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บทที่ 1 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

1. ความหมายของการเมืองการปกครอง 
1.1 การเมือง เปนเรื่องที่เกีย่วกับวิธีการไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองและการบริหาร 

ราชการแผนดินและการใชอํานาจในการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน และการใชอํานาจที่ไดมา
เพ่ือสรางความผาสุกใหแกประชาชน 

1.2 การปกครอง หมายถึง การทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงาน 
สวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล 

1.3 รูปแบบการปกครอง อาจสรุปไดวามีอยู 3 รูปแบบสําคัญ คือ 
     (1) แบบการปกครองโดยคน ๆ เดียว 
     (2) แบบการปกครองโดยคณะบุคคล 
     (3) แบบการปกครองโดยเสียงสวนใหญ เปนรูปแบบการปกครองซึ่งเปนที่นิยมใน 

ปจจุบัน โดยถือวาประชาชนทุกคนในประเทศมีสทิธใินการปกครองประเทศ ซ่ึงเรียกรูปแบบการปกครอง 
น้ีวา “ประชาธปิไตย” 

2. ความเปนมาของการเมืองการปกครองไทย 
ชนชาติไทยเปนชาติทีเ่กาแก และมีประวัตศิาสตรวัฒนธรรมเปนของตนเองที่ยาวนาน 

ชาติหน่ึง จึงมีการพัฒนารูปแบบการปกครองของตนเองเพื่อใหเหมาะกับสถานการณของบานเมือง  
โดยเริ่มตนจากการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัย ซ่ึงเปนการปกครองโดยพระมหากษตัริยสืบเนื่องมาจนถึง
สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร) จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) 
เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 และยึดถือเปนรูปแบบในการปกครองประเทศมาจนถึงปจจุบัน 

3. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขน้ัน พระมหากษัตริย
ยังทรงมีฐานะเปนพระประมุขของประเทศและทรงใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ ดังน้ี 

3.1 ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางสถาบันรัฐสภา 
3.2 ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตร ี
3.3 ทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 

4. ความหมายและหลักการของระบอบประชาธิปไตย 
4.1 ความหมายของประชาธิปไตย 
     ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนเปนใหญ รากศัพทมาจากคาํวา  

ประชา + อธิปไตย คือ ประชาชน + อํานาจสูงสุด คือ ประชาชนมีอํานาจสูงสุด ซ่ึงประธานาธิบดี 
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อับบราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที ่16 ของสหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความไววา ประชาธิปไตย  
หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ตลอดจนเปนวิธีการในการ
ดําเนินการชีวติของคนในการอยูรวมกันโดยสันติ ภายใตความเชื่อที่วา คนเราเกิดมาเทาเทียมกัน มีสิทธิ
เสรีภาพในการดําเนินชีวิตภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

4.2 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
       การปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยมีลักษณะที่สําคญั ดังน้ี 

     (1) ประชาชนเปนเจาของอํานาจในการปกครอง 
     (2) ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรงหรือโดยออม 

       (3) เปนการปกครองที่ทําใหประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุด นโยบายและ 
การดําเนินการของรัฐบาลจะตองมุงใหเกิดประโยชนแกคนสวนใหญ 
       (4) ยึดถือเสียงขางมากเปนหลักในการปกครอง ในขณะเดียวกันก็เคารพเสียงขางนอย 
       (5) ประชาชนมีความเสมอภาคกัน และมีสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายกําหนด 
       (6) ประชาชนมีอํานาจในการควบคุมรัฐบาลทั้งโดยตรงและโดยออม 
  4.3 หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย 
       การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ยึดม่ันหลักการขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 
       (1) การยอมรับวาคนทกุคนมีสติปญญา มีเหตุผล 
       (2) ยอมรับวาทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ 
       (3) การยอมรับวาทุกคนมีความเทาเทียมกัน 
       (4) อํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน 
       (5) อํานาจปกครองของรัฐบาลเกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชนผูถูกปกครอง 
โดยมีวิธีการแสดงความยินยอมตาง ๆ ที่สําคัญ คือ การใชสิทธิเลือกตั้ง 
       (6) ประชาชนมีสิทธิในการคัดคานหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด หากวารัฐบาลไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได เชน การเปลี่ยนไปลงคะแนน
เสียงใหพรรคฝายคานเม่ือมีการเลือกตั้ง การเขาชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตร ี
  4.4 กติกาประชาธิปไตย มีดังน้ี 
       (1) การเลือกตั้งโดยเสรี เพ่ือกําหนดบุคคลที่จะรับมอบอํานาจในการปกครอง 
การบริหาร 
       (2) การใหสิทธิคัดคานอยางมีเหตุมีผลและบริสุทธิ์ใจ 
       (3) การใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
       (4) มีวินัยและเคารพกฎหมาย        
       (5) ตัดสินปญหา โดยเสียงขางมากและยอมรับความสําคัญของเสียงขางนอย 
       (6) การมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง เพ่ือเปนหลักประกันสิทธ ิ
เสรีภาพของประชาชน 
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       (7) การมีสิทธิในการรบัรูขอมูลขาวสาร 
  4.5 รูปแบบประชาธิปไตย แบงออกไดเปนสองรูปแบบ ดังน้ี 
         4.5.1 ประชาธิปไตยโดยตรง (Direct democracy) 
      ประชาธิปไตยโดยตรงเกดิขึ้นในชุมชนเล็ก ๆ เชน ในสมัยกรีกโบราณ ซ่ึง
สามารถเรียกประชุมประชาชนไดทุกคนและลงมติโดยการชูมือ 
                                4.5.1 ประชาธิปไตยโดยการเลอืกตั้งตวัแทน (Representative democracy) 
                                   เน่ืองจากประชาชนในชุมชนมีเปนจํานวนมาก ดังน้ันจึงตองใชวิธเีลือกตั้งผูแทน
เขาไปทําหนาที่แทนตนในรฐัสภา ซ่ึงประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตวัแทนมีสองระบบ คือระบบรัฐสภา ซ่ึง
มีประเทศอังกฤษเปนแมแบบ และระบบประธานาธบิดี ซ่ึงมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ 
        ลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งตวัแทน มีดังน้ี 

(1) มีพรรคการเมืองเสนอนโยบายใหประชาชนเลือก 
(2) มีการเลือกตั้ง 
(3) มีการใชสิทธิออกเสียงโดยประชาชน 
(4) มีรัฐบาลที่มาจากเสียงสวนใหญของผูแทนราษฎร 

5. ลักษณะของอํานาจอธิปไตย 
  อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซ่ึงตามระบอบประชาธิปไตย 
ถือวาเปนอํานาจของประชาชน แบงออกเปน 3 สวน คอื 

5.1 อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจในการออกกฎหมายและควบคุมการทํางานของรัฐบาล 
เพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ประชาชนชาวไทยใชอํานาจนี้โดยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรไปทําหนาที่แทนตนในรัฐสภา 

5.2 อํานาจบริหาร เปนอํานาจการบริหารราชการแผนดินและการปกครอง ซ่ึงมี 
คณะรัฐมนตรหีรือรัฐบาล เปนผูใชอํานาจและรับผิดชอบในการบรหิารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
นโยบายที่แถลงตอรัฐสภา 

5.3 อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการวนิิจฉัยตัดสินคดีความตามกฎหมาย โดยมีศาล 
สถิตยตุิธรรมเปนผูใชอํานาจ 

6. สถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  สถาบันที่สําคญัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ไดแก 
  6.1 สถาบันพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขของชาติ และทรงใช
อํานาจอธิปไตยซึ่งมาจากปวงชนชาวไทย โดยผานทางสถาบันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
  6.2 รัฐสภา เปนสถาบันทีท่ําหนาที่ตรากฎหมาย จัดตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน ประเทศไทยมีรัฐสภา ซ่ึงประกอบดวย 2 สภา คือ  
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  (1)  สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหนาที่ออกกฎหมาย จัดตั้ง
และควบคุมการทํางานของรัฐบาล 
  (2)  วุฒิสภา ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย 
  อน่ึง รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีผูนําฝายคานในสภา ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก
หัวหนาพรรคการเมือง ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไมไดเขารวมรัฐบาล และเปนพรรคการเมือง 
ที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่ไมไดเขารวมรัฐบาล ทั้งน้ี จํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้นตองมีไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกผูแทนราษฎรทั้งหมด 
หรือตั้งแต 100 คนขึ้นไป 
  6.3 คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล ซ่ึงประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหน่ึงคน และ 
รองนายกรัฐมนตรีกับรฐัมนตรีวาการกระทรวง ทบวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี
ชวยวาการกระทรวงหรือทบวงอีกไมเกิน 35 คน (โดยมีขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ  
เปนผูดําเนินงานตามคําสั่ง ระเบียบ กฎหมาย) 
  6.4 ศาล รับผดิชอบในการตัดสินวินิจฉัยคดีตาง ๆ ใหเปนไปตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย 
ในประเทศไทยแบงศาลออกเปน 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกาซึ่งเปนศาลสงูสุด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


