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สถาบันประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา : บทบาทและอ านาจหน้าที ่
 

ผศ. ณัฏฐพล บุณยพิพฒัน์  
 

บทน า 
 

รูปแบบรัฐบาลแบบน้ีมีแหล่งก าเนิดเร่ิมแรกในสหรัฐอเมริกา โดยท่ีผูน้  าของสหรัฐไดน้ า
ระบบการปกครองแบบการแยกอ านาจ (Separation of Power) คือการแยกอ านาจหนา้ท่ีฝ่ายบริหารกบั
ฝ่ายนิติบญัญติัให้ประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน ประธานาธิบดีเป็น
หวัหนา้ฝ่ายบริหารเพียงคนเดียวอยา่งแทจ้ริง  มีบทบาทและอ านาจมาก และยงัมีอิสระจากการควบคุม
ของรัฐสภา (อานนท์ อาภาภิรม 2545 : 84) โดยปกติประธานาธิบดีสหรัฐจะอยู่ในต าแหน่งจนครบ
วาระคร้ังละ (term) 4 ปี ท่ีน่าพิจารณาศึกษาถึงก็คือ การใชห้ลกัคานแห่งอ านาจ (balance of power) 
ใชว้ิธีการตรวจสอบอ านาจซ่ึงกนัและกนั ประธานาธิบดีจึงเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัและมีอ  านาจ
มาก อีกทั้งฐานะของสหรัฐซ่ึงเป็นมหาอ านาจของโลก ท าใหบ้ทบาทประธานาธิบดีมีเพ่ิมมากข้ึนใน
ฐานะผูน้  าของชาติท่ียิง่ใหญ่ (สมบัต ิธ ารงธัญวงศ์ 2553 : 184) 
 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของประธานาธิบดี 
 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัและมีอ  านาจมากท่ีสุดเพราะ
อ านาจของประธานาธิบดีเป็นท่ีรวมของอ านาจทั้งทางนิตินยัและอ านาจพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากลกัษณะ
การปฏิบัติบัติงานในฐานะต าแหน่งประธานาธิบดี ดังจะเห็นได้จากการท่ีประธานาธิบดีด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ หลายต าแหน่งดว้ยกนั และในต าแหน่งแต่ละต าแหน่งนั้นประธานาธิบดีจะใชอ้  านาจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป บทบาทและอ านาจท่ีส าคญัของประธานาธิบดีอาจกล่าวได้
โดยสรุปดังนี ้(Bailey,Samuel and Baldwin, 1957 : 346) 

1. ประธานาธิบดีในฐานะประมุขของรัฐ (The President as the Chief of State)  
 ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีความคลา้ยคลึงกบัต าแหน่งพระมหากษตัริยข์องส
หราชอาณาจกัร เพราะต าแหน่งทั้งสองน้ีเป็นศูนยร์วมทางดา้นจิตใจ เป็นศูนยร์วมความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัของชาติ เป็นศูนยก์ลางของงานพิธีการ และเป็นสญัลกัษณ์ของชาติ ประธานาธิบดีจะท า
หนา้ท่ีในฐานะผูแ้ทนของรัฐบาลและประชาชนชาวอเมริกนัทั้งประเทศในการตอ้นรับแขกเมืองและ
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ประมุขของรัฐต่าง ๆ ท่ีมาเยอืนหรือท่ีมาเจรจาเก่ียวกบักิจการทางดา้นการเมือง การรับสาส์นตราตั้ง
ของเอกอคัรราชทูตจากประเทศต่าง ๆ ท่ีมาปฏิบติัหน้าท่ี ณ กรุงวอชิงตนั ประธานาธิบดีมีหน้าท่ี
กล่าวสุนทรพจนน์รายงานสถานการณ์ของประเทศต่อสภาคองเกรส เมื่อเกิดมีวิกฤตการณ์อย่างใด
อย่างหน่ึง ส่วนในเวทีทางการเมืองระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีจะท าหน้าท่ีเป็นผูก้ล่าว
แถลงการณ์รายงานต่อประชาชน 

2. ประธานาธิบดีในฐานะผู้น าฝ่ายนิตบิัญญัต ิ(The President as Chief Legislator) 
 ประธานาธิบดีจะใชอ้  านาจในฐานะผูน้  าฝ่ายนิติบญัญติั เช่น การรายงานสถานการณ์ของ
ประเทศ การยบัย ั้งร่างกฎหมาย สาส์นของประธานาธิบดีท่ีมีไปยงัสภาคองเกรส การมีอิทธิพลเหนือ
ฝ่ายนิติบญัญติั ฯลฯ 
 3. ประธานาธิบดีในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด (The President as Commander in 
Chief) 
 ตามรัฐธรรมนูญประธานาธิบดีมีหน้าท่ีเป็นผูบ้ัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ
สหรัฐอเมริกา เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีความประสงค์ท่ีจะให้พลเรือนมีอ  านาจสูงสุด
ในการควบคุมและสั่งการเหนือการปฏิบติัการของฝ่ายทหาร ประธานาธิบดีเป็นผูอ้อกกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัส าหรับทหารทั้งสามเหล่าทพั ซ่ึงจะใชบ้งัคบัทหารสหรัฐอเมริกาท่ีประจ าการอยูท่ั้งในและ
นอกประเทศ แต่กฎเกณฑ์เหล่าน้ีอาจถูกยบัย ั้งหรือจ ากดัขอบเขตโดยสภาคองเกรส (ปราณี ทิพย์
รัตน์ และ สิริพรรณ นกสวน 2557 : 103) 
 4. ประธานาธิบดีในฐานะผู้น าฝ่ายบริหาร (The President as Chief Executive) 
 ประธานาธิบดีในฐานะผูน้  าฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนดนโยบายต่างประเทศและเป็น
ขา้ราชการพลเรือนท่ีมีอ  านาจสูงสุดในการบงัคบับญัชาทหารทั้งสามเหล่าทพัในฐานะผูบ้ญัชาการ
ทหารสูงสุด ประธานาธิบดีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน ากฎหมายต่าง ๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ไปบงัคบัใชแ้ละยงัมีอ  านาจท่ีส าคญัร่วมกบัสภาสูงในการแต่งตั้ง ถอดถอนขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ของ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการท าสนธิสญัญากบัต่างประเทศ นอกจากนั้นแลว้ประธานาธิบดียงัมีอ  านาจ
เก่ียวกบัการนิรโทษกรรมแก่นกัโทษผูก้ระท าผดิ 

5. ประธานาธิบดีในฐานะผู้น าทางการทูต (The President as Chief Diplomat  ) 
 อ านาจของประธานาธิบดีเก่ียวกบัการวางนโยบายต่างประเทศ และความสัมพนัธ์กับ
นานาประเทศ รัฐธรรมนูญไดม้อบหมายอ านาจให้แก่ประธานาธิบดีอย่างชดัแจ้งในการด าเนิน
นโยบายเก่ียวกบัอ  านาจในการบริหารในฐานะท่ีเป็นผูน้  าทางการทูต ไดแ้ก่ อ  านาจในการแต่งตั้ง
เอกอคัรราชทูต ฯลฯ 
 6. ประธานาธิบดีในฐานะผู้น าพรรคที่ประธานาธิบดีสังกัด (The President as Chief 
Party)   
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 ประธานาธิบดีในฐานะผูน้  าของพรรคทางพิธีการ แต่อ  านาจและการเป็นผูน้  าทาง
การเมืองนั้นข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพส่วนตวัของประธานาธิบดี ประธานาธิบดีแต่ละท่านจะประสบ
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัว่าประธานาธิบดีมีความสามารถมากน้อยเพียงใดในการท่ีจะ
ชกัจูงใหป้ระชาชนคลอ้ยตาม (Redford 1965 : 300) 
 7. ประธานาธิบดีในฐานะผู้พิทักษ์ความสงบภายใน ( The President as Protector of 
Peace) 
 ในระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีเป็นจุดเด่นท่ีประชาชนมกักล่าวขวญั
ถึงเพราะเม่ือมีปัญหาวิกฤตการณ์เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็
ตาม ประชาชนชาวอเมริกนัมกัจะกล่าวว่า ประธานาธิบดีตอ้งท าอยา่งนั้นตอ้งท าอย่างน้ี หรือตอ้งท า
อะไรสักอย่างหน่ึงเพ่ือขจัดปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป เพราะฉะนั้นในฐานะผูพิ้ทกัษ์ความสงบ
ภายใน ประธานาธิบดีจึงตอ้งคอยปัดเป่าและบรรเทาทุกขใ์หแ้ก่ประชาชนทั้งมวล 
 8. ประธานาธิบดีในฐานะกระบอกเสียงของประชาชนชาวอเมริกัน (The President as 
Volce of the People) 
 ประธานาธิบดีเป็นกระบอกเสียงของชาวอเมริกนัในกิจการทุกอยา่งและเป็นผูแ้สดงความ
ปรารถนาและเป้าประสงคอ์ยา่งแทจ้ริงของชาติ ประธานาธิบดีเป็นต าแหน่งศูนยร์วมทางจิตใจของ
ประชาชน 
 9. ประธานาธิบดีในฐานะผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของมวลชน (The 
President as of Prosperity) 
 ประธานาธิบดีเป็นผูจ้ดัเตรียมงบประมาณและน าเสนอต่อสภาคองเกรส เพื่อเป็นการช่วย
สภาคองเกรสในการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองการก าหนดอตัราจัดเก็บภาษีอากรและการจัดสรร
งบประมาณ ท าใหป้ระธานาธิบดีมีอ  านาจในการควบคุมการคลงัของรัฐหรืออาจกล่าวไดว้่ามีอ  านาจ
ในการควบคุมเศรษฐกิจของชาติ 
 

สรุป 
 สถาบนับริหารของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะต าแหน่งประธานาธิบดีมีความส าคญัและมี
อ  านาจมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีเป็นศูนยร์วมทางดา้นจิตใจและเป็นสัญลกัษณ์ของ
ชาติ การตดัสินใจของประธานาธิบดีมีผลกระทบต่อชาวอเมริกนัทั้งมวลรวมทั้งประเทศอ่ืนดว้ย 
ประธานาธิบดีเป็นบุคคลเดียวท่ีมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีทั้งท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ เช่น 
เป็นผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด เป็นผูด้  าเนินนโยบายต่างประเทศ การเจรจาในสนธิสัญญาต่าง ๆ การ
เสนอช่ือเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง การยบัย ั้งกฎหมาย นอกจากน้ียงัมีบทบาทท่ีไม่เป็นทางการอีกดว้ย เช่น 
เป็นขวญัและก าลงัใจของชาติ เป็นผูน้  าพรรค ผูน้  าฝ่ายนิติบญัญติั และผูจ้ดัสรรงบประมาณ เป็นตน้  
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 อยา่งไรก็ดี มีขอ้สงัเกตว่า แมว้่าต าแหน่งประธานาธิบดีจะมีอ  านาจมาก แต่ไม่สามารถใช้
อ  านาจได้ตามใจชอบเสมอไป รัฐธรรมนูญได้ก  าหนดการใชอ้  านาจของประธานาธิบดีไวอ้ย่าง
เหมาะสม ได้แก่  การตรวจสอบของสภาคองเกรส หรือฝ่ายตุลาการ นอกจากน้ียงัมีก ลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ  รวมทั้งพรรคการเมืองท่ีคอยตรวจสอบมิให้ประธานาธิบดีใชอ้  านาจไดต้ามใจ
ชอบและไม่เหมาะสม 
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