับ 
ซับซ้อน มีการแบ่งงานกันท าเฉพาะด้าน เป็นการปฏิบัติงานสาธารณะโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
หลักการส าคัญของระบบราชการหรือฝ่ายข้าราชการประจ าในกระบวนการทางการเมือง คือ หลักการ
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แบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจ า ไม่ให้ข้าราชการประจ าด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและห้ามฝ่ายการเมืองมิให้เข้าไปแทรกแซง ก้าวก่ายในราชการประจ า 
  ส่ือมวลชน หมายถึง ผู้เสนอข่าวและความคิดเห็นต่อประชาชน ผ่านช่องทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเตอร์เน็ต ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการทางการเมือง โดยผลักดัน
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้ข่าวสารข้อเท็จจริงแก่ประชาชน ตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาล ส่ือมวลชนยังมีบทบาทในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองแก่ประชาชนและสามารถกล่อมเกลาทาง
การเมืองแก่สังคมได้ ส่ือมวลชนจึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นกลาง มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณในการเป็น
ส่ือมวลชนท่ีส าคัญ คือ ส่ือมวลชนต้องเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของอ านาจอิทธิพลใด ๆ  

  สรุป ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การใช้อ านาจทางการเมือง มีได้หลายรูปแบบมี
สถาบันองค์การ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ซึ่งถ้าแต่ละองค์กรยึดถือหน้าท่ีของตนเป็นหลัก 
ปฏิบัติตามบทบาทของตนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ในท้ายท่ีสุดแล้วกระบวนการทางการเมือง ในสังคม
ประชาธิปไตยก็จะขับเคล่ือนไปได้ 

 

ค าถามท้ายบท 
 1. พรรคการเมืองคืออะไร 

 2. จงอธิบายหน้าท่ีของพรรคการเมือง 
 3. การเลือกตั้งมีกี่แบบ อะไรบ้าง 
 4. ประเทศไทยใช้การเลือกตั้งแบบใด 

 5. กลุ่มผลประโยชน์คืออะไร 

 6. กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทแตกต่างจากพรรคการเมืองอย่างไร 

 5. ระบบราชการมีลักษณะส าคัญอย่างไร 

 7. จงอธิบายหลักการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจ า 

 8. ส่ือมวลชนคือใคร 

 9. ส่ือมวลชนมีบทบาทอย่างไรในทางการเมือง 
 10. ส่ือมวลชนสามารถกล่อมเกลาทางการเมืองได้หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย 

 11. ประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองได้อย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ บทที ่8 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ประชาชน 
 

1. เนื้อหาประจ าบทท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
1.  จุดมุ่งหมายของรัฐ 

2. หน้าท่ีของรัฐท่ีดี 

3. ความเป็นพลเมือง 
4. สภาพของสิทธิและความหมายของเสรีภาพ 

5. แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 
6. สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางแพ่ง 
7. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถ 

1.  นักศึกษาสามารถอธิบายถึงจุดมุ่งหมายและหน้าท่ีของรัฐได้ 

2.  นักศึกษาสามารถอธิบายและจ าแนกความเป็นพลเมืองได้ 

3.  นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพลเมืองได้ 

      4.  นักศึกษาสามารถอธิบายและบอกเหตุผลของการมีสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางแพ่งได้ 

      5.  นักศึกษาตระหนักถึงความมีสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในสังคมไทยได้ 

      6.  นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประวันท่ีเป็นสิทธิทางการเมืองและทางแพ่งได้ 

      7.  นักศึกษาตระหนักถึงความมีสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในสังคมไทยได้ 

        
3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 8 

 1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

  1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์  
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 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

  2.4 ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพิ่มเติม 

           2.5  แบ่งกลุ่มโต้วาทีร่วมกันศึกษาหัวข้อ “สิทธิทางการเมืองของพลเมืองชายและหญิงเท่า
เทียมกันหรือไม่”(หรือประเด็นขอบข่ายท่ีนักศึกษาสนใจ) 
  2.6 ตอบค าถามจากใบงาน 

  2.7 ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
  2.8 ท าค าถามท้ายบทท่ี 8 

 

4.  สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

 3. ใบงาน อุดมการณ์ทางการเมืองไทย 

 4.  แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน และการอภิปราย 

 3. การท าใบงาน 

 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

 6. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
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บทที่ 8 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นเรื่องการศึกษาเรื่องอ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอ านาจ

เด็ดขาดสมบูรณ์ครอบคลุมเหนือรัฐกับเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิเหนืออ านาจเอกชน ถ้าอ านาจ
ของรัฐไม่มีขอบเขต ประชาชนก็ยากท่ีจะมีเสรีภาพขณะเดียวกันถ้าประชาชนมีเสรีภาพเด็ดขาดไม่มี
ขอบเขตรัฐจะมีอ านาจอธิปไตยได้อย่างไรเพื่อให้เข้าใจลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนใน
บทนี้ จึงน าเสนอหัวข้อ จุดมุ่งหมายของรัฐหน้าท่ีของรัฐท่ีดี สภาพของสิทธิและความหมายของเสรีภาพ 
แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพของพลเมืองและสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยท่ีเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 

 

8.1 จุดมุ่งหมายของรัฐ 
  จุมพล หนิมพานิช (2542 : 77-84) ได้อธิบายจุดมุ่งหมายของรัฐไว้ว่าก่อนท่ีจะพิจาณาว่า
จุดมุ่งหมายของรัฐโดยท่ัวไปในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างอยากจะพิจารณาทรรศนะของนักปรัชญา
การเมืองในอดีตบางท่าน เช่น อริสโตเติล และจอห์น ลอค ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 
  อริสโตเติล (Aristotle) เพื่อให้เข้าใจความคิดของอริสโตเติลจะเป็นการดีอย่างยิ่งท่ีจะเริ่มด้วย
ข้อเสนอของเขาท่ีว่ามนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสัตว์การเมืองนั่นหมายความว่า โดยธรรมชาติทุกคนได้รับการ
ปลูกฝังสัญชาตญาณทางสังคม(Social instinct) มนุษย์มีฐานะศักด์ิศรีได้รับประโยชน์โดยผ่านรัฐอริสโตเติล 
ถือว่ารัฐมีก าเนิดมาก็เพื่อชีวิตท่ีดีดังนั้นจุดมุ่งหมายของรัฐก็คือจริยธรรม (Ethical)  หมายความว่า การคงอยู่ของ
รัฐไม่ใช่เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรความมั่งค่ังในชีวิตทรัพย์สินหรือการขยายอาณาจักร การขยายอิทธิพล 
หากแต่คงอยู่เพื่อคุณภาพท่ีท าให้บุรุษเป็นสามี บิดาหัวหน้าครอบครัวท่ีดี เป็นพลเมืองและนักรบท่ีดี เป็น
นักปรัชญาท่ีดี ถ้าเช่นนั้นชีวิตท่ีดี คือชีวิตเช่นไร ตามทรรศนะของอริสโตเติล  เห็นว่าชีวิตท่ีดีคือชีวิตท่ีอยู่
ตามเหตุผล   อะไรคือหน้าท่ีของเหตุผลในทางจริยธรรม หน้าท่ีของเหตุผลประกอบด้วยแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ แต่ในทางการเมืองหน้าท่ีของเหตุผล  คือการวางเงื่อนไขความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันในกลุ่มพลเมืองเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของรัฐ 
  จอห์น ลอค (John Locke) ทรรศนะของเขาแตกต่างไปจากอริสโตเติล เพราะเขาคิดว่าจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคัญและยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทีรวมตัวกันเข้าเป็นสังคมการเมือง (Commonwealth) คือ การป้องกัน
รักษาทรัพย์สินของตน ซึ่งลอค เห็นว่าสภาวธรรมชาติทรัพย์สินนี้จะไม่ปลอดภัยการท่ีจะให้ทรัพย์สิน
ปลอดภัยนั้นจะต้องมีสังคมการเมืองและให้องค์การหนึ่ ง คือ รัฐบาลใช้อ านาจในการท าหน้าท่ีในการ
ปกป้องรักษาทรัพย์สินของตน  
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  จุดมุ่งหมายของรัฐประกอบไปด้วย ส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  8.1.1  การสร้างความเป็นระเบียบ (Establishment of order) จุดมุ่งหมายพื้นฐานของรัฐ มี
ดังนี้ 
           8.1.1.1 การให้หลักประกันในเรื่องอิสรภาพท่ีปลอดจากการรุกรานแก่ประชาชน 

            8.1.1.2 การให้หลักประกันในเรื่องของความสงบภายใน (Domestic tranquility) 

           8.1.1.3 การให้หลักประกันในเรื่องของความยุติธรรมแก่ประชาชน ซึ่งจุดมุ่งหมายเหล่านี้จะ
บรรลุผลได้ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของรัฐในการท่ีจะสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด 

กล่าวคือ ถ้าหากรัฐสามารถสร้างความเป็นระเบียบอันเป็นรากฐานของความสงบเรียบร้อยได้มากประชาชนก็
จะได้รับหลักประกันต่างๆ ดังกล่าวได้มากตามไปด้วยในทางตรงกันข้ามหากรัฐสร้างความเป็นระเบียบได้น้อย
หลักประกันต่าง  ๆท่ีประชาชนจะได้รับก็น้อยลงไปด้วย 

8.1.2. การส่งเสริมสวัสดิภาพความผาสุกให้แก่ปัจเจกบุคคล (Promotion of Individual 

welfare) ทฤษฎีประชาธิปไตย (Democratic Theory) ตระหนักถึงคุณค่าของปัจเจกบุคคลโดยคิดว่า
ปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีความหมายอย่างยิ่งในสังคม แต่ละคนมีหน่วยของสังคมท่ีมีความส าคัญท่ีสุด เมื่อ
เป็นเช่นนี้จึงได้มีความพยายามท่ีจะจัดสภาวะหรือสภาพท่ีเป็นท่ีพึ่งปรารถนาท่ีสุดท่ีบุคคลจะสามารถบรรลุ
ได้สภาวะเหล่านี้ได้แก่การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลการมีส่วนร่วมในการปกครองท่ีมี
ประสิทธิผล 

8.1.3 การส่งเสริมสวัสดิภาพความผาสุกแก่ส่วนรวม(Promotion of General welfare)

จุดมุ่งหมายนี้เป็นจุดมุ่งหมายประการท่ี 3 ของรัฐในการท่ีจะพัฒนาความสามารถของประชาชน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยเหล่านี้ 
   1) การดูแลเอาใส่ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 

   2) การจัดการกระท าหรือกิจกรรม ในการบรรลุเป้าหมายท่ีบุคคลหรือสมาคมไม่
สามารถท่ีจะบรรลุได้โดยล าพัง 
   3) นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการประนีประนอมไกล่เกล่ียผลประโยชน์ท่ีขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างกลุ่มต่างๆ กับสังคมส่วนรวม 

8.1.4. การส่งเสริมคุณธรรม (Promotion of Morality) ทฤษฎีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งก็
ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญอันหนึ่งของรัฐคือ การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน มีข้อ
ท่ีน่าสังเกตดังนี้ 

         8.1.4.1 ความพยายามในการส่งเสริมคุณธรรมในหมู่ประชาชนของรัฐในแต่ละยุคแต่
ละสมัยมักแตกต่างกันออกไป 

                   8.1.4.2 การใช้ก าลัง เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการท่ีจะให้คนมี
คุณธรรม 
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          8.1.4.3 ท้ังนี้การใช้ก าลังบังคับให้คนมีคุณธรรมมักจะก่อให้เกิดการต่อต้านการใช้ก าลัง
ตามมาซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียในการท่ีจะให้มีความเป็นระเบียบเกิดข้ึน 

  สรุป จุดมุ่งหมายของรัฐ ได้แก่ การสร้างความเป็นระเบียบ การส่งเสริมสวัสดิภาพ ความ
ผาสุกให้แก่ปัจเจกบุคคล การส่งเสริมสวัสดิภาพความผาสุกแก่ส่วนรวมและการส่งเสริมคุณธรรม 

 

8.2 หน้าท่ีของรัฐท่ีดี 
  เกษม อุทยานิน (2516: 44 – 45) ได้อธิบายถึง หน้าท่ีของรัฐท่ีดีไว้ว่ารัฐได้จัดต้ังขึ้นด้วยความมุ่ง
หมายหลายประการรัฐนั้นตามอุดมการณ์ คือ กลุ่มคนท่ีท างานมุ่งต่อความผาสุก ความเจริญแห่งชีวิตร่วมกัน 
แต่เดิมนั้นวัตถุประสงค์ของรัฐท่ีส าคัญก็คือการส่งเสริมการขยายอ านาจรักษาความยุติธรรมและส่งเสริมความ
เจริญด้านสังคมและอารยธรรมนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่สรุปว่า รัฐมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมให้ก้าวหน้าท้ังด้าน
ประชาชนเป็นรายบุคคล และต่อผลรวมของสังคมปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของเอกชนและครอบครัว เวลานี้กิจการ
ของรัฐขยายตัวกว้างขวางขึ้นมาทุกสาขา ท้ังในด้านความคุ้มครองป้องกัน ธุรกิจและสังคม ซึ่งต้องใช้จ่ายเงิน
มากขึ้น ต้องการจ านวนผู้บริหารมากขึ้น ท้ังจ านวนและความรู้  สมรรถภาพตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้มากขึ้น
ทุกที หน้าท่ีของเอกชนหลายอย่างกลายเป็นหน้าท่ีท่ีรัฐต้องด าเนินการแทน คนท่ีไม่มีความสามารถในสังคม
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ (Social Service) เรื่องท่ีไม่เคยมีความส าคัญก็กลายเป็นเรื่องท่ีส าคัญขึ้น หน้าท่ี
งานของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองและบริการสังคมก็มีงานมากขึ้น และต้องจับจ่ายใช้สอยสูงขึ้นทุกที เช่น  การ
ก่อสร้างและรักษาทางหรือถนนหลวง รัฐบาลและเสรีภาพ เป็นธรรมดาท่ีจะคิดกันว่า รัฐควรท าหน้าท่ี
ให้บริการหลายอย่าง และสมรรถภาพจะวัดได้โดยมาตรฐานในความส าเร็จ ปัญหาแรกทางการเมืองซึ่งมักจะ
ลืมกันเสียก็คือ การแบ่งงาน คือ งานหรือกิจการใดรัฐควรจะจัดท าถึงจะถูกและงานใดควรปล่อยให้เอกชน 
โดยรัฐจะเกี่ยวข้องน้อยท่ีสุด ส่ิงท่ีรัฐควรค านึงถึงเสมอก็คือ หน้าท่ีให้ความคุ้มครองเสรีภาพของบุคคล หน้าท่ี
ของรัฐไม่ใช่เพียงแต่รักษาความเรียบร้อย แต่ต้องให้ราษฎรมีโอกาสเท่าๆ กัน  และพิจารณาถึงว่าอะไรจะ
เหมาะสมแก่ธรรมชาติทางจรรยาและสติปัญญาของเขา หน้าท่ีและการปฏิบัติของรัฐต่อกิจการของมนุษยชาติ 

เป็นลักษณะท่ีส าคัญของสังคม ปัญหาใหญ่ก็คือ จะดูว่าจักรกลของรัฐนั้นไม่แต่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่
ต้องคุ้มครองบุคคลให้ได้ใช้สมรรถภาพเต็มบริบูรณ์ และให้ถึงซึ่งผลท่ีเขาพึงได้รับอย่างเต็มเปี่ยม แต่ก็ต้องมี
ข้อจ ากัดบ้างเพื่อมิให้สิทธิของเขาเหล่านั้นขัดแย้งกันและกัน ฉะนั้นข้อส าคัญอยู่ท่ีว่าตรงจุดไหนท่ีเสรีภาพ
และกฎหมายจะพึงประสมประสานกันได้ถูกต้อง 
  สรุป หน้าท่ีของรัฐได้เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาแรกเริ่มหน้าท่ีของรัฐ คือ การส่งเสริมการขยายอ านาจ 
รักษาความยุติธรรมและส่งเสริมความเจริญด้านสังคม ส่วนภารกิจของรัฐท่ีเพิ่มขึ้นท้ังทางด้านการป้องกัน
ประเทศ ด้านธุรกิจต่างๆ รวมถึงด้านสวัสดิการสังคมนั้น รัฐควรค านึงถึงหลังการแบ่งงานระหว่างรัฐกับ
เอกชน ดังนั้น หน้าท่ีของรัฐท่ีดีคือ หน้าท่ีให้ความคุ้มครองเสรีภาพแก่ประชาชนให้เขามีโอกาสเท่ากันและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน 
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8.3 ความเป็นพลเมือง 
 บรรพต วีระสัย (2542: 193 – 194) ได้อธิบายความเป็นพลเมืองของรัฐแต่ละรัฐไว้ดังนี้  ในทาง

รัฐศาสตร์ ประเด็นท่ีส าคัญอย่างยิ่ง  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะเป็นองค์การทางการเมืองกับบุคคล
ท่ีอยู่ภายในรัฐนั้นๆ สถานภาพของบุคคลภายในรัฐมีต่างๆ  กันซึ่งแสดงออกในรูปของศัพท์ท่ีใช้ เช่น ในฐานะ
ท่ีเป็นพลเมือง (citizen) หรือต่างด้าว (alien) เป็นต้น ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปว่า พลเมือง หมายถึง บุคคลซึ่งโดย
ก าเนิดหรือการแปลงชาติหรือโอนสัญชาติ (maturalized) เป็นสมาชิกของรัฐขึ้นอยู่กับรัฐนั้นๆ คือ ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ และมีสิทธิได้รับการปกป้องและสิทธิต่างๆ จากกฎหมายของรัฐนั้นๆ ความ
เป็นพลเมืองขึ้นอยู่กับหลักการต่างๆ ได้แก่ สถานท่ีเกิด สายโลหิต และโดยการแปลงชาติหรือการโอนสัญชาติ 
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
  8.3.1 ความเป็นพลเมืองโดยสถานที่เกิด การเป็นพลเมืองมักขึ้นอยู่กับสถานท่ีเกิด หรือเรียกตาม
ภาษลาตินว่า jus soli คือ การเกิด ณ รัฐใดก็ถือว่าเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ ประเทศท่ียอมรับหลักการนี้ มี
หลายประเทศรวมท้ังสหรัฐอเมริกา 
  8.3.2 ความเป็นพลเมืองโดยสายโลหิต บางรัฐยอมยึดถือหลักความเป็นพลเมืองโดยสายโลหิต 
ภาษาอังกฤษใช้ว่า law of the blood ซึ่งหมายถึงการเป็นพลเมืองตามบิดา มารดาบิดา มารดาเป็นพลเมือง
ของประเทศใดบุตรท่ีเกิดมาแม้ในต่างประเทศก็ให้ถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศบิดา มารดา การใช้สิทธิแห่ง
การเป็นพลเมืองโดยสายเลือด คือตามบิดา มารดา มีในยุโรปตะวันตกยกเว้นอังกฤษ ส าหรับสหรัฐอเมริกานั้น
ยอมรับหลักการเป็นพลเมืองโดยสายเลือดเป็นบางกรณี เท่านั้น เช่น หากเกิดในสถานอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ หรือเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดไปอยู่ ณ ต่างประเทศเป็นการ
ช่ัวคราวเท่านั้น โดยปกติแล้ว สหรัฐอเมริกาและอังกฤษยึดหลักสถานท่ีเกิด คือ หากคนไทยไปมีบุตรใน
สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษย่อมได้ความเป็นพลเมืองของอังกฤษ ของสหรัฐอเมริกา   
  8.3.3 ความเป็นพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติหรือการโอนสัญชาติ การเป็นพลเมืองใน
กรณีท่ีเกิดขึ้นโดยการแปลงสัญชาติหรือโอนสัญชาติ (Naturalization) แม้จะมีสิทธิเหมือนพลเมือง
โดยสถานท่ีเกิดหรือโดยสายโลหิตแต่มีสภาวะไม่เท่าเทียม กล่าวคือ หากมีพฤติกรรมท่ีรัฐถือว่าเป็นภัย
ต่อรัฐอาจมีการถอนสัญชาติ คือ ความเป็นพลเมือง (Denaturalization) ได้ในประเทศเสรีประชาธิปไตย 
การถอดถอนสัญชาติจะต้องท าโดยค าส่ังศาล และให้เป็นไปตามกระบวนการแห่งกฎหมายด้วย 

  ส าหรับผู้ไม่เป็นพลเมือง คือ คนท่ีมีสถานะอย่างอื่นและเป็นคนต่างด้าวซึ่งหมายถึง ผู้ท่ีไม่เป็น
พลเมือง หรือผู้ท่ีไม่มีสัญชาติของรัฐท่ีตนอาศัยอยู่ คนต่างด้าวขึ้นอยู่กับรัฐต่างประเทศ คนต่างด้าว
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีตนก าลังพักอยู่ในขณะเดียวกันรัฐท่ีคนๆ นั้นอาศัยอยู่ จ าต้อง
ให้ความคุ้มครองดูแลพอสมควร 

  สรุป ความเป็นพลเมืองของรัฐเป็นได้โดยสถานท่ีเกิด บุคคลเกิด ณ ประเทศใดก็เป็นพลเมือง
ของประเทศนั้นความเป็นพลเมืองโดยสายโลหิตบุคคลเป็นพลเมืองตามสายโลหิตของบิดา มารดาและ
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ความเป็นพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติหรือโอนสัญชาติ ความเป็นพลเมืองอย่างหลังนี้ ถ้ามีพฤติกรรม
เป็นภัยต่อรัฐ รัฐอาจถอนความเป็นพลเมืองได้ ส่วนผู้ท่ีไม่เป็นพลเมืองมีสถานภาพเป็นคนต่างด้าว รัฐก็
ต้องดูแลคุ้มครองตามสมควร 

 

 
ภาพท่ี 23 ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

(ท่ีมา : https://www.google.co.th) 
 

8.4 สภาพของสิทธิและความหมายของเสรีภาพ 
  เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2516: 174–176) ได้อธิบายถึงสภาพของสิทธิและความหมายของ
ค าว่าเสรีภาพไว้ว่า 
   8.4.1 สภาพของสิทธิ เมื่อร้อยกว่าปีท่ีแล้วมีการกล่าวถึงเฉพาะสิทธิตามธรรมชาติ (Natural 

rights) เท่านั้น สิทธิตามธรรมชาตินี้ได้แก่สิทธิในชีวิต ในการมีเสรีภาพในทรัพย์สิน ในการแสวงหาความสุข
และสิทธิอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันซึ่งจอห์น ลอค เรียกว่า ชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน (Life, Liberty and 

Estate) ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิท่ีโอนให้แก่กันไม่ได้ (Inalienable) ระหว่างเอกชนกับเอกชน ควรได้รับ
การเอาใจใส่และดูแลควบคุมมากขึ้นและเสรีภาพของทุกคนจะถูกจ ากัดไม่ได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของทุกๆ คน เราจะเห็นว่า รัฐเป็นท่ีมาแห่งเสรีภาพตามกฎหมาย (Legal Liberty) อย่างเดียวเท่านั้น อ านาจ
อธิปไตยของรัฐเท่านั้นท่ีจะท าให้เสรีภาพมีอยู่ได้ กฎหมายของรัฐก าหนดขอบเขตจ ากัดเสรีภาพของเอกชนก็
จริง  แต่กฎหมายของรัฐก็เป็นหลักประกัน  และปกป้องเสรีภาพของเอกชนเหมือนกัน ดังนั้น เสรีภาพกับ
อ านาจอธิปไตยไม่ใช่ส่ิงท่ีขัดแย้งกัน (Contradictory)  แต่มีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวได้
ว่า อธิปไตยกับเสรีภาพเป็นส่ิงเดียวกันแต่มองกันคนละแง่เท่านั้นเอง  ในแง่ของเอกชน สิทธิของเอกชน
ปรากฏออกมาในรูปของเสรีภาพ  แต่สิทธิของรัฐปรากฏออกมาในรูปอ านาจอธิปไตย การปรับเสรีภาพให้เข้า
กับอ านาจอธิปไตยได้อย่างดี  ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับสังคมการเมืองหนึ่งนั้นเป็นปัญหาส าคัญท่ีสุดของ
วิชารัฐศาสตร์ 
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  สรุป สภาพของสิทธิได้แก่ สิทธิตามธรรมชาติ สิทธิตามธรรมชาติ ได้แก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพ 
และสิทธิการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รัฐท่ีเป็นเอกราชหรือมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเท่านั้นท่ีสามารถ
คุ้มครองสภาพของสิทธิของปัจเจกชน (เสรีภาพ) ให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เสรีภาพกับอ านาจอธิปไตยจึงมี
ความส าคัญอย่างใกล้ชิด 

   8.4.2. ความหมายของเสรีภาพ ในวิชารัฐศาสตร์แล้วค าว่าเสรีภาพท่ีใช้มีความหมายดังนี้ 
           8.4.2.1 เสรีภาพตามธรรมชาติ (Natural Liberty) คืออ านาจของเอกชนท่ีจะท า
ส่ิงส่ิงท่ีเขาต้องการจะท า โดยไม่ถูกแทรกแซงจากบุคคลอื่นหรือไม่ก็ถูกจ ากัดโดยประเพณีทางสังคม 
หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการคิดและท าตามความพอใจ 

             8.4.2.2 เสรีภาพแห่งชาติ (National  Liberty) ในบางโอกาสค าว่า เสรีภาพ ใช้
หมายถึงความเป็นเอกราช (Independence) หรือการมีอ านาจปกครองตนเองหรือสิทธิของปวงชนหมู่
หนึ่งท่ีจะปกครองตนเองโดยรัฐอื่นไม่สิทธิเข้ามาเกี่ยวข้องแทรกแซง หลักการให้แต่ละรัฐปกครองตนเอง 
(Selfdete-rmination) นั้นตรงกับค าว่า เสรีภาพ ในความหมายนี้จากความหมายอันนี้ประเทศท่ีมีเสรีภาพ 
คือ ประเทศท่ีเป็นอิสระจากการควบคุมปกครองของรัฐอื่นกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เสรีภาพแห่งชาตินี้ คือ
อ านาจอธิปไตยภายนอก หรือความเป็นอิสระของรัฐหรือเอกราชของรัฐนั้นเอง 
              8.4.2.3 เสรีภาพทางการเมือง (Political Liberty) ในบางโอกาสมี การใช้ ค าว่ า 
“เสรีภาพ” ให้มีความหมายตรงกับค าว่า ประชาธิปไตยหรือรัฐบาลโดยประชาชนเราอาจจะเรียกรัฐหนึ่งว่า
เป็นรัฐบาลอิสระ (Free government) ถ้าหากประชาชนก าหนดด้วยตนเองว่าเขาจะมีรัฐบาลประเภทไหน 
ในความหมายนี้ เสรีภาพก็คือ อิสระทางการเมืองท่ีประชาชนมีอยู่ถ้าหากเสรีภาพนี้มีอยู่ในตัวเอกชนทุกคน 
รัฐก็เป็นประชาธิปไตย 

             8.4.2.4 เสรีภาพทางแพ่ง (Civil Liberty) เสรีภาพทางแพ่งได้แก่ สิทธิและอภิสิทธิ์
ต่างๆ ท่ีรัฐก าหนดขึ้น และคุ้มครองไว้เพื่อประชาชนท้ังหมด หรือได้แก่สิทธิที่ทุกๆ คนจะต้องท าอะไรได้ด้วย
ความพอใจภายในขอบเขตของกฎหมาย เสรีภาพทางแพ่งนี้อาจจะรวมถึงความคุ้มครองจากการแทรกแซง
ของรัฐ เสรีภาพทางแพ่งเป็นสิทธิที่เอกชนจะกระท าการใดๆ เพื่อรักษา เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ของตนเองได้ 
ซึ่งรัฐก าหนดขึ้น และได้รับความคุ้มครองจากศาลยุติธรรม 

               สรุป เสรีภาพในวิชารัฐศาสตร์ มีการใช้อย่างกว้างขวางมีความหมายคือเสรีภาพตาม
ธรรมชาติเป็นอ านาจของปัจเจกชนท่ีจะท าอะไรตามท่ีต้องการเสรีภาพแห่งชาติ หมายถึง เอกราชหรือ
อ านาจในการปกครองตนจากรัฐอื่นหรือผู้ใดเข้ามาแทรกแซง เสรีภาพทางการเมือง เป็นเรื่องประชาชนมี
อิสระทางการเมืองหรือความเป็นประชาธิปไตย และเสรีภาพทางแพ่ง คือ สิทธิท่ีรัฐก าหนดและคุ้มครอง
ประชาชน 
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8.5 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 
  8.5.1. แนวคิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง บรรพต วีระสัย (2542: 194 – 196) 

ได้อธิบายถึงแนวคิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองไว้ว่าในระบอบเสรีประชาธิปไตยมีการให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอย่างมากสิทธิของพลเมืองหรือสิทธิในฐานะ
เป็นพลเมือง (Civil Rights) สิทธิดังกล่าวราษฎรหรือพลเมืองย่อมมี ซึ่งเป็นการจ ากัดอ านาจของรัฐแต่
สิทธิไม่เป็นเรื่องเบ็ดเสร็จหรือย่อมไม่มีสิทธิสมบูรณ์ท่ีสุดท้ังนี้เพราะหากผู้ใดมีสิทธิหรือเสรีภาพเต็มท่ี
ย่อมกระทบกระเทือนบุคคลอื่นด้วยคือไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นๆ ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าท่ีในการ
ก าหนดขอบเขตโดยดูแลให้มีสิทธิของพลเมืองหรือสิทธิในฐานะเป็นพลเมือง  โดยมีวิธีท่ีจะปกป้อง
คุ้มครองวิธีใหญ่ๆ ด้วยกัน 3 วิธี คือ โดยทางนิติบัญญัติโดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและโดยการ
ก าหนดไว้ทั้งในทางนิติบัญญัติและในทางรัฐธรรมนูญ มีรายละเอียดดังนี้ 
        8.5.1.1 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองโดยการก าหนดทางนิติบัญญัติ ในประเทศ
อังกฤษรัฐสภามีอ านาจสูงสุด แต่ไม่มีการออกกฎหมายท่ีขัดกับสิทธิเสรีภาพของพลเมือง ท้ังนี้เพราะคน
อังกฤษโดยท่ัวไป และโดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในวงการเมืองนิยมปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารท่ี
ส าคัญยิ่งของอังกฤษ เช่น มหาเอกสารหรือเอกสารแม่บท (แมกนา คาร์ตา) และบทบัญญัติแห่งสิทธิ และ
พระราชบัญญัติปฏิรูป มหาเอกสารหรือแมกนา คาร์ตา เป็นการให้เสรีภาพทางการเมืองแก่คนอังกฤษ โดย
พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1215 บทบัญญัติแห่งสิทธิ มีขึ้นในปี  ค.ศ. 1689 ซึ่งการคุ้มครอง
กระท าโดยรัฐสภา พระราชบัญญัติปฏิรูป มีข้ึนในปีค.ศ.1832 ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิรูประบบผู้แทนราษฎร อัน
เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง 
        8.5.1.2 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองโดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในบาง
ประเทศสิทธิเสรีภาพของพลเมืองได้รับการคุ้มครองโดยการตราไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่มีปัญหาในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญเป็นส าคัญ ตัวอย่าง คือ กรณีสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการคุ้มคอรงสิทธิ
เสรีภาพไว้ในบทแก้ไข 10 ข้อแรกแห่งรัฐธรรมนูญ(บทแก้ไขดังกล่าวบางครั้งเรียกว่า บทบัญญัติแห่งสิทธิ ซึ่ง
เป็นช่ือท่ีพ้องกับบทบัญญัติแห่งสิทธิของอังกฤษ) กรณีสหรัฐอเมริกามีปัญหามากในการตีความ 

        8.5.1.3  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองโดยทางนิติบัญญัติและทางรัฐธรรมนูญ
สามารถท าได้ 2 วิธี คือ             

        8.5.1.3.1 ในทางนิติบัญญัติ ในกรณีของการคุ้มครองแบบอังกฤษรัฐสภาเป็นผู้
มีอ านาจสูงสุด  การออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคนอังกฤษกระท าโดยรัฐสภา ซึ่งหากมีการ
ใช้อ านาจในทางท่ีผิดก็จะเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพต่างๆ 

       8.5.1.3.2 การคุ้มครองในรัฐธรรมนูญท่ีคุ้มครองนี้มี 2 วิธีคือวิธีหนึ่งโดยรัฐธรรม- 
นูญเท่านั้น เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีปัญหามากในการตีความเพราะไม่มีกฎหมายท่ีใช้ค าจ ากัดความ
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แน่นอนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนั้นๆ หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ บางประเทศได้หาหนทางแก้ไขด้วยการให้มีบทบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องหลักการท่ัว  ๆไปและมีการตีความไว้ในรูปของกฎหมายเฉพาะซึ่งบัญญัติโดยรัฐสภา 
ตัวอย่างได้แก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

  8.5.2. ประเภทของสิทธิในฐานะพลเมือง บทบัญญัติหรือกฎหมายท่ีว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองมีต่างๆ  กันแล้วแต่จะเป็นประเภทใดแต่อาจแยกประเภทได้ 5 ประเภท ได้สิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในด้านความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิในเชิงวิชาการ 

ซึ่งจะอธิบายต่อไป 

           8.5.2.1 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  เช่น เสรีภาพในการพูด (Freedom of speech) 

เสรีภาพในการโฆษณา (Freedom of press) เสรีภาพในการนับถือศาสนา และเสรีภาพในการย้ายถิ่นท่ีอยู่ 
อย่างไรก็ตาม  มักมีการก าหนดขอบเขตแห่งเสรีภาพเหล่านั้นด้วย โดยเฉพาะการไม่ให้ก้าวล่วงสิทธิของคน
อื่น 

            8.5.2.2 สิทธิในทรัพย์สิน  ได้แก่สิทธิในการเป็นเจ้าของในการซื้อและการขาย
ทรัพย์สิน หรือในการท าสัญญาเพื่อการนั้นๆ แต่รัฐก็ยังมีอ านาจในการจ ากัดสิทธิดังกล่าว เช่น มีอ านาจใน
การเวนคืนท่ีดินเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ส าหรับบทบัญญัติท่ีถือว่าส าคัญท่ีสุดคือ การคุ้มครองผู้มีทรัพย์
โดยให้ผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสมทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิอย่างง่ายๆ 

            8.5.2.3 สิทธิในการได้รับความเสมอภาคทางกฎหมาย พลเมืองไม่ว่ายากจนหรือ
ร่ ารวย ไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษา ไม่ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายย่อมได้รับการปฏิบัติในแง่
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

            8.5.2.4 สิทธิเสรีภาพทางการเมือง ได้แก่ การมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทาง
การเมือง การมีสิทธิในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง และการได้รับต าแหน่งทาง
การเมือง 
              8.5.2.5 สิทธิในเชิงวิธีการหรือเชิงปฏิบัติการ (Procedural Rights) ได้แก่ ข้อจ ากัดท่ี
รัฐจะต้องยึดถือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การออกหมายศาลหรือหมายเรียกก่อนเข้ารับการ
พิจารณาพิพากษาโดยไม่ชักช้าและเป็นไปโดยเปิดเผย ฯลฯ 

  8.5.3. สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางแพ่ง เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2516: 179 – 190) ได้
อธิบายสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางแพ่ง สามารถสรุปได้ ดังนี้  
           8.5.3.1 สิทธิทางการเมือง (Political Right) ได้แก่ บุคคลท่ีรัฐยอมให้มีส่วนในการ
แสดงออกซึ่งเจตจ านงในทางการเมือง ผู้ท่ีมีสิทธิเช่นนี้เป็นผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นหรือเป็นผู้มีฐานะพลเมือง
โดยสมบูรณ์ สิทธิทางการเมืองได้แก่ การออกเสียงเลือกต้ัง สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง สิทธิออกเสียงประชามติ
และสิทธิจัดต้ังพรรคการเมืองหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การใช้สิทธิเป็นการใช้สิทธิออกเสียง หรือเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองหรือจัดต้ังพรรคการเมือง สิทธิทางการเมืองนี้เกิดขึ้นได้โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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และกฎหมายต่างๆ ของรัฐ สิทธิทางการเมืองนี้ถือว่าเป็นอภิสิทธิ (Privileges) ซึ่งหมายความว่าผู้เป็นเจ้าของ
สิทธิมีสิทธิที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้ได้เสมอแต่ในบางรัฐได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ บังคับให้
ประชาชนใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงโทษผู้ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ังในเบลเยี่ยม เป็นต้นและมี 
การบัญญัติให้มีการลงโทษทางอาญาด้วย ถ้าหากไม่ใช้สิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
        ในรัฐใด สิทธิทางการเมืองนี้เป็นของประชาชน รัฐนั้นมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้น
สิทธิทางการเมืองกับประชาธิปไตยจึงเป็นของคู่กัน รัฐนั้นจะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง ถ้า
หากผู้มีสิทธิทางการเมืองมีส่วนโดยตรงในการแสดงออกซึ่งเจตจ านงของรัฐและในการด าเนินการปกครองรัฐ
จะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยผู้แทนถ้าหากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เลือกผู้แทนราษฎรไปท า
หน้าท่ีด าเนินการปกครองแทนตน รัฐเป็นผู้ก าหนดเองว่า ผู้ใดบ้างจะมีสิทธิทางการเมืองและก าหนด
ขอบเขตของสิทธินั้นด้วยข้อควรค านึงถึงอีกข้อหนึ่งในเรื่องการใช้สิทธิทางการเมืองก็คือ จะต้องให้สิทธิ
ทางการเมืองเป็นไปในรูปท่ีจะให้เจตน์จ านงของประชาชน จะกลายเป็นกฎหมายได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมี
ความเห็นตรงกันข้าม หรือฝ่ายมีเสียงข้างน้อยมีเสียงในการแสดงเจตน์จ านงนั้นบ้าง 
        8.5.3.2 สิทธิทางแพ่ง (Civil Rights) สิทธิทางแพ่ง คือ ความคุ้มกันทางกฎหมายของ
บุคคลจากการเกี่ยวข้องหรือก้าวก่ายของรัฐและบุคคลอื่น สิทธิทางแพ่งจะมีสิทธิอะไรบ้างนั้นจะต้องค านึง
สิทธิที่จะท าการใดๆ อันเกี่ยวกับส่วนตัวของบุคคล โดยรัฐและเอกชนไม่มีสิทธิเข้ามาก้าวก่ายหรือเกี่ยวข้อง 
หลักการส าคัญท่ีสุดในเรื่องสิทธิทางแพ่งก็คือ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลขึ้นมาและมี
ความสามารถพอจะใช้สิทธิเหล่านั้นแล้ว การมีสิทธิทางแพ่ง ก็เป็นอันสมบูรณ์  ในบางครั้งเรียกว่า สิทธิส่วน
บุคคล (Individual  Rights) สิทธิทางการเมอืงนั้นเป็นสิทธิที่รัฐก าหนดขึ้น แต่สิทธิทางแพ่งเป็นสิทธิที่บุคคล
มีได้พร้อมกับการมีสภาพบุคคล แต่อย่างไรก็ตามแต่ละรัฐนั้นเช่ือว่าบุคคลมีสิทธิทางแพ่งหลายอย่าง
แตกต่างนั้น ฉะนั้นจ านวนสิทธิทางแพ่งของบุคคลในบางรัฐจึงต่างกันเป็นธรรมดา ไม่ใช่ว่าบุคคลท่ัวโลกจะมี
สิทธิทางแพ่งเท่าเทียมกัน สิทธิทางแพ่งท่ีให้ความคุ้มครอง มีดังนี้ 
          8.5.3.2.1 สิทธิเก่ียวกับชีวิต (Right of Life) สิทธิทุกอย่างขึ้นอยู่กับชีวิตถ้า
หากชีวิตไม่มั่นคงปลอดภัย การมีสิทธิย่อมเป็นไปไม่ได้ ทุกๆ รัฐ ไม่ว่าจะเจริญมากน้อยเพียงไรก็ย่อมมีการ
ให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่ชีวิตของเอกชน สิทธิในชีวิตของบุคคล รวมถึงสิทธิท่ีจะป้องกันตัวเอง (Right of 

Self - defence) และสิทธิท่ีจะใช้ก าลังในการป้องกันชีวิตของบุคคลอื่นด้วยถ้าหากเกิดความจ าเป็นต้องใช้
ก าลังนั้น เพื่อป้องกันชีวิตของตนเองและของคนอื่นให้พ้นภยันตราย 

           8.5.3.2.2 สิทธิที่จะมีเสรีภาพในตนเอง (Right of Personal Freedom) การ
มีชีวิตอยู่ โดยไม่มีสิทธิท่ีจะมีชีวิตตามแบบท่ีแต่ละคนต้องการ จึงเป็นสิทธิส าคัญอย่างหนึ่งในบรรดา
สิทธิทางแพ่ง สิทธินี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า คือ สิทธิท่ีจะมีอิสระด าเนินชีวิตของตนเอง มีความเป็นอยู่
อย่างไร จะแต่งกายอย่างไร มีอาชีพอย่างไรและปรัชญาอย่างไรเป็นสิทธิของเอกชน รัฐจะบังคับหรือก้าว
ก่ายไม่ได้ 
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           8.5.3.2.3 สิทธิในทรัพย์สิน (Right of Property) ทรัพย์สินเป็นส่ิงส าคัญ
ต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์และความต้องการเป็นเจ้าของเป็นสัญชาติญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์
แนวความคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้เปล่ียนแปลงแตกต่างกันในหลายยุคหลายสมัยใน
ปัจจุบันนี้ได้มีแนวความคิดขัดแย้งกันอยู่ 2 แนว คือ จะให้เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์หรือจะให้รัฐเป็นเจ้าของ 
ทรัพย์สินท้ังหมด 

           8.5.3.2.4 สิทธิที่จะท าสัญญา (Right of Contract) การมีเจตนาดีและความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตามสัญญา หรือนิติกรรมนั้น เป็นความส าคัญอย่างหนึ่งของความเรียบร้อยในสังคม 
ดังนั้นรัฐจะต้องเป็นผู้ให้ความคุ้มกันแก่สิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามนิติกรรม ส่วนรายละเอียดของ
สัญญานั้นจะเป็นอย่างไร ย่อมเป็นสิทธิเด็ดขาดของคู่สัญญา รัฐจะก าหนดให้ไม่ได้ ในขณะเดียวกันการท า
สัญญาก็มีขอบเขตจ ากัดอยู่ว่าจะต้องไม่เป็นสัญญาท่ีเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีและ
กฎหมายของประเทศ 

           8.5.3.2.5 สิทธิที่จะมีความเห็นที่อิสระและการแสดงออกซ่ึงความเห็นนั้
(Right  of Free Opinion and Expression) ในประเทศทีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น เอกชน
มีสิทธิที่จะพูด เขียน พิมพ์ และโฆษณาความเห็นของตนได้แต่สิทธิดังกล่าวรวมท้ังสิทธิท่ีจะมีความเห็นและ
การแสดงซึ่งความเห็นนั้นมีขอบเขตอยู่บ้างรัฐจะอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ตราบใดท่ียังไม่มีการท าลายเสรีภาพ 
และช่ือเสียงอันดีงามของบุคคลอื่น 

           8.5.3.2.6 สิทธิในการนับถือศาสนา (Right of Religion) รัฐส่วนมากอนุญาตให้
เอกชนมีสิทธิในการนับถือศาสนาใดๆ หรือไม่นับถือศาสนาใดๆ ก็ได้ตามใจชอบรัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง
และให้สิทธิแก่สิทธิผู้นับถือศาสนาต่างกัน เท่าเทียมกัน ในบางประเทศ เช่นสหรัฐฯ ถือว่า เพื่อเป็นการ
เคารพสิทธินี้จึงไม่มีศาสนาประจ าชาติ เช่นเดียวกับอังกฤษ 

           8.5.3.2.7 สิทธิที่จะเป็นสมาชิกในองค์กรการต่างๆ  (Right of Association) ใน
สังคมปัจจุบันนี้ เอกชนจ าต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือสัมพันธ์กับองค์การต่าง  ๆโดยเหตุผลหลายประการเข้า
เป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรต่าง  ๆในรัฐนั้นย่อมเป็นสิทธิอันหนึ่งท่ีส าคัญของเอกชนในการเป็นสมาชิกนี้ 
บางครั้งก็เป็นอย่างช่ัวคราวบางครั้งก็ถาวร องค์การท่ีเป็นสมาชิกอาจจะอยู่ในเขตแดนของรัฐ หรืออยู่ในองค์การ
ระหว่างประเทศก็ได้ สโมสร สมาคมเพื่อการศึกษาวิชาการ องค์การทางศาสนาและมนุษยธรรม สหภาพ
กรรมกร สหกรณ์ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมต่าง  ๆเป็นองค์การท่ีเอกชนมีสิทธิท่ีจะเป็นสมาชิกได้ อย่างไรก็
ดีองค์การเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ รัฐส่วนมากจะก าหนดให้องค์การเหล่านี้มีอ านาจด าเนินงาน
ของตนเองโดยอิสระ แต่ต้องปฏิบัติการบางอย่างตามกฎหมายของรัฐ 
        8.5.3.2.8 สิทธิในครอบครัว (Right of Family) ถึงแม้ว่ารัฐจะก าหนดข้อบัง 
คับบางประการ ในการแต่งงานและหย่าตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา และบิดามารดากับบุตร
ก็ตามสิทธิในการมีชีวิตตามท่ีแต่ละครอบครัวพอใจในครอบครัวของสมาชิกครอบครัวนั้น เป็นสิทธิที่รัฐจะ
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ไปจ ากัดหรือแทรกแซงหรือวางกฎข้อบังคับไว้ไม่ได้ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างสมาชิกครอบ 
ครัวนั้น แม้ในเรื่องท่ีส าคัญเช่นการรับมรดก รัฐส่วนมากให้สิทธิของผู้เป็นเจ้าของมรดกท่ีจะก าหนดทายาท
ของมรดกได้ โดยท่ีรัฐไม่อาจบังคับได้ 

           8.5.3.2.9 สิทธิที่จะเสมอภาคกันในกฎหมาย(Right of Equality before 

the Law) ในสมัยโบราณมีบุคคลบางประเภทหรือบางช้ันบางตระกูลมีอภิสิทธิ์สูงกว่าบุคคลโดยขนบธรรม 
เนียมโดยสายเลือดโดยอ านาจอาวุธ หรือโดยกฎหมายพิเศษแต่ในปัจจุบันรัฐบาลเป็นรัฐบาลโดยกฎหมาย ซึ่ง
ออกมาเพื่อใช้กับทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีฐานะครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนาหรือผิวต่างกันเพียงไรก็ตาม 
รัฐปัจจุบันมุ่งจะให้ความเท่าเทียมกันแก่บุคคล โดยไม่มีข้อค านึงอื่นใดอย่างเช่นสมัยโบราณ 

             สรุป แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพลเมืองแบ่งเป็น 3 ประเด็น ประเด็นแรก
คือ แนวคิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง ซึ่งเป็นสิทธิในฐานะพลเมือง สิทธินี้พลเมืองไม่มีสิทธิ
สมบูรณ์ รัฐเข้ามาคุ้มครองมิให้พลเมืองผู้ใดมีสิทธิมากเกินไป จนไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
รัฐได้ก าหนดวิธีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 3 วิธี คือ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยทางนิติบัญญัติ หมายถึง การ
ไม่ออกกฎหมายท่ีขัดกับสิทธิเสรีภาพของพลเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
หมายถึง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองได้รับการคุ้มครองโดยตรงไว้ในรัฐธรรมนูญ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดย
ทางนิติบัญญัติและทางรัฐธรรมนูญ วิธีนี้ท าได้ 2 วิธีคือ ทางนิติบัญญัติ หมายถึง การออกกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพจะกระท าโดยรัฐสภาและการคุ้มครองในรัฐธรรมนูญท าได้ 2 วิธีการ วิธีแรก คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญเท่านั้น วิธีที่สองให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นหลักการ
ท่ัวไป และมีการตีความในรูปของกฎหมายเฉพาะ ประเด็นท่ีสองคือ ประเภทของสิทธิในฐานะพลเมือง สิทธิ
ท่ีพลเมืองมี แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน และสิทธิในการ
ได้รับความเสมอภาคทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพทางการเมือง และสิทธิในเชิงวิธีการหรือเชิงปฏิบัติการ และ
สุดท้ายประเด็นท่ีสาม คือ สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางแพ่ง  สิทธิทางการเมือง หมายถึง การท่ีรัฐยอมให้
บุคคลมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ทางการเมือง สิทธิทางการเมือง ได้แก่ การออกเสียงเลือกต้ัง 
สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง สิทธิออกเสียงประชามติและสิทธิจัดต้ังพรรคการเมืองหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
สิทธิทางแพ่ง หมายถึง ความคุ้มกันทางกฎหมายของบุคคลจากการก้าวก่ายจากรัฐและบุคคลอื่น หลักการ
ของสิทธิทางแพ่ง คือ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นสิทธิท่ีมีได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคล สิทธิทางแพ่งให้ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต เสรีภาพในตนเอง ทรัพย์สิน การท าสัญญา การแสดงออกซึ่งความเห็นท่ีเป็นอิสระการ
นับถือศาสนา การเป็นสมาชิกองค์การต่างๆ สิทธิในครอบครัวและสิทธิที่จะเสมอภาคกันในกฎหมาย 

            ดังนั้น ความส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพลเมือง คือ การท่ีรัฐต้องมีการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง โดยสิทธิเสรีภาพท่ีส าคัญ คือ สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางแพ่ง 
           ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ (2553 : คลังบทความ www. Google) กล่าวว่าความ 
สัมพันธ์รัฐกับประชาชนยังมีบริบทของความขัดแย้ง อย่างเช่น นับแต่สมัยท่ีราชวงศ์โรมานอฟแห่ง
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รัสเซียส้ินสุดลงในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งและต่อเนื่องถึงการส้ินสุดของจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่ง
จีนภัยของคอมมิวนิสต์ได้ถูกสร้างภาพให้เป็นมารร้ายในสังคมโลกความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ยุค
สงครามเย็นได้แบ่งโลกออกเป็นสองขั้วระหว่างทุนนิยมเสรีท่ีมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน าและขั้วสังคม
นิยมท่ีมีสหภาพโซเวียตเป็นแกนน าได้สร้างภาพให้เกิดฝ่ายเทพกับมารภาพของมารร้ายคอมมิวนิสต์ดู
จะเป็นสัญลักษณ์ท่ีคอยหลอกหลอนไปท่ัวโลกรวมทั้งรัฐนาวาสยามประเทศจวบจนมาเป็นประเทศไทย 
แม้แต่การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมยังถูกยัดเยียดและเหมารวมว่าเป็นการกระท าอันเป็น
คอมมิวนิสต์ จึงต้องปราบปรามกันอย่างรุนแรงโดยไม่ได้พิจารณาแยกแยะ 

             ซึ่งในปี 1989 ก าแพงเบอร์ลินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นได้ถูกพังทลายลงอันเป็น
การส้ิน สุดของสงครามเย็น การล่มสลายของกลุ่มประเทศสังคมนิยมยุโรปตะวันออกหลายประเทศ
รวมท้ังสหภาพโซเวียต และประเทศในกลุ่มอินโดจีน น าไปสู่การเปล่ียนถ่ายจากเศรษฐกิจท่ีวางแผน
จากส่วนกลางอันเรียกว่า ระบอบ “สังคมนิยม” เข้าสู่เศรษฐกิจ “ทุนนิยมเสรี” แม้กระท่ังประเทศจีน
ก็เข้าสู่ระบบตลาดทุนนิยมเสรีแบบจีน ท าให้ความหวาดวิตกเกี่ยวกับมารร้ายท่ีคอยมาคุกคามความ
มั่นคงอันเนื่องมาจาก ลัทธิคอมมิวนิสต์หมดไป ปัญหาความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์ลดความส าคัญลง
และแล้วความตึงเครียดและขัดแย้งในสังคมไทยได้เคล่ือนตัวออกจากประเด็นของ อุดมการณ์พัฒนา
นั้นซึ่งมาสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจ สู่ปัญหาใหม่ภายใต้บริบทของการเร่งรัดพัฒนาเมื่อความต้องการ
ของมนุษย์สวนทางกับความยั่งยืนของธรรมชาติ โดยมีรัฐในฐานะผู้ดูแลและจัดการทรัพยากรของ
ประเทศ รวมท้ังเป็นผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิ
และอ านาจในการจัดการทรัพยากร และดูเสมือนว่าปัญหาความขัดแย้งมีบ่อเกิดมาจากยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการ พัฒนาของประเทศตามแนวทางของทุนนิยมเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความ
ขัดแย้งในทางเศรษฐกิจอันเป็นบรรยากาศท่ีนัก วิชาการเรียกว่า “เวลาของทุน” (Capital time)
โดยเฉพาะความต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (New Industrialized Countries) ซึ่งเป็นทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมอย่างบังคับ (Forced industrialization) น าไปสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างการคงวิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิม กับทิศทางของแผนการพัฒนาประเทศรวมถึงความเข้าใจ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างตนกับส่ิงท่ีเรียกว่าทรัพยากร ธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีไม่สามารถ
จัดการได้ ท าให้ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเป็นความขัดแย้งท่ีเป็นผลพวงจาก การแย่งชิง
ทรัพยากรและปัญหาการจัดการกับทรัพยากรท่ีเกิดจากการจัดการของรัฐท่ีไม่มีดุลยภาพ  

   ปัญหาความขัดแย้งหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าการชลประทานเพื่อเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การขยายตัวของเมือง ประมงชายฝ่ัง นากุ้ง สนามกอล์ฟ ปัญหามลภาวะและการสูญ 
เสียนิเวศน์วัฒนธรรมอันเป็นปัญหายิ่งใหญ่ท่ีรุกล้ าความหลากหลายทางชีวภาพโดยรัฐเป็นคู่ขัดแย้งท่ี
ส าคัญกับประชาชนซึ่งประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมีรากเหง้ามาจากการท่ีประชาชนได้รับ
ผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรท่ีเข้ามาในรูปแบบของโครงการขนาดใหญ่ท้ังเขื่อน



199 
 

ฝาย อ่างเก็บน้ า การวางท่อแก๊ซ การเติบโตของอุตสาหกรรม การขยายโรงงาน การบ าบัดน้ าเสียการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรมล้วนสร้างผลกระทบด้านมลพิษให้กับชุมชนโดยตรงประชาชนจึงต้องรวมตัวกัน
เพื่อกระท าการรวมหมู่ (Collective action) เดินขบวนและชุมนุมประท้วงคัดค้านในหลากหลาย
รูปแบบกล่าวกันว่า อัตราการสูญเสียทรัพยากรท่ีเกิดจากสงครามภายในประเทศท่ีมีมายาวนานในบาง
ประเทศ เช่น กัมพูชา หรือเวียดนาม อาจจะไม่เท่ากับความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเปิดประเทศ
ไปสู่การพัฒนาสมัย ใหม่เพียงไม่กี่ปี ในลักษณะเดียวกัน ส าหรับกรณีของไทย การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากสงความต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ หรือความขัดแย้งทางการเมือง ยังไม่เท่ากับ
การสงครามแย่งชิงทรัพยากรอันเนื่องมาจากการไหลบ่าเข้ามาของ ระบบทุนนิยมท่ีท าให้คนจ านวน
มากถูกเบียดขับจนต้องอพยพจากท่ีท ามาหากินด้ัง เดิม ชุมชนแตกสลาย และต้องเปล่ียนวิถีในการ
ด ารงชีพ เกิดความระส่ าระสายในครอบครัวและรุกลามไปสู่สังคมจนประเมินความสูญเสียแทบ ไม่ได้
ความขัดแย้งยิ่งเพิ่มมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นทุกที ท้ั งได้พัฒนาและขยายตัวไปพร้อมๆ กับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศซึ่งเน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีโครงสร้าง
อ านาจนิยม (Authoritarianism) ยังไม่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น แนวโน้มการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนจึงหลีกไม่พ้นเรื่อง การใช้อ านาจ สวนทางกับวิธีการแบบสันติวิธี (Non-

violent) ด้วยรูปแบบต่างๆ ตลอดมา เช่น เหตุการณ์นองเลือด 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 

ตุลาคม 2519 และพฤษภาทมิฬ 2535 กระท่ังหลังสุดเหตุการณ์นองเลือดท่ีราชประสงค์นอกจากนั้น 
ยังมีการกระท าลักษณะอื่นๆ เช่นการลอบสังหารผู้น าซึ่งกรณีล่าสุดซึ่งเป็นท่ีกล่าวถึงคือการลอบสังหาร
ผู้ น าการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอกและหินกรูด “เจริญ วัดอักษร” ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกร่วมของมวลชนอย่างใหญ่หลวง การปราบปรามด้วยก าลังอาวุธในการบังคับใช้นโยบายเรื่อง
ย้ายคนออกจากป่ากรณีการประท้วงเขื่อนปากมูล กรณีท าร้ายผู้ชุมนุมประท้วงหน้าสนามกีฬาจิระ
นครและโรงแรมเจบี อ าเภอหาดใหญ่ ของชาวอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต่อการคัดค้านสร้างโรง
แยกก๊าซและวางท่อก๊าซไทย-มาเลย์ ซึ่งล้วนแล้วเกิดจากโครงสร้างอ านาจนิยม (Authoritarianism) 

ท้ังส้ินและท่ีส าคัญท่ีสุดคือปัญหาการใช้กลไกราชการตอบโต้การเคล่ือนไหวของ ประชาชน โดยอาศัย
กลไกรัฐผูกขาดการให้ข้อมูลข่าวสารปิดกั้นฝ่ายประชาชนเข้าไปในพื้นท่ีบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ผูกขาด
การช้ีแจงโครงการฝ่ายเดียวไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายคัดค้านด าเนินกิจกรรม นั่นคือรัฐปิดมิให้สาธารณชน
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการสาธารณะและปฏิเสธโอกาสของกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Public participation) ในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกซึ่งเหล่านี้ เรียกว่า “ประชา
พิจารณ์” (Public hearing) มักถูกละเลยจากอ านาจรัฐ 

              เมื่อการใช้สิทธิและอ านาจตามกฎหมายในการจัดการทรัพยากร รัฐมิได้ใช้สิทธิและอ านาจ
อย่างเปิดเผย ชอบธรรม และยุติธรรมด้วยหลักนิติรัฐ รวมท้ังตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
(good governance) หากแต่มีแนวโน้มท่ีมีวาระซ่อนเร้น (hidden agenda) ซุกซ่อนเป็นประโยชน์
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ทับซ้อน(conflict of interest) ในการก าหนดนโยบายสาธารณะเสมอ รัฐกับประชาชนจึงกลายเป็น
คู่กรณี (actor) คู่เอกของความขัดแย้งสาธารณะ (Public conflict) แม้ว่าสังคมไทยจะเปิดกว้าง
ในทางการเมือง สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ปี 2540 ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทางการเมือง (Political Participation) ในหลายมิติ แต่ไปๆ มาๆ กลับเสมือนไม่ได้ส่งเสริม
อย่างแท้จริงเป็นเพียงวาทกรรมหนึ่งของผู้ปกครอง เท่านั้น ซ้ ายังถูกฉีกท้ังไปเมื่อ 19 กันยายน 2549

โดยอ้างว่าเพื่อความสมานฉันท์อย่างไรก็ตามหากมองปัญหาความขัดแย้งของสังคมโลกปัญหาการแย่ง
ชิงทรัพยากรมิได้เป็นเรื่องส าคัญมากไปกว่าปัญหาด้านชาติพันธุ์ท่ีกลายเป็นปัญหาท่ีแก้กันไม่ตกและ
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อย้อนกลับไปอดีตปัญหาชาติพันธุ์ยิว รัฐบาลนาซี โดยฮิตเลอร์จอม
อ ามหิตได้ปลุกเร้าประชาชนเยอรมันให้เกิดความจงเกลียดจงชังจน ต้องตัดสินปัญหาชาติพันธุ์ยิวขั้น
สุดท้าย (the Final Solution) ด้วยการส่งยิวเข้าห้องแก๊สคนนับล้านเป็นเหยื่ออันเนื่องมาจากความ
เป็นยิวหรือกรณีมุสลิมในบอสเนีย-เฮอร์เชโกวีนา ท่ีถูกปิดล้อมและปราบปรามจากฝ่ายเซอร์บ คน
หลายแสนคนถูกสังหารในขณะท่ีผู้หญิงหลายหมื่นคนถูกข่มขืน มุสลิมถูกทอดท้ิงให้ต่อสู้อย่างโดดเด่ียว
ท่ามกลางความยากไร้และทุกข์เข็ญ การช่วยเหลือจากหลายฝ่ายท่ีเกิดขึ้นนั้นกล่าวกันว่า “สายเกินไป
และน้อยเกินไป” คนส่วนใหญ่กลายเป็นเหยื่ออันเนื่องมาจากความเป็นมุสลิม ช่วงเวลาแห่งความขม
ขื่นนี้ถูกเรียกว่า “ช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งท่ีโหดร้ายใจกลางยุโรป” 

              เมื่อหันกลับมามองสังคมไทยความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน หรือประชาชนด้วยกัน
นั้น ประเด็นท่ีขัดแย้งเดิมๆ ท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จนน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งเก่าท่ีปะทุ
ใหม่ซึ่งแนวโน้มขยายตัวในอนาคตคือ ประเด็นชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย เช่น กรณีมุสลิมในจังหวัด
ภาคใต้ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยยังไม่อาจเยียวยาความขัดแย้งให้บรรลุลงได้ ซึ่งปัจจุบันถือ
เป็นความขัดแย้งท่ีไม่สามารถจับคู่กรณีได้ชัดเจน ยังเป็นคู่ขัดแย้งท่ีไร้ตัวตนและก าลังลงรากหยั่งลึกจน
ถือเป็นวิกฤติแห่งการ ปกครอง (Crisis governance) การลุกลามของไฟใต้ท่ียิ่งโหมกระพือ ตอกย้ าว่า
รัฐไทยไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ และบางครั้งมีการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาท้ังโดยจงใจและไม่
จงใจ จึงเป็นความเปราะบางของการใช้อ านาจ ท่ีรัฐต้องพึงระวังการสลายความขัดแย้งจึงไม่ใช่การใช้
อ านาจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ ต้องอาศัยความร่วมมือและสร้างความเห็นพ้องต้องกัน (consensus) ใน
รูปของระบบคิด ระบบคุณค่า เพื่อน าไปสู่สันติภาพโดยอาศัยอ านาจท่ีเรียกว่า “อ านาจอ่อน” ซึ่งเป็น
อ านาจท่ีสามารถท าให้ผู้อื่นต้องการในส่ิงเดียวกับท่ีเราต้องการ (getting other to want what you 

want) ด้วยความร่วมมือร่วมใจมากกว่าการบังคับขู่เข็ญ และผลของอ านาจอ่อนคือการยอมรับของทุก
ฝ่ายและเป็นเครื่องมือสลายความขัดแย้ง ได้ดีท่ีสุด 
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8.6 บทสรุป  
 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนอาจสรุปได้ว่าเป็นความสมดุลระหว่างอ านาจอธิปไตยกับ
สิทธิเสรีภาพอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดของรัฐมีความเบ็ดเสร็จ กว้างขวาง ครอบคลุมท่ัวไปภายในรัฐ 

ถ้าอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดท่ีว่านี้ถ้ามากเกินขอบเขตก็จะไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลได้ จุดมุ่งหมายของการเป็นรัฐท่ีดี คือ ท าอย่างไรท่ีจะให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่อบุคคล ซึ่ง
บุคคลหรือความเป็นพลเมืองของแต่ละรัฐสามารถเป็นไปได้โดยสถานท่ีเกิด สายโลหิต และโดยการแปลง
สัญชาติโดยโอนสัญชาติ สภาพของสิทธิและความหมายของเสรีภาพ ได้แก่สิทธิในชีวิต การมีเสรีภาพและใน
ทรัพย์สิน สิทธิของบุคคลแสดงออกมาในรูปของเสรีภาพ เสรีภาพของบุคคล หมายถึง  สิทธิที่จะกระท าการ
ใดๆ  โดยไม่ต้องถูกแทรกแซงหรือถูกบังคับจากผู้อื่น ซึ่งการรักษาสิทธิท่ีจะกระท าการใดๆ  ท่ีว่าได้นั้น
จะต้องมีอ านาจหรือองค์การบางอย่างขึ้นมาเพื่อควบคุมเสรีภาพของแต่ละคนไม่ให้ล่วงละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของคนอื่นๆ  ในสังคมนั้น 

 สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางแพ่ง สิทธิทางการเมือง ได้แก่ บุคคลท่ีรัฐยอมให้มีส่วนในการ
แสดงออกซึ่งเจตจ านงในทางการเมือง ผู้มีสิทธิ คือ ผู้ท่ีเป็นพลเมืองของรัฐ สิทธิทางการเมือง ได้แก่ การออก
เสียงเลือกต้ัง สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิออกเสียงประชามติ สิทธิจัดต้ังพรรคการเมือง หรือเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง สิทธิทางการเมืองเป็นอภิสิทธิ์ หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของสิทธิมีสิทธิท่ีจะใช้สิทธิหรือไม่
ใช้ได้เสมอ สิทธิทางการเมืองเป็นของประชาชน รัฐท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยก็จะให้สิทธิทางการ
เมืองแก่ประชาชนตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 สิทธิทางแพ่ง คือ ความคุ้มกันทางกฎหมายของบุคคลจากการก้าวก่ายของรัฐหรือบุคคลอื่น หลัก 
การส าคัญ คือ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง ได้แก่ สิทธิเกี่ยวกับชีวิต สิทธิที่จะมี
เสรีภาพในตนเอง สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิท่ีจะท าสัญญา สิทธิท่ีจะมีความเห็นท่ีอิสระและการแสดงออกซึ่ง
ความเห็นนั้น สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิที่จะเป็นสมาชิกในองค์การต่าง ๆ สิทธิในครอบครัวและสิทธิท่ี
จะเสมอภาคกันในกฎหมาย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเน้นความส าคัญถึง
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยอย่างยิ่ง จึงอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญท่ีพยายามส่งเสริม และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 

 ดังนั้น  ความสัมพันธ์รัฐกับประชาชน  อาจสรุปได้ว่าจุดส าคัญคือการรักษาดุลยภาพขอบเขต
อ านาจอธิปไตยแห่งรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เพราะถ้าเอนเอียงไป
ข้างรัฐก็จะหมายถึง ประชาชนสูญเสียสิทธิเสรีภาพ แต่ตรงกันข้างถ้าเอียงไปข้างประชาชน สิทธิเสรีภาพท่ี
มีจนเกินขอบเขตก็จะน าพาไปสู่ความไร้ระเบียบ สับสน วุ่นวายได้ 
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ค าถามท้ายบท 
 1. จงอธิบายจุดมุ่งหมายของรัฐ 

 2. หน้าท่ีท่ีดีของรัฐนั้นคืออะไร 

 3. บุคคลจะสามารถเป็นพลเมืองด้วยวิธีใดบ้าง 
 4. สิทธิตามธรรมชาติได้แก่อะไรบ้าง 
 5. รัฐมีความสัมพันธ์กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไร 

 6. สิทธิทางแพ่งคืออะไรและคุ้มครองสิทธิอะไรบ้าง 
  7. เพราะอะไรรัฐจึงมุ่งหมายให้มีการสร้างความเป็นระเบียบ 

   8. อะไรคือการเป็นพลเมืองโดยสายโลหิต และโดยการแปลงสัญชาติ 

   9. ประเภทของสิทธิในฐานะพลเมืองประกอบด้วยอะไรบ้าง 
   10. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองได้กี่ด้าน  อะไรบ้าง 
   11. นักศึกษาคิดว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้สิทธิสตรีเท่ากับบุรุษหรือไม่อย่าไร  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

1. เนื้อหาประจ าบทท่ี 9 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 1.  ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 2.  ขอบเขตการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 3.  จุดมุ่งหมายในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 4.   ความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 5.   เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 6.   ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 7.   ผลประโยชน์แห่งชาติ 

 8.   ปัจจัยก าหนดผลประโยชน์ของชาติ 

 9.   ความสามารถของชาติ 

 10. ดุลแห่งอ านาจ 

 11. องค์การระหว่างประเทศ 

 12. บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง 
 13. บรรษัทข้ามชาติ (Multi National Corporations - MNCs) 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถ 

 1.  นักศึกษาสามารถอธิบายและบอกความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

 2.  นักศึกษาสามารถอธิบายและเข้าใจขอบเขตและจุดมุ่งหมายในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ 

 3.   นักศึกษาสามารถอธิบายและยกตัวอย่างความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

 4.   นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะหเ์ครื่องมือหรือทฤษฎีท่ีใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

    5.   นักศึกษาสามารถอธิบายและจ าแนกของตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

    6.   นักศึกษาสามารถบอกความแตกต่างความสามารถของชาติและดุลแห่งอ านาจได้  
 7.   นักศึกษาสามารถอธิบายและยกตัวอย่างของบทบาทขององค์การระหว่างประเทศได้ 

 8.   นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สรุปเรื่องบรรษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทยกับการลงทุนทางด้าน
เศรษฐกิจได้ 

 9.   นักศึกษาสามารถน าความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 9 
 1. วิธีสอน 

  1.1  ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

  1.2  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  1.3  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

     1.4  วิธีการสอนแบบอภิปรายและวิเคราะห์ 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1   ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนหลักและต าราอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2   ศึกษาจาก PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ 

2.3   ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็นหัวข้อร่วมกัน 

2.4   ผู้สอนสรุปประเด็นเนื้อหาหัวข้อเพิ่มเติม 

2.5   ดูวีดีทัศน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีโลก 

2.6   ท าใบงานจากการชมวีดีทัศน์ 
2.7   ศึกษากรณีศึกษา จากข่าว บทความ ท่ีเกี่ยวกับ “บรรษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาในประเทศ

ไทยกับการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ”พร้อมกับการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุผลกระทบ และแนวทางแก้ไข 

2.8  อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 

2.9  ท าแบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

   

4.  สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ PA 51105 

 2. PowerPoint และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

 3. ใบงาน ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ 
 4.  แบบฝึกหัดค าถามท้ายบท 

 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน และการอภิปราย 

 3. การท าใบงาน 

 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

 6. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
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บทที ่ 9 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
  รัฐหรือประเทศเปรียบเสมือนมนุษย์ ซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถอยู่ตามล าพังได้ ต้องมีการ
ติดต่อส่ือสาร พึ่งพาอาศัยกับคนอื่นๆ ในชีวิตประจ าวันของคนเราต้ังแต่เล็กจนโต ล้วนมีเรื่องราวกิจธุระท่ี
จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานจ านวนมาก เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่าง
ยิ่ง คนท่ัวไปจึงมีกระบวนการเรียนรู้ มีการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อท่ีจะให้อยู่รอดได้ในสังคม รัฐก็
เช่นเดียวกัน การท่ีจะรักษาเอกราช อ านาจอธิปไตยไว้ได้นั้น จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ว่าเวทีท่ีต้องออกไป
แสดงบทบาทนั้น ตนมีฐานะอะไร มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน รวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาเตรียมพร้อมท่ีดี จะท าให้ทราบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐควรก าหนดบทบาทอย่างไร ในอนาคตคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
เพื่อท่ีจะได้รับมือกับทุกปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  

ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับรัฐให้ได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ผู้ศึกษาควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทท่ี 9 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงได้น าเสนอความหมาย ขอบเขต 
จุดมุ่งหมาย ความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยก าหนดผลประโยชน์ของชาติ ความสามารถ
ของชาติ ดุลแห่งอ านาจ องค์การระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมืองและ
บรรษัทข้ามชาติ 

 

9.1 ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
คาร์ล ดับเบิ้ลยู.ดอยซ์ (Deutsch, 1968: 1) ให้นิยามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า“ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศเปรียบเสมือนเวทีอันประกอบด้วยพฤติกรรมและการกระท าท้ังหลายของรัฐท่ีมีต่อกันโดย
ปราศจากการควบคุมอย่างเพียงพอ” 

  สุรพล ราชภัณฑารักษ์ (2523: 322) อธิบายความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์เป็นความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลต่างๆ ในชาติ
ต่างๆ (Nation) ท่ีมากกว่า 1 ชาติ เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลต่อกลุ่ม
บุคคล การติดต่อของบุคคลเหล่านั้นสามารถท าได้โดยตรงหรือโดยผ่านองค์การหรือสถาบันส่ือกลางก็ได้ 

  ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ (2521:3) อธิบายถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าหมายถึง 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระท าของรัฐท่ีมีต่อกันโดยปราศจากเครื่องมือควบคุมการกระท าของ
รัฐได้อย่างเด็ดขาด ถ้าจะเปรียบกับเกมกีฬา ซึ่งประกอบด้วยผู้เล่นท่ีเป็นรัฐเอกราชจ านวนประมาณร้อยเศษ
แต่ละรัฐต่างก็มีความแตกต่างกันออกไปในด้านก าลังคน ขนาด อ านาจ และอิทธิพล ทรัพยากร วัตถุประสงค์
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อุดมการณ์ตลอดจนนโยบายในการด าเนินกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแต่ละรัฐอาจเปล่ียน
หรือละเมิดกฎเกณฑ์ของเกมได้ทุกเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวรัฐอื่นๆ ให้ทราบ 

ด าริห์ บูรณะนนท์ (2548 : 194) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าประเทศต่างๆ มักจะใช้
วิธีการทุกอย่างท่ีจะให้ประโยชน์กับตนในเวทีระหว่างประเทศ โดยไม่ค านึงถึงศีลธรรมหรือมารยาทอันใด
ท้ังส้ินท้ังนี้  ก็โดยการก าหนดนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแนวทางท่ีแต่ละประเทศเห็นว่า
เหมาะสมโดยต้องค านึงว่านโยบายคือ แนวทางท่ีแต่ละประเทศได้เลือกปฏิบัติไป เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีก าหนดไว้ อันเป็นวัตถุประสงค์ท่ีเช่ือกันว่า ถ้าท าได้ส าเร็จก็จะเป็นผลดีต่อประเทศของตน
แต่ละชาติซึ่งวางแผนด าเนินการต่างๆ แข่งขันกันแสวงหาอ านาจ (Power Polities) เพื่อจะได้ให้มีอิทธิพล
เหนือรัฐอื่น จะด้วยวิธีการคุกคาม ชักชวน หรือบังคับก็สุดแล้วแต่จะหาวิธีด าเนินการ แม้จะเกิดความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศแล้วก็ตามแต่ละรัฐท่ีเข้ามาผูกพันหรือมีความสัมพันธ์กันนั้น มีฐานะไม่เหมือนกันในเรื่อง
ระดับแบ่งอ านาจซึ่งอาจวัดได้จากสภาพทางภูมิศาสตร์ ก าลังคน ทรัพยากร ความสามารถทางวิทยาการ ความ
เช่ียวชาญทางการทูต การทหาร การโฆษณาชวนเช่ือ ฯลฯ ประเทศท่ีมีอ านาจมากกว่าก็ย่อมต้องการจะสร้าง
ความเป็นใหญ่ต่อไปส่วนประเทศท่ีมีอ านาจน้อยก็ต้องการเพียงรักษาเอกราชของประเทศให้อยู่อย่างสันติ
ตามเดิม 

  โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (มปป : 128) กล่าวว่า หัวใจของการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมี
หลักส าคัญสองประการ คือ หนึ่ง ประเทศไม่มีศัตรูถาวรประเทศไม่มีมิตรถาวรประเทศมีเพียงแต่ผลประโยชน์
เท่านั้นท่ีถาวร สอง นโยบายภายในประเทศก าหนดนโยบายต่างประเทศ 

  สรุป ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหมายถึง
กิจกรรมของมนุษย์ท่ีเกี่ยวพันระหว่างบุคคลต่างๆ ในชาติต่างๆ มากกว่าหนึ่งชาติการติดต่อสัมพันธ์กันนี้
เปรียบเสมือนรัฐต่างๆ ก าลังแสดงบทบาทบนเวทีท่ีพฤติกรรมและการกระท าของรัฐสามารถแสดงออกได้โดย
ไร้การควบคุม ในเวทีนี้จะไม่ค านึงถึงศีลธรรมหรือมารยาทอันใดแต่จะค านึงถึงผลประโยชน์เท่านั้น 

 

9.2 ขอบเขตการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ(2521:4-5)ได้อธิบายว่าการศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีขอบเขต
กว้างขวางเพราะเนื้อหาของวิชานี้ครอบคลุมถึงวิชาหลักท้ังหกในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ  

  9.2.1 วิชาการเมืองระหว่างประเทศ (International Politics) 

  9.2.2 วิชากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) 

  9.2.3 วิชาประวัติศาสตร์ทางการทูต (Diplomatic History) 

  9.2.4 วิชาองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) 

  9.2.5 วิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economics) 

  9.2.6 วิชาว่าด้วยการศึกษาเฉพาะส่วนภูมิภาค (Area or Regional Studies) 
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  สุรพล   ราชภัณฑารักษ์ (2523: 323) อธิบายถึงขอบเขตการศึกษาว่า การศึกษาวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เป็นการศึกษาในขอบเขตและเนื้อหาของวิชาท่ีกว้างขวางมาก เป็นวิชาท่ีได้ถูกพัฒนามาเมื่อ
ต้นศตวรรษท่ี 20 นี้เอง และเป็นวิชาท่ีต้องอาศัยการศึกษาวิชาอื่นๆ ประกอบมากกว่า 5 แขนงวิชา ได้แก่
ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จนถึงสังคมวิทยา การศึกษาวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเป็นลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) วิชาท่ีต้องศึกษาจึงประกอบด้วย 

  1. ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ (การทูต) (Diplomatic History) 

  2. การเมืองระหว่างประเทศ (International Politics) 

  3. กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) 

  4. องค์การระหว่างประเทศ (International Organizations) 

  5. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economics) 

  6. ภูมิภาคศึกษา (Area Studies) 

  สรุป แม้ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะกว้างขวางจนแทบจะหาขอบเขตไม่ได้แต่ใน
การศึกษาสามารถก าหนดวิชาหลักได้ ซึ่งผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ครบถ้วนจะต้องศึกษา
ประวัติศาสตร์การทูตการเมืองระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและภูมิภาคศึกษา 
 

9.3 จุดมุ่งหมายในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  ยอร์ช เอฟ. เคนแนน (Kennan, 1953 : 10-12) ได้กล่าวถึงจุดมุ่ งหมายในการศึกษาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่ามี 2 ประการ คือ 

  9.3.1 ประการแรก เพื่อให้นักศึกษาซึ่งไม่ได้ท างานหรือมีส่วนร่วมในงานหรือมีส่วนร่วมในงาน
เกี่ยวกับด้านต่างประเทศได้รับความรู้ท่ัวไปในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์
ปัญหาและรู้ จักใช้ความคิดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเรียนรู้ ดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศได้อย่างมีเหตุผล 

  9.3.2 ประการที่สอง เพื่อเป็นการตระเตรียมบุคคลซึ่งจะไปประกอบอาชีพทางด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นงานรัฐบาลหรืองานขององค์การระหว่างประเทศการศึกษาเพื่อจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวนี้มักกระท ากันในขั้นบัณฑิตโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตผู้เช่ียวชาญ (Specialists) ทางด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออกมาผู้เช่ียวชาญดังกล่าวจะต้องศึกษาและมีความรู้ ในวิชาแขนงอื่นๆ
ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เป็นต้น เพราะถ้าปราศจากความรู้ในวิชา
ดังกล่าวแล้ว การเข้าใจในปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเป็นไปโดยไม่ลึกซึ้งเท่าท่ีควรจะเห็น
ได้ว่าจุดมุ่งหมายในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นส่ิงส าคัญ  
 ถ้าผู้ศึกษารู้ว่าในอนาคตต้ังใจจะประกอบอาชีพทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระหว่าง 
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การศึกษาจะได้เตรียมตัวศึกษาเป็นผู้เช่ียวชาญตามแขนงท่ีสนใจต่อไป ส่วนผู้ท่ีไม่ได้ท างานเฉพาะด้าน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะท าให้เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

 

9.4 ความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  ด าริห์ บูรณะนนท์ (2548: 192) อธิบายถึง ความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ว่า การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในปัจจุบันถือเป็นเรื่องส าคัญมาก เนื่องจากเป็นท่ียอมรับกัน
ท่ัวไปแล้วว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
และการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก การศึกษาเรื่องดังกล่าวท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นรวมท้ังยังสามารถคาดคะเนความเป็นไปได้ท่ีจะพึงเกิดขึ้นในอนาคตผู้ท่ีมีหน้าท่ีวางนโยบายต่างประเทศ
ของรัฐจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาสถานการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อท่ีจะอธิบาย
เหตุการณ์ระหว่างประเทศ พฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศรวมท้ังทฤษฎีระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ (2521: 6) อธิบายถึง ความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ว่า ในโลกปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพและการอยู่รอดของโลก
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศไม่ว่าในด้านใด  ๆก็ดีล้วนเกิดจากความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่าง
รัฐท่ีมีต่อกัน กล่าวได้ว่า สันติภาพและความมั่นคงของโลกขึ้นอยู่กับศิลปะท่ีรัฐแต่ละรัฐน ามาใช้เพื่อก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐรวมท้ังความสามารถของรัฐในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐท่ีมีต่อกัน โดยหาทางหลีกเล่ียงการใช้วิธีการใดๆ ซึ่งจะน ามาสู่การท าลายล้างผลาญซึ่งกันและกัน
ในท่ีสุด ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงมีความส าคัญในการสอนให้รู้จักและเข้าใจถึงศิลปะ
และวิธีท่ีรัฐน ามาใช้ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  จากค าอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความส าคัญท้ังการ
สร้างสันติภาพและความร่วมมือการติดต่อต่างๆ ระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐต่างๆ จะต้องก าหนดบทบาทของตน
ให้เหมาะสมท้ังในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ 

  

9.5 เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันเป็นเรื่องท่ียากและสลับซับซ้อน ณัชชาภัทร อุ่น
ตรงจิตร (2548: 232-235) อธิบายถึงเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสรุปความ
ได้ดังนี้ 
  9.5.1 ประวัติศาสตร์การทูต วิธีการท่ีจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีหลายวิธีในทาง
ประวัติศาสตร์นักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความคิดแตกต่างหลากหลายกันไป ในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 ถึงศตวรรษท่ี 20 การเรียนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในเรื่องของประวัติศาสตร์
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การทูต (Diplomatic history) ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เป็นหัวใจของวิธีการประวัติศาสตร์การ
ทูต วิธีการนี้จึงมองว่ารัฐชาติ (Nation state) เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์การเจรจาทางการทูตของนักการทูตหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส าคัญๆ ด้วยเหตุ
นี้การเรียนการสอนจึงต้องใช้ข้อมูลท่ีละเอียดละออการเรียนแบบนี้จะได้ความเข้าใจในเหตุการณ์ส าคัญๆ แต่
ละเหตุการณ์แต่ไม่สามารถน าแต่ละเหตุการณ์มาเช่ือมโยงกันได้ 

  9.5.2 แนวการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ มีความพยายามท่ีจะเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในฐานะท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเช่ือมสัมพันธ์กันในระดับโลก แนวความคิดดังกล่าวคือ แนวการ
วิเคราะห์ภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ (Strategic and geopolitical analysis) แนวความคิดแบบนี้ยังนิยมใช้
กันอยู่ในปัจจุบันนี้ แนวคิดนี้สามารถย้อนกลับไปได้ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดยนักการทหารคนหนึ่งช่ือ 
อัลเฟรด มาฮาน (Alfed Mahan) และ ฮาร์ฟอร์ด แมคคินเดอร์ (Harford Mackinder) ส าหรับมาฮาน 
มหาสมุทรคือเส้นเลือด ใครสามารถควบคุมมหาสมุทรได้ คนนั้นสามารถครอบครองโลกได้ มาฮานมีอิทธิพล
ให้สหรัฐอเมริกาทุ่มงบประมาณไปท่ีกองทัพเรืออย่างมาก จนกระท่ังปัจจุบันเราเห็นฐานทัพเรือสหรัฐอยู่ใน
ทุกแห่งของโลก เฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีท้ังใน ฮาวาย โอกินาวา และกวม ในขณะท่ีแมคคินเดอร์มอง
ว่าความส าคัญของดินแดนท่ีเรียกว่า แดนหัวใจ (Heartland) ตามความเข้าใจของแมคคินเดอร์ Heartland 

คือ บริเวณท่ีถูกล้อมรอบด้วย แดนริมขอบ (Rimland) หรือบริเวณท่ีติดชายฝ่ังทะเล ดังนั้น แดนหัวใจ 
(Heartland) คือ สหภาพโซเวียต 

9.5.3 วิธีการทางเศรษฐศาสตร์สังคม อย่างไรก็ดีความเข้าใจทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจจะใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์สังคม (Socioeconomic theories) ซึ่งให้ภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอีกแบบหนึ่ง ในศตวรรษท่ี 19 มาร์กซ์ (Marx) อธิบายว่า สหรัฐอเมริกาขยายดินแดนไปทางตะวันตก
ของทวีปอเมริกา เนื่องจากความกดดันจากจ านวนประชากรล้นและอัตราการว่างงาน ในขณะเดียวกัน เลนิน
ก็ได้ใช้วิธีการแบบมาร์กซ์ในการเขียนหนังสือของเขาท่ีช่ือจักรวรรดินิยม : ล าดับขั้นสูงสุดของทุนนิยม 
(Imperialism - the highest stage of capitalism) 

  9.5.4 แนวความคิดอุดมคตินิยม ผลของความหายนะท่ีมาจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 ท าให้เกิด
แนวความคิดใหม่ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมา 2 แนวความคิดท่ีอยู่ต่างกันคนละ
ขั้วอย่างส้ินเชิง โดยแนวความคิดแรกตั้งอยู่บนค าถามว่า ท าอย่างไรจึงจะสามารถขจัดข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศได้ แนวความคิดนี้คือ แนวความคิดอุดมคตินิยม (Idealism)และแนวคิดท่ีต้ังอยู่บนค าถามว่า ท า
อย่างไรจึงจะสร้างพลังอ านาจให้แก่ชาติตัวเองได้ แนวความคิดนั้นคือ ชาตินิยม – สังคมนิยม (National 

Socialism) หรือฟาสซิสม์ (Fascism) นั่นเอง สองแนวความคิดนี้ได้เข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศต้ังแต่สงครามโลกครั้งท่ี 1 ถึง สงครามโลกครั้งท่ี 2 

  แนวความคิดท้ังสองแนวอยู่บนพื้นฐานของการก าหนดนโยบาย แต่ท้ังสองก็มีความคิดต่างกันมาก 
ในขณะท่ีแนวความคิดอุดมคตินิยมมองว่าทุกคนเกิดมาเป็นคนดี แต่องค์การหรือโครงสร้างทางสังคมท่ีไม่
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ยุติธรรมได้บีบรัดให้คนต้องกระท าการทุกอย่างให้อยู่รอดดังนั้นสงครามจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้หากจะ
จัดการให้โครงสร้างทางสังคมเหมาะสมด้วยเหตุนี้พวกนักอุดมคตินิยมจึงนิยมชมชอบในการใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการเจรจาลดอาวุธ เพราะมอง
ว่าอาวุธเป็นเครื่องมือของสงคราม ตัวอย่างเช่น สนธิสัญญาวอชิงตันในปี 1921 – 1922 ความส าเร็จท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของสนธิสัญญานี้คือสามารถลดจ านวนเรือรบของหลายๆ ประเทศได้แต่นั่นก็เป็นสาเหตุท่ีญี่ปุ่นได้รับ
ความคับข้องใจท่ีได้รับโควตาจ านวนเรือรบน้อยกว่าประเทศอื่นๆ และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีน าไปสู่สงครามโลก
ครั้งท่ี 2 จากแนวความคิดอุดมคตินิยมนี้ท าให้เกิดผลทางการปฏิบัติในโลกปัจจุบันมากมาย ท้ังในเรื่องการ
ก่อต้ังองค์การระหว่างประเทศ การก่อต้ังองค์การการค้าระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางด้านระหว่าง
ประเทศท้ังหลายในปัจจุบัน 

  แนวความคิดสังคมนิยม – ชาตินิยม ก็เป็นแนวความคิดท่ีเน้นท่ีการก าหนดนโยบายเช่นเดียวกัน แต่
มุ่งเน้นท่ีการเจริญเติบโตและการสร้างพลังอ านาจแห่งชาติ แนวความคิดนี้ถูกน ามาใช้ในภาคปฏิบัติในรัฐบาล
นาซีเยอรมัน ในการสร้างชาติเยอรมัน และการท าทุกอย่างเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งของรัฐการรุกราน
ดินแดนอื่นเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของระบบด้วยเหตุนี้ในปี 1931 ญี่ปุ่นบุกแมนจูเรีย ปี 1935 อิตาลี
บุกเอธิโอเปีย เยอรมันบุกยึดแคว้นไรน์แลนด์ ออสเตรีย และบางส่วนของเชคโกสโลวาเกีย ในการประชุมท่ี
มิวนิกปี 1938 อังกฤษและฝรั่งเศสไม่คัดค้านต่อการยึดครองดินแดนของฮิตเลอร์ เพราะกลัวว่าจะท าให้เกิด
สงคราม ในปี 1939 เยอรมนียังไม่พอใจและบุกยึดโปแลนด์ เป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 

  9.5.5 แนวความคิดสัจนิยม เมื่อจบสงครามโลกครั้งท่ี 2 แนวความคิดอุดมคตินิยมได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ามันไม่เพียงพอท่ีจะใช้วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเหตุนี้
แนวความคิดใหม่จึงเกิดขึ้นได้แก่ พวกแนวความคิดสัจนิยม (Realism) ซึ่งปฏิเสธข้อสันนิษฐานของอุดมคติ
นิยมผู้น าในแนวความคิดนี้ คือ ฮัน มอร์แกนทาว (Hans Morgenthau) และ เฮนรี่  คิสซิงเจอร์ (Henri 

Kissinger) ซึ่งมองว่าคนทุกคนมีท้ังความดีและความช่ัวอยู่ในตัวและใครๆ ก็มีความต้องการท่ีจะควบคุมคนอื่น
กันท้ังนั้น ด้วยเหตุนี้สงครามจึงเป็นส่ิงท่ีมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้แต่ละรัฐจึงมีหน้าท่ีของตนเอง ส่ิงนั้น
ก็คือ ปกป้องประเทศของตัวเองไว้ 
  แนวความคิดนี้จะเรียกได้อีกประการหนึ่งว่าเป็น “เรียลโพลิติก” (Realpolitik) ซึ่งปฏิเสธระบบความ
มั่นคงร่วม (Collective security) แต่เช่ือว่าแต่ละชาติต้องปกป้องตัวเอง ส าหรับแนวคิดของพวกแนวคิดสัจ
นิยม (Realist) นี้ถือว่าประเทศใดก็ตามจะท าอะไรก็ได้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติการสร้างดุลแห่งอ านาจจึง
เกิดขึ้น โดยประเทศแต่ละประเทศจะเข้ารวมกันเป็นพันธมิตรต่อต้านประเทศบางประเทศท่ีมีอ านาจมาก
เกินไปพวก Realpolitik เช่ือว่าความส าคัญของนโยบายต่างประเทศมีมากกว่านโยบายภายในประเทศจะต้อง
ให้มีก าลังทางการทหารท่ีใหญ่โต และเน้นหนักเรื่องชาตินิยมนอกจากนี้ยังมองว่ารัฐเป็นตัวแสดงท่ีส าคัญท่ีสุด
รัฐสามารถตัดสินนโยบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและความมั่นคงของชาติเป็นประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดในเรื่อง
ความส าคัญระหว่างประเทศ 
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  9.5.6 หลักการทางสถิติคณิตศาสตร์ แนวความคิดสุดท้ายในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็
คือ แนวความคิดท่ีได้จากการศึกษารัฐศาสตร์สายพฤติกรรมนิยม หรือ Behaviorist method เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้หลักการทางสถิติคณิตศาสตร์ มีการวิเคราะห์ตัวแปรต้น ตัวแปรตามแล้ว
สรุปเป็นข้อมูล ท้ังนี้ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีกว้างขวาง เป็นระบบและปราศจากอคติท่ีสุด 

  สรุป เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเปล่ียนแปลงไปตามสังคมและเวลา
ไม่มีเครื่องมือใดท่ีจะสามารถใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างถาวร เพราะสังคมมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ฉะนั้น การจะยึดกับหลักแนวความคิดท่ีเน้นเครื่องมือนั้นอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

 

9.6 ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548: 235) เห็นว่า ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่

รัฐชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ 

  9.6.1 รัฐชาติ (The nation – state)    

           ธารทอง ทองสวัสด์ิ (2542: 387) อธิบายว่าผู้ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีสุดในวงการการเมือง
ระหว่างประเทศ คือ รัฐ รัฐในกิจการการเมืองระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นนามธรรม ประกอบด้วย
องค์ประกอบท้ัง 4 ของรัฐ คือ ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอ านาจอธิปไตย รัฐมีสิทธิและอาจถูกผูกมัดตาม
กฎหมายได้ อ านาจอธิปไตยของรัฐจะถูกจ ากัดได้ก็ด้วยความยินยอมของรัฐเองเท่านั้น ผู้ท าหน้าท่ีแทนรัฐใน
กิจการการเมืองระหว่างประเทศ ก็คือ รัฐบาล 

             ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548:235) อธิบายต่อไปว่า ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐเป็นตัวแสดงท่ีส าคัญท่ีสุด และขยายตัวอย่างเร็วท่ีสุด เพราะรัฐมีเครื่องมือท่ีเหนือว่าตัวแสดงอื่นๆ นั่นคือ
อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) และความชอบธรรม (Legitimacy) รัฐเป็นตัวแสดงในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วท่ีสุด ในปี ค.ศ.1945 มีรัฐอิสระอยู่ในโลกนี้ประมาณ 64 รัฐ ในปี
ค.ศ.1960 รัฐต่าง  ๆมีถึง 107 รัฐ และในปัจจุบันรัฐชาติในโลกนี้มีประมาณ 180 รัฐ 
         จะเห็นได้ว่า ตัวแสดงแรกในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ รัฐชาติ เพราะรัฐชาติมี
อ านาจอธิปไตยและความชอบธรรม โดยผู้ท าหน้าท่ีแทนรัฐ คือ รัฐบาล 

 

9.7 ผลประโยชน์ของชาติ (The national interest)    
  อานนท์ อาภาภิรม (2545: 140) อธิบายถึงผลประโยชน์ของชาติว่าได้แก่ ส่ิงท่ีผู้น าหรือประชาชน
ของประเทศหนึ่งถือว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการธ ารงไว้ซึ่งเอกราช วิถีชีวิต ความมั่งค่ัง ของประเทศและ
เกียรติภูมิของประเทศ 

  ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร (2548: 236) อธิบายว่า ภายในดินแดนหนึ่งของรัฐ ไม่มีองค์กรใดท่ีจะมี
อ านาจเหนือรัฐ รัฐเป็นผู้ก าหนดว่าผลประโยชน์ของรัฐอยู่ท่ีไหน ผลประโยชน์ของรัฐเรียกว่า ผลประโยชน์ของ
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ชาติ (National interest) หมายความว่า ส่ิงใด  ๆก็ตามท่ีรัฐเห็นว่ามีความส าคัญต่อพลังอ านาจของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นก าลังทางการทหาร ความมั่งค่ัง ความมีอิสรภาพ แม้กระท่ังการรักษาวัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนวิธีการท่ีรัฐ
หนึ่งจะน ามาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาตินี้ เรียกว่า นโยบายของชาติ (National policies) โดยปกติแต่ละรัฐจะ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ผลประโยชน์แห่งชาติ การจะดูว่าส่ิงใดเป็นผลประโยชน์
ของชาติจึงต้องดูท่ีนโยบายของชาติ (Policy working) เช่น สหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะล้างแค้นกับคนท่ีท าลาย
เสรีภาพของประชาชนชาวอเมริกัน แสดงว่าเสรีภาพของประชาชนชาวอเมริกัน คือ ผลประโยชน์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผลประโยชน์แห่งชาติของทุกชาติมีดังนี้ 
  9.7.1 ความม่ันคงทางทหาร หมายถึง การท่ีมีก าลังอ านาจอยู่ในจ านวนท่ีเหมาะสมต่อการป้องกัน
ตัวเอง และความเข้มแข็งของอ านาจทางการทหาร โดยไม่ได้รับการท้าทายจากภายในหรืออ านาจจากภายนอก
อื่น ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงแต่ความมั่นคงภายในประเทศเท่านั้น เช่น สหรัฐอเมริกาเคยถูกท้าทายความ
มั่นคงทางการทหาร ณ สถานทูตภายนอกมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้ ความมั่นคงทางการทหารยังหมายถึง
การท่ีชาติคู่แข่งไม่ได้สะสมอาวุธขั้นมากจนแซงหน้าชาติตน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า ความเข้มแข็งทางการทหาร
ได้ลดลงไปโดยเปรียบเทียบ 

  9.7.2 อ านาจ คือ พลังท่ีสามารถบังคับตัวแสดงท่ีมีอ านาจน้อยกว่าให้กระท าตามท่ีตัวแสดงท่ีมี
อ านาจมากกว่าต้องการ อ านาจจึงเป็นท้ังผลประโยชน์แห่งชาติ และเป็นท่ีมาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
อื่นๆ รวมท้ังอ านาจเองด้วย ด้วยเหตุนี้หลายๆ ชาติ จึงต้องการแสวงหาอ านาจไว้อ านาจอาจจะอยู่ในรูปท่ีวัด
ได้เช่น อาวุธ ก าลังทางทหารความร่ ารวยทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะเป็นส่ิงท่ีวัดไม่ได้ เช่น อุดมการณ์ ความ
สามัคคีของคนในชาติ เป็นต้น 

 9.7.3 เศรษฐกิจ ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นอ านาจท่ีทวีความส าคัญมากขึ้นๆ ในแต่ละรัฐ อ านาจ
ทางเศรษฐกิจเป็นท่ีมาของอ านาจทางการทหาร และเป็นเครื่องมือวัดความชอบธรรมของรัฐบาลในแต่ละรัฐ
ด้วย ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางการทหารด้วย หากมีการใช้งบประมาณ
แผ่นดินไปเพื่ อความมั่นคงมากเกินไป ก็จะท าให้ประเทศนั้นมีความมั่ งค่ังทางเศรษฐกิจลดลง เช่น 
สหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษท่ี 80 เป็นต้น ในปัจจุบันความส าคัญของเศรษฐกิจได้ถูกยกขึ้นมาเป็น
ความส าคัญอันดับแรก  ๆของผลประโยชน์แห่งชาติ 

  9.7.4 อุดมการณ์  ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจับต้องหรือวัดอุดมการณ์ได้ แต่อุดมการณ์ก็ เป็น
ผลประโยชน์แห่งชาติท่ีส าคัญมากประการหนึ่ง อุดมการณ์น ามาซึ่งทางเลือกของชาติ และเป็นการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับการตัดสินนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งของรัฐ สหรัฐอเมริกาได้เคยใช้นโยบายต่างประเทศ
คู่กับอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย และมันได้ถูกเปล่ียนเป็นอุดมการณ์สิทธิมนุษยชนในต้นทศวรรษท่ี 90 

  9.7.5 ศีลธรรมและหลักกฎหมาย เป็นหลักการท่ีน ามาใช้โต้เถียงเวลาท่ีการตัดสินผลประโยชน์ของ
ชาติเกิดปัญหา ถึงแม้ว่าการกระท าบางอย่างจะผิดหรือถูกโดยตัวของมันเอง ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ ในปี
ค.ศ. 1989 อยู่ๆ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็บุกปานามา และจับรัฐบาลของพลเอก นอริอากา ลงจากต าแหน่ง 
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ส่ิงท่ีประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกก็คือ สหรัฐอเมริกามีอ านาจอย่างไรถึงได้กล้าท าแบบนั้น สหรัฐอเมริกาก็
อ้างหลักศีลธรรมและหลักกฎหมายในการสร้างความชอบธรรมของการกระท าดังกล่าว ว่ารัฐบาลของนอ
ริอากาเป็นรัฐบาลท่ีได้มาจากการรัฐประหาร เป็นรัฐบาลท่ีไม่มีความชอบธรรม และรังแกผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีอยู่ในปานามา สหรัฐอเมริกาจึงมีความชอบธรรมท่ีจะไปบุกจับนอริอา
กามาเป็นต้น 

  สรุป ตัวแสดงท้ังสองท้ังรัฐชาติและผลประโยชน์ของชาติล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดรัฐ
ชาติมีรัฐบาลเป็นผู้กระท ากิจกรรมต่างๆ ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ผลประโยชน์ของชาติ
คือ ส่ิงท่ีประเทศหนึ่งๆ เห็นว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการธ ารงไว้ซึ่งเอกราช วิถีชีวิต ความมั่งค่ังและ
เกียรติภูมิของประเทศ แต่ละประเทศนิยามผลประโยชน์ของชาติตนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการให้
ความส าคัญเน้นหนักท่ีจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น อ านาจ เศรษฐกิจ อุดมการณ์หรืความมั่นคงทาง
ทหาร 
 

9.8 ปัจจัยก าหนดผลประโยชน์ของชาติ 
  โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2548: 131-138) ได้อธิบายถึงปัจจัยก าหนดผลประโยชน์ของชาติไว้ดังต่อไปนี้ 
เมื่อการกระท าทุกอย่างของรัฐรวมท้ังการวางนโยบายต่างประเทศและปัญหาต่างๆ ในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเกิดจากผลประโยชน์ของประเทศท้ังส้ิน เราจึงควรพิจารณาดูผลประโยชน์ของชาติซึ่ง
เรียงล าดับลดหล่ันกันดังนี้ 

9.8.1 ความอยู่รอดและความปลอดภัยของประเทศ    

           ส าหรับผลประโยชน์ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อท่ีส าคัญท่ีสุด เป็นผลประโยชน์อันดับแรกท่ีประเทศท่ี
ประเทศจะต้องค านึงถึงก่อนข้ออื่น  ๆจะใช้ปัจจัยใดหรือผลประโยชน์ข้ออื่นมาขัดขวางไม่ได้ ซึ่งประเทศไทยใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นี้เป็นตัวอย่างอันดี
ท่ีสุด เพราะประเทศสยามได้ด าเนินนโยบายต่างประเทศโดยการสร้างดุลแห่งอ านาจระหว่างอังกฤษกับ
ฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยท่ีประเทศสยามได้ยอมเสียสละดินแดนบางส่วนให้แก่อังกฤษ
และฝรั่งเศสเพื่อรักษาความอยู่รอดและเอกราชของประเทศเอาไว้ เปรียบเสมือนคนท่ีถูกรถทับขาแตกละเอียด
จ าเป็นท่ีจะต้องตัดขาท้ิงเพราะหากปล่อยท้ิงเอาไว้แล้วบาดแผลก็จะอักเสบเป็นพิษท าให้ถึงตายได้ ดังนั้น การ
เสียสละขาข้างหนึ่งเพื่อให้ชีวิตอยู่ก็เหมือนกับการท่ีประเทศไทยเสียสละดินแดนบางส่วนให้จักรวรรดินิยม
อังกฤษและฝรั่งเศส เพื่อท่ีจะรักษาเอกราชและความอยู่รอดท้ังหมดของประเทศเอาไว้นั่นเอง การรอดพ้นจาก
การเสียเอกราชในสมัยรัชกาลท่ี 5 นั้น ก็เป็นเพราะความชาญฉลาดในการสร้างดุลอ านาจให้เกิดขึ้นระหว่าง
อังกฤษและฝรั่งเศสในภูมิภาคนี้  ทุกวันนี้ประเทศมหาอ านาจของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่างก็แข่งขันกันแสวงหาอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆ 
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        ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศนั้นมีความส าคัญมากถึงกับมีผลท าให้ประเทศต่างๆ เข้าท า
สงครามได้ทันที หากแค่เพียงรู้สึกว่าความปลอดภัยของประเทศตนถูกคุกคาม อาทิ ประเทศอังกฤษประกาศ
สงครามต่อเยอรมันในสงครามโลกครั้งท่ี 1 เนื่องจากเยอรมันบุกเบลเยี่ยม ซึ่งอังกฤษนั้นมองว่าเบลเยี่ยมนั้น
เสมือนกับเป็นประตูหน้าบ้านของอังกฤษ ถ้าหากประเทศใดยึดเบลเยี่ยมได้แล้วอังกฤษก็จะสูญเสียความ
ปลอดภัยไปทันที 

         ในท านองเดียวกัน การท่ีจีนได้ส่งทหารเข้าไปในเกาหลีเพื่อรบกับกองทัพของสหประชาชาติใน
สงครามเกาหลีเมื่อ พ.ศ. 2493 ก็เนื่องมาจากเกาหลีนั้นเปรียบเสมือนกับหอกข้างแคร่ของจีน เพราะเวลาท่ี
ญี่ปุ่นบุกจีนครั้งใดญี่ปุ่นก็จะบุกเข้ามาทางเกาหลีทุกครั้ง ดังนั้น เมื่อกองทัพสหประชาชาติรุกเข้าไปในเกาหลี
เหนือใกล้พรมแดนจีนเข้าไปทุกที จีนจึงตัดสินใจเข้าท าสงครามเพื่อป้องกันความปลอดภัยของประเทศท่ีตน
คิดว่าก าลังถูกคุกคาม  ในกรณีวิกฤตการณ์คิวบา เมื่อปี พ.ศ. 2505 เมื่อสหรัฐอเมริกาทราบว่าสหภาพโซเวียต
ก าลังด าเนินการติดต้ังฐานยิงจรวดขีปนาวุธติดหัวระเบิดไฮโดรเจนขึ้นบนเกาะคิวบา ซึ่งห่างจากสหรัฐอเมริกา
เพียง 50 ไมล์เท่านั้น โดยหากยิงขีปนาวุธนี้จากคิวบาก็สามารถท่ีจะโจมตีจุดส าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
สหรัฐอเมริกาได้แทบทุกจุด เหตุการณ์นี้สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการคุกคามความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา
ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงยื่นค าขาดให้สหภาพโซเวียตต้องถอนอาวุธจรวจออกจากคิวบาท้ังหมดทันที มิฉะนั้น
แล้วก็จะบุกขึ้นเกาะคิวบาและท าลายฐานยิงจรวดติดหัวรบนิวเคลียร์ ท่ีว่านี้ เสียเอง ในขณะเดียวกัน
กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาก็เข้าปิดล้อมเกาะคิวบาไว้อย่างหนาแน่น ในท่ีสุดสหภาพโซเวียตก็ยินยอมถอน
อาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธออกจากคิวบาโดยสันติ 

  9.8.2 ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

           เรื่องนี้ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเป็น
มหาอ านาจได้ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศท่ีมีเนื้อท่ีเพียง 377,752 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3 ใน 4 

ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ถูกจัดให้เป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา
เท่านั้น ท้ังๆ ท่ีประเทศญี่ปุ่นมีเนื้อท่ีน้อยกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาหลายสิบเท่า ทรัพยากรก็ผิดกันลิบลับ 
ประชากรก็น้อยกว่ากันเป็นเท่าตัว ประเทศท่ีมั่งค่ังทางเศรษฐกิจมักจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมและย่อมเป็น
ประเทศมหาอ านาจทางการทหารด้วย เพราะว่าในเมื่อสามารถท่ีจะมีโรงงานผลิตรถยนต์ได้ การผลิตรถถังก็ไม่
ยากเมื่อสามารถมีอู่ต่อเรือสินค้าขนาดใหญ่หรือเรือเดินสมุทรได้ การท่ีจะต่อเรือประจัญบานหรือเรือบรรทุก
เครื่องบินก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไร มีการคาดคะเนกันว่าประเทศญี่ปุ่นมีความสามารถท่ีจะผลิตอาวุธ
นิวเคลียร์และสร้างกองทัพท่ีใหญ่โตมีอาวุธพร้อมมูลได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนหากว่ามีความจ าเป็นเกิดขึ้น 

         ปัจจุบันความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจได้เริ่มเปล่ียนโฉมหน้าจากบรรดาประเทศอุตสาหกรรมไปสู่
ประเทศท่ีมีวัตถุดิบส าคัญ เช่น น้ ามัน แต่อย่างไรก็ตามประเทศในกลุ่มอาหรับและประเทศท่ีมีน้ ามันเป็น
สินค้าออกส าคัญ แม้จะได้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมาอย่างมหาศาลในระยะไม่กี่ปีมานี้ก็จริง แต่ทว่าฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้กลับไม่สู้ท่ีจะมั่นคงนัก ตราบใดท่ียังไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่น  ๆ
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อย่างเต็มท่ี ผลประโยชน์ด้านความมั่นค่ังทางเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน เห็นได้จากความพยายามในการเปิดให้มีเขตการค้าเสรี การรวมกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น NAFTA (North American Free Trade Agreement) WTO 

(World Trade Organization) AFTA (Asean Free Trade Area) OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) หรือ IMF (International Monetary Found)  

       แม้แต่สหภาพยุโรป (European Union: EU) ก็พัฒนามาจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
โดยสร้างระบบตลาดร่วมและสกุลเงินเด่ียวในภูมิภาคเช่นกัน ขณะเดียวกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็
เป็นชนวนของปัญหาระหว่างประเทศมากมายทีเดียว ดังท่ีเราเคยเห็นชาวไทยรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น
เนื่องจากประเทศไทยเสียดุลการค้าให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจ านวนมาก หรือปัญหาในเรื่องการแย่งกันขาย
ข้าวในตลาดโลกของชาติต่างๆ หรือการหยิบยกประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า การผูกขาดสินค้า การใช้
แรงงานเด็ก ประเด็นการท าลายส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคขึ้นมาเป็นประเด็นทาง
การเมืองระหว่างกันก็ ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจท้ังส้ิน  รัฐบาลจ าเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่อง
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจประกอบการด าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างรอบคอบ เพราะว่าเศรษฐกิจ
ก็เปรียบเสมือนกับก าลังของประเทศนั่นเอง 
  9.8.3 การขยายอ านาจของประเทศ 

          ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ ได้แข่งขันกันขยายอ านาจของตนหรืออย่างน้อยก็รักษาอ านาจท่ีมี
อยู่ไม่ให้ลดน้อยลงไป ถ้ามีโอกาสท่ีจะขยายอ านาจเมื่อไรก็ขยายออกไปท้ังท่ีเห็นได้ชัดเจนและไม่ชัดเจน
และถ้าสามารถมีอ านาจยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าอ านาจท่ีได้มานั้นจะท าให้เกิดความ
ปลอดภัยและมีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ดังเช่น อังกฤษในอดีตสามารถยึดครองอินเดียมาเป็นอาณา
นิคมของตนได้ ท าให้อังกฤษได้จุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและตลาดส าหรับจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูปตลอดจน
แหล่งวัตถุดิบท่ีใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมของอังกฤษ 

          เมื่อพูดถึงอ านาจแล้วก็ควรท่ีจะได้พิจารณาด้วยว่า อ านาจของประเทศนั้นคืออะไร ใน
ปัจจุบันนี้ ถ้าให้คิดถึงประเทศมหาอ านาจสักห้าหกประเทศ เราก็คงพอจะล าดับได้ แต่หากจะให้อธิบายว่า
ท าไมประเทศเหล่านั้นจึงเป็นประเทศมหาอ านาจก็คงจะเป็นเรื่ องท่ีอธิบายได้ยากพอสมควรทีเดียว
เพราะว่าก าลังในการผลิต ฯลฯ ก็มักจะไม่แน่นอน ไม่สามารถเป็นมหาอ านาจได้เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศแคนาดามีเนื้อท่ีมากกว่าสหรัฐอเมริกา แต่ก็มิได้ท าให้แคนาดามีอ านาจมากกว่าสหรัฐอเมริกาแต่
อย่างใด หรือว่าบังคลาเทศมีจ านวนประชากรมากกว่าฝรั่งเศส แต่บังคลาเทศก็มิได้เป็นประเทศมหาอ านาจ
และหากพิจารณาทางด้านการทหารก็จะยิ่งยุ่งกันหนักขึ้นไปอีกเพราะการสงครามนั้นเป็นของท่ีไม่แน่นอน
ประเทศท่ีมีกองทหารใหญ่กว่า มีอาวุธดีกว่า ก็ไม่จ าเป็นว่าจะต้องชนะเสมอไป เช่น ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 

อิตาลีมีก าลังทหารมากกว่ากรีซ มีอาวุธดีกว่ามากมาย มีประชากรมากกว่า และมีเนื้อท่ีของประเทศใหญ่
กว่าหลายเท่า แต่เมื่ออิตาลีกับกรีซรบกันเข้าจริงๆ อิตาลีกลับพ่ายแพ้ไปอย่างไม่เป็นท่า หรือในกรณีท่ีไทย
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รบกับพม่าในอดีตหลายครั้ง โดยเฉพาะในครั้งสงครามเก้าทัพ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กองทัพไทยมีก าลังท้ังหมดประมาณ 70,000 คนเศษใน
ขณะท่ีพม่ามีก าลังมากกว่า 140,000 คน แต่ไทยก็สามารถรบชนะพม่าได้อย่างงดงาม 

           ในปัจจุบันนี้การพิจารณาถึงปัจจัยส าคัญยิ่งในการเป็นมหาอ านาจนั้น นักรัฐศาสตร์มัก
พิจารณาถึงก าลังทางเศรษฐกิจ ซึ่งมุ่งถึงพลังในการผลิตว่าประเทศใดมีการผลิตสูงก็จัดว่าประเทศนั้นเป็น
ประเทศมหาอ านาจ เช่น ในปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีพลังในการผลิตสินค้าข้าวของเครื่องใช้ทาง
อุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับสองของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีมีเนื้อท่ี
ใหญ่กว่าประเทศญี่ปุ่นกว่า 30 เท่า มีพลเมืองมากกว่าญี่ปุ่นถึง 10 เท่า แต่พลังการผลิตกลับน้อยกว่าญี่ปุ่น
ซึ่งถ้าจะจัดอันดับของมหาอ านาจกันจริงๆ แล้วญี่ปุ่นก็อาจจะเหนือกว่าจีน เพราะว่าการท่ีญี่ปุ่นสามารถ
ต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ก็แสดงว่าญี่ปุ่นสามารถท่ีจะต่อเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือประจัญบานได้ 
และการท่ีญี่ปุ่นสามารถผลิตรถยนต์ได้นับล้านคันก็แสดงว่าญี่ปุ่นสามารถผลิตรถถังได้เช่นกัน โปรดสังเกต
ดูสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเยอรมันและญี่ปุ่นแพ้สงคราม ก็เนื่องมาจากพลังในการผลิตสู้สหรัฐอเมริกาไม่ได้เช่น 
เครื่องบินรบของญี่ปุ่นถูกยิงตก 30 เครื่อง ญี่ปุ่นอาจจะสร้างขึ้นใหม่ได้สัปดาห์ละ 10 เครื่อง แต่ใน
ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตเครื่องบินทดแทนได้สัปดาห์ละ 500 เครื่อง เมื่อเป็นดังนี้แล้ว
สหรัฐอเมริกาจึงสามารถก าชัยในสงครามได้ในท่ีสุด แต่ถ้าเราพิจารณากันให้ละเอียดก็จะพบว่า ญี่ปุ่นขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญยิ่ง คือ เหล็กและน้ ามัน ซึ่งส่ิงเหล่านี้ญี่ปุ่นต้องซื้อมาจากต่างประเทศถ้า
ญี่ปุ่นถูกตัดขาดจากแหล่งวัตถุดิบแล้ว ญี่ปุ่นก็คงจะอยู่ไม่ได้เช่นกัน ดังนั้น การเป็นมหาอ านาจของญี่ปุ่นก็
ต้ังอยู่บนฐานท่ีไม่สู้จะมั่นคงนัก ไม่เหมือนกับจีนซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เพียงแต่
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและทางการจัดการธุรกิจยังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เท่านั้นเอง 
          อนึ่ง อาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นส่ิงท่ีมีอ านาจในการท าลายล้างท่ีน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง ในปี
พ.ศ. 2488 สหรัฐอเมริกาได้ท้ิงระเบิดปรมาณูลงท่ีเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 75,000 

คน บาดเจ็บอีกกว่าแสนคน ตึกรามบ้านช่องในเมืองฮิโรชิมาประมาณ 67% ถูกท าลายลงอย่างส้ินเชิง ระเบิด
ปรมาณูลูกท่ีว่านี้ (ช่ือว่า FAT MAN) มีอ านาจท าลายล้างเทียบเท่าดินระเบิด T.N.T. จ านวน 20,000 ตัน แต่
เมื่อเทียบกับระเบิดไฮโดรเจนท่ีสหรัฐอเมริกาท าการทดลองเมื่อปี พ.ศ. 2497 ซึ่งปรากฏว่ามีอ านาจท าลายล้าง
เทียบเท่ากับดินระเบิด T.N.T จ านวน 14,000,000 ตัน (ซึ่งเมื่อดูดังนี้แล้วระเบิดปรมาณูท่ีไปถล่มฮิโรชิมาก็
เป็นแค่ประทัดเท่านั้นเอง) ในปัจจุบันระเบิดไฮโดรเจนจะมีอ านาจท าลายล้างเพิ่มขึ้นอีกสักกี่ร้อยเท่าก็ยังไม่
สามารถประมาณได้ ดังนั้น การพิจารณาประเทศท่ีเป็นมหาอ านาจก็จ าเป็นต้องพิจารณาถึงประเทศท่ีมีอาวุธ
นิวเคลียร์ด้วย และอาวุธนิวเคลียร์นี้เองท่ีท าให้ประเทศท่ีมีเนื้อท่ีน้อย ๆ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ตกอยู่ในฐานะท่ี
ล าบากเพราะไม่มีท่ีจะหลบซ่อนได้ หากว่าโดนระเบิดไฮโดรเจนเข้าไปสัก 2-3 ลูก ก็อาจจะจมทะเลหายไปจาก
แผนท่ีโลกเลยก็เป็นได้ แต่ท้ังนี้การท่ีมีอาวุธนิวเคลียร์ก็มิได้หมายความว่าจะเป็นท่ีน่าหวาดวิตกเสมอไป หาก
ว่าประเทศท่ีมีอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่มีขีปนาวุธหรืออาวุธจรวดท่ีจะมาช่วยในการท าสงครามกดปุ่มได้ก็ไม่
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สามารถจัดเป็นมหาอ านาจได้ เพราะการท่ีจะเอาระเบิดไฮโดรเจนบรรทุกใส่เครื่องบินไปท้ิงลงยังดินแดนของ
ศัตรูเป็นเรื่องท่ีล้าสมัยเสียแล้ว เนื่องจากระบบเรด้าร์ท่ีดีเยี่ยมในปัจจุบันจะท าให้เครื่องบินท่ีล่วงล้ าเข้าไปถูก
ยิงตกลงเสียก่อน (หรืออาจจะถูกยิงร่วงลงมาต้ังแต่ยังบินไม่พ้นดินแดนของตนก็ยังได้) เมื่อเป็นดังนี้ การมี
อาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่มีประโยชน์อะไร 

       ในปัจจุบันประเทศท่ีมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย 
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน ปากีสถาน และอินเดีย ส าหรับประเทศอื่นอีกหลาย
ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน อิสราเอล แคนาดา แอฟริกาใต้ เป็นต้น ก็มีความสามารถท่ีจะผลิตอาวุธ
นิวเคลียร์ได้แต่ยังไม่ท า 
         ดังนี้แล้ว อ านาจของประเทศจึงเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสามารถทางอาวุธนิวเคลียร์ 

       ค าจ ากัดความของค าว่า “อ านาจของประเทศ” คือ ความสามารถของประเทศหนึ่งท่ี
สามารถท าให้ประเทศอื่นท าตามท่ีตนปรารถนาได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมหาอ านาจท่ีส าคัญในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีอ านาจมากก็เพราะว่าสามารถท าให้ประเทศอื่นๆ ท าตามท่ีตน
ปรารถนาได้มากนั่นเอง เรื่องอ านาจนี้ถ้าพิจารณาดูหลายๆ ประเทศพร้อมกันก็อาจจะล าบากท่ีจะตัดสินว่า
อ านาจของประเทศใดมีมากกว่ากัน แต่ถ้าพิจารณาดูคราวละ 2 ประเทศก็จะดูง่ายขึ้นมาก เช่น 
สหรัฐอเมริการบชนะญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2488 ก็แสดงว่าสหรัฐอเมริกามีอ านาจมากกว่าญี่ปุ่น เพราะสามารถ
เข้าไปยึดครองและจัดการญี่ปุ่นได้ตามความพอใจ แต่ถ้าพิจารณาดูประเทศไทยกับประเทศเวียดนามก็ยาก
ท่ีจะตัดสินได้ว่าใครมีอ านาจมากกว่ากัน เพราะต่างคนก็ไม่สามารถท าให้แต่ละประเทศท าตามท่ีตน
ปรารถนาได้ 

         แต่ส่ิงท่ีผู้ศึกษาต้องระมัดระวังในการพิจารณาเรื่องอ านาจของประเทศในขอบเขตท่ีจ ากัด 
เพราะจะท าให้เข้าใจผิดได้มาก เช่น ในกรณีท่ีเวียดนามสามารถขับไล่สหรัฐอเมริกาออกไปจากประเทศได้ใน
สงครามเวียดนาม นั้นหมายความว่าเวียดนามมีอ านาจมากกว่าสหรัฐอเมริกา เพราะสามารถบังคับให้
สหรัฐอเมริกากระท าตามท่ีตนปรารถนาได้ คือ ต้องถอนทหารออกไปจากเวียดนามนั้นมิได้ เนื่องจากว่าใน
อาณาเขตของเวียดนามแล้ว เวียดนามมีอ านาจเหนือกว่า แต่เมื่อพิจารณาในระดับโลกและต่อประเทศอื่นๆ 
แล้วสหรัฐอเมริกาก็ย่อมมีอ านาจมากกว่าเวียดนามแน่นอน 

         การขยายอ านาจของประเทศในสมัยก่อนเป็นไปในรูปท่ีเรียกว่า จักรวรรดินิยม ซึ่งหมายความ
ถึงการยึดครองอาณานิคม หรือการขยายอ านาจทางการเมือง และ/หรือการขยายอ านาจทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหนึ่งเข้าครอบง าอีกประเทศหนึ่ง การขยายอ านาจแบบเข้ายึดครองประเทศอื่นเป็นอาณานิคมนั้น 
เป็นท่ีนิยมก่อนสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ในสมัยปัจจุบันการกระท าอย่างนั้นเป็นการล้าสมัยไปเสียแล้ว 
เพราะว่าจะได้รับการต่อต้านจากชาวพื้นเมืองของแต่ละประเทศ ประกอบกับการท่ีอุดมการณ์ชาตินิยมได้
แพร่กระจายไปท่ัวโลก นอกจากนี้ถ้าจะต้องการเอากองทหารไปคุ้มครองชาวนาท านาหรือเอาไปคุ้มครอง
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เหมืองแร่ ผลผลิตท่ีได้มาก็ย่อมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายเป็นแน่ ดังนั้น ในปัจจุบันนี้อาณานิคมเมืองขึ้นถูกปล่อย
เป็นเอกราชแทบหมดส้ินแล้ว โดยสงบและด้วยความยินยอมของท้ังสองฝ่าย 

         แต่ทุกวันนี้จักรวรรดินิยมมักจะมาในรูปของเศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นการใช้อ านาจทางเศรษฐกิจท า
ให้ประเทศอื่นท าตามท่ีตนปรารถนาได้ เช่น ประเทศอิสราเอลจ าต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางอาวุธและ
เศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา ดังนั้น อเมริกาจึงสามารถท่ีจะท าให้อิสราเอลหยุดยิงและยอมเจรจากับอียิปต์ได้ 
เพราะอิสราเอลต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกา หรือการท่ีประเทศไทยต้องไปกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) และญี่ปุ่นผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ADB) ท าให้ไทยต้องถูกข้อผูกมัดให้ต้อง
ปรับเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจในประเทศให้เป็นไปตามท่ีเจ้าหนี้เหล่านี้ ต้องการด้วย ถ้าไทยไม่ท าก็จะ
ไม่ได้รับเงินกู้หรือไม่ผ่านการอนุมัติเงินช่วยเหลือในงวดต่อไป เป็นต้น  

  9.8.4 เกียรติภูมิของประเทศ 

          เรื่องเกียรติภูมิของประเทศนี้นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งในการวางนโยบายต่างประเทศ 
เพราะเกี่ยวเนื่องกับความน่าเช่ือถือในเวทีโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการติดต่อค้าขาย การส่งเสริมการ
ลงทุนในประเทศและการขยายอ านาจโดยท่ัวไปก็จะเห็นได้จากการท่ีประเทศหนึ่งๆ  ส่งข้าราชการไปประจ า
สถานทูตในต่างประเทศก็จะเพิ่มเงินพิเศษให้เพื่อท่ีจะได้อยู่อาศัยอย่างดีไม่ให้ชาวต่างประเทศดูแคลนได้ พูด
ง่ายๆ ก็คือว่าเพื่อศักด์ิศรีของประเทศ หรือความพยายามแสดงบทบาทเป็นผู้น าของเวทีโลก ในองค์การ
ภูมิภาค การส่งทหารเข้าร่วมกับภารกิจของสหประชาชาติหรือความพยายามขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับใหญ่ๆ ก็เช่นกัน 

         สรุป ปัจจัยก าหนดผลประโยชน์ของชาติ ได้แก่ ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ ความมั่ง
ค่ังทางเศรษฐกิจ การขยายอ านาจของประเทศและเกียรติภูมิของประเทศ โดยปัจจัยแรกความอยู่รอด
ปลอดภัยของประเทศมีความส าคัญต่อการก าหนดผลประโยชน์ของชาติเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงก่อน
ปัจจัยอื่นๆ ส่วนความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจสามารถเปรียบเทียบได้กับพละก าลังของประเทศซึ่งส่งผลกระทบ
ถึงการขยายอ านาจและเกียรติภูมิของประเทศอย่างหลีกเล่ียงมิได้ เห็นได้ชัดเจนจากสหรัฐอเมริกาท่ีมีปัจจัย
ภายในคือ ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นจุดแข็งท าให้สามารถแผ่ขยายอ านาจอิทธิพลตามความปรารถนาได้ 
และรักษาเกียรติภูมิของสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอ านาจอันดับหนึ่งของโลก จึงพยายามก าหนดบทบาท
ของตนให้เป็นผู้รักษาระเบียบโลก 

 

9.9 ความสามารถของชาติ 
 โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์ (มปป: 141-144) อธิบายว่า องค์การหรือบุคคลใดจะก าหนดผลประโยชน์ของ
ชาติได้มากน้อยเพียงใดจะเป็นประโยชน์ได้จริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความสามารถของประเทศปัจจัยท่ี- 
ก าหนดความสามารถของชาติ มีดังนี้ 
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  9.9.1 สถานที่ต้ังของประเทศทางภูมิศาสตร์กับทางด้านยุทธศาสตร์ 
          สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศมีความสัมพันธ์ต่ออ านาจและอิทธิพลของประเทศอย่างมาก
ทีเดียว ซึ่งองค์ประกอบส าคัญท่ีต้องพิจารณามีอยู่ด้วยกันท้ังส้ิน 3 ประการ คือ 1) ขนาดของประเทศ 2) 

รูปร่างของประเทศ และ 3) ท่ีต้ังของประเทศ 

          9.9.1.1 ขนาดของประเทศ ดินแดนของประเทศต่างๆ มีขนาดใหญ่/เล็กไม่เท่ากัน อาทิเช่น 
รัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีเนื้อท่ีกว้างใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ 17,078,000 ตารางกิโลเมตร สหรัฐอเมริกามีเนื้อท่ี 
9,561,000 ตารางกิโลเมตร ไทยมีเนื้อท่ี 513,118 ตารางกิโลเมตร ในขณะท่ีนครรัฐวาติกันมีเนื้อท่ีเพียง 0.4 

ตารางกิโลเมตร เท่านั้น  ขนาดท่ีกว้างใหญ่ของประเทศเป็นท่ีมาของอ านาจ กล่าวคือ เมื่อมีพื้นท่ีกว้างใหญ่
ไพศาลก็ย่อมมีท่ีอยู่อาศัยของประชาชนได้เป็นจ านวนมาก มีแรงงานมาก ประเทศอย่างนครรัฐวาติกันย่อมไม่
สามารถบรรจุคนได้ถึงร้อยล้านคนเป็นแน่ อีกประการหนึ่งการมีพื้นท่ีกว้างใหญ่นั้นท าให้มีโอกาสค้นพบ
ทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น หลากหลายข้ึน  

         นอกจากนี้ พื้นท่ีอันกว้างใหญ่ก็ยังเป็นประโยชน์ในการรบ เพราะหากถูกบุกก็อาจถอยร่นลึก
เข้าไปในประเทศได้โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องยอมแพ้ แบบเดียวกับท่ีรัฐเซียถูกฝรั่งเศสบุกในสมัยของนโปเลียนและ
ถูกเยอรมันบุกในสมัยของฮิตเลอร์ ซึ่งท้ังสองครั้งนี้ผู้รุกรานบุกเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถยึดได้หมดประเทศ
เสียที ท าให้ในท่ีสุดผู้บุกก็ต้องพ่ายแพ้ไปเอง หรือกรณีเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าหาก
ประเทศมีพื้นท่ีเล็กก็สามารถท่ีจะถูกท าลายได้โดยระเบิดนิวเคลียร์ไม่กี่ลูกโดยไม่มีทางหลบเล่ียงได้ หรือใน
กรณีท่ีจีนรบกับญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุ่นได้ชัยชนะตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถยึดครองจีนได้ท้ัง
ประเทศ รัฐบาลจีนได้ถอยลึกเข้าไปในประเทศจนกระท่ังญี่ปุ่นเปิดสงครามแนวใหม่จึงท าให้จีนรอดพ้นจาก
การพ่ายแพ้ไปได้ 

          9.9.1.2 รูปร่างของประเทศ บางประเทศมีรูปร่างกะทัดรัด มีดินแดนติดต่อกันเป็นผืนเดียว 
เช่น สเปน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ไทย ฯลฯ ย่อมมีโอกาสสร้างความเจริญและความสามัคคี
ภายในประเทศได้สะดวกกว่าประเทศท่ีมีรูปร่างยาว หรือแตกออกเป็นส่วนๆ เช่น ชิลี โปรตุเกส อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ในด้านยุทธศาสตร์นั้น ประเทศท่ีมีรูปร่างกะทัดรัดสามารถวางแผนป้องกันดินแดนได้ง่ายกว่า 
เนื่องจากดินแดนส่วนต่างๆ ทุกทิศสามารถติดต่อกันได้ง่ายกว่าประเทศท่ีมีรูปร่างแบบบางหรือแตกออกเป็น
ส่วน  ๆซึ่งอาจจะถูกตัดออกจากกันได้ง่ายด้วยการโจมตีของข้าศึก 

         9.9.1.3 ที่ต้ังของประเทศ นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากท่ีสุดองค์ประกอบหนึ่ง 
เพราะประเทศท่ีต้ังอยู่ใกล้ๆ กับประเทศใหญ่ท าให้อ านาจยิ่งมีน้อยลงไป เพราะถูกอิทธิพลเข้ากระทบ 
ครอบง าได้ง่ายและเร็วกว่าท่ีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือว่าทางวัฒนธรรม เช่น ประเทศแคนาดา
และเม็กซิโก อยู่ติดกับสหรัฐอเมริกาท าให้ความเจริญตลอดจนก าลังทหารและเศรษฐกิจของท้ังสอง
ประเทศท่ีนับว่าดีพอสมควรหมดความหมายเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาท่ีอยู่ติดกัน หรือประเทศ
มองโกเลียต้ังอยู่ระหว่างรัสเซียกับจีนโดยท่ีไม่มีทางออกทะเลเลย ท าให้โอกาสท่ีจะสร้างความเจริญและ
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ความเข้มแข็งให้แก่ประเทศเป็นไปได้ยาก ยากกว่าประเทศนิวซีแลนด์อันเป็นประเทศเล็กๆ ท่ีต้ังอยู่กลาง
มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับประเทศออสเตรเลีย ทว่าออสเตรเลียไม่ใช่ประเทศมหาอ านาจจึงไม่
สามารถครอบง านิวซีแลนด์ได้ 

        นอกจากนี้ ประเทศท่ีมีพรมแดนติดทะเลย่อมมีโอกาสติดต่อกับประเทศอื่นๆ ได้หลายทาง 
สามารถมีก าลังทางทะเลได้ด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล เช่น ลาว 
อูกันดา มาลี ไนเจอร์ ชาด มองโกเลีย โบลีเวีย ปารากวัย เป็นต้น จ าต้องอาศัยจมูกคนอื่นหายใจตลอดเวลา
และถูกบีบบังคับทางเศรษฐกิจได้ง่าย แม้แต่อดีตสหภาพโซเวียตท่ีมีพื้นท่ีติดทะเลมากแต่บริเวณเหล่านั้น
ส่วนมากก็กลายเป็นน้ าแข็งหมดจนใช้การไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องพยายามแสวงหาทางออกทะเลน้ าอุ่นตาม
ชายแดนต่างๆ และขยายอ านาจไปในยุโรปตะวันออกในท่ีสุด เป็นต้น 

       ส่วนจุดยุทธศาสตร์ เช่น ช่องแคบมะละกา อันเป็นช่องทางส าคัญท่ีญี่ปุ่นต้องใช้ในการบรรทุก
น้ ามันมาจากตะวันออกกลางนั้น อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของอินโดนีเซียและมาเลเซีย ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงต้อง
เกรงใจประเทศท้ังสองนี้อย่างมากทีเดียว ส่วนสิงคโปร์ซึ่งมีท่าเรืออยู่ในจุดท่ีส าคัญนี้ก็ท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเจริญก้าวหน้าและเป็นท่าเรือท่ีส าคัญของภูมิภาค ในทางตรงกันข้าม หากจุดยุทธศาสตร์
ของประเทศดีเกินไป ก็จะเป็นท่ีหมายปองของหลายประเทศและก่อให้เกิดปัญหาสงครามยืดเยื้อไม่มีท่ี
ส้ินสุด กลายเป็นปัจจัยท่ีถ่วงความเจริญของประเทศ เช่น กรณีการแย่งชิงท่ีราบสูงโกลานระหว่างอิสราเอล
และซีเรีย หรือช่องแคบยิบรอลตา เป็นต้น 

  9.9.2 ความสามารถทางทรัพยากรธรรมชาติ  

          ปัจจุบันประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมหนักส่วนใหญ่จ าต้องใช้เหล็กกล้า (Steel) เพื่องานแทบ
ทุกอย่าง ซึ่งวัตถุดิบท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการผลิตเหล็กกล้าก็คือ แร่เหล็ก (Iron Ore) และถ่านหิน (Coal) 

ประกอบกับน้ ามันเพื่อใช้กับเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาตินี้ช้ีให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ในทางเศรษฐกิจและจากความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจก็มีผลมายังการเมืองด้วย แต่ในท านองเดียวกัน
ดินแดนใดสมบูรณ์ก็อาจถูกรุกรานได้ในบางครั้ง เช่น การแย่งชิงแคว้นแคชเมียร์ระหว่างอินเดียและ
ปากีสถาน เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นดินแดนท่ีมีทรัพยากรมากนั่นเอง  

        ดังนั้นในบางครั้งการท่ีมีทรัพยากรมากก็อาจเป็นปัจจัยในการท าลายรัฐไปได้
เช่นกัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศตัวอย่างท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเป็น
ประเทศมหาอ านาจได้ส่วนประเทศอิหร่าน คูเวต ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งอุดมไปด้วยน้ ามันกลับยังเป็น
ประเทศท่ีล้าหลังอยู่ส่วนประเทศญี่ปุ่นท่ีขาดแคลนทรัพยากรแต่สามารถสรรหามาได้และสามารถก้าว
ขึ้นเป็นมหาอ านาจได้ ฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น ประชาชน นโยบายของ
รัฐบาล เป็นต้น 

  9.9.3 ความสามารถทางด้านก าลังคน      

          ความอยู่รอดของรัฐขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์นี่เอง กล่าวคือ เมื่อประชากรส่วนใหญ่มี
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การศึกษาดีมีความรู้ทางเทคโนโลยีสูง มีสุขภาพอนามัยดี เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนดี ก็ย่อมน า
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประชากรกว่า 125 ล้านคนในเนื้อท่ี
เพียงแค่ 3 ใน 4 ของประเทศไทย ทรัพยากรท่ีส าคัญเช่น เหล็ก ถ่านหิน และน้ ามันก็ขาดแคลน    

       แต่ด้วยคุณภาพของประชาชนเป็นหลักส าคัญท่ีท าให้ญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นมหาอ านาจ
ทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ตัวอย่างของคุณภาพประชาชนนั้น ชาวยิวใน
ประเทศอิสราเอลนับว่าเป็นตัวอย่างอันดียิ่ง ประเทศอิสราเอลนั้นเพิ่งจะก่อต้ังขึ้นมาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นี้เอง โดยประกอบขึ้นจากชาวยิวท่ัวโลกท่ีมีการศึกษาดี รู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตนเป็นอย่างดีและพร้อมท่ีจะ
เสียสละเพื่อชาติเสมอ เมื่อครั้งสงครามระหว่างยิวและอาหรับ เมื่อ พ.ศ. 2510 นั้น หากพิจารณาจากจ านวน
พลเมือง ก าลังทหาร และทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ประเทศอิสราเอลแทบไม่มีประตูสู้ แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า
ประเทศอิสราเอลกลับได้รับชัยชนะอย่างงดงาม ท้ังนี้กุญแจแห่งชัยชนะท่ีส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ ชาวยิวท้ังชาย
และหญิงได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง ขวัญและก าลังใจประกอบกับคุณภาพการศึกษาของชาวยิวช่วยให้
อิสราเอลได้รับชัยชนะในครั้งนั้น  

      จ านวนประชากรในรัฐหนึ่งๆ นั้นควรจะมีเท่าใดเพื่อความเจริญก้าวหน้านั้นไม่สามารถ
ก าหนดได้อย่างแน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับคุณภาพมากกว่าปริมาณ หากมีท้ังคุณภาพและปริมาณรัฐนั้น
ก็เจริญ หรือหากปริมาณน้อยแต่คุณภาพมากก็เจริญได้เช่นเดียวกัน 

      นักรัฐศาสตร์ส่วนมากมีความเห็นว่ารัฐท่ีมีพลเมืองเช้ือชาติเดียวกัน (Homogeneity) 

รวมท้ังมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและภาษาคล้ายคลึงกันจะมีความเข้าใจกันและพร้อมท่ีจะตกลงกันใน
เรื่องระบบการเมืองของรัฐได้ง่ายกว่ามีพลเมืองหลายเช้ือชาติ (Heterogeneity) ท้ังนี้เนื่องจากข้อ
ขัดแย้งซึ่งกันและกันอาจมีน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ประเทศไทย ฝรั่งเศส สวีเดน เป็นต้น ส่วนรัฐท่ีมีประชาชน
หลายเช้ือชาติ หลายภาษา หลายศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิหลังท่ีแตกต่างกันไปโอกาสท่ีจะมีข้อ
ขัดแย้งกันก็จะมีมากขึ้น เช่น เรื่องของการแบ่งแยกดินแดน การก่อความไม่สงบ ดังเช่นท่ีประเทศพม่า 
ประกอบด้วย ชาวมอญ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง จีน หรือท่ีประเทศมาเลเซียประกอบด้วยชาวจีน อินเดีย และชาว
พื้นเมืองมาเลย์ ก็เกิดความไม่สงบอยู่บ่อยๆ ดังนี้เป็นต้น แต่หากจะมองในมุมกลับ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ประเทศท่ีมีพลเมืองหลายเช้ือชาติ (Heterogeneity)ก็ยังสามารถเป็นประเทศอภิมหาอ านาจได้
เช่นกัน 

         สรุป ความสามารถของชาติ ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้  หนึ่ง สถานท่ีต้ังของประเทศทาง
ภูมิศาสตร์กับทางด้านยุทธศาสตร์ สอง ความสามารถทางทรัพยากรธรรมชาติ และสาม ความสามารถ
ทางด้านก าลังคน ซึ่งปัจจัยท้ังสามจะประกอบขึ้นมาเป็นความสามารถของชาติอันจะน าไปสู่ผลประโยชน์
ของชาติท่ีก าหนดไว้นั้นจะเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของชาตินั่นเอง 
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9.10 ดุลแห่งอ านาจ 
  9.10.1. อ านาจ ทองใบ ธีรานันทางกูร (หงส์เวียงจันทร์) (มปป: 46-47) ได้อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของอ านาจ (Power) ไว้ดังนี้ อ านาจ คือ อิทธิพลและการควบคุมท่ีชาติหนึ่งแสดงออกมาต่ออีก
ชาติหนึ่ง อ านาจนี้จะเป็นท้ังมรรควิธีท่ีรัฐต่างๆ ต้องใช้และเป็นเป้าหมายท่ีรัฐต่างๆ ต้องการจะบรรลุถึงด้วยใน
การแข่งขันในทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมกับรัฐอื่น ถึงแม้ว่าการกระท าหรือพฤติกรรมทุก
อย่างของรัฐไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีแรงกระตุ้นมาจากเรื่องของอ านาจนี้เสมอไปก็ตาม แต่ทว่าพฤติกรรมหรือการ
กระท าของรัฐท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมหรือการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ลึกซึ้งอยู่กับการเมืองเรื่องอ านาจนี้ การใช้และการแสวงหาอ านาจนี้จะด าเนินการโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจ ซึ่ง
จะเป็นผู้ใช้กลไกของรัฐบาลของตนไปเพื่อพัฒนาและด าเนินนโยบายต่างประเทศนั่นเอง ดังนั้น อ านาจทาง
การเมืองจึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพทางจิตวิทยาระหว่างบุคคลช้ันผู้น าซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจนี้กับ
บุคคลท่ีได้รับอิทธิพลหรือถูกควบคุมโดยอ านาจนี้ การใช้อ านาจสามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เป็นต้นว่า 
การชักน า การท าสงครามทางอุดมการณ์ และจิตวิทยา การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ การใช้ข้ออ้างทาง
ศีลธรรม การแผ่ลัทธิจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม การใช้มาตรการบีบบังคับท่ีทางกฎหมายรับรองแต่
ยังไม่ถึงขั้นท าสงคราม และสุดท้ายคือการท าสงคราม    

         ความส าคัญการใช้อ านาจทางการเมือง เป็นลักษณะส าคัญของระบบรัฐ นับแต่ท่ีได้เกิด
แนวความคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยขึ้นมา พวกรัฐใหญ่ๆ มักใช้และแสวงหาอ านาจบ่อยกว่าและมี
ประสิทธิผลกว่ารัฐเล็กๆ แต่นโยบายจะส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของรัฐนั้นๆ อีกทีหนึ่ง 
เมื่อรัฐหนึ่งรัฐใดแสวงหาอ านาจเพิ่มมากขึ้น ชาติต่างๆ ท่ีถูกคุกคามหรือถูกกระทบโดยนโยบายเหล่านี้
ก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาโดยการเสริมสร้างอ านาจของตนเองขึ้นมาบ้าง ดังนั้น อ านาจของรัฐท่ีแสดงออกมา
ในลักษณะท่ีก้าวร้าวมากๆ ก็จะถูกควบคุมโดยการเกิดอ านาจต้านทานของฝ่ายท่ีถูกคุกคามนั้น ซึ่งก็จะส่งผล
ให้วิวัฒนาการไปเป็นดุลอ านาจได้เหมือนกัน นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีส่ิงท่ีจะคอยช่วยขัดขวางมิให้มีการใช้
อ านาจในระบบรัฐอื่นๆ อีก คือ กฎหมายระหว่างประเทศ มติโลก ข้อตกลงในการลดก าลังรบ ข้อตกลงในการ
ควบคุมอาวุธ และข้อตกลงเกี่ยวกับความมั่นคงร่วมกัน อย่างเช่น ระบบของสหประชาชาติ เป็นต้น 

   9.10.2  ดุลแห่งอ านาจ ทองใบ ธีรานันทางกูร (หงส์เวียงจันทร์) (มปป: 25) อธิบายถึง ดุลอ านาจว่า 
ดุลอ านาจ คือ แนวความคิดว่าด้วย วิธีการท่ีรัฐต่าง ๆ  ใช้จัดการกับปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ ในรูปแบบของ
การยักย้ายความเป็นพันธมิตรและการเข้าฝึกเข้าฝ่ายระบบดุลแห่งอ านาจนี้เกิดขึ้นจากการรวมผลประโยชน์
ของแต่ละรัฐท่ีมีความเกี่ยวข้องกันให้เข้ามารวมอยู่ด้วยกัน เพื่อขัดขวางผลประโยชน์ของรัฐอื่นๆ  

             ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548: 238-239) ได้อธิบายเรื่องดุลแห่งอ านาจไว้ดังนี้ ดุลแห่ง
อ านาจ (Balance of Power) เป็นค าท่ีมีความส าคัญท่ีสุดค าหนึ่งในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราใช้
แนวคิดเรื่องดุลแห่งอ านาจเพื่อวิเคราะห์ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เช่น ความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียม
กันของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เรียกว่า ดุลแห่งอ านาจเท่าเทียมแต่
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เมื่อใดท่ีรัฐใดรัฐหนึ่งมีความอ่อนแอกว่ารัฐหนึ่งโดยเปรียบเทียบ จะเรียกว่า ดุลแห่งอ านาจไม่เท่าเทียม เช่น 
สหภาพโซเวียตกับจีนในช่วงสงครามเย็น แต่ดุลแห่งอ านาจก็อาจจะไม่เป็นอย่างเดิมตลอดไป หากรัฐใดรัฐหนึ่ง
สร้างความเข้มแข้งขึ้นมาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง จะท าให้ดุลแห่งอ านาจนั้นเกิดการเปล่ียนแปลง เช่นปี 
1982 อิสราเอลซึ่งเคยมีดุลแห่งอ านาจน้อยกว่าประเทศอาหรับ ได้ยกทัพเข้าไปในเลบานอน ฆ่าทหารซีเรีย 
และบังคับให้ขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์ออกจาก PLO ท าให้ดุลอ านาจของอิสราเอลกลับมามีอ านาจ
เหนือชาติอาหรับทันที 

       การพิจารณาเรื่องดุลแห่งอ านาจ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐ 2 รัฐ
เท่านั้น แต่มันยังหมายถึงรัฐอื่นๆ หรือระบบพันธมิตรท่ีรวมตัวกันเพื่อให้รัฐชาติมีความเข้มแข้งมากขึ้นอีก
ด้วย ในช่วงปี ค.ศ. 1940 และ ปี ค.ศ. 1950 สามารถใช้ทฤษฎีดุลแห่งอ านาจอธิบายโลกเราได้ว่า โลกเรา
แบ่งเป็น 2 ขั้วอ านาจอย่างชัดเจน คือ ขั้วสหรัฐอเมริกา ท่ีชูนโยบายทุนนิยมและประชาธิปไตย และขั้ว
สหภาพโซเวียตท่ีชูนโยบายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ สองชาตินี้มีการแบ่งขั้วกันชัดเจนว่าใครอยู่ฝ่ายใคร เช่น 
สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนอยู่ฝ่ายเดียวกับสหภาพโซเวียต 

         อย่างไรก็ตาม ขั้วอ านาจก็เปล่ียนแปลงไปโดยในช่วงทศวรรษท่ี 1960 นั้น กลุ่มประเทศโลกท่ี
สาม ประเทศใหญ่ๆ ท่ีอยู่ในสมาชิกกลุ่มนี้ เช่น อินเดีย และอียิปต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มแกนน าท่ีแยกตัว
ออกมาเป็นกลุ่มต่างหากไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด สาเหตุท่ีท าให้เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะการเพิ่มมากขึ้นของกลุ่มประเทศ
โลกท่ีสามหลังการได้รับการปลดปล่อยจากประเทศอาณานิคม และประเทศโลกท่ีสามเหล่านี้ไม่ต้องการอยู่
ภายใต้ค าบงการของประเทศใดเหมือนสมัยอาณานิคมอีก นอกจากนี้การท่ีญี่ปุ่นและยุโรปเริ่มมีความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจขึ้น ท าให้ค่อนข้างถอยออกมาจากการเป็นบริวารของสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 
1955 – 1960 นั้นจะเห็นได้ว่า รัสเซียกับจีนเริ่มแตกคอกัน จีนจึงออกมาจากค่ายของสหภาพโซเวียต และต้ัง
ตัวไม่เข้ากับใครแต่สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอีกครั้ง ปัจจุบัน การล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต ท าให้วิธีการมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นแบบขั้วอ านาจเช่นนี้ยากขึ้นเรื่อย  ๆ
เพราะไม่อาจสรุปได้ชัดเจนว่า ในโลกปัจจุบันนี้มีระบบขั้วอ านาจอยู่กี่ขั้วกันแน่ แนวความคิดบางส่วนให้
ความเห็นว่ามีอยู่ขั้วอ านาจเดียว คือ สหรัฐอเมริกาท่ีเป็นกระแสหลักของโลก หรือโลกได้แบ่งเป็นหลายขั้ว 
โดยมีมหาอ านาจคือ จีน สหภาพโซเวียต และสหภาพยุโรป มาเป็นตัวแสดงท่ีส าคัญทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกา 

       สรุป ดุลแห่งอ านาจ คือ อ านาจท่ีเท่าเทียมกันระหว่างประเทศต่อประเทศ หรือ กลุ่มประเทศ
ต่อกลุ่มประเทศ ซึ่งมีอ านาจท่ีเท่าเทียมกันในการต่อรองทางการค้า หรือ ทางการทหาร และการท าธุรกิจไม่มี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ีด้อยกว่าหรือเสียเปรียบ ดุลแห่งอ านาจในปัจจุบันไม่มีความชัดเจนเหมือนในอดีต แต่
อย่างไรก็ตาม ผลจากดุลแห่งอ านาจในอดีตก็ยังมีอิทธิพลต่อปัจจุบัน 
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9.11 องค์การระหว่างประเทศ        

 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2543: 137-143) อธิบายว่า องค์การระหว่างประเทศนั้น คือ องค์การท่ีรัฐจ านวน
ต้ังแต่ 2 รัฐขึ้นไปมาร่วมกันด าเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันตนเองและอ านวยประโยชน์แก่นานา
ประเทศ เมื่อเราพิจารณาดูตามประวัติศาสตร์แล้วจะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศได้ก่อต้ังขึ้นหลายต่อหลาย
ครั้งแล้วในรอบร้อยปีท่ีผ่านมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 องค์การระหว่างประเทศได้
ต้ังขึ้นใหม่เกือบ 700 องค์การ ในปี พ.ศ. 2503 ปรากฏว่ามีองค์การระหว่างประเทศมากกว่า 1,000 องค์การ ซึ่งก็
ได้เพิ่มมากขึ้นอีกในปัจจุบัน    ปัจจุบัน องค์การระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  9.11.1  องค์การระหว่างประเทศของเอกชน (Non-Government Organization)  

             องค์การระหว่างประเทศของเอกชน คือ กลุ่มบุคคลซึ่งร่วมกันต้ังองค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อจุดมุ่งหมายในการแลกเปล่ียนความรู้ วัฒนธรรม เผยแพร่ศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ และการค้า เป็น
ต้น ซึ่งเราก็จะมองเห็นอยู่ท่ัวไป เช่น สโมสรไลออนส์ โรตารี่ วายเอ็มซีเอ เป็นต้น องค์การระหว่างประเทศของ
เอกชนนั้น โดยมากพยายามท่ีจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือและแนะน ากิจการของตนด้วย ซึ่งท าให้การแบ่ง
องค์การระหว่างประเทศของเอกชนกับของรัฐบาลนั้นดูยากขึ้น 

  9.11.2 องค์การระหว่างประเทศของรัฐบาล (Governmental Organization) 

            องค์การระหว่างประเทศของรัฐบาล คือ องค์การซึ่งแต่ละประเทศได้ร่วมกันต้ังเพื่อ
ผลประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากเช่นกัน เช่น องค์การสหประชาชาติ(United Nations),

องค์การระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF), ธนาคารโลก (International Bank for Reconstruction and 

Development: World Bank), องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization: FAO), องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวถึง องค์ 
การสหประชาชาติ องค์การนาโต้ สมาคมอาเซียน และสหภาพยุโรป อย่างส้ันๆ เกี่ยวกับความเป็นมาและ
ลักษณะขององค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลพอเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

         9.11.2.1 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) คือ องค์การโลกท่ีได้ถือก าเนิด
ขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมีจุดหมายใหญ่ท่ีจะรักษาสันติภาพของโลกไว้ และพยายาม
ป้องกันสงครามซึ่งเป็นส่ิงท่ีจะน าความพินาศมาสู่พลโลก องค์การสหประชาชาติเป็นองค์การโลก  ซึ่ง
ได้ก่อต้ังขึ้นจากการเรียนรู้ความผิดพลาดขององค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) ซึ่งเป็น
องค์การโลกเช่นเดียวกับองค์การสหประชาชาติในสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ข้อใหญ่ใจความของ
ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ ก็คือ ประเทศสมาชิกมิได้ให้ความช่วยเหลือสันนิบาตชาติตาม
สมควร และการท่ีสมาชิกชาติใดยับยั้งหรือล้มเลิกการกระท าใดๆ ได้โดยเพียงแต่ออกเสียงคัดค้าน
เพียงเสียงเดียว (Liberum Veto)  
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           ในองค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดว่า รัฐ 5 รัฐคือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง มีสิทธิท่ีจะ
ยับยั้งการด าเนินการใดๆ ขององค์การสหประชาชาติได้ แม้ว่าปัญหานั้นจะได้รับการอภิปราย  แต่รัฐท้ัง 5 รัฐ
จะยับยั้งเรื่องท่ียังไม่อภิปรายไม่ได้ ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงจ าต้องขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันของรัฐท้ัง 
5 รัฐนี้กิจการต่าง  ๆจึงจะด าเนินการไปได้ บ่อยครั้งองค์การสหประชาชาติไม่สามารถจะด าเนินการท่ีส าคัญได้
เพราะการใช้สิทธิยับยั้งบ่อยครั้งของอดีตสหภาพโซเวียต ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงเสนอให้มีวิธีการใหม่คือ 
วิธีการสามัคคีเพื่อสันติภาพ (Uniting for Place Resolution) คือ ให้มีการน าปัญหาท่ีไม่อาจพิจารณาลงมติ
กันได้ในคณะมนตรีความมั่นคงให้สมัชชาใหญ่พิจารณาแทน ซึ่งในท่ีประชุมนี้จะไม่มีการลงมติยับยั้ง 

           องค์การสหประชาชาติเปรียบเสมือนแหล่งรวมของรัฐต่าง  ๆในโลกมีภาษาทางการ 6 ภาษา
คือ ภาษาจีน รัสเซีย อังกฤษ สเปน  ฝรั่งเศส และอาหรับ (อาระบิค) มีสมัชชาใหญ่เป็นเสมือนองค์การท่ีแสดงถึง
มติโลก ถึงแม้ว่ามติเหล่านี้บางมติอาจจะไม่ได้มีการด าเนินการตามมติดังกล่าเลยก็ตาม นอกจากนี้องค์การ
สหประชาชาติยังมีหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้บ าเพ็ญประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่รัฐด้อยการพัฒนา การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ล้ีภัย (ด้านอาหาร ท่ีพัทยา และส่งเสริมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก เป็นต้น) การส่งเสริมประชาธิปไตย ช่วยเหลือการจัดการเลือกต้ังในประเทศต่างๆ เช่น  กัมพูชา นามิเบีย 
เอริเทรีย เป็นต้น การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  การปราบปรามการขนส่งและใช้ยาเสพติด เป็นต้น 

 หน่วยงานท่ีส าคัญใหญ่ๆ ขององค์การสหประชาชาติมีอยู่ 7 หน่วยงาน คือ 

    9.11.2.1.1 สมัชชาใหญ่ (General Assembly) คือ หน่วยที่รวมของบรรดา
ประเทศสมาชิก ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกจะมีผู้แทนไปนั่งในท่ีประชุมได้ 5 คน และถือว่าแต่ละ
ประเทศมีคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน คือ ประเทศละ 1 เสียง ในการตกลงปัญหาเกี่ยวกับสันติภาพและ
ความมั่นคงจะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ปัญหานอกนั้นใช้ตัดสินโดยคะแนนเสียงข้างมาก สมัชชาจะ
ประชุมปกติปีละครั้ง เริ่มในวันอังคารสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนกันยายน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน แต่
การประชุมฉุกเฉินอาจมีขึ้นได้ทุกเมื่อ สมัชชาสามารถหารือและท าข้อเสนอแนะได้เกือบทุกเรื่อง มี
หน้าท่ีรับรายงานจากหน่วยงานต่างๆ ในสหประชาชาติ ท าหน้าท่ีพิจารณารับสมาชิกใหม่และการใช้
จ่ายเงินในองค์กร ส าหรับประธานของสมัชชาใหญ่นั้นมาจากสมาชิกในสมัชชาใหญ่นั่นเองประธานของ
สมัชชาใหญ่นั้นด ารงต าแหน่งจนหมดสมัยการประชุม เมื่อมีสมัยการประชุมใหม่ก็เลือกประธานใหม่  
    9.11.2.1.2 คณะมนตรีความมั่นคง(Security Council)เป็นหน่วยงานท่ี
ส าคัญในการกล่ันกรอง สอบสวน เสนอแนวทางและตัดสินปัญหาใหญ่ๆ ของสหประชาชาติเรื่อง
สันติภาพและความมั่นคง (ขณะท่ีสมัชชาใหญ่สามารถหารือในเรื่องท่ีเป็นข้อกังวลของโลก) ข้อมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงเป็นค าวินิจฉัย(Decision) มีผลบังคับให้รัฐสมาชิกยึดถือและปฏิบัติตาม ประกอบด้วย
สมาชิกถาวร 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และมีสมาชิกไม่ถาวรอีก 10 ประเทศ ซึ่งทางสมัชชาใหญ่จะเลือกต้ังเข้ามาทุกๆ 2 ปี โดยค านึงถึงบทบาท
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ความพยายามในการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมท้ังการแบ่งสรรท่ีนั่งอย่างเป็น
ธรรมของแต่ละภูมิภาค ไทยเคยเป็นสมาชิกไม่ถาวรระหว่างปี 2528 – 2529 คณะมนตรีความมั่นคงแตกต่าง
จากสมัชชาตรงท่ีไม่มีการประชุมปกติ แต่อาจเรียกประชุมด่วนได้ทุกเมื่อไม่ว่าประเทศใด หรือเป็นสมาชิก
หรือไม่ สามารถน าเรื่องท่ีเป็นปัญหาเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงได้ทุกเมื่อ คณะมนตรีความมั่นคงนี้ต้ังขึ้น
มาจากบทเรียนความล้มเหลวของสันนิบาตชาติ กล่าวคือ สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงท้ัง 
5 ประเทศเป็นประเทศมหาอ านาจ (ยกเว้น กรณีรัสเซีย) ถ้าหากประเทศมหาอ านาจท้ัง 5 นี้สามัคคี
กัน สันติภาพก็จะบังเกิดขึ้นในโลก เพราะประเทศเหล่านี้มีก าลังท่ีสามารถจะรักษาสันติภาพในโลกได้
อย่างสะดวกแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้สิทธิพิเศษแก่มหาประเทศท้ัง 5 มากเช่นกันดังท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 

    9.11.2.1.3 ส านักเลขาธิการ (Secretariat) มีเลขาธิการเป็นหัวหน้า มีหน้าท่ี
ปฏิบัติงานประจ าและงานบริหารต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ เจ้าหน้าท่ีส านักเลขาธิการจะรวบรวม
ข้อมูลปัญหาต่างๆ และท้ายสุดก็ช่วยให้มีการด าเนินการตามมติของสหประชาชาติ ผู้ปฏิบัติงานในส านัก
เลขาธิการมีประมาณ 29,000 คนท่ัวโลก  

    9.11.2.1.4 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council: 

ECOSOC) ประกอบด้วยสมาชิก 54 ประเทศ ซึ่งเลือกต้ังมาจากสมัชชาใหญ่ทุกๆ 3 ปี มีหน้าท่ีช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมประเทศท่ีด้อยพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนา เช่น ด้านการค้า ขนส่ง การขยาย
อุตสาหกรรม ประชากร สิทธิสตรี ยาเสพติด สิทธิมนุษยชน เนื่องจากมีขอบข่ายงานกว้างขวางจึงมี
คณะกรรมการหลายชุดช่วยปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเรื่องไป เช่น คณะกรรมาธิการเรื่องยาเสพติด คณะ 
กรรมาธิการด้านสถิติ คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนายั่งยืน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (หรือ ESCAP. ส านักงานอยู่ ณ ตึกองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ถนนราชด าเนิน
นอก) บ่อยครั้งต้องท างานร่วมกับองค์การช านาญพิเศษต่างๆ  

    9.11.2.1.5 คณะมนตรีภาวะทรัสตรี (Trusteeship Council) เมื่อเริ่มก่อต้ัง
องค์การสหประชาชาติยังมีบางส่วนของโลกท่ีประชาชนยังไม่อาจเลือกรัฐบาลปกครองตนได้ สถานท่ี
ดังกล่าวจึงถูกน ามาอยู่ภายใต้การคุ้มครองพิเศษขององค์การสหประชาชาติ และมีช่ือเรียกว่า ดินแดนทรัส
ตี คณะมนตรีภาวะทรัสตีจะตรวจตราความก้าวหน้าทางสังคมของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนเหล่านี้ 
เดิมทีเดียว ส่วนใหญ่เป็นดินแดนในทวีปแอฟริกาและมหาสมุทรแปซิฟิก โดยจะส่งผู้แทนเข้าไปเยี่ยมและ
ดูแลส่ิงท่ี ต้องช่วยเหลือ ปาเลา เป็นดินแดนในภาวะทรัสตรีแห่ งสุดท้าย เดิมอยู่ ในการดูแลของ
สหรัฐอเมริกาและได้ปกครองตนเองเมื่อปี พ.ศ. 2537 ภายหลังการด าเนินงานเกือบ 50 ปี คณะมนตรี
ภาวะทรัสตีได้หยุดการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการและจะประชุมเฉพาะเรื่องพิเศษในคราวจ าเป็นเท่านั้น  

    9.11.2.1.6 องค์การช านาญพิเศษ (Specialized Agencies) ได้แก่ องค์การ
ต่างๆ ท่ีจัดขึ้นตามความเช่ียวชาญพิเศษสาขาต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ



229 

เพื่อช่วยพัฒนาเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้านนั้นๆ แต่ละหน่วยงานจะมีสมาชิก 
งบประมาณ และส านักงานใหญ่ของตนเอง เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(United Nation Educational, Scie- 

ntific and  Cultural Organization: UNESCO) เป็นต้น  

    9.11.2.1.7 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) คือ 
ฝ่ายตุลาการขององค์การสหประชาชาติ มีหน้าท่ีตีความสนธิสัญญาท่ีมีความขัดแย้งกัน หรือเมื่อมีคดี
พิพาทระหว่างชาติ (มิใช่ระดับบุคคล) แต่การท่ีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะเข้าไปพิพากษาในกรณี
พิพาทระหว่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อประเทศคู่พิพาทนั้นยินยอมรับอ านาจของศาล และสัญญาว่าจะ
ปฏิบัติตามค าตัดสิน ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนี้มีอยู่ 15 คน โดยทางสมัชชาใหญ่
และคณะมนตรีความมั่นคงเลือกตั้งมา  
   9.11.2.2 องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (The North Atlantic 

Treaty Organization: NATO) เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งเน้นหนักไปทางทหารท่ีส าคัญท่ีสุดของ
บรรดากลุ่มประเทศตะวันตก องค์การนาโต้นี้มีจุดประสงค์ใหญ่เดิมคือ การรวมกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก
เพื่อต่อต้านการรุกรานของอดีตสหภาพโซเวียต ถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อิตาลี ไอซ์แลนด์ 
ลักเซมเบอร์ก นอร์เวย์ โปรตุเกส ต่อมา กรีซและตุรกี (ปี 2495) เยอรมัน (2498) สเปน (2525) ก็ขอเข้าร่วม
องค์การนาโต้ด้วย เดิมเป็นองค์การท่ีเน้นหนักทางการป้องกันยุโรปตะวันตกจากสหภาพโซเวียต ก าลัง
กองทัพขององค์การจึงมีประสิทธิภาพสูง ในการใช้ระบบการป้องกันร่วมกันนั้นรัฐสมาชิกแต่ละรัฐต้อง
ถือว่าเมื่อรัฐใดในองค์การนี้ถูกรุกรานให้ถือว่ารัฐทุกรัฐในองค์การนาโต้ถูกรุกรานด้วยรัฐสมาชิกต้อง
ร่วมมือกันต่อต้านศัตรู 
    ปัจจุบันเมื่อสงครามเย็นจบส้ินลง บทบาทในการเป็นองค์การเพื่อป้องกัน
ตนเองจากฝ่ายตรงข้ามของนาโต้จึงเปล่ียนแปลงเป็นองค์การเพื่อความมั่นคงภายในภูมิภาค รักษา
สันติภาพและจัดการกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ในสังคมร่วมกับรัฐสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศ
ท้ังหลาย เช่น ในบอสเนีย อัลบาเนีย โคโซโว เป็นต้น ปี พ.ศ. 2542 นาโต้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 

ประเทศ คือ โปแลนด์ ฮังการี และสาธารณรัฐเชค รวมเป็น 19 ประเทศ ขณะนี้จึงเป็นช่วงเวลาท่ีนาโต้
ก าลังปรับตัว ปรับกองทัพให้มีประสิทธิภาพเพิ่ มมากขึ้น ปรับองค์กรให้สอดคล้องกับภาวะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีเน้นด้านเศรษฐกิจ พยายามชักชวนรัสเซียเข้าร่วมสร้างความมั่นคงใน
ภูมิภาค และให้สอดคล้องกับสหภาพยุโรปท่ีมีบทบาทส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

   9.11.2.3 สหภาพยุโรป (European Union) สหภาพยุโรปเป็นสหภาพเพื่อความ
ร่วมมือของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการเมืองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เยอรมัน กรีซ สเปน ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ 
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อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย โปรตุเกส ฟินแลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร และอีกกว่า 
10 ประเทศท่ีก าลังพัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นให้ทัดเทียมในการเข้าเป็นสมาชิกในอนาคต ได้แก่ บัลแกเรีย 
สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย แลตเวีย ลิทัวเนีย ฮังการี โปแลนด์ โรมาเนีย สโลเวเนีย สโลวาเกีย ตุรกี มอลตา 
และไซปรัส ซึ่งเป็นประเทศในยุโรปตะวันออกและอดีตสหภาพโซเวียต  

   สหภาพยุโรปพัฒนามาจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอดีต คือ ประชาคมถ่าน
หินและเหล็กกล้ายุโรป (The European Coal and Steel Community: ECSC) ในปี พ.ศ. 2493 โดยนาย
โรเบิร์ต ชูมาน (Robert Schuman) รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับเยอรมนีก่อต้ังเป็นองค์การท่ีเป็น
อิสระจากรัฐ รวมผลผลิตถ่านหินและเหล็กเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมือง มีสมาชิก 6 ประเทศ 
(กลุ่มประเทศเบเนลักซ์: เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ ลักเซมเบอร์ก เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี) อีก 7 ปี ต่อมา
ท้ัง 6 ประเทศก็ได้ร่วมก่อต้ัง องค์การประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community: 

EEC) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมืองร่วมกันในภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดตลาดร่วม (Common Market) ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรี (Free 

trade Area) ด้านแรงงาน เงินทุนและการประกอบการ 11 ปีต่อมา EEC ประสบผลส าเร็จ เศรษฐกิจเจริญ 
เติบโตและมีสหภาพศุลกากร (Customs Union คือ การก าจัดอุปสรรคทางการค้า ภาษี โควต้าต่าง ๆ) 
ส าเร็จก่อนก าหนดถึง 18 เดือน สมาชิกท้ัง 6 ชาติจึงได้หารือร่วมกันสร้าง สหภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economic and Monetary Union) ต่อไป  

   ท้ังนี้ ขั้นตอนการรวมกลุ่มสหภาพทางเศรษฐกิจ เริ่มจาก เขตการค้าเสรี (Free 

Trade Area) ไปสู่ สหภาพศุลกากร (Costoms Union) พัฒนาไปเป็น ตลาดร่วม (Common Market) และ
สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) ตามล าดับแล้วจึงจะพัฒนาไปเป็นสหภาพเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ 
(Total Economic Union) ในท่ีสุด ปี  2534 ประเทศสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจยุโรป ร่วมกันลงนามใน
สนธิสัญญามาสทริสท์ (Maastricht treaty) เพื่อก่อต้ังสหภาพยุโรป (European Union) อันมีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ี
การมีสกุลเงินและระบบเศรษฐกิจเดียว เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและขยายความร่วมมือทางด้านการเมือง 
ประชาธิปไตย ความมั่นคงในภูมิภาค น าไปสู่การรวมกันเป็นสหรัฐยุโรปต่อไป ในขั้นตอนการรวมระบบเศรษฐ 
กิจให้เป็นหนึ่งเดียวนั้น ประเทศสมาชิกจะต้องควบคุมอัตราการเจริญเติบโต ภาวะเงินเฟ้อและหนี้สินของ
ประเทศให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อใช้เงินสกุลเดียวกัน คือ เงินยูโร (EURO) ในระบบเศรษฐกิจต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2542 ยกเว้น 4 ประเทศ คือ กรีซ เดนมาร์ก สวีเดน สหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในระหว่างตัดสินใจและ
รอประชามติจากประชาชนก่อนและในกลางปี 2545 ประเทศสมาชิกก็ใช้เงินยูโรท้ังในระบบเศรษฐกิจและ
การตลาด (ธนบัตรและเงินเหรียญ) เหมือนกันท้ังหมด ทดแทนเงินสกุลเดิมของแต่ละประเทศ  

   9.11.2.4 สมาคมแห่งประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 

Asian Nation: ASEAN) อาเซียน ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยสมาชิก 5 ประเทศ คือ ไทย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และอินโดนีเซีย สมาคมอาเซียนนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากองค์การสมาคมเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asis: ASA) ซึ่งต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 โดยมี ไทย มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ เป็นสมาชิก แต่ใน พ.ศ. 2507 มาเลเซียและฟิลิปปินส์มีกรณีพิพาทกันเกี่ยวกับรัฐซาบาห์ซึ่งท้ังสอง
ฝ่ายอ้างว่าเป็นดินแดนของตน ท าให้สมาคมอาสาแทบจะสลายตัวไป จนกระท่ัง พ.ศ. 2509 ปัญหาระหว่าง
มาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็เบาบางลงด้วยการไกล่เกล่ียของประเทศไทย จึงมีการรื้อฟื้นกิจกรรมของสมาคม
อาสาขึ้นอีก จนเมื่อมีการก่อต้ังองค์การอาเซียนขึ้น โดยมีจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกับสมาคมอาสา คือ ช่วยกัน
เร่งรัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมความช่วยเหลือกันและกันในบรรดา
ประเทศสมาชิก สมาคมอาสาจึงถูกล้มเลิกไปใน พ.ศ. 2510 สมาคมอาเซียนเมื่อก่อต้ังแล้วก็ยังไม่มีบทบาท
ด าเนินการท่ีส าคัญเท่าไรนัก เพราะไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังเท่าไรจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก จวบ
จนกระท่ังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2518 อังกฤษ
ได้ถอนก าลังออกจากภูมิภาคนี้ สงครามเวียดนามได้ส้ินสุดลง สหรัฐอเมริกาได้ลดความผูกพันช่วยเหลือใน
ภูมิภาคนี้ลงเช่นกัน ท าให้บรรดาประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนตระหนักถึงความล่อแหลมในสถานการณ์
ของตน เนื่องจากก าลังของประเทศสมาชิกนั้นท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการทหารยังไม่เพียงพอจะ
ต้านทานการรุกรานจากมหาอ านาจภายนอกได้โดยล าพัง ดังนั้น ความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมสามัคคีกัน
ระหว่างสมาชิกประเทศของสมาคมอาเซียนจึงมีมากขึ้น ในปัจจุบัน สมาคมอาเซียนได้รับการยอมรับจาก
รัฐบาลของบรรดาประเทศสมาชิกอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นองค์การร่วมมือระหว่างประเทศท่ีส าคัญยิ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี พ.ศ. 2527 บรูไนได้เป็นสมาชิกล าดับท่ี 6 ของอาเซียน, พ.ศ. 2538 

ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกล าดับท่ี 7 ตามมาด้วยลาวและพม่า ในปี พ.ศ. 2540 และกัมพูชาในปี 2542 

ครบ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความ
เสมอภาค สันติภาพ และความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาค ไปจนกระท่ังเป็นความหวังท่ีจะรวมกันเป็น
สหภาพเช่นเดียวกับตัวอย่างสหภาพยุโรป 

     สรุป องค์การระหว่างประเทศ คือ องค์การท่ีรัฐจ านวนต้ังแต่ 2 รัฐขึ้นไป มาร่วม
กันด าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ท้ังในการป้องกันตนเองและอ านวยประโยชน์ให้กับนานา
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ องค์การระหว่างประเทศของเอกชน เช่น 
สโมสรไลออนส์ โรตารี่ กับองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาล ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ท่ีส าคัญคือ องค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีจุดประสงค์คือ การรักษาสันติภาพของโลก สหภาพยุโรป เป็นการ
รวมเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจของยุโรป องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) เป็นองค์การ
ท่ีเน้นหนักไปทางทหารท่ีส าคัญของยุโรปตะวันตกและสมาคมแห่งประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 

ซึ่งเป็นความร่วมมือท่ีส าคัญท่ีได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 

 



232 

9.12 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง 
  ธารทอง ทองสวัสด์ิ (2535: 636-640) ได้อธิบายบทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้าน
การเมืองว่ามี 5 ประการ ดังนี ้ 
  9.12.1 การยุติข้อพิพาทด้วยสันติวิธี  
             วิธีการยุติข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีมีมาต้ังแต่ด้ังเดิมมีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น วิธี
ทางการทูต การไกล่เกล่ีย การจัดเจรจา การประนีประนอม เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้องค์การระหว่างประเทศ
ได้น ามาใช้เพื่อยุติข้อพิพาทท้ังส้ิน นอกจากนั้นองค์การระหว่าประเทศอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ก็ได้
น าเอาวิธีการอื่น ๆ อีกมากมายมาใช้เพื่อยุติข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น หรือเกิดมี
สถานการณ์ท่ีอาจจะเป็นอันตรายต่อสันติภาพขึ้นในประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ หรืออาจจะไม่ใช่
ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ อาจจะน ากรณีท่ีเกิดขึ้นเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาใหญ่ 
ซึ่งโดยท่ัวไปเมื่อองค์การสหประชาชาติได้รับเรื่องราวท่ีเสนอเข้ามาแล้ว คณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชา
ใหญ่ก็จะขอร้องให้คู่กรณีงดกระท าการใดๆ อันจะท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่าเดิม ท้ังนี้เพื่อให้ข้อ
ขัดแย้งไม่ลุกลามไปกว่าเดิม แต่ถ้าหากเกิดมีการปะทะหรือใช้ก าลังเกิดขึ้นแล้ว สหประชาชาติก็อาจจะส่ังให้มี
การหยุดยิงได้ แม้จะไม่มีการก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งในกฎบัตรของสหประชาชาติว่าคณะมนตรีความมั่นคง
สามารถเรียกร้องให้หยุดยิงได้ แต่เท่าท่ีผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงก็ประสบความส าเร็จในการส่ังหยุดยิง 
องค์การสหประชาชาติยังท าหน้าท่ีเป็นเวทีส าคัญท่ีคู่กรณีสามารถมาช้ีแจงหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นอัน
อาจจะน าไปสู่การยุติข้อขัดแย้งโดยสันติได้ การอภิปรายในเวทีองค์การระหว่างประเทศท าให้มหาชนได้ทราบ
ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และอาจจะเกิดเป็นมติมหาชนในอันท่ีจะช่วยยุติข้อขัดแย้งด้วยก็ได้ 

           นอกจากนั้น องค์การระหว่างประเทศยังอาจให้ค าปรึกษาหารือ (Consultation) แก่
คู่กรณีเพื่อเป็นการช่วยคู่กรณีหาทางออก และอาจจะมีการด าเนินการทางการทูตท่ีเรียกว่า การทูตแบบ
เงียบ (Quiet Diplomacy) เพื่อหาข้อสรุปให้แก่คู่กรณีด้วย นอกจากนี้ยังอาจมีการใช้การทูตเพื่อการ
ป้องกันวิกฤตการณ์ (Preventive Diplomacy) เพื่อป้องกันมิให้คู่กรณีเข้าไปมีบทบาทในบริเวณท่ีมีกรณี
พิพาท รวมท้ังอาจจะมีการยุติข้อพิพาทโดยวิธีการทางกฎหมาย เช่น น าขึ้นฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ในระดับภูมิภาค องค์การระหว่างประเทศก็มีบทบาทส าคัญในการยุติข้อพิพาท
ด้วยสันติวิธีเช่นกัน โดยข้อ 33 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้ระบุไว้ว่า คู่กรณีควรจะหาทางยุติข้อพิพาท
โดยวิธีการท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม เช่น วิธีทางการทูต การไกล่เกล่ียประนีประนอม เป็นต้น หรือ โดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ดังนั้น องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค จึงมักก าหนดวิธียุติ
ข้อพิพาทในระหว่างสมาชิกด้วยกันไว้ เช่น ตลาดร่วมยุโรป (Common Market) และสมาคมการค้าเสรี
แห่งยุโรป (European Free Trade Association) ต่างก็ก าหนดวิธียุติข้อพิพาทในทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิกไว้ องค์การนานารัฐอเมริกันก็ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญาท่ีก่อต้ังองค์การว่าให้องค์การมี
อ านาจท่ีจะยุติข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกได้โดยสันติวิธี 
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  9.12.2 การรักษาสันติภาพและความม่ันคงโดยวิธีการรักษาความม่ันคงร่วมกัน 

            การรักษาความมั่นคงร่วมกันนี้อาจจะกระท าได้ท้ังโดยการใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง การไม่ใช้
ก าลัง ได้แก่ โดยทางการทูต การลงโทษทางเศรษฐกิจ การตัดการติดต่อทางบก เรือ อากาศ ไปรษณีย์ วิทยุ 
ฯลฯ (ข้อ 41) หรืออาจจะโดยการประณามก็ได้ ส่วนการใช้ก าลังนั้น กฎบัตรขององค์การสหประชาชาติยอม
ให้มีการใช้ก าลังโดยล าพังหรือร่วมกัน เพื่อการป้องกันตนเองได้ (ข้อ 51) หรืออาจจะโดยการตัดสินใจ
ปฏิบัติการร่วมกันของประเทศมหาอ านาจท้ังห้าก็ได้ (ข้อ 43) หากจะมีการใช้ก าลังด้วยกรณีอื่นใด ก็จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงก่อน แต่การรักษาความมั่นคงร่วมกันโดยอาศัยคณะมนตรีความ
มั่นคงเป็นผู้ตัดสินส่ังการในบางครั้งก็ไม่ได้ผลเพราะมหาอ านาจใช้อ านาจยับยั้ง จึงได้มีการน าหลักการท่ี
ปรากฏอยู่ในข้อมติรวมกันเพื่อสันติภาพ (Uniting for peace resolution) มาใช้ นั่นคือ การให้สมัชชาใหญ่
สหประชาชาติเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น หากคณะมนตรีความมั่นคงไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

          นอกจากนี้ยังมีการใช้ก าลังอีกชนิดหนึ่งท่ีเรียกว่า กองก าลังรักษาสันติภาพ (Peace keeping 

force) คือ ให้กองทัพของสหประชาชาติเข้าไปท าหน้าท่ีในบริเวณท่ีมีข้อพิพาท เพื่อแยกคู่พิพาทออกจากกัน 
และให้บริเวณนั้นเกิดความสงบและความมั่นคง เพื่อว่าคู่กรณีจะได้หันหน้ามาเจรจาตกลงกันได้ ตัวอย่าง
ของการปฏิบัติดังกล่าว ได้แก่ กองก าลังฉุกเฉินแห่งสหประชาชาติ (The United Emergency Force: 

UNEF) ท่ีปฏิบัติการในอียิปต์และฉนวนกาซา และกองก าลังสหประชาชาติท่ีปฏิบัติการในคองโก (United 

Nations Operation in the Congo: ONUC) เป็นต้น ส่วนองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคก็มี
บทบาทส าคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงร่วมกันเช่นกัน โดยประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะ
เข้าร่วมกันเพื่อรักษาความมั่นคงของตน เช่น องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต องค์การ
กติกาสัญญาวอร์ซอหรือสันนิบาตอาหรับ เป็นต้นโดยองค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคท่ีจัดต้ังขึ้น
เพื่อรักษาความมั่นคงร่วมกันนี้ มักจะท าความตกลงกันไว้ล่วงหน้า เช่น หากมีการโจมตีโดยการใช้ก าลังต่อ
ประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศสมาชิกจะร่วมกันปรึกษาหารือ ซึง่อาจจะน าไปสู่การลงโทษ
ประเทศท่ีรุกรานร่วมกันได้ บางองค์การก็ถึงกับตกลงกันว่าจะให้มีการโต้ตอบด้วยก าลังโดยประเทศสมาชิก
ท้ังหมด หากประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตี แต่ท้ังนี้การใช้ก าลังจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐท่ีจะเข้าร่วมด้วย  

9.12.3 การสร้างความม่ันคงโดยการควบคุมอาวุธและลดก าลังอาวุธ 

             ได้มีการเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธ ลดอาวุธ หรือยกเลิกการมีอาวุธไว้ในครอบครอง
เพื่อท่ีจะได้เกิดสันติภาพตลอดกาลขึ้นในสงครามโลก แต่เท่าท่ีผ่านมาก็พบว่ามีอุปสรรคมากมายหลาย
ประการเพราะขาดความร่วมมือจากบรรดารัฐต่างๆ ได้มีการเรียกร้องให้ยกเลิกการมีอาวุธอย่างเด็ดขาดมา
เป็นเวลานานก่อนท่ีจะมีองค์การระหว่างประเทศแล้ว แต่ได้เริ่มมีการปฏิบัติอย่างจริงจังในคริสต์ศตวรรษท่ี 
19 โดยมีการให้ทะเลสาบ Great Lakes เป็นเขตปลอดทหาร ในปัจจุบันสหประชาชาติมีบทบาทส าคัญยิ่งใน
การรณรงค์ให้มีการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้อาวุธ การลดอาวุธ การควบคุมการใช้อาวุธ อาวุธท่ี
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สหประชาชาติให้ความสนใจอย่างยิ่ง ก็คือ อาวุธปรมาณู เพราะโลกเพิ่งจะเผชิญกับมหันตภัยอันเกิดจากอาวุธ
ปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งท่ีสองก าลังจะส้ินสุดลงนี้เอง จึงได้มีการเรียกร้องให้ใช้ปรมาณูเพื่อสันติเท่านั้น ให้
ยกเลิกการใช้อาวุธปรมาณู หรืออาวุธอื่นใดท่ีจะสร้างความหายนะแก่มวลชน แต่เท่าท่ีองค์การสหประชาชาติ
ประสบผลส าเร็จบ้าง ก็เช่น การให้มหาสมุทรแอนตาร์กติกเป็นเขตปลอดทหาร ให้มีการลงนามสนธิสัญญา
ห้ามทดลองอาวุธปรมาณู (Nuclear Test Ban Treaty) ปี ค.ศ. 1963 ให้มีปฏิญญาว่าด้วยหลักการทาง
กฎหมายเพื่อควบคุมกิจการของรัฐในการส ารวจและใช้อวกาศ (Declaration of Legal Principles Governing 

the Activites of States in the Exploration and Use of Outer Space) 

  9.12.4 การส่งเสริมหลักการก าหนดด้วยตนเอง (Principle of Selfdetermination)  
          องค์การสหประชาชาติโดยคณะมนตรีภาวะทรัสตี ได้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการบริหาร

ดินแดนท่ีอยู่ภายใต้อาณัติของสันนิบาตชาติมาก่อน และดินแดนอาณานิคมท่ีเป็นของประเทศท่ีแพ้สงคราม 
เพื่อเตรียมดินแดนเหล่านี้ให้พร้อมท่ีจะปกครองตนเองตนเองและประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงของตนเอง
ได้อย่างอิสระ พร้อมกันนั้นสหประชาชาติก็มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปลดปล่อยอาณานิคม องค์การ
สหประชาชาติได้เป็นเวทีส าคัญให้ประเทศท่ีต้องการล้มเลิกระบบอาณานิคมกับเจ้าอาณานิคมเก่าได้มา
อภิปรายถกเถียงหาข้อยุติเกี่ยวกับดินแดนอาณานิคม ท าให้ปัญหาอาณานิคมได้รับความสนใจโดยท่ัวไป 
อิทธิพลหรือแรงกดดันจากสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้ประเทศเจ้าอาณา
นิคมต้องปลดปล่อยอาณานิคมของตน ดังจะเห็นได้ว่า ได้มีประเทศเอกราชเพิ่มขึ้นอย่างมากมายภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง    

          อย่างไรก็ดี อิทธิพลของสหประชาชาติในการปลดปล่อยอาณานิคมนี้ก็มีแตกต่างกันไปในแต่
ละกรณี ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อิทธิพลของประเทศเจ้าของอาณานิคม ความสามารถของ
ดินแดนอาณานิคมในการขอการสนับสนุนจากกลุ่มอื่นๆ ในสหประชาชาติ หรือความสามารถในการใช้ความ
รุนแรงในการเรียกร้องสิทธิในการก าหนดตนเอง เป็นต้น ในบางกรณีสหประชาชาติอาจจะไม่กระท าการใด  ๆ
เลย หรืออาจจะผ่านข้อมติให้ประเทศท่ีปกครองอาณานิคมหาข้อยุติกับดินแดนอาณานิคมของตน หรือ
อาจจะผ่านข้อมติให้ประเทศท่ีปกครองอาณานิคมหาข้อยุติกับดินแดนอาณานิคมของตน หรืออาจจะส่งคณะ
ผู้แทนไปช่วยคู่กรณีหาข้อยุติก็ได้ และภายหลังจากอาณานิคมได้รับเอกราชแล้ว ในบางกรณีสหประชาชาติ
ก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อสร้างประเทศใหม่แต่บทบาทของสหประชาชาติในด้านนี้
ยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด เพราะปัญหาทางด้านการเงินของสหประชาชาติเอง 
  9.12.5 การก่อให้เกิดการบูรณาการทางการเมือง (Political Integration) 

            การก่อให้เกิดการบูรณาการทางการเมืองขึ้นในสังคมโลกแม้องค์การระหว่างประเทศไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อน าไปสู่การมีประชาคมทางการเมือง (Political Community) อย่างท่ีมีผู้
ต้องการ แต่การบูรณาการทางการเมืองก็ได้เกิดขึ้นในระดับหนึ่งเฉพาะองค์การระหว่างประเทศถูกจัดต้ังขึ้นมา
เพื่อส่งเสริมให้มีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างนานาชาติ อันนับเป็นก้าวหนึ่งของการน าไปสู่การบูรณาการทาง
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การเมือง และในทุกองค์การจะมีกลไกท่ีช่วยประสานแนวความคิดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น องค์การ
สหประชาชาติ มีสมัชชาใหญ่อันเป็นท่ีท่ีสมาชิกมาแสดงความคิดเห็นของตนและขอการสนับสนุนจากรัฐสมาชิก
อื่นๆ หากมีความขัดแย้งกันในความคิดก็จะมีการอภิปรายเนื้อหา ข้อสรุป และกลายมาเป็นนโยบายหลักใน
ท่ีสุด ดังนั้น จึงนับว่าองค์การระหว่างประเทศช่วยให้มีการตัดสินใจเกิดขึ้นในส่วนกลาง และขณะเดียวกันก็เป็น
ท่ีคาดหวังของรัฐสมาชิกว่า หากมีข้อพิพาทขัดแย้งใด  ๆเกิดขึ้น องค์การก็จะสามารถช่วยให้มีการหาข้อยุติได้
โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าองค์การระหว่างประเทศมีบทบาทในการก่อให้เกิดการบูรณา
การทางการเมืองขึ้นในสังคมโลกด้วย 

         สรุป บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง ได้แก่ หนึ่ง การยุติข้อพิพาท
ด้วยสันติวิธี เช่น ส่ังให้หยุดยิง หรือวิธีด้ังเดิม คือ จัดเจรจา สอง การรักษาสันติภาพและความมั่นคงโดย
วิธีการรักษาความมั่นคงร่วมกัน การรักษาความมั่นคงร่วมกันท าได้โดยการใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง การไม่ใช้
ก าลังสามารถท าโดยการลงโทษทางเศรษฐกิจ การตัดการติดต่อทางบก เรือ อากาศ หรือ การประณาม ส่วน
การใช้ก าลังสามารถใช้โดยล าพังหรือร่วมกันและใช้กองก าลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเข้าไปท า
หน้าท่ีในบริเวณท่ีมีข้อพิพาท  สาม การสร้างความมั่นคงโดยการควบคุมอาวุธและลดก าลังอาวุธ อาวุธในท่ีนี้ 
คือ อาวุธปรมาณู ส่ี การส่งเสริมหลักการก าหนดด้วยตนเอง เป็นเรื่องของการปลดปล่อยอาณานิคมให้เป็น
ประเทศเอกราช และห้า บทบาทในการก่อให้เกิดการบูรณาการทางการเมือง องค์การระหว่างประเทศนับเป็น
อีกก้าวหนึ่งของการมีประชาคมทางการเมืองในสังคมโลก อนึ่ง ในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากจะมีองค์การ
ระหว่างประเทศท้ังท่ีเป็นองค์การระหว่างประเทศของเอกชนและองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลแล้ว ยัง
มีบรรษัทข้ามชาติเป็นอีกตัวแสดงท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัจจุบัน 

 

9.13 บรรษัทข้ามชาติ (Multi National Corporations – MNCs) 
  ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548: 245-248) ได้อธิบายถึงบรรษัทข้ามชาติ (MNCs) ว่า เราไม่สามารถ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ หากเราหลีกเล่ียงการให้ความส าคัญกับ MNCs ซึ่งเป็นตัวแสดงหลัก
อีกตัวหนึ่งในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทท่ีเด่นชัดของ MNCs คือ การสร้างความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจและการสร้างงานให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแห่งนี้ นอกจากนี้ยังท าให้เกิดวิธีการท่ีมี
เหตุผลในการผลิตเทคโนโลยีและท าให้สินค้าและบริการมีราคาถูกลง ท้ังนี้หลายๆ คนอาจจะมองว่า MNCs 

เป็นตัวแทนจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก ซึ่งจะน าไปสู่การควบคุมทางการเมือง โดยละท้ิงประเด็นทาง
สิทธิมนุษยชนและประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม การขยายตัวของ MNCs มีขึ้นอย่างทวีคูณ จาก 430 องค์การ
ในปี 1978 ได้ขยายตัวเป็น 792 องค์การยักษ์ในอีก 10 ปีต่อมา ซึ่งมีมูลค่าการผลิตในแต่ละปีมากกว่า
รายได้ของแต่ละรัฐเล็กๆ  47 รัฐ ในปี 1988 หรืออีก 10 ปีต่อมา แต่ความส าคัญของ MNCs ไม่ได้อยู่
ท่ีขนาดหรืออัตราส่วนของมูลค่าของสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงวิธีการท่ี MNCs 

แต่ละตัวแทรกแซงเข้าไปในทุกองค์การของแต่ละประเทศ 
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  9.13.1 ความหมายของบรรษัทข้ามชาติ (MNCs) 

             MNCs คือ บริษัทท่ีมีบริษัทแม่หรือศูนย์กลางในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีทรัพย์สิน
และการบริหารงานในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นในประเทศอื่น MNCs จึงเป็นองค์การท่ีด าเนินการทางธุรกิจ
ในรูปแบบของหลายๆ สภาพแวดล้อมในหลายๆ  ชาติ MNCs มีวิธีการหลายประการในการควบคุมการค้า
ของเขา เช่น การสร้างกลยุทธ์ทางการค้า ส าหรับประเทศต่างๆ ท่ีด าเนินงานทางเศรษฐกิจอยู่ การควบคุม
ทางการตลาด และการควบคุมการใช้ทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ของโลก เราเห็น MNCs ในสินค้าและบริการ
ต้ังแต่ลืมตาขึ้นจนกระท่ังเข้านอน ไม่ว่าจะเป็น เนสท์เล่ ฮอนด้า ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ไอบีเอ็ม 
ไมโครซอฟต์ เป็นสินค้าเทคโนโลยี จนกระท่ังถึงบริษัท เช่น Anaconda และ Royal Dutch ซึ่งเป็นบริษัทท่ี
เกี่ยวกับการน าเข้าวัตถุดิบ  

9.13.2 ความส าคัญของบรรษัทข้ามชาติ (MNCs) 

            ประมาณกันว่า MNCs ท่ัวโลกนี้มีอยู่ประมาณ 10,000 หน่วยงาน และ 90,000 หน่วยงาน
ย่อย ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นหน่วยงานเอกชนอิสระจริงๆ ไม่นับรวมหน่วยงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรัฐ ซึ่งกล่าวได้
ว่าสินค้าและบริการท้ังหมดของ MNCs ในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าสินค้าและบริการท่ี
ผลิตได้ในโลก ด้วยขนาดท่ีใหญ่โตและมูลค่าของสินค้าของมัน ท าให้ MNCs มีส่วนส าคัญในการเมือง
ระหว่างประเทศ โดยบริษัท MNCs ขนาดใหญ่บริษัทหนึ่ง อาจจะสามารถท าลายเศรษฐกิจของรัฐเล็กๆ รัฐ
หนึ่งได้ เพียงการดึงเงินช่วยเหลือ งาน และเทคโนโลยีออกจากประเทศนั้นๆ ขนาดท่ีใหญ่โตของ MNCs ท า
ให้ MNCs กลายเป็นองค์การท่ีมีบทบาททางการเมืองไปโดยปริยาย ซึ่งบทบาทนี้เป็นบทบาทท่ี MNCs ไม่
สามารถปฏิเสธได้ เพราะบางครั้งมีผลกระทบต่อการท าก าไรซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการคงอยู่ MNCs 

หนึ่งๆ เลย เหตุการณ์ในปี 1986 นี้อาจจะแสดงให้เห็นว่าบทบาทของ MNCs มีมากเพียงใดในการเมือง
ระหว่างประเทศ คือ ในปีนั้นสหรัฐอเมริกาประกาศ boycott ประเทศลิเบีย โดยไม่ให้มีการติดต่อทางการ
ทูต รวมท้ังทางเศรษฐกิจกับลิเบีย แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นบริษัทน้ ามันท่ีอยู่ในประเทศลิเบียกลับได้รับการยกเว้น 

       บทบาทท่ีโดดเด่นของ MNCs อาจจะท าให้เป็นภัยคุกคามต่อรัฐชาติ เพราะ MNCs สยายปีก
คลุมเศรษฐกิจไว้ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถือเส้นเลือดใหญ่ของการเติบโตเศรษฐกิจของรัฐๆ หนึ่ง MNCs 

สามารถปฏิบัติการธุรกิจได้เพื่อผลก าไรโดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนาหรืออะไรท้ังส้ิน เช่น บริษัท Ford ได้
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากเมืองดีทร้อยส์ไปยังเม็กซิโกซิต้ีนั้นประชาชนชาวเมืองดีทร้อยส์
สหรัฐอเมริกาได้รับความยากล าบากมากในช่วงการเปล่ียนงาน แต่เพื่อผลก าไร MNCs ก็สามารถท าอะไรก็ได้
แม้จะกระทบประเทศแม่ของตัวเอง ดังนั้นจึงกล่าวไว้ว่า MNCs ท าให้รัฐชาติสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
ในการควบคุมอ านาจทางเศรษฐกิจบางส่วน อย่างไรก็ตามรัฐบาลอาจจะต้ังกฎหมายเพื่อมาควบคุม MNCs 

ได้บ้าง เช่น การออกกฎหมายไม่ให้ MNCs เข้ามาควบคุมธุรกิจ หรือก าหนดอัตราส่วนระหว่างคนในประเทศ
กับ MNCs ว่าจะครอบครองธุรกิจหนึ่งๆ ได้เท่าใดหรือจ ากัดไม่ให้ขนก าไรท่ีได้จากการประกอบธุรกิจออกไป
นอกประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี หรือต้องหักเงินบางส่วนเพื่อพัฒนาประเทศ ประเทศท่ีมีนโยบายเช่นนี้ 
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ได้แก่ อาร์เจนตินา โคลัมเบีย และบราซิล เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลอาหรับบางประเทศยังไม่ติดต่อค้าขาย
น้ ามันให้กับ MNCs ท่ีค้าขายกับประเทศอิสราเอล เพื่อเป็นการกดดันทางการเมืองแก่อิสราเอล เป็นต้น 

  9.13.3 ข้อถกเถียงในเร่ืองบทบาทของบรรษัทข้ามชาติ (MNCs)   

           เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการด าเนินงานของ MNCs เต็มไปด้วยความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทรัพยากรบางอย่าง ท่ีจะสร้างโลกแห่งการผลิตท่ีเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ขนาด การจัดการองค์กร และการผลิตในระดับระหว่างประเทศของ MNCs น าไปสู่ความเป็นจริงจากหลักการ
ทางทฤษฎี การได้เปรียบในการผลิตโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) อย่างแท้จริง การได้เปรียบ
ในการผลิตโดยเปรียบเทียบ คือ การให้ชาติท่ีมีความเช่ียวชาญด้านใดด้านหนึ่งผลิตสินค้าชนิดนั้น เพื่อท่ีจะ
สร้างความเช่ียวชาญและให้เกิดการได้เปรียบทางการผลิต ท่ีเรียกว่า economy of scale น าสินค้านั้นไป
แลกเปล่ียนกับสินค้าท่ีผลิตโดยความเช่ียวชาญจากประเทศอื่น  MNCs บางแห่งได้ช่วยประเทศด้อยพัฒนาใน
การให้เทคโนโลยีมาตรฐานการด ารงชีวิต และสร้างงาน สร้างอาชีพ ท าให้ประโยชน์จากประเทศอุตสาหกรรม
กระจายไปสู่คนในโลกท่ีสาม ไม่ใช่เฉพาะประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแล้วเท่านั้น MNCs ช่วยสร้างสันติภาพ
ให้เกิดขึ้นในโลกโดยการเช่ือมโยงธุรกิจของโลกเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้การท าสงครามจึงมีข้อแม้มากขึ้น คือ 
การท าสงครามจะท าให้เศรษฐกิจของโลกปั่นป่วน เศรษฐกิจของคนประกาศสงครามก็เช่นเดียวกันไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้ เพราะความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจมันโยงใยไปท่ัวโลก ด้วยเหตุนี้หากพิจารณาด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ จึงไม่มีประเทศใดปรารถนาสงคราม 

           อย่างไรก็ตาม กระแสหนึ่งท่ีมอง MNCs ไม่ได้มองว่า MNCs จะสวยงามดังท่ีได้กล่าวมา 
เพราะส่วนใหญ่ MNCs มีบริษัทแม่อยู่ ในประเทศอุตสาหกรรม MNCs จึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของ
จักรวรรดินิยมและตะวันตก ในการเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองในประเทศก าลังพัฒนา นอกจากนี้ความ
เช่ียวชาญในเทคโนโลยีต่างๆ ของบริษัท MNCs นั้น ไม่เคยถูกถ่ายทอดให้ประเทศโลกท่ีสามอย่างเต็มรูปแบบ 
แต่น าเทคโนโลยีนั้นๆ มาหาประโยชน์จากแรงงานราคาถูกในโลกท่ีสาม เพื่อให้สินค้ามีราคาถูกลง เพื่อสรรหา
ก าไรไม่ส้ินสุด นอกจากนี้มันท าให้ธุรกิจท่ีเคยอยู่ได้ในโลกท่าสามต้องปิดตัวลง เพราะสู้วิธีการจัดการและ
เทคโนโลยีของ MNCs เหล่านี้ไม่ได้ 

           MNCs ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้เข้ามาท าลายวัฒนธรรม และสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยม
ตะวันตกภายในประเทศก าลังพัฒนา ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดและน่าหดหู่มากคือ บริษัทเนสท์เล่ ในปี 1980 

ได้พยายามยกประเด็นการโฆษณาว่าให้ลูกกินนมเนสท์เล่ ซึ่งจะมีคุณค่าอาหารเทียบเท่านมแม่ และท าให้
ใช้ชีวิตในแนวทันสมัย แม่ๆ ท้ังหลายท่ีอยากทันสมัยและเช่ือโฆษณาจึงชงนมผงให้ลูกกิน แต่สภาพภูมิอา
กาสในโลกท่ีมีความร้อนช้ืน ท าให้เป็นท่ีฟักตัวของเช้ือโรคนานาชนิด ด้วยเหตุนี้นอกจากแม่จะเสียเงินซื้อ
นมราคาแพงมาให้ลูกท้ังๆ ท่ีไม่จ าเป็นแล้ว หลายๆ ครั้งท่ีลูกต้องกินนมบูดโดยแม่ไม่รู้ตัว และท าให้เด็ก
ทารกต้องเป็นโรคท้องเสีย หรือบางรายอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้วัฒนธรรมบริโภคนิยมตะวันตกยัง
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มาท าลายส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพ และความยากจนอย่างไม่เคยปรากฏใน
โลกแถบนี้มาก่อน 

          สรุป บรรษัทข้ามชาติ (MNCs) คือ บริษัทท่ีมีบริษัทแม่หรือศูนย์กลางในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง มีทรัพย์สินและการบริหารงานในบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอื่น ความส าคัญของบรรษัทข้ามชาติ 
คือ สินค้าและบริการของ MNCs ท้ังหมดในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าสินค้าและบริการท่ี
ผลิตได้ในโลก ดังนั้น จึงท าให้การเคล่ือนไหวของ MNCs โดยเฉพาะการโยกย้ายเปล่ียนแหล่งการผลิตก็จะมีผล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ  MNCs จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทเข้าไปในเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวิถีในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมต่างๆ ท่ัวโลก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงไม่สามารถ
ละเลยบทบาทของ MNCs ได้ 

 

9.14 บทสรุป 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์ท่ีเกี่ยวพันระหว่างบุคคลต่างๆ ในชาติ
ต่างๆ มากกว่าหนึ่งชาติ การติดต่อสัมพันธ์กันนี้เปรียบเทียบได้กับรัฐต่างๆ ก าลังแสดงบทบาทบนเวทีท่ี
พฤติกรรมและการกระท าของรัฐสามารถแสดงออกได้โดยไร้การควบคุม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเป็นเรื่องท่ีกว้างขวางจนแทบหาข้อยุติไม่ได้ ขอบเขตของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึง
ได้ก าหนดวิชาหลัก คือ ประวัติศาสตร์ทางการทูต การเมืองระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และภูมิภาคศึกษาจุดมุ่งหมายในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับไม่น าไปเป็นวิชาชีพแต่เรียนเพื่อรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหา รู้จักใช้ความคิดให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ มีความส าคัญต่อการสร้างสันติภาพ 
การร่วมมือติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ ท้ังนี้ น าไปสู่ความอยู่รอดของรัฐแต่ละรัฐ เครื่องมือในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ประวัติศาสตร์การทูต แนวการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ 
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์สังคม แนวความคิดอุดมคตินิยม แนวความคิดสัจนิยม และหลักการทางสถิติ
คณิตศาสตร์ เครื่องมือเหล่านี้เป็นความเช่ือในแต่ละยุคสมัย ดังนั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมีข้อพึงระวัง คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีส่ิงท่ีอะไรก็เกิดขึ้นได้ เครื่องมือศึกษามี
หลากหลาย และจะใช้เครื่องมือใดให้ได้ผลวิเคราะห์ท่ีแม่นย าขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาท่ีศึกษา  
  ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีส าคัญ คือ รัฐชาติกับผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์
ของชาติทุกชาติได้แก่ ความมั่นคงทางทหาร อ านาจ เศรษฐกิจ อุดมการณ์และศีลธรรมและหลักกฎหมาย 
ปัจจัยก าหนดผลประโยชน์ของชาติได้แก่ ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ การก าหนดผลประโยชน์ของ
ชาติแต่ละชาติไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับชาติอื่น แต่เป็นการเล็งเห็นความส าคัญท่ีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกรณี
พิเศษ เช่น ถ้าก าหนดผลประโยชน์ของประเทศ คือ การสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ จะท าได้ส าเร็จ
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หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของชาตินั้นๆ ความสามารถของชาติจึงได้แก่ สถานท่ีต้ังของประเทศทาง
ภูมิศาสตร์กับทางด้านยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และก าลังคน 

  ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดุลแห่งอ านาจ เป็นค าท่ีส าคัญท่ีสุดค าหนึ่ง สามารถ
พิจารณาได้ว่า อ านาจคือ อิทธิพลและการควบคุมท่ีชาติหนึ่งแสดงออกมาต่ออีกชาติหนึ่ง ดุลแห่งอ านาจเป็น
ความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียมกัน ซึ่งได้มาโดยการเป็นพันธมิตรและเข้าฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้รัฐมี
ความเข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย ในอดีตโลกแบ่งเป็นสองขั้วอ านาจ คือ ขั้วสหรัฐอเมริกากับขั้วสหภาพโซเวียต 
เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย ขั้วอ านาจก็เปล่ียนเป็นหลายขั้ว นอกจากเรื่องดุลแห่งอ านาจแล้ว ปัจจุบันยังมี
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ังในระดับเอกชนและระดับ
รัฐบาล 

  องค์การระหว่างประเทศ คือ องค์การท่ีรัฐจ านวนต้ังแต่ 2 รัฐขึ้นไปมาร่วมกันด าเนินงานเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันตนเองและอ านวยประโยชน์แก่นานาประเทศ องค์การระหว่างประเทศท่ีส าคัญ คือ 
องค์การสหประชาชาติ ก่อต้ังหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง มีวัตถุประสงค์เพื่อธ ารงรักษาสันติภาพของโลก มี
หน่วยงานส าคัญ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะรัฐมนตรีความมั่นคง ส านักเลขาธิการ คณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี องค์การช านาญพิเศษ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
นอกเหนือจากองค์การสหประชาชาติแล้วองค์การระหว่างประเทศท่ีส าคัญได้แก่ สหภาพยุโรป องค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติคเหนือ (นาโต) และสมาคมแห่งประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทด้านการเมืองท่ีส าคัญ คือ การยุติข้อพิพาทด้วยสันติวิธี การรักษาสันติภาพ
และความมั่นคงโดยวิธีการรักษาความมั่นคงร่วมกัน การควบคุมและลดก าลังอาวุธ (ปรมาณู) การส่งเสริม
หลักการก าหนดด้วยตนเอง (ปลดปล่อยอาณานิคมให้ได้รับเอกราช) และการก่อให้เกิดการบูรณาการทาง
การเมือง 
 อย่างไรก็ตาม การจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันจะต้องท าความรู้จักกับบรรษัท
ข้ามชาติ ซึ่งมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลต่อประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีต้องขยายมุมมองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงจะเข้าใจปัญหาต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 



240 

ค าถามท้ายบท 
 1. จงอธิบายความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความส าคัญอย่างไร 

 3. ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไรบ้าง 
 4. ผลประโยชน์ของชาติได้แก่อะไรบ้าง 
 5. จงอธิบายปัจจัยท่ีก าหนดผลประโยชน์ของชาติ 

 6. จงอธิบายถึงปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถของชาติ 

 7. ดุลแห่งอ านาจ คืออะไร 

 8. องค์การระหว่างประเทศคืออะไร 

 9. จงอธิบายบทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง 
 10. บรรษัทข้ามชาติคืออะไร 
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