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1. พระมหากษัตริย์

สมยักรุงสุโขทยั
สมยักรุงศรีอยุธยาและ

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สมยัประชาธิปไตย

พระมหากษัตริย์ท าหน้าที่เป็น
ประมุขของรัฐบริหารราชการ
แผ่นดนิด้วยอ านาจเดด็ขาด
แต่เพยีงผู้เดยีวมคีวามใกล้ชิด
กบัราษฎรมากความสัมพนัธ์
ระหว่างพระมหากษตัริย์กับ
ประชาชนเปรียบเหมอืนพ่อ
ปกครองลูกการปกครองจะ
ฟังเสียงจากราษฎร

พระมหากษตัริย์ด ารงอยู่ในฐานะ
สมมติเทพ หรือเทวราชา ตามลทัธิ
เทวสิทธ์ิ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์กบัราษฎรเป็นแบบ “  
นายกบับ่าว” หรือ “เจ้ากบัข้า” 
พระมหากษัตริย์มอี านาจเดด็ขาดแต่
เพยีงพระองค์เดยีวพระมหากษัตริย์
ทรงใช้อ านาจในขอบเขตของ
ทศพธิราชธรรม

พระมหากษตัริย์ทรงอยู่ใยฐานะ
เป็นประมุขของประเทศ และ
ความเป็นสัญลกัษณ์ความเป็นชาติ
พระมหากษัตริย์จะมอี านาจการ
ปกครองลดน้อยลง
พระมหากษัตริย์จะมบีทบาทมาก
ขึน้ ทั้งทางด้านพธีิการ ด้านสังคม 
และด้านการปกครอง  
พระมหากษตัริย์เป็นผู้น าด้านชีวติ
ความเป็นอยู่ของประชาชน



1.1 พระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

สาระส าคญัพระมหากษตัริย์ทีบ่ญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดงันี้

- ทรงเป็นประมุขของประเทศ (มาตรา 2)

- ทรงใช้อ านาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล (มาตรา 3)

- ทรงด ารงอยู่ในฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสักการะผู้ใดจะ
ละเมดิมไิด้ (ม.6)

- ทรงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทย (มาตรา 8)

- ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจทีจ่ะสถาปนาฐานันดรและ
พระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ (มาตรา 9)

- ทรงเลอืกและแต่งตั้งองคมนตรี (มาตรา 11)
- ทรงให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 14)
- ทรงเรียกประชุมเปิดและปิดรัฐสภา (มาตรา 122)
-ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี(มาตรา 158)
- ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจให้รัฐมนตรีพ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรี   (มาตรา171)

- ทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บงัคบัดงั
พระราชบัญญตัิ (มาตรา 172)
-ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎกีา 
(มาตรา 175)
-ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการประกาศใช้และเลกิใช้
กฎอยัการศึก (มาตรา 176)

-ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการประกาศสงคราม 
(มาตรา 177)

-ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
สันติภาพ  สัญญาสงบศึก  และสัญญาอืน่กบันานา
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  (มาตรา 
178)

- ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัย
โทษ (มาตรา 179)



1.2 พระมหากษัตริย์กบับทบาททางการเมอืง

-ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน (มาตรา180)

-ทรงแต่งตั้งผู้พพิากษา ตุลาการ และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 190)

พระมหากษัตริย์กบัรัฐธรรมนูญ (ต่อ)

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  พระมหากษัตริย์มีสิทธิบาง
ประการ คือไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยตรง แต่มีส่วนในการพจิารณาวนิิจฉัยและให้ค าแนะน าตักเตือน
หรือแสดงความคดิเห็นในกจิการบ้านเมือง เพือ่ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ
น าไปพจิารณาทรงมีสิทธิทีจ่ะให้ค าเตือนแก่รัฐบาล  รัฐสภา และหรือ
องค์กรอืน่ใด   เพือ่ปกป้องความเสียหายอนัอาจเกดิขึน้และส่งผล
กระทบต่อประเทศทรงพระราชทานค าปรึกษา หรือทรงเป็นที่ปรึกษา
ทางการเมืองการปกครองแก่นายกรัฐมนตรี



ด้านพธีิการ ด้านการสงเคราะห์ประชาชน

ด้านการเมืองการปกครอง

มรัีฐพธีิและพระราชพธีิ
รัฐพธีิ  การเปิดประชุมรัฐสภา

การต้อนรับประมุขของต่างประเทศ
พระราชพธีิ (พธีิทีเ่กีย่วกบัประชาชน)
พระราชพธีิแรกนาขวญั
พระราชพธีิพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นต้น

ทรงเป็นผู้น าในการสงเคราะห์ประชาชน โดยเฉพาะ
ประชาชนใน ชนบทท้องถิ่นธุรกนัดารให้มอีาชีพและ
ชีวติทีด่ขีึน้ โครงการทีพ่ระองค์ทรงด าเนินการ คอื
โครงการพฒันาที่ดนิ (ทีร่กร้าง)
โครงการด้านการเกษตร ,โครงการชลประทาน
โครงการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร
โครงการศึกษา

พระองค์ทรงออกเยีย่มเยยีนดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในท้องทีท่ าให้เกดิขวญัและ
ก าลงัใจแก่ประชาชนท าให้เกดิความผูกพนัทาง
จิตใจระหว่างพระมหากษตัริย์กบัประชาชน ทรง
เป็นทีป่รึกษาแก่รัฐบาลและทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชน จึงท าให้การปกครองของรัฐบาล
เป็นไปโดยง่ายขึน้ในภาวะทีบ้่านเมือ่เกิดวกิฤต
(กรณ ี14 ตุลาคม 2516)

1.3 พระมหากษัตริย์กบัประชาชน



2. รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
อืน่ๆ จึงจะขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
โดยในปัจจุบนันี ้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหลกัทีท่ าหน้าทีต่ีความรัฐธรรมนูญและวนิิจฉัยข้อขดัแย้งข้อพพิาท
ทีเ่กีย่วข้องกบัรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบยีบการปกครองราชอาณาจักรไทยซ่ึง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั 
*ราชอาณาจักรไทยมรัีฐธรรมนูญทั้งส้ิน 20 ฉบบั แสดงให้เห็นถึงการขาดเสถียรภาพทางการเมอืงของประเทศ* 

2.1 ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 5 ให้ความหมายของรัฐธรรมนูญไว้ว่า 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบญัญตัิใดของ

กฎหมาย กฎหรือข้อบงัคบั หรือการกระท าใดขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
บทบัญญตัิหรือการกระท าน้ันเป็นอนัใช้บังคบัมิได้



2.2 ความส าคญัของรัฐธรรมนูญ
-เป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดในการปกครองประเทศ ซ่ึงระบุทีม่าและการใช้อ านาจอธิปไตยไว้อย่างชัดเจน
-เป็นกฎหมายแม่บททีก่ าหนดรูปแบบและโครงสร้างของฝ่ายต่าง ๆ ไว้  และการได้มาซ่ึงฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายนิติ
บญัญตัิ บริหาร และตุลาการ  พร้อมทั้งก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 
-เป็นกฎหมายทีใ่ห้หลกัประกนั และการให้ความคุ้มครองในสิทธิ และเสรีภาพเกีย่วกบัชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สิน 
การนับถือ ศาสนา การแสดงความคดิเห็น ซ่ึงใครจะละเมดิมไิด้

2.3 ประเภทของรัฐธรรมนูญ

หมายถึง รัฐธรรมนูญทีม่กีารบญัญตัหิรือ
เขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มบีทบัญญัติ
ก าหนดเกีย่วกบัโครงสร้าง การได้มาและการใช้
อ านาจอธิปไตย  การก าหนดสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าทีข่องประชาชนการก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจทั้งหลาย  ประเทศทีม่กีารใช้
รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร ได้แก่ ประเทศ
ไทย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

หมายถึง รัฐธรรมนูญทีไ่ม่ได้เขยีนหรือบญัญตัิขึน้ไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างครบถ้วนในเอกสารฉบบัเดยีวกนั แต่บัญญตัิ
ไว้ในกฎหมายหลายฉบบัซ่ึงสภานิติบญัญตัิเป็นผู้จัดท าขึน้ 
และประกอบด้วยส่วนทีไ่ม่ได้บญัญตัิไว้ในรูปของกฎหมาย
ต่าง ๆ เช่น ธรรมเนียมประเพณใีนการปกครอง 
ประเทศทีใ่ช้รัฐธรรมนูญประเภทนี้ ได้แก่ ประเทศองักฤษ 
ส่วนประเทศไทย มรัีฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560 ทีย่งัคงใช้รัฐธรรมนูญจารีตประเพณคีวบคู่กนัไป
กบัรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรไปด้วย

รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร
(Written Constitution)

รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี (Unwritten Constitution)



2.4 เนือ้หาในรัฐธรรมนูญ 2.5 ลกัษณะของรัฐธรรมนูญทีด่ี

- มีข้อความทีชั่ดเจนแน่นอน
-มีบทบัญญัตคิรบถ้วน
-มีบทบัญญัตเิกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
-มีบทบัญญัตไิม่ยาวเกนิไป
-มีบทบัญญัตเิกีย่วกบัการแก้ไขเพิม่เติม

1. ค าปรารภ (ทีม่า/ความจ าเป็น/ จุดประสงค์/ประวตัิ)
2. รูปของรัฐ  (รัฐเดีย่ว/รัฐรวม)
3. รูปการปกครอง
4. นโยบายแห่งรัฐ
5. ประมุขของรัฐ
6. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
7. หน้าทีข่องประชาชน
8. อ านาจอธิปไตย (อ านาจนิติบญัญตัิ บริหาร  และ       
ตุลาการ)
9. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
10. การแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ
11. บทเฉพาะกาล



2.5 รัฐธรรมนูญของไทย

ประเทศไทยมกีารปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัพระมหากษตัริย์ทรงไว้ซ่ึงพระ
ราชอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศจนกระทัง่ พ.ศ. 2475 ได้มคีณะบุคคลซ่ึงเรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร์”    
ได้เข้ายดึอ านาจการปกครองและได้สถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึน้  โดยมพีระมหากษตัริย์
เมือ่วนัที ่27 มถุินายน 2475 ได้มกีารประกาศใช้รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรเป็นคร้ังแรก โดยเรียกช่ือว่า 
“พระราชบญัญตัิธรรมนูญการปกครองแผ่นดนิสยามช่ัวคราว พ.ศ. 2475” วนัที่ 10 ธันวาคม 2475  ได้มกีาร
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัถาวร เรียกช่ือว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475”  ต่อมาได้มกีาร
เปลีย่นแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญอกีหลายคร้ัง ปัจจุบนัประเทศไทยได้มกีารประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว         
จ านวน 20 ฉบบั รัฐธรรมนูญฉบบัที ่20 คอื รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2.5.1 ประเภทของการใช้รัฐธรรมนูญ 

แบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็น 2 ประเภท คอื
1. รัฐธรรมนูญทีป่ระกาศใช้เป็นการช่ัวคราว โดยคณะผู้ยดึอ านาจใช้ในการ
สร้างความมัน่คงและรักษาอ านาจป้องกนัไม่ให้เกดิอ านาจซ้อน ม ี8 ฉบบั
2. รัฐธรรมนูญทีป่ระกาศใช้เป็นการถาวร โดยรัฐสภาหรือคณะปกครอง
ประเทศมเีจตนารมณ์ทีจ่ะบังคบัใช้ให้เป็นถาวร ม ี12 ฉบบั



2.5.2 รัฐธรรมนูญทีป่ระกาศใช้เป็นการช่ัวคราว 2.5.3 รัฐธรรมนูญทีป่ระกาศใช้เป็นการถาวร 

มี 8 ฉบบั
1. พระราชบญัญตัิธรรมนูญการปกครองแผ่นดนิ
สยาม ช่ัวคราว พ.ศ. 2475
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2490
3. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
4. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.  2515
5. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520
6. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2549
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2557

ม ี12 ฉบบั
1. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2475
2. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2489
3. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2492
4. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2475 

(แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2495)
5. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2511
6. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2517
7. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2519
8. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2521
9. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
10. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2540
11. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
12. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

จากทีก่ล่าวมารัฐธรรมนูญของไทย ฉบบัทีเ่ป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมาก คอื ได้ให้สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไว้ค่อนข้างมาก เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475



2.6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หมวดที ่1 บททัว่ไป
หมวดที ่2 พระมหากษัตริย์
หมวดที ่3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวดที ่4 หน้าทีข่องปวงชนชาวไทย
หมวดที ่5 หน้าทีข่องรัฐ
หมวดที ่6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวดที ่7 รัฐสภา

ส่วนที ่1 บททั่วไป
ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ 3 วุฒิสภา
ส่วนที่ 4   บททีใ่ช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที ่5 การประชุมร่วมกนัของรัฐสภา

หมวดที ่8 คณะรัฐมนตรี
หมวดที ่9 การขดักนัแห่งผลประโยชน์
หมวดที ่10  ศาล

ส่วนที่ 1 บททัว่ไป
ส่วยที ่2 ศาลยุติธรรม

ส่วนที ่3 ศาลปกครอง
ส่วนที่ 4 ศาลทหาร

หมวดที ่11 ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดที ่12 องค์กรอสิระ

ส่วนที ่1 บททั่วไป
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลอืกตั้ง
ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผ่นดนิ
ส่วนที ่4 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ 5 คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมวดที ่13 องค์กรอยัการ
หมวดที ่14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที ่15 การแก่ไขเพิม่เติม
หมวดที ่16 การปฏิรูปประเทศ
บทเฉพาะกาล



1. บททั่วไป

1.1 รูปของรัฐ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอนัหน่ึงอนัเดยีว จะแบ่งแยกมไิด้ (มาตรา1)
1.2 ระบบการปกครอง ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ ทรงเป็นประมุข
(มาครา 2 ) อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ านาจน้ันทาง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ (มาตรา 3)
1.3 รูปแบบรัฐบาล รูปแบบรัฐเป็นรูปการปกครองแบบรัฐสภา ซ่ึงมลีกัษณะส าคญั คอื 

(1) ประมุขของรัฐกบัหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นคนละคนกนั ประมุขของรัฐ คอื พระมหากษตัริย์ ส่วนหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร คอื นายกรัฐมนตรี

(2) พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎกีาโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย(มาตรา 175)
(3) คณะรัฐมนตรีทีจ่ะเข้าบริหารราชการแผ่นดนิต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซ่ึงต้องสอดคล้องกบัหน้าที่

ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องช้ีแจงแหล่งทีม่าของรายได้ทีจ่ะน ามาใช้จ่ายในการ
ด าเนินนโยบาย โดยไม่มกีารลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี ้ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัเข้ารับหน้าที ่(มาตรา 162)



2. สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. หน้าทีข่องปวงชนชาวไทย

(1) บททั่วไป (มาตรา 25,26)
(2) ความเสมอภาค (มาตรา 27)
(3) สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
(มาตรา 28,31,32,36,38)
(4) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
(มาตรา 29,30,39) 
(5) สิทธิในทรัพย์สิน (มาตรา 33,37)
(6) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
(มาตรา 40)
(7) สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลและส่ือมวลชน (มาตรา 34,35, )
(8) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะสุขและ
สวสัดิการจากรัฐ (มาตรา 46,47,48)
(9) เสรีภาพในการชุมชนและการสมาคม
(มาตรา 41,42,43 )
(10) สิทธิชุมชน (มาตรา 44,45)
(11) สิทธิพทิกัษ์รัฐธรรมนูญ (มาตรา 49)

(1) พทิักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ป้องกนัประเทศ พทิักษ์รักษาเกยีรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ 
และสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญตัิ
(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ และไม่
กระท าการใดที่อาจก่อให้เกดิความแตกแยกหรือเกลยีดชังในสังคม
(7) ไปใช้สิทธิเลอืกตั้งหรือลงประชามติอย่างอสิระโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วฒันธรรม
(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญตัิ
(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ



4. รัฐสภา

(1) รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา 79)
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 
(3) ประธานรัฐสภามหีน้าทีแ่ละอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และด าเนินกจิการของรัฐสภาในกรณปีระชุมร่วมกนัให้
เป็นไปตามข้อบงัคบั
ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าทีแ่ทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบตัิหน้าที่
รองประธานรัฐสภามหีน้าทีแ่ละอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และตามทีป่ระธานรัฐสภามอบหมาย (มาตรา 80)

สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อย
คน ดงันี้
(1) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลอืกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จ านวนสามร้อยห้าสิบคน
(2) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมอืง
จ านวนหน่ึงร้อยห้าสิบคน (มาตรา 83)

วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคนซ่ึง
มาจากการเลอืกกนัเองของบุคคลซ่ึงมคีวามรู้ ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์อาชีพ ลกัษณะหรือประโยชน์
ร่วมกนั หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งใน
ลกัษณะทีท่ าให้ประชาชนซ่ึงมสิีทธิสมคัรรับเลอืกทุก
คนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ (มาตรา 107)

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา



5. คณะรัฐมนตรี

พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอืน่อกีไม่เกนิสามสิบห้าคนประกอบกนัเป็นคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 158 มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลกัความรับผิดชอบร่วมกนันายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึง
สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกนัแล้วเกนิแปดปีมิได้ ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการด ารง
ต าแหน่งติดต่อกนัหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลงัพ้นจากต าแหน่ง

6. ศาล

การพจิารณาพพิากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซ่ึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษตัริย์ผู้พพิากษาและตุลาการย่อมมีอสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง (มาตรา 188)

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร

ศาลยุติธรรมมีอ านาจ
พจิารณาพพิากษาคดีทั้งปวง 
เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายบัญญติัให้อยู่ใน
อ านาจของศาลอืน่การจัดตั้ง 
(มาตรา 194)

ศาลปกครองมีอ านาจพจิารณาพพิากษาคดี
ปกครองอนัเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทาง
ปกครองตามกฎหมายหรือเน่ืองมาจากการ
ด าเนินกจิการทางปกครอง ทั้งนี ้ตามที่
กฎหมายบัญญติัให้มีศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองช้ันต้น (มาตรา 197)

ศาลทหารมอี านาจพจิารณา
พพิากษาคดอีาญาทีผู้่กระท า
ความผดิเป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในอ านาจ
ศาลทหารและคดอีืน่



7. การปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าทีแ่ละอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกจิกรรมสาธารณะเพือ่
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญตัิ การจัดท าบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะใดที่สมควร
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลกั ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัิซ่ึงต้องสอดคล้องกบัรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคส่ี และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญตัิเกีย่วกบักลไกและขั้นตอนในการ
กระจายหน้าที่ และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรทีเ่กีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการ
ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  (มาตรา 250)

8. การตรวจสอบอ านาจรัฐ

(1) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงได้รับการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา (มาตรา 228)  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้
-เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้องเพือ่ให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าส่ัง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกดิความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
-แสวงหาข้อเท็จจริงเม่ือเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยงัมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของ
รัฐ (มาตรา 230)

8.1 ผู้ตรวจการแผ่นดนิ



8.3 คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ

8.2 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา (มาตรา 232)
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้ (1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณมีีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร ่ารวยผดิปกติ ทุจริต
ต่อหน้าที่ (2) ไต่สวนและวนิิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร ่ารวยผดิปกติ กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรม เพือ่ด าเนินการต่อไปตาม
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  (3) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยืน่
บัญชีทรัพย์สินและหนีสิ้นของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้นของบุคคลดังกล่าว (มาตรา 234)

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซ่ึงพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา (มาตรา238 ) มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (2) ก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงินแผ่นดิน
(3) ก ากบัการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (1) และ (2) และกฎหมายว่าด้วยวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ
(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลงัของรัฐ (5) ส่ังลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ (มาตรา 240)



9. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้มอีงค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้ 2 
ประเภท คือ
องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ
หมวด 12 องค์กรอสิระ
1. คณะกรรมการการเลอืกตั้ง
2. ผู้ตรวจการแผ่นดนิ
3. คณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
องค์กรอืน่ตามรัฐธรรมนูญ
1. ศาลรัฐธรรมนูญ หมวด 11 2. องค์กรอยัการ หมวด 13 



3. นิติบัญญัติ

สถาบันรัฐสภา (Parliament) นับว่าเป็นองค์กรที่ส าคัญที่สุดองค์กรหนึ่งในการเมือง เพราะท าหน้าที่ใช้
อ านาจนิติบัญญัติพิจารณาบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้ในการปกครองประเทศและควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่ารัฐสภาเป็นสถาบันที่แสดงเจตน์
จ านงสูงสุดของประชาชน เพราะถือว่าเป็นสถาบันที่รวมของผู้ที่ราษฎรมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการ
ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นเป็นปากเสียงแทน

รัฐสภา

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา

ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา



สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 หมวด 7 รัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจ านวน 150 
คนและสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 350 คน 
สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ส าคัญคือ 
การตรากฎหมายและควบคุมการบริหาร
ราชากรแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
ตลอดจนการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกมาจากหลากหลายอาชีพเลือกกันเองจ านวน 
200 คน ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ มาตรา 107
อ านาจหน้าที่เฉพาะวุฒิสภา
1. ถวายค าแนะน าพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้งผู้ตรวจการ
แผ่นดิน แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่งตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
2. มีสิทธิเสนอแก้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการโหวตรวมกับ สส.ไม่
น้อยกว่า 150 เสียง หาก สส.อย่างเดียวต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
คือ 100 เสียง  สมาชิกวุฒิสภาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี (ใน 5 ปี
แรกของรัฐธรรมนูญ)  ของเปิดสภาไม่ไว้วางใจโดยคะแนนเสียง
สองสภาไม่น้อยกว่า 251 เสียง สว.มีอ านาจในการเร่งรัดรัฐบาล
ให้ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติได้ (รัฐบาลไม่ด าเนินการ สว.
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตัดสินชี้ขาดได้)



4. บริหาร

เป็นอ านาจที่มีขอบเขตกว้างขวาง เป็นอ านาจในการน ากฎหมายมาบังคับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุดแก่
ประชาชนอ านาจนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดมากกว่าอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจตุลาการ

ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี

- ผู้ใช้อ านาจบริหาร คือ รัฐบาล หรือ คณะรัฐมนตรี
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจาก
รัฐสภา โดยมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก าหนด
- การจัดต้ังนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นต่อเมื่อได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครอง

- ประมุขของฝ่ายบริหาร คือ ประธานาธิบดี
- ประมุขของประเทศคือ ประธานาธิบดี
- ประธานาธิบดีเป็นผู้ทีไ่ด้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนให้ด ารงต าแหน่ง
- ประธานาธิบดีอาจจะมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียง
ข้างน้อยในสภาก็ได้
- แต่สมาชิกสภาไม่มีสิทธิลงมติถอดถอน
ประธานาธิบดี



การจัดต้ังคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน รัฐมนตรีอื่นๆไม่เกิน 35 คน มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน
- ต้องได้รับการเสนอชื่อและรับรองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า  1 ใน 10 ของสภาผู้แทนราษฎร (บัญชี

พรรคการเมือง)
- สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมสภาเป็นครั้งแรก
- การแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคะแนนเสียงมากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
- การลงมติให้กระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะน าชื่อผู้ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  เมื่อลงพระปรมาภิไธยแล้ว  จะมีประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต่อไป
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี

- รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีวางนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน – เมื่อเข้ารับต าแหน่งต้องน าคณะรัฐมนตรีเข้า
แถลงนโยบายต่อสภา - ถ้าการปฏิบัติตามนโยบายล้มเหลวหรือไม่ได้ผลหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย  สมาชิกสภามีสิทธิตั้ง
กระทู้หรือรวบรวมจ านวนสมาชิกสภาเท่าที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจได้

อ านาจของคณะรัฐมนตรี
อ านาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภา  การตราพระราช
ก าหนดอ านาจในการถวายค าแนะน าให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบ
สภาอ านาจในการทูลเกล้าฯ ให้ออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
วิสามัญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะถูกก าหนดให้เป็นผู้รับสนอง
พระบรมราชโองการเกี่ยวกับบท กฎหมาย พระราชหัตถเลขา 
และพระบรมราชโองการใด ๆ เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

ในฐานะเป็นรัฐบาล
คณะรัฐมนตรี  ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
วางระเบียบข้อบังคับให้กระทรวง ทบวง กรม ถือ
ปฏิบัติ  และพิจารณาลงมติเร่ืองต่างๆ ที่กระทรวง 
กรมเสนอมา  
อ านาจหน้าท่ีอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอื่น ๆ 



5. ตุลาการ

- เป็นอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
- องค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการ  คือ ศาล
- หน้าที่ของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีของประชาชน  ย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพและ 
ทรัพย์สินของประชาชน

ประเภทของศาล

ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง



ศาลยุติธรรม

ในระบบศาลยุติธรรม จะมีค าว่า
อ านาจศาล  คือ ความสามารถซึ่งกฎหมายได้ให้แก่ศาลหนึ่ง ๆ ในอันที่จะพิจารณาพิพากษาคดี
เขตอ านาจศาล  คือ เขตทางปกครองเป็นจังหวัดหรืออ าเภอ  อันเป็นอาณาบริเวณที่อยู่ในอ านาจศาลที่จะท า
การพิจารณาพิพากษาคดีใด คดีหนึ่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
แบ่งออกเป็น  
ศาลชั้นต้น  เป็นศาลที่รับคดีไว้ในชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์  เป็นศาลสูงชั้นกลาง
ศาลฎีกา  เป็นศาลสูงสุดที่ใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี

1. ศาลชั้นต้น

1.1 ศาลแขวง 1.9 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
1.2 ศาลจังหวัด        1.10 ศาลล้มละลาย
1.3 ศาลแพ่ง ศาลอาญา    
1.4 ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี
1.5 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้
1.6 ศาลเยาวชนและครอบครัว
1.7 ศาลแรงงาน
1.8 ศาลภาษีอากร



ศาลทั้ง 2 นี้ตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เป็นการแบ่งศาล
ตามประเภทของคดีเพื่อความ
สะดวกในการพิจารณา
เขตอ านาจศาล ศาลแพ่งและศาล
อาญามีเขตตลอดท้องที่
กรุงเทพมหานคร นอกจากท้องที่ที่
อยู่ในเขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 
ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัด
มีนบุรี และศาลยุติธรรมอ่ืนตามที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้น
ก าหนดไว้
อ านาจศาล เช่น  ศาลแพ่งและศาล
อาญามีอ านาจพิจารณาคดี
พิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงที่มิได้อยู่ใน
อ านาจของศาลยุติธรรมอื่น

พิจารณาทั้งคดีแพ่งและ คดีอาญา
โดยคดีแพ่งไม่จ ากัดจ านวนทุน
ทรัพย์ ส่วนคดีอาญาตั้งแต่คดีลหุถึง
คดีอุทธรณ์มีอัตราโทษสูง
เขตอ านาจศาล ทุกจังหวัดมีศาล
จังหวัดประจ าอย่างน้อย 1 ศาล

พิจารณาคดีเล็กๆน้อยๆทั้งคดีแพ่งและ
คดีอาญาจะแตกต่างกับศาลชั้นต้นอื่น
การพิจารณาเป็นไปโดยรวบรัดให้เสร็จ
ไปโดยรวดเร็ว โจทก์อาจฟ้องด้วยวาจา
และจ าเลยให้การแก้คดีด้วยวาจาได้
เขตอ านาจศาล ศาลแขวงใน
ต่างจังหวัดมี 20 แห่ง ศาลแขวงใน
กรุงเทพฯ มี 7 แห่ง
อ านาจศาล เช่น มีอ านาจพิจารณาคดี
และมีอ านาจท าการไต่สวนหรือมีค าสั่ง
ใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอ านาจ
ตามที่ก าหนด
คดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลแขวง
- คดีไม่มีทุนทรัพย์
- คดีเกี่ยวกับสิทธิตามสภาพบุคคล
- คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัว
- คดีไม่มีข้อพิพาท

1.1 ศาลแขวง 1.3 ศาลแพ่ง ศาลอาญา1.2 ศาลจังหวัด

1.4 ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี
เป็นศาลในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
การแบ่งแยกอ านาจตามประเภทคดี
เขตอ านาจศาล ศาลเพ่งธนบุรี และ
ศาลอาญาธนบุรี มีเขตท้องที่
รับผิดชอบ 9 เขต 
อ านาจศาล เช่น  ศาลแพ่งธนบุรี มี
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้ง
ปวง ส่วนศาลอาญาธนบุรีมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาอาญาทั้งปวง



ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรฐัซึ่งมีฐานะไม่เทา่
เทียมกันเนื่องมาจากการประเมินหรือการจัดเก็บ
ภาษีอากร 
เขตอ านาจศาล มีเขตอ านาจตลอด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อ านาจศาล เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษา 
เฉพาะคดีแพ่งเทา่นัน้ เช่น - คดีพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร
- คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร
- คดีที่มีกฎหมายบัญญตัิให้อยู่ในอ านาจศาลภาษี
อากร

1.8 ศาลภาษีอากร

1.5 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ 1.6 ศาลเยาวชนและครอบครัว

เป็นการแบ่งแยกอ านาจศาลตามประเภทคดี
เขตอ านาจศาล มีเขตท้องที่รับผิดชอบ 6 เขต
อ านาจศาล เช่น ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวง ส่วนศาล
อาญากรุงเทพใต้มีอ านาจพิจารณาพิพากษา
อาญาทั้งปวง

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 
เขตอ านาจศาล ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีเขตอ านาจตลอด
กรุงเทพมหานคร ส่วนศาลเยาวชน
และครอบครัวมีเขตอ านาจตลอด
เขตจังหวัดซึ่งศาลนั้นตั้งอยู่
อ านาจศาล  เช่น 
- คดีอาญามีข้อหาว่าเยาวชน
กระท าผิด
- คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดา
- คดีครอบครัว
- คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่ง
เกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชน

เป็นคดีความขัดแย้งระหว่าง
ลูกจ้างกับนายจ้างหรือ
เกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์
เขตอ านาจศาล ศาลแรงงาน
กลางมีเขตอ านาจตลอด
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ส่วนคดีแรงงานที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดอ่ืน โจทก์สามารถไป
ยื่นฟ้องได้ที่ ศาลจังหวัด
อ านาจศาล เช่น
- สิทธิตามสัญญาแรงงาน
- สิทธิการคุ้มครองแรงงาน
- คดีอันเกิดแก่มูลละเมิด
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

1.7 ศาลแรงงาน



1.9 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

1.10 ศาลล้มละลาย

เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งทั่วไป การพิจารณาต้องได้รับการพิจารณาจากผู้พิพากษา
ที่มีความรู้ในเรื่องนี้รวมถึงการมีบุคคลภายนอกที่มีความรู้เข้ามาร่วมพิจารณาพิพากษาคดีด้วย
เขตอ านาจศาล  มีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี และ จังหวัดปทุมธานี
อ านาจศาล  เช่น  คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่าง
ประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ
คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการ จากต่างประเทศ

เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยส่วนรวม
จ าเป็นต้องใช้ผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจ
เฉพาะด้านมาท าการพิจารณาคดี
เขตอ านาจศาล  มีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร
อ านาจศาล  มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ล้มละลาย



2. ศาลอุทธรณ์

เป็นศาลสูงสุดที่ใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี           
ค าพิพากษาของศาลฎีกาถือเป็นที่สิ้นสุดของคดี
เขตอ านาจศาล มีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
อ านาจศาล  - มีอ านาจพิจารณาพิพากษา บรรดาคดีที่
อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์  
ศาลอุทธรณ์ภาค คือ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว
คู่ความไม่พอใจก็ฎีกาต่อศาลฎีกาให้วินิจฉัยอีกชั้นหนึ่ง
เป็นชั้นสุดท้าย แต่มิได้หมายความว่าฎีกาได้ทุกเรื่อง
- เมื่อศาลฎีกาพิจารณาหรือตรวจพยานหลักฐานใน
ส านวนแล้ว  ศาลฎีกามีอ านาจพิพากษาได้ 4 ประการ 
คือ ยก ยืน กลับ แก้  ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้น
โดยตรงต่อ ศาลฎีกา 

เป็นศาลสูงชั้นกลาง ศาลอุทธรณ์ จะเปิดโอกาสให้คู่ความ
ได้มีสิทธิขอให้ศาลสูงที่มีผู้พิพากษา ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์มากกว่าได้ท าการพจิารณาพิพากษาอีก
ชั้นหนึ่ง อันจะเป็นการประกันความยุติธรรมได้ดี
เขตอ านาจศาล มีเขตตลอดท้องทีม่ิได้อยู่ในเขตศาล
อุทธรณ์ภาคในกรณีการยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์  
และคดีนั้นอยู่นอกเขตของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อาจใช้
ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษา หรือมีค าสั่งโอนคดีนั้น
ไปยังศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ
อ านาจศาล พิจารณาคดีทุกเรื่องไม่ว่าคดีแพง่คดีอาญา
เมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาแล้ว หากคู่ความฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดไม่พอใจในค าพิพากษาก็อาจอุทธรณ์ได้เสมอ  
เว้นแต่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาความ เมื่อศาลอุทธรณ์ได้ตรวจส านวนหรือฟังค า
คู่ความหรือสืบพยานเสร็จแล้ว ศาลอุทธรณ์มีอ านาจตัดสิน
อุทธรณ์โดยประการใดประการหนึง่ใน 4 ประการ คือ ยก 
ยืน กลับ แก้  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

3. ศาลอุทธรณ์



ศาลรัฐธรรมนูญ

เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีที่มีปัญหากฎหมายเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ

หน้าที่หลัก คือ การควบคุมกฎหมายมิให้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษา
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ผู้มีสิทธิเสนอค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัย
- ศาล
- ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- นายกรัฐมนตรี
- อัยการสูงสุด
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
- ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
- คณะกรรมการการเลือกต้ัง

องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในการนั่งพิจารณาและในการ
ท าค าวินิจฉัย ต้องประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไม่น้อยกว่า 
9 คน

ค าวินิจฉัยหรือผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
- ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก  เว้นแต่จะมี
บทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
- ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้เป็นคดีทั้งปวง
- ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด  จะโต้แย้งมิได้  
รวมทั้งจะน าไปฟ้องร้องยังศาลอ่ืน  เพื่อให้กลับค าวินิจฉัย  หรือ
จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปไม่ได้  
- นอกจากนี้  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นผลผูกพัน
รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  และองค์กรอื่นของรัฐ



ศาลปกครอง

เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่พิจารณาและพิพากษาคดีปกครอง ได้แก่  ข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคบับญัชาหรือในก ากับดูแลของ
รัฐบาลกับเอกชน หรือ ของรัฐบาลด้วยกัน ข้อพิพาทอันเนื่องมากจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่
หน่วยราชการ ฯ นั้น  ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎมายทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การฟ้องคดีปกครอง
- การฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องท าตามแบบ
และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
- ยกเว้น  เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการท าละเมิดหรือ
ความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
- คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่ขอให้สั่งใช้
เงินหรือมอบทรัพย์สิน  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ 2.5 ของทุนทรัพย์  แต่ไม่เกิน 200,000
บาท

ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือผู้ที่อาจได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายใดมิอาจหลีกเลี่ยงได้  อัน
เนื่องมาจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรับ
- ผู้ซึ่งมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
- ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในกรณีที่เห็นว่ากฎหรือ
การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
- กรณีซึ่งอยู่ในอ านาจของศาลปกครองและการแก้ไข
หรือบรรเทาความเดือดร้อน  ความเสียหาย หรือยุติข้อ
โต้แย้งนั้น  จะต้องมีการก าหนดบังคับตามกฎหมาย



เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นเสมือน
สะพานที่เชื่อมระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐบาล ที่ท าหน้าที่บริหารปกครอง เป็นสถาบันทางการเมืองที่มี
ความชอบธรรมในการคัดเลือกตัวแทนในรูปแบบการเลือกตั้ง  เพื่อให้ได้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปท าหนา้ที่
ในการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ของสังคม
ความหมายของพรรคการเมือง

หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีแนวความคิด
หรืออุดมการณ์ ทางการเมืองคล้ายกัน
หรือเหมือนกัน มาร่วมกันจัดตั้งองค์การ
ด้วยความสมัครใจ เพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมือง โดยมีจุดประสงค์ที่จะเข้าไปมี
อ านาจทางการเมืองในการจัดสรรสิ่งที่มี
คุณค่าในสังคม

ความส าคัญของพรรคการเมือง

ความส าคัญของพรรคการเมืองโดยพิจารณาถึงหน้าที่ ของพรรค
การเมืองที่พึงกระท าต่อระบบที่การเมืองที่พรรคการเมืองสังกัดอยู่
หน้าที่ของพรรคการเมือง
1. ในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง
2. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
3. คัดเลือกชนชั้นน าทางการเมือง
4. ในการสื่อสารทางการเมือง
5. ก าหนดประเด็นผลประโยชน์และข้อเรียกรอ้งทางการเมือง
6. รวบรวมผลประโยชน์และข้อเรียกร้องทางการเมือง
7. ในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติ
8. วินิจฉัยกฎหมาย

6. พรรคการเมือง



ความส าคัญของพรรคการเมืองที่มีต่อกระบวนการทางการเมือง

1. เป็นกลไกเพื่อต่อรองให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม
2. เป็นเครื่องประกันเสรีภาพ  และความเสมอภาคของประชาชนไม่ให้มีการปกครองที่เป็นเผด็จการ  คือพรรค

การเมืองต้องช่วยพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. เป็นกลไกที่แก้ไขความขัดแย้งของบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างกัน  โดยการก าหนดนโยบายตามแนวทางกว้าง ๆ  

เพื่อให้ประชาชนโดยส่วนรวมยอมรับได้
4. เป็นเครื่องมือในการสร้างประชามติ  เพื่อให้รัฐบาลสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
5. มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้น

พรรคการเมืองไทยได้ถูกวางรากฐานครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ โดยการทดลองใช้ในเมือง
ดุสิตธานีซึ่งเป็นเมืองจ าลองที่ประกอบด้วย พรรคการเมืองสองพรรค คือ พรรคโบว์น้ าเงินกับพรรคโบว์แดงหัวหน้า
พรรคโบว์น้ าเงิน คือ ท่านราม ณ กรุงเทพ (รัชกาลที่ 6) หัวหน้าพรรคโบว์แดง คือ พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ
ก าเนิดพรรคการเมือง
พรรคการเมืองได้ถือก าหนดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกภายหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

เรียกว่า “คณะราษฎร”  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสมาคมคณะราษฎรโดยมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
มีการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะของพรรคการเมือง  ภายใต้ชื่อ “สมาคมคณะราษฎร” มีคณะบุคคลได้
ยื่นของจดทะเบียนสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “คณะชาติ” เพื่อท าหน้าที่เป็นฝ่ายค้านถ่วงดุลอ านาจของรัฐบาลซึง่เป็น
ของคณะราษฎร  

ประวัติความเป็นมาของพรรคการเมืองไทย



จุดจบของสมาคมคณะราษฎร คือการที่ผูกขาดอ านาจทางการเมืองมาเป็นเวลานานเกิดจากรัฐบาลภายใต้การน า
ของนายควง อภัยวงศ์ ที่มีความเห็นว่าควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองถือเป็นเรื่องส าคัญ การผูกขาดอ านาจทางการเมืองโดย
พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนั้นเป็นวิธีการที่เป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง  เพื่อเป็นการยุติการ
ผูกขาดทางการเมืองจึงได้มีค าสั่งยุบสมาคมคณะราษฎรที่ตนสังกัด  และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2489
การตราพระราชบัญญัติพรรคการเมือง

มีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับแรก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2498  ในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงครามมีพรรคการเมืองไทยตามพระราชบัญญัติเกิดขึ้นมากถึง 30 พรรค บทบาทของพรรคการเมืองทั้งหมด
สิ้นสุดลงเพราะการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501 มีการตรา
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งภายหลังที่คณะปฎิวัติประการใช้รัฐธรรมนูญการปกครองฯ 
พ.ศ.2511   มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นทั้งหมด 17 พรรค พรรคการเมืองไทยต้องยุติบทบาทอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2514 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2516 ในสมัยรัฐบาลนายสัญญา  ธรรมศักดิ์ ท าให้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นมาก
ถึง 43 พรรค ภายใต้รัฐธรรมนูญฯที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง ท าให้พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการรณรงค์
และแสดงบทบาทได้อย่างกว้างขวาง หลังจากมีการก่อรัฐประหารโดย พลเรือเอกสงัด  ชะลออยู่  เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2519 ประเทศไทยอยู่โดยปราศจากพรรคการเมืองอีกครัง้



สมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2522 ลักษณะพิเศษของการเมือง
ในสมัยนี้ คือ การไม่สนับสนุนระบบพรรคการเมืองโดยยอมให้มีผู้สมัครอิสระจ านวนมาก เพื่อเป็นการเอื้อต่อการรวบรวม
เสียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สนับสนุนพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทเ์ป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
ท าให้พรรคการเมืองไทยไม่มีโอกาสในการพัฒนาเพ่ือความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีเสถียรภาพได้

สมัยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ เป็นผู้น าการบริหารประเทศในปี พ.ศ.2523 พรรคการเมืองจึงมีโอกาสได้แสดงบทบาท
ที่ต่อเนื่องพอถึงสมัยรัฐบาลของพลอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ก็ต้องชะงักลงอีกครั้งภายหลังการก่อรัฐประหารของคณะทหาร
ที่เรียกว่า คณะ รสช. โดย พลเอกสุนทร  คงสมพงษ์

ประชาชนต่อต้าน  รสช.จึงต้องเสนอ นายอานัน ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี  พร้อมจัดการเลือกตั้งโดยผลการ
เลือกตั้งได้ไดน้ายณรงค์   วงศว์รรณ พรรคสามัคคีธรรม  เป็นนายกรัฐมนตรี  แต่ไม่สามารถรับต าแหน่งได้เนื่องจากถูก
กล่าวหาว่าติดบัญชีด า “ยาเสพติด” ของสหรัฐอเมริกา คณะ รสช. จึงสนับสนุนพลเอกสุจินดา       คราประยูร รอง
หัวหน้าคณะ รสช. ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี  จึงเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงและการจลาจลต่อต้านการสืบทอดอ านาจ รสช. 
โดยพลตรี จ าลอง ศรีเมือง เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 พลเอกสุจินดา  คราประยูร (นายกวันเดียว) ต้องลาออก 
และ นายอาทิตย์  อุไรรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ได้น าชื่อ นายอานัน ปัญญารชุน ขึ้นทูลเกล้าเป็นนายกเพ่ือ
แก้ปัญหาบ้านเมืองอีกครั้ง



เสถียรภาพของพรรคการเมืองไทย

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  จะพบว่า พรรคการเมืองไทยแทนจะไม่มีโอกาสในการแสดง
บทบาทส าคัญของพรรคการเมืองได้อย่างต่อเนื่องเพียงพอท่ีจะมีการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มี
เสถียรภาพ  เพราะพัฒนาการของพรรคกรเมืองจะถูกค่ันด้วยการก่อรัฐประหารและถูกปกครองโดยเผด็จการทหาร
มาโดยตลาด สิ่งแรกที่คณะผู้ก่อการจะปฎิบัตคิือ  การประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและสั่งห้ามการชุมนุมทาง
การเมืองโดยเด็ดขาด เป็นเหตุให้พรรคการเมืองต้องยุติบทบาทลงโดยสิ้นเชิง จนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ และมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง

การยุติบทบาทพรรคการเมือง การที่พรรคการเมืองของไทยต้องปิดตัวลงและยุติบทบาททุกครั้งที่มีการล้ม
รัฐธรรมนูญ เพราะพรรคการเมืองไทยเป็นพรรคการเมืองที่ถือก าเนิดขึ้นมาได้ด้วยบทบัญญัติของกฎหมายจ าเป็น 
ต้องมีกฎหมายมารองรับหรืออนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้ พรรคการเมืองในสังคมมี 2 ประเภท คือ  
พรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย  กับพรรคการเมืองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (พรรคนอกกฎหมาย)พรรค
การเมืองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) (ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2485)
อดีตจนถึงปัจจุบัน การก่อตั้งพรรคการเมืองไทยไม่ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชน  ใน

การประสานประโยชน์ของกลุ่มที่หลากหลายและการคัดเลือกนักการเมืองที่มีคุณภาพเสนอให้ประชาชนเลอืกตั้งเข้า
ไปท าหน้าที่ปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชนพรรคการเมืองไทยมีลักษณะเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ที่
จ ากัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจและได้รับการสนับสนุนจากผู้น าในกองทัพบางกลุ่ม มิได้มีความเป็นผู้แทนของปวงชนหรือ
สถาบันของประชาชนอย่างแท้จริง



การที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งได้จะต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญ 
2 ประการ คือ การระดมคนเพื่อการสนับสนุนอันเป็นการขยายการเข้ามีสว่นร่วมทางการเมืองจากมวลชน
การจัดองค์การของพรรคการเมืองเองให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการตอบสนองการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของมวลชนได้อย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
สาเหตุที่พรรคการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพ สภาพสังคม วัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อ
ระบอบประชาธิปไตย  ท าให้เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาของพรรคการเมืองไทย
ปัญหาในตัวระบบการเมืองของไทยเองที่ยังขาดความสัมพันธ์และสอดคลอ้งระหว่างสถาบันทางการเมืองที่ดูเหมือน
จะไร้ระเบียบในการมุ่งไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

ลักษณะส าคัญของพรรคการเมืองไทย
ในอดีต เป็นระบบพรรคเด่นพรรคเดียวปัจจุบัน เป็นระบบหลายพรรค การจัดตั้งจะเป็นรัฐบาล
ผสม

เน้นเฉพาะในเมืองหลวง  มีพรรคการเมืองน้อยพรรคมากที่มีสาขาแผ่ขยายอยู่ในภูมิภาค  
นอกจากเป็นศูนย์ของผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคนั้นในทอ้งถิ่น

ระบบ

โครงสร้าง

นโยบายที่ประกาศไว้มักจะท าขึ้นเพื่อจูงใจประชาชน หรือเพราะความจ าเป็นในการยื่นขอจด
ทะเบียนมากกว่า พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ยึดถือนโยบายหรืออุดมการณ์เป็นเร่ืองส าคัญ  ท าให้
การรณรงค์หาเสียงแต่ละครั้งควรจะเน้นหนักไปในการแถลงนโยบายกลับเป็นไปในแบบท่ีว่าพรรค
ตรงกันข้ามกับรัฐบาลเป็นฝ่ายไปโจมตีหรือต าหนิการด าเนินงานหรือบริหารของฝ่ายรัฐบาล  
พรรครัฐบาลถ้าเป็นฝ่ายแถลงก็แก้ข้อโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามกลับ

อุดมการณ์



จ านวน มีการจัดตั้งพรรคเป็นจ านวนมาก เพราะการจัดตั้งพรรคการเมืองท าได้ค่อนข้างง่าย

ข้อดีข้อเสียของพรรคการเมืองไทย

- มีการจัดตั้งได้ดีพอสมควร  บางพรรคมีประวัติยาวนาน  พรรคฝ่ายค้านมีบทบาทมากกว่าพรรคฝ่ายค้านใน
ประเทศอื่น
- เป็นสถาบันที่ฝึกการเมืองและพัฒนาความรู้และทักษะในระบบประชาธิปไตย
- เป็นแหล่งที่สร้างผู้น าทางการเมือง  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่นอกวงราชการได้มีโอกาสเข้าสู่วงการเมือง 
เป็น ส.ส. เป็นรัฐมนตรี
- ได้กลายเป็นส่วนส าคัญของสถาบันในสังคมไทย

ข้อดีของพรรคการเมืองไทย

ข้อเสียของพรรคการเมืองไทย

- ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนโดยสมบูรณ์ เพราะแต่ละพรรคมักเป็นที่รวมของนักการเมืองที่มุ่งจะ
สนับสนุนบุคคลหรือจะใช้พรรคเป็นเคร่ืองมือต่อรองผลประโยชน์ทั้งในและนอกสภา
- การที่แต่ละพรรคมักจะไม่เน้นนโยบาย ท าให้เกิดผลเสียต่อประชาชน คือไม่ให้การศึกษาเรียนรู้ทางการเมืองแก่
ประชาชนเท่าที่ควร
- การที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่สามารถมีวินัยควบคุมสมาชิกพรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- ระบบหลายพรรคและแต่ละพรรคส่วนใหญ่มุ่งด าเนินบทบาทเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นส าคัญมากกว่า
ส่วนรวม  
- ส่วนใหญ่มีลักษณะที่เป็นตัวแทนของนักธุรกิจและคนมีเงินมากกว่าเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
- ไม่ใช่พรรคมวลชนแต่เป็นศูนย์รวมของบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- จะมีอุดมการณ์ที่คล้าย ๆ กัน และพยายามเป็นตัวแทนของชนชั้นต่าง ๆ ไม่มีพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของชน
ชั้นคนยากจน
- ขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒิและอุทิศชีวิตให้กับพรรคอย่างจริงจัง  
- ไม่สามารถกลั่นกรองคัดสรรตัวบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีได้
- ถูกครอบโดยตัวบุคคลที่มีบารมี  จึงมีการแตกกันเป็นกลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีผู้อยู่ใต้ผู้อุปถัมภ์
- มีผู้บริหารระดับสูงของพรรคเป็นนักธุรกิจ  หรืออดีตข้าราชการ  การบริหารจึงออกมาในรูปการบริหารบริษัท  
หรือผู้อยู่ใต้ผู้อุปถัมภ์
- ขาดอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่น เนื่องจากการเป็นสมาชิกพรรคอิงผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงพรรคจึงเกิดขึ้น
ดาษดื่นหรือการแตกจากพรรคเดิมมาเป็นพรรคใหม่

ทางแก้ไขที่ส าคัญที่สุด

- พรรคจะต้องเป็นสถาบันที่รวมคนทีม่ีอุดมการณ์เพื่อรับใช้มวลชนและประเทศชาติ
- ปลอดจากการครอบง าของอ านาจเงิน  อ านาจมืด  และต้องเคร่งครัดในการรับสมาชิก  โดยเฉพาะต้องคัด
สรรกรรมการระดับบริหาร



7. กลุ่มผลประโยชน์

สถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพและพัฒนาการของระบบการเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นองค์กรหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการก าหนดนโยบายด้วยวิธีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์นอกรัฐสภา เป็นส่วนหนึ่งของพลังทางการเมือง คือกลุ่มคนที่มีแนวคิดฐานะในสังคม  เชื้อชาติ ศาสนา 
และอาชีพ ที่คล้ายกันมารวมกลุ่มกัน เพื่อจุดประสงค์ทางสังคม มักจะออกมาในรูป สโมสร สมาคม ชมรม กลุ่ม
อาชีพ

ความหมายของกลุ่มผลประโยชน์

หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันมามีปฏิสัมพันธ์กันโดยความสมัครใจ  และพยายาม
กระท าการเพื่อให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจทางการเมืองกระท าหรือไม่กระท าอันใด เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
ผลประโยชน์ของกลุ่มตน  แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบโดยตรงที่จะปกครองประเทศ

ความส าคัญของกลุ่มผลประโยชน์

ความส าคัญ บทบาท และจ านวนของกลุ่มผลประโยชน์จะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับลกัษณะของสังคมน้ัน ๆ 
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในสังคมท่ีมีความเจริญทางอุตสาหกรรมสูงมักจะมีกลุ่มผลประโยชน์มาก
ทั้งในแง่จ านวนและบทบาท มากกว่าสังคมเกษตรกรรม ในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะมีกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่แสดงบทบาทและความส าคัญเด่นชัดกว่าในสังคมเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์



การมีกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายในสังคมท าให้ประชาชนสามารถเลอืกที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชกิของกลุม่
ผลประโยชน์ได้หลายกลุ่มในเวลาเดียวกันเมื่อมีการแข่งขันต่อรองในผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มจึงมีลักษณะเป็นการ
ประนีประนอมระหว่างกลุ่มมากกว่าเป็นการแข่งขันยื้อแย่งด้วยก าลัง
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
มี 2 บทบาท คือ
การพยายามสร้างอิทธิพลต่อสมาชกิสภานิติบัญญัติให้ด าเนินการตรากฎหมายไปในทิศทางตามที่กลุ่มตนต้องการ 
ซึ่งอาจเป็นไปเพื่อที่จะให้ออกกฎหมายหรือระงับการออกกฎหมายไปในทิศทางตามที่กลุ่มตนต้องการ วิธีการสร้าง
อิทธิพลต่อสมาชิกรัฐสภาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือ การ lobby
การสร้างอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ เช่น การยื่นข้อเรียกร้อง การชุมนุมประท้วง เป็นต้น เพราะการ
ก าหนดนโยบายของรัฐในระบอบประชาธิปไตยจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของประชาชนด้วยเสมอ  
ดังนั้น กลุ่มผลประโยชน์จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐมากกว่าปัจเจกบุคคล



ขนาดของกลุ่ม ( size )
กลุ่มที่มีสมาชิกจ านวนมากจะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการสร้างอิทธิพลเพื่อให้เป็นไป
ตามที่กลุ่มตนต้องการได้มากกว่ากลุ่มที่มีจ านวน
สมาชิกน้อย

ความส าเร็จในการสร้างอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์

สถานภาพทางสังคม ( social status )
กลุ่มใดมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่า จะมีอิทธิพล
มากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคมต่ า

ความสามัคคีของกลุ่ม ( cohesion )
กลุ่มขนาดใหญ่ต้องประสบความล้มเหลวเพราะ
ขาดความสามัคคี  สาเหตุเพราะว่าการมีจ านวน
สมาชิกมากท าให้การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่มมีน้อยลงทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ
จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในเป้าหมายและ
วิธีการ

ภาวะความเป็นผู้น า ( leadership )
คุณภาพของผู้น ากลุ่มเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการน ามาซึ่ง
ความส าเร็จ  ลักษณะของผู้น าที่มีคุณภาพจะท าให้
กลุ่มมีพลังและวิธีการที่แน่ชัด  จนสามารถประสบ
ความส าเร็จในการสร้างอิทธิพลทางการเมือง



ประเทศไทยกับกลุ่มผลประโยชน์ ปัญหากลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย
- กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทยมักออกมาในรูป

ของกลุ่มหรือสมาคม  โดยจ ากัดตัวเองไม่ยุ่ง
เกี่ยวหรือแสดงบทบาททางการเมือง  

- สาเหตุคือ  วัฒนธรรม  แนวคิด  ลักษณะสังคม
และเศรษฐกิจไม่เอื้อหรือส่งผลกล่อมเกลาให้คน
ไทยรักที่จะท างานหรือพยายามรวมกลุ่มเพื่อ
เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง

- ที่ส าคัญกฎหมายไทยมีข้อห้ามกลุ่มหรือสมาคม
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง  ท าให้
สถาบันกลุ่มผลประโยชน์ของไทยไม่มีโอกาสใน
การพัฒนาสู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง
พอที่จะแสดงบทบาทในการมีอิทธิพลจน
สามารถโน้มน้าวรัฐบาลให้กระท าหรือไม่กระท า
ตามความต้องการของกลุ่มตนได้

- การยกย่องผู้มีอ านาจอันเป็นผลมาจากระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทยท าให้กลุ่มผลประโยชน์มัก
ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือมีอิทธิพล
เข้ามาเป็นผู้น ากลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามา
ด ารงต าแหน่งจริงหรือเพียงแต่ในนาม

- กลุ่มผลประโยชน์ของไทยมักขาดเอกภาพ  ท าให้
กลุ่มผลประโยชน์ไม่สามารถมีศักยภาพเพียงพอ
ในการแสดงอิทธิพลเพื่อจุดประสงค์ของกลุ่มได้

- กลุ่มผลประโยชน์ของไทยเป็นภาพลวงในจ านวน
สมาชิก  เพราะอ านาจเด็ดขาด  การตัดสินใจ  
การด าเนินนโยบายตกอยู่ในอ านาจของกลุ่มผู้น า
ในกลุ่มผลประโยชน์เพียงกลุ่มเดียว


