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เตรียมพร้อมสอบตรง... คณะรัฐศาสตร์
การเตรียมตัวสอบตรงส�าหรับคณะรัฐศาสตร์จะมีปัจจัยหลักอยู่ไม่มากนัก เพียงแต่น้องๆ ต้องเตรียมตนเองให้พร้อม

รับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ พร้อมคิด พร้อมลงมือท�า เพื่อการเตรียมตนที่มีระบบระเบียบแบบแผน และเพื่อผลส�าเร็จที่รอ

อยู่ไม่ไกลนับจากวันนี้เป็นต้นไป

ในการเตรียมสอบตรงเข้าคณะรฐัศาสตร์ แทบทกุมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศจะมแีนวข้อสอบและเนือ้หาทีม่คีวามแตกต่าง 

กันออกไป รวมถึงมีความแตกต่างกันตามแต่ละสาขาด้วย โดยหลักๆ แล้วจะแยกเป็น 5 สาขาวิชาด้วยกันคือ 

1) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

2) สาขาการระหว่างประเทศ

3) สาขาบริหารรัฐกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

4) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นอกจากนี้จะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งท่ีมีการสอบเพื่อเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติ หรือที่เรารู้จักกันใน

นามหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะเน้นในเรื่องความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย

อย่างไรก็ตามการเตรียมตัวเพื่อสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์นั้น จะมีเนื้อหาหลักๆ ที่น้องๆ ควรหาข้อมูล เสริมทัพ

ก�าลังความรู้ของตนเองให้มากขึ้นและอย่าหยุดหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอแม้กระทั่งวันก่อนสอบก็ตาม เป็นที่รู้ดีทั่วกัน

ว่าเนื้อหาหลักๆ จะมีอยู่ ดังนี้

ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

ความถนัดทางวิชาการ

ภาษาไทยและสังคมศึกษา

การเขียนเรียงความ

GPAX

GAT

PAT 1/PAT 7
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ข้อสอบปราบเซียน
การเตรียมตัวเพื่อสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นกังวลจะมีอยู่ 2 วิชาหลักๆ ดังนี้

ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

เป็นวิชาที่ประมวลเอาความรู้ทางรัฐศาสตร์ออกมาทั้งหมด และแน่นอนว่าข้อสอบมักจะออกในสิ่งที่เราไม่รู้  

ดังนั้น การเตรียมตัวด้วยการขวนขวายที่มากพอจะช่วยให้เราประสบผลส�าเร็จได้ไม่ยาก ซึ่งบางครั้งการหาต�าราอื่นที่

ไม่ใช่หนังสือที่เราเคยเรียน เคยเจอมาอ่านได้จะยิ่งดีขึ้นไปอีก น้องๆ อาจใช้คู่มือที่ระดับชั้นปริญญาตรี ปี 1 ใช้เรียน

มาอ่าน นอกจากนีย้งัต้องรบัรูข่้าวสารให้ทนัเหตกุารณ์บ้านเมอืงและทัว่โลกอกีด้วย สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการ จดโน้ตหรอื

บันทึกความจ�าสั้นๆ เพื่อช่วยให้การจดจ�าของเราดียิ่งขึ้น

เรียงความ

จะเป็นการสอบเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้ก�าหนดเอาไว้ โดยหัวข้อในการเขียนเรียง

ความส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กันทั้งเน้ือหา ข่าวสารต่างๆ และการวิเคราะห์ตีความจากตัวน้องๆ 

เองว่าจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ถกูต้องและตรงใจคณะอาจารย์ผูต้รวจข้อสอบหรอืไม่ การเขยีนเรยีงความจะแยก

ตามสาขาวิชาที่น้องๆ เลือกสอบเข้า และไม่ใช่การเรียงความในหัวข้อสั้นๆ อย่างที่เคยได้เรียนเมื่อสมัยมัธยมศึกษา แต่

จะเป็นการเรยีงความทีเ่กดิจากการคดิ วเิคราะห์ แยกแยะ บวกกบัทศันคตต่ิางๆ ทีต่วัน้องมจีนกลัน่ออกมาเป็นตวัอกัษร

ได้ถูกต้อง สิ่งที่ส�าคัญที่สุดไม่ใช่ทักษะการเขียนให้ได้มากๆ แต่เป็นความรู้ในข้อมูลข่าวสารในสาขาวิชาที่น้องๆ สนใจ

จะสอบเข้านั่นเอง ซึ่งแต่ละภาค (ที่พี่ได้แยกตามสาขาวิชาไว้แล้ว) จะสรุปหัวข้อเรียงความและวิเคราะห์แนวทางการ

เขียนออกมาเป็นขั้นตอนให้น้องๆ เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ก็จะเป็นวิชาวัดความรู้ทั่วไปเชิงวิชาการ อาจจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือสังคมศึกษาที่น้องๆ ได้

เรยีนกนัมาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ให้น้องๆ หมัน่ทบทวนความรูท้ัง้จากในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีนให้มาก อกีทัง้ความรู ้

รอบตัวที่ต้องหาเสริมอยู่เสมอ เพื่อจะได้เป็นคนที่ทันข่าวและทันโลก เพื่ออนาคตของตัวน้องๆ เอง สู้ๆ ครับทด
ลอ
งอ
่าน
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บทที่ 1 บทน�ำ ควำมหมำย และหลักกำรเมืองกำรปกครอง

ภาค
1

รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
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บทนีจ้ะกล่าวถงึความรูท้ัว่ไป

และลักษณะของหลักการเมืองการ

ปกครองว่ามีความหมาย ที่มา และ

มีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง ตลอด

จนนักคิดคนส�าคัญซึ่ ง เป ็นผู ้น� า

ของหลักการปกครอง โดยมุ่งเน้น

อธิบายขยายความทั่วไปในลักษณะ

ปพูืน้ฐานและการเปรยีบเทยีบในเชิง 

หลักการต่างๆ ที่ระบุไว้ในแต่ละ

ประเภทของหลักการเมืองการ

ปกครอง เพื่อให้ผู ้ศึกษาได้เข้าใจ

1ส�าหรบัในหนงัสอืเลม่นี ้ผูเ้ขียนจะพยายามเรยีบเรยีงความหมายของนกัวชิาการทีไ่ดใ้หค้วามหมายของค�าวา่การเมอืงการ

ปกครองไว ้ซึง่มลีกัษณะเปน็ทีย่อมรบัและแพรห่ลายน�ามาอธบิาย รวมทัง้ครอบคลมุประเดน็ในการออกขอ้สอบ เพือ่มใิห้

ผู้ศึกษาเกิดความสับสนในอันที่จะต้องจดจ�าความหมายหรือบทนิยามมากเกินไป

บทน�ำ ควำมหมำย และหลักกำรเมืองกำรปกครอง

บทที่ 1

และสามารถน�าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการท�าข้อสอบได้ ดังนั้น การอธิบายเนื้อหาต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการ

อธบิายเพือ่ให้ผูศ้กึษาสามารถเตรยีมตวัสอบได้เท่านัน้ แต่มไิด้มุง่หมายถงึขนาดทีท่�าให้ผูศ้กึษาเข้าใจถ่องแท้ในหลกัการของ

การเมืองการปกครองเทียบเท่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือในขั้นที่น�ามาศึกษาวิจัยเปรียบ หากผู้ศึกษาสนใจและ

อยากค้นคว้าต่อเนื่อง สามารถศึกษาได้จากเชิงอรรถที่ผู้เขียนได้อ้างอิงได้

ในบทนี้ผู้เขียนจะเริ่มจากการอธิบายเรียงล�าดับเนื้อหาจากบทน�า ความหมาย และหลักการเมืองการปกครองก่อน 

จากนั้นจะใช้การเรียงล�าดับเนื้อหาการอธิบายซึ่งจะน�ารัฐธรรมนูญมาเป็นหลักในการอธิบาย การอธิบายดังกล่าวนี้ผู้ศึกษา

อาจจะไม่คุ้นเคยมากนัก อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจมากสักหน่อย แต่รวมความแล้วก็ยังคงได้เน้ือหาในการ 

เตรียมสอบได้อย่างครบถ้วนแน่นอน

1. บทน�า ความหมาย
โดยทัว่ไปแล้วความหมายของค�าว่า “การเมอืง (Politics)” และค�าว่า “การปกครอง (Government)” นัน้มคีวามหมาย 

ทางรัฐศาสตร์แตกต่างกันออกไป เพราะในการศึกษาทางสังคมศาสตร์เป็นที่ยอมรับกันว่า ในการพิจารณาสิ่งเดียวกันอาจ

จะมีทัศนะแตกต่างกันออกไปได้ ดังนั้น นักวิชาการบางท่านอาจให้ความหมายที่แตกต่างกันก็ได้1ทด
ลอ
งอ
่าน
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บทที่ 1 บทน�ำ ควำมหมำย และหลักกำรเมืองกำรปกครอง

ค�าว่า “การเมือง” (Politics) และ “การปกครอง” (Government)2 สามารถอธิบายได้ดังนี้

(1) การเมืองคือ เรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อ หรือแสวงหาอ�านาจซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม หรือส่วนใหญ่ของสังคม

(2) การปกครองคือ การบริหารหรือวางระเบียบกฎเกณฑ์ส�าหรับสังคม เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข

อย่างไรก็ตามการเมืองและการปกครองย่อมมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดเชื่อมโยงกัน เพราะการปกครองหรือการวาง

ระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยอ�านาจนั้นก็คือการเมืองนั้นเอง จึงจะด�าเนินการ

ได้ส�าเร็จ ดังนั้น การศึกษาเรื่องการเมืองการปกครอง จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อ�านาจและระเบียบกฎเกณฑ์

การบริหาร

2. หลักการเมืองการปกครองปกครอง 
คือ หลักการเมืองอันเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครองและการบริหารประเทศ ตลอดจนการใช้อ�านาจ

ที่ได้มาเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนภายในรัฐ ส่วนหลักการปกครองน้ันเป็นการท�างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งจะด�าเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่รัฐมอบให้ด�าเนินการ โดยมุ่งที่จะสร้างความผาสุก ความเป็นระเบียบ ความ

สงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้รูปแบบระบอบการปกครองประเภทต่างๆ อาทิ ระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบ

เผด็จการ เป็นต้น

เนื่องจากการใช้อ�านาจในการปกครองและการบริหารประเทศ ตลอดจนการควบคุมการท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ แบบแผน และกฎหมายที่วางกรอบก�าหนดไว้นั้น จะต้องกระท�าการผ่านบุคคลผู้ใช้อ�านาจรัฐ จึงมี

ความจ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ ลกัษณะของค�าว่า “รฐั” และ “บคุคลผูใ้ช้อ�านาจรฐั”  

แล้วจึงจะได้อธิบายรูปแบบการปกครองและการบริหารประเทศต่อไป

2โปรดดู สุขุม นวลสกุล, การเมืองและการปกครองของไทย (Thai Government and Politics) POL 1101 (PS110): 

การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ, (มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, พิมพ์ครั้งที่ 20, 2555), น. 1

2.1 รัฐ

วิชารัฐศาสตร์ (Political Science) คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรัฐ (State) โดยแท้ 

มรีากเหง้ามาจากค�าในภาษากรกีว่า “Polis” ทีแ่ปลว่าเมอืงหรอืนครรฐั เพราะเดมิกรกี

โบราณมกีารปกครองแยกเป็นนครรฐัทีไ่ม่ข้ึนต่อกนั แต่รวมตวักนัเป็นสนันบิาตแบบเป็น

พันธมิตรหลวมๆ ผูกพันกันโดยเชื้อชาติและภาษาที่คล้ายคลึงกัน ส่วน “Science” คือ 

วทิยาศาสตร์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์และวทิยาศาสตร์กไ็ม่ใช่สามญัส�านกึ (Common Sense) 

ดังนั้น รัฐศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มุ่งศึกษาเรื่องรัฐด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง

ครั้นเมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันโดยเริ่มจากการอยู่รวมกลุ่มกันในลักษณะสังคมที่

เล็กที่สุด ตั้งแต่ขนาดครอบครัวหลายๆ ครอบครัวรวมกันในรูปของชนเผ่า ชุมชน และ

เมือ่สมาชกิในชนเผ่าหรอืชุมชนเพิม่มากขึน้ กข็ยายตวัออกไปทัง้ในด้านปรมิาณและพืน้ที่

ตั้งสังคม จากเผ่ากลายเป็นนครรัฐและไปเป็นชาติ เป็นรัฐหรือประเทศ เป็นอาณาจักร 

ทด
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เตรียมสอบเป็น “สิงห์“ คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

เป็นจกัรวรรด ิการแบ่งกลุม่คนหรอืสงัคมเป็นประเทศหรอืเจรญิพฒันามาเป็นรฐัในทีสุ่ด ค�าว่า รฐั นอกจากจะบอกถงึลักษณะ

การรวมตวักนัขึน้แล้ว ยงับ่งบอกถึงสถานะนติบิคุคลของประเทศในทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทีม่กีารตดิต่อสือ่สารกนั

กบัประเทศต่างๆ ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐในสังคมนานาชาติโดยเท่าเทียมกัน3 ไม่ว่าขนาดของประเทศหรือรัฐจะแตกต่างกันหรือ

ไม่ก็ตามอีกด้วย โดยปกติค�าว่ารัฐและประเทศมีความหมายคล้ายกัน

อย่างไรกต็ามการเกดิขึน้ของชุมชนทางการเมอืงทีเ่ป็นรฐัจงึมไีด้ทัง้กรณทีีเ่กดิจากการใช้ก�าลงับงัคบัก่อตัง้ชมุชนและ

กรณีที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ก�าลังบังคับก่อตั้งชุมชน4 ซึ่งมีกรณีที่น่าสนใจคือ 

(1) กรณีที่รัฐเกิดขึ้นจาก “สัญญา” หรือ “ความตกลงร่วมกัน” เช่น 

การถือก�าเนิดขึ้นของจักรวรรดิเยอรมัน (Das Deutsche Reich) ใน ค.ศ. 1871 หรือการถือก�าเนิดขึ้นของ

สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกรณีท่ีรัฐเจ้าอาณานิคมถูกบังคับให้สละอ�านาจปกครองเหนือดินแดนของสหรัฐอเมริกา ในบางกรณี

รัฐเกิดขึ้นจากการตกลงกันของรัฐอื่นๆ เช่น การเกิดขึ้นของประเทศไซปรัสซ่ึงตั้งอยู่บนฐานของความตกลงแห่งซูริค เม่ือ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 ระหว่างกรีซ บริเตนใหญ่ และตุรกี เป็นต้น

(2) กรณีที่รัฐเกิดขึ้นจากการประกาศแยกตัวออกจากประเทศเจ้าอาณานิคมของอาณานิคม เช่น 

การประกาศอิสรภาพของอาณานิคมอเมริกาเม่ือ ค.ศ. 1776 ซึ่งก่อให้เกิดสมาพันธรัฐและการก่อตั้งประเทศ

สหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา

(3) การแตกตัวของรัฐใหญ่ซึ่งเป็นรัฐเดิมออกเป็นรัฐใหม่ๆ เช่น 

การแตกตัว (Dismembration) ของประเทศเชคโกสโลวาเกีย

 2.1.1 ความหมายของรัฐ

“รฐั” (State) หมายถงึ กลุม่คนทีร่วมกนัอยูใ่นดนิแดนอนัมอีาณาเขตแน่นอน5 และมรีฐับาลซึง่มอี�านาจอธปิไตย

หรืออ�านาจสูงสุดในการด�าเนินกิจการภายในและภายนอกของรัฐโดยอิสระ ดังนั้น รัฐจึงเป็นสังคมที่มีการจัดองค์กรทาง 

การเมืองแตกต่างจากการรวมตัวกัน เป็นสังคมแบบธรรมดาๆ ความหมายของรัฐเน้นในเรื่องการเมืองคือ มีการจัดองค์กร

ในรูปแบบที่ว่า มีคนจ�านวนหนึ่งเป็นผู้ปกครองมีอ�านาจเหนือกลุ่มคนทั้งหมด อ�านาจของผู้ปกครองนี้อาจได้มาด้วยการใช้

ก�าลังหรือความยินยอมมอบให้ หรือการยอมรับของคนที่อยู่ในสังคมนั้นทางใดทางหนึ่งก็ได้ ค�าว่า รัฐ นี้อาจให้ความหมาย

โดยสมบูรณ์ว่ารัฐประชาชาติก็ได้

ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายของค�าว่า รัฐ แล้วจะเห็นได้ว่า จุดประสงค์ส�าคัญในการมีรัฐคือ ความปรารถนา

ของคนที่จะมีชีวิตที่มีความสมบูรณ์อัน ได้แก่ การมีเสรีภาพ มีโอกาสอันเท่าเทียมกัน มีความเจริญก้าวหน้า มีโอกาสพัฒนา

ด้านสติปัญญา ความสามารถและบุคลิกภาพ มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของประเทศ

3ส�าหรับหลักการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะได้อธิบายในภาค 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไป
4วรเจตน์ ภาครัตน์, การเกิดขึ้นและการดับสูญของรัฐ : ค�าสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, โครงการต�าราและ

เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555, น. 47
5นักวิชาการบางท่าน เช่น รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ได้แสดงความเห็นว่า “การมีดินแดนที่แน่นอน ถือเป็นลักษณะพิเศษ

ของรฐัสมยัใหม ่(Modern State) กวา่รฐัดัง้เดมิ อนัเปน็จดุเริม่ตน้ของการเมอืงการปกครองสมยัใหม”่ โปรดด ูโกวทิ วงศ์

สรุวฒัน,์ การเมอืงการปกครองไทย: หลายมติ,ิ (ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2548)
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บทที่ 1 บทน�ำ ควำมหมำย และหลักกำรเมืองกำรปกครอง

นอกจากนี้ ค�าว่า “รัฐ” อาจมีผู้ใช้หรือน�าไปใช้ได้ในความหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเวลาและ 

สถานที่ รวมทั้งตัวผู้อ่านเอง เช่น

จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เราอาจสรุปความหมายของรัฐโดยรวมได้ว่า “รัฐ” หมายถึง ประเทศที่มีดินแดนหรือ

อาณาเขตที่แน่นอน และมีผู้ใช้อ�านาจปกครองเหนือประชากรภายในรัฐ รวมทั้งต้องเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่ใคร

 2.1.2 องค์ประกอบของรัฐ

อริสโตเติล (Aristotle) ปรมาจารย์ทางทฤษฎีการเมืองชาวกรีก ผู้ได้รับฉายาว่าเป็น “บิดาแห่งรัฐศาสตร์” ได้

เริ่มการแบ่งประเภทของรัฐเอาไว้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว โดยองค์ประกอบของรัฐจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

หมายถึง รัฐบาล หรือกลุ่มบุคคล 
ที่ดำ รงตำ แหน่งที่มีอำ นาจในการตัดสินใจ 

ในกิจการต่างๆ ของประเทศ

หมายถึง ระบบราชการ  
ซึ่งมีอำ นาจหน้าที่ดำ เนินกิจการต่างๆ  
ของประเทศตามที่กฎหมายกำ หนด

หมายถึง ชนชั้นที่มีอำ นาจปกครอง 
เหนือชนชั้นอื่นที่อยู่ภายในดินแดนนั้น

หมายถึง ชนชั้นที่มีอำ นาจปกครอง 
เหนือชนชั้นอื่นที่อยู่ภายในดินแดนนั้น

หมายถึง ดินแดนหรือประเทศเอกราช 
ที่มีอำ นาจในการดำ เนินความสัมพันธ์ 

กับประเทศเอกราชอื่นในประชาคมระหว่างประเทศ

รัฐ

อำ นาจอธิปไตยดินแดน องค์ประกอบของรัฐ

ประชาชน

รัฐบาล
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(1) ประชาชน

รฐัจะต้องมจี�านวนประชาชนจ�านวนหนึง่ รฐัจะไม่มปีระชาชนไม่ได้ ไม่มกีารก�าหนดไว้ว่ารฐัหนึง่ควรมปีระชาชน

เท่าใด แต่หากรัฐใดมีประชาชนน้อยเกินไปก็ยากที่จะคงไว้ซ่ึงเอกราชของตนเอง โดยเหตุน้ีจ�านวนประชากรของแต่ละรัฐ

อาจจะแตกต่างกันมาก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรประมาณ 1,288 ล้านคน ในขณะที่ประเทศนาอูรู และ 

ตูวาลู ซึ่งอยู่ในแถบโอเชียเนียมีประชากรเพียงหมื่นคนเศษเท่านั้น ประชากรภายในรัฐไม่จ�าเป็นต้องมีเชื้อชาติเดียวกัน เช่น 

สหพันธรัฐรัสเซีย มีชนเชื้อชาติต่างๆ มากกว่าร้อยเชื้อชาติ ภาษาที่ใช้ในรัฐก็ไม่จ�าเป็นต้องมีภาษาเดียวกัน เช่น สาธารณรัฐ

อินเดียมีภาษาที่ใช้มากกว่าร้อยภาษา ประชากรที่อยู่ในรัฐเดียวกันก็อาจมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่แตกต่างกันก็ได้ 

ดังนั้น ทวีปที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เช่น ทวีปแอนตาร์กติกาที่ขั้วโลกใต้จึงไม่มีรัฐ

(2) ดินแดน 

รฐัต้องมดีนิแดนทีต่ัง้หรอืมอีาณาเขตทีแ่น่นอน จะมขีนาดใหญ่หรอืเล็กกไ็ด้ เช่น สหพนัธรฐัรสัเซียมพีืน้ทีม่ากกว่า 

17 ล้านตารางกโิลเมตร ในขณะทีส่าธารณรฐัสงิคโปร์มพีืน้ทีเ่พยีง 600 ตารางกโิลเมตรเศษเท่านัน้ หมูค่นทีเ่ร่ร่อนไม่ปักหลัก

หากินเป็นถิ่นฐานแน่นอน เช่น พวกยิปซีในสมัยก่อนถือว่าไม่ได้อยู่ร่วมกันในลักษณะของรัฐ โดยปกติอาณาเขตของรัฐมัก

ติดต่อกัน แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เช่น มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ไม่ติดกับมลรัฐอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา 

เพราะมีประเทศแคนาดาคั่นอยู่ เป็นต้น ทั้งนี้การที่รัฐจะต้องมีดินแดนก็เพื่อจะได้ให้ประชาชนได้อยู่อาศัย

(3) รัฐบาล

รัฐบาลคอื ผูจ้ดัการของรฐัทีม่ปีระชาชนและดนิแดนนัน่เอง รฐัจ�าเป็นต้องมหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีป่กครองบรหิาร

ซึง่เรยีกว่า รัฐบาลเป็นผูท้�าหน้าทีคุ่ม้ครองรกัษาความสงบภายใน ป้องกนัการรกุรานจากภายนอก จดัการทางเศรษฐกจิ และ

การบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุของประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นรฐั รวมทัง้การด�าเนนิกจิการของรฐัในทางการเมอืงระหว่างประเทศด้วย

(4) อ�านาจอธิปไตย

คือ เครื่องมือในการจัดการที่อ้างถึงเสมอซึ่งก็คือ กฎหมาย อ�านาจ อิทธิพล การประนีประนอม สังคมที่จะเป็น

รัฐโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีอ�านาจอธิปไตย คือมีอ�านาจเด็ดขาดและเต็มที่ที่จะบัญญัติ บังคับและตัดสินคดีความตามกฎหมาย

ให้ประชาชนของรฐัของตน และสามารถทีจ่ะด�าเนนิกจิการภายในหรอืภายนอกประเทศโดยอสิระ ไม่ถกูควบคุมหรอืบงการ

โดยรัฐอื่น ถ้าหากว่ารัฐใดขาดอธิปไตยแล้วถือว่ารัฐนั้นไม่มีเอกราชโดยแท้จริง

ในบรรดาองค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบของความเป็นรัฐนี้ อ�านาจอธิปไตยถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ที่สุดของความเป็นรัฐ และความเป็นรัฐจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อรัฐนั้นตกไปอยู่ใต้การปกครองของรัฐอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะแพ้

สงครามหรือรวมตัวกับรัฐอื่นก็ตาม ด้วยเหตุนี้นักรัฐศาสตร์จึงไม่ถือว่ารัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา รัฐโอริสสาของอินเดีย 

หรือรัฐบาวาเรียของเยอรมนีมีสภาพเป็นรัฐ ท้ังน้ีเพราะรัฐดังกล่าวไม่มีอ�านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง และอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของรัฐบาลกลางของประเทศนั้นๆ จึงมีผู้เรียกรัฐที่เป็นองค์ประกอบของรัฐใหญ่หรือสหพันธรัฐว่า มลรัฐ

ขณะเดียวกัน รัฐ กับ ประเทศ ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไป เราลองมาวิเคราะห์กันจากในตารางดังต่อไปนี้
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บทที่ 1 บทน�ำ ควำมหมำย และหลักกำรเมืองกำรปกครอง

ประเทศ รัฐ

“ประเทศ” หมายถึง ดินแดน

ที่ยังไม่เป็นเอกราชก็ได้ ตัวอย่าง

เช่น ประเทศเวียดนาม ลาว และ

กัมพูชา ก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 

ประเทศเหล่านี้ยังไม่มีฐานะเป็น

รัฐ เนื่องจากอยู่ภายใต้การปกครอง

ของฝรั่งเศส และยังไม่มีอ�านาจ

อธิปไตยหรืออ�านาจปกครองเป็น

ของตนเอง

ส�าหรับ “รัฐ” นั้นมีมานานหลายพันปีแล้ว แต่วิชารัฐศาสตร์ได้ขีดวงจ�ากัดในการ

ศึกษาเร่ืองรัฐเอาไว้เฉพาะรัฐสมัยใหม่ (Modern State) เท่านั้น ซึ่งเรื่องรัฐสมัยใหม่นี้

ไม่ใช่รัฐหรือแว่นแคว้นในสมัยโบราณ ซึ่งไม่ได้ถือเอาความมีดินแดนที่แน่นอนเป็นเรื่อง

ส�าคัญมากนัก แต่จะให้ความส�าคัญกับก�าลังคนและเมืองที่มีก�าแพงล้อมรอบมากกว่า 

ดินแดนที่เป็นทุ่งนาป่าเขา เช่น ในสมัยอยุธยาเม่ือคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 เม่ือปี พ.ศ. 2310 

กองทัพพม่าได้เข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ โดยฝ่ายกรุงศรีอยุธยาก็ใช้แผนเดิมคือ กวาดต้อน

คนเข้ามาอยู่เสียในก�าแพงเมือง พื้นที่นอกพระนครก็มิได้ป้องกันไว้เท่าใดนัก การต่อต้าน 

ข้าศึกก็ท�าเพียงเพื่อรอให้ถึงฤดูน�้าหลาก โดยหวังว่าพม่าจะล่าถอยกลับไปเนื่องจากบริเวณ

รอบๆ ก�าแพงเมืองนั้นจะถูกน�้าท่วมหมดเป็นเวลาถึง 3 เดือน แต่ในคราวเม่ือน�้าหลาก

มาจริงๆ พม่าก็เพียงถอนทัพหนีน�้าขึ้นไปอยู่ที่ดอนและปลูกข้าวเป็นเสบียงรอให้น�้าลด 

แล้วจึงเข้าตีกรุงศรีอยุธยาจนแตก แล้วกวาดต้อนผู้คนกลับไปพม่าจนแทบจะเรียกได้ว่า

หมดเมือง เป็นต้น

ดังนั้น หลักส�าคัญของรัฐสมัยใหม่ก็คือ การมีดินแดนที่แน่นอนที่จัดเป็นองค์ประกอบใหม่นอกเหนือจากองค์

ประกอบเดิมคือ ประชาชน รัฐบาล และอ�านาจอธิปไตย ส�าหรับประเทศไทยย่อมถือเอาว่าเป็นรัฐสมัยใหม่มาต้ังแต่รัช

สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

การมีรัฐสมัยใหม่ (Modern State) เกิดขึ้นก็มีการวิวัฒนาการของรัฐชาติ (Nation State) ขึ้นมาคู่ขนานกันไป 

โดยถือว่ารัฐชาติเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) คือ ถือเอาว่าพร้อมกับการเกิดการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส

รฐัชาต ิ(Nation State) คอื รฐัทีม่คีวามเป็นชาตทิีส่อดคล้องกนั ประชาชนในรฐันัน้มคีวามรูส้กึเป็นชาตเิดยีวกนั 

หรือเป็นพวกพ้องเดียวกันอันจะก่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพขึ้นในรัฐนั้น

การทีจ่ะปลกูฝังความเป็นชาตนิัน้สิง่ทีจ่ะต้องสร้างขึน้มา นอกเหนอืจากประชาชน ดนิแดนแน่นอน รฐับาล และ

อ�านาจอธิปไตย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นรัฐสมัยใหม่ (Modern State) แล้วนั้น ยังต้องมีหลักการส�าคัญอีก 2 ประการคือ

(1) การสร้างสัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น ชาวอังกฤษจะถือเอา Saint George เป็นนักบุญที่คุ้มครองชาวอังกฤษทั้ง

มวล หรอืมกีารใช้ธงชาต ิตราประจ�าแผ่นดนิ สตัว์ชนดิต่างๆ ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของชาต ิ(เช่น นกอนิทรขีองสหรฐัอเมรกิา ไก้โต้ง 

ของฝรั่งเศส สิงโตของอังกฤษ ช้างของลาว หมีของรัสเซีย การูดา (ครุฑ) ของอินโดนีเซีย เป็นต้น) ส�าหรับประเทศไทยก็มี

พระสยามเทวาธิราชเป็นเทพยาผู้คุ้มครองคนไทยท้ังปวง ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นในการสร้างรัฐชาติของไทยที่เริ่มต้นในสมัย

รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นต้น และ 

(2) การสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน เช่น การมีประวัติศาสตร์ร่วมกันของประเทศไทยที่มีการเริ่มต้นมาจาก

อาณาจักรสุโขทัย โดยมีผู้พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทไทยอันสืบเน่ืองเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน ซ่ึง

สิ่งเหล่านี้จึงจะสร้างรัฐชาติขึ้นมาได้
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2.1.3 รูปแบบของรัฐ โดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ 2 รูปแบบ6 

6นอกจากการแบ่งรูปแบบรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวและรัฐรวมแล้ว ผู้สนใจยังสามารถศึกษาการแบ่งรูปแบบของรัฐเพิ่มเติมได้

อีก กล่าวคือ การแบ่งรูปแบบของรัฐโดยพิจารณาจากความเป็นประมุขของรัฐ หรือการแบ่งรูปแบบของรัฐโดยพิจารณา

จากโครงสร้างของอ�านาจรัฐ รวมท้ังประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการแบ่งรูปแบบของรัฐ และนักคิดคนส�าคัญเกี่ยวกับ

การแบ่งรูปแบบของรัฐและการปกครอง ใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง, ค�าสอนว่าด้วย

รัฐและหลักกฎหมายมหาชน, โครงการต�าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555, น. 87-91

 2.1.4 ประเภทของรัฐ

รัฐเอกราชที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติปัจจุบันมีทั้งสิ้น 191 รัฐ รัฐทั้งหมดนี้มีความแตกต่างกันทั้ง

เนือ้ที ่จ�านวนประชากร ลกัษณะการปกครอง และลกัษณะเศรษฐกจิ อาจจ�าแนกประเภทของรฐัได้ตามลกัษณะการปกครอง 

ลักษณะเศรษฐกิจ และลักษณะของฐานอ�านาจได้ ดังนี้

รูปแบบของรัฐ

รัฐรวม รัฐประเภทนี้ ได้แก่ การที่รัฐอย่างน้อย 2 รัฐมา
รวมกันเป็นรัฐเดียว โดยแบ่งการใช้อำ นาจอธิปไตยออกเป็น
สัดส่วน มีรัฐบาล 2 ระดับ ได้แก่ รัฐบาลกลาง กับรัฐบาล
ท้องถิ่น รัฐบาลทั้ง 2 ระดับต่างมีอำ นาจหน้าที่ของตนโดย
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยทั่วๆ ไป รัฐบาลกลางของรัฐ
รวมจะใช้อำ นาจอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐ
ทั้งหมด หรือผลประโยชน์อันเป็นส่วนรวมของรัฐ เช่น การ
ติดต่อกับต่างประเทศ การรักษาความมั่นคงของชาติ การเงิน
และการคลัง เป็นต้น ส่วนรัฐบาลท้องถิ่นมีอำ นาจในการ
ดำ เนินกิจการอันเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยเฉพาะ เช่น การ
จัดการศึกษา การรักษาความสงบภายใน การรักษาสุขภาพ
ของประชาชน เป็นต้น รัฐรวมประกอบด้วยหลายๆ รัฐเข้ามา
รวมกันเป็นรัฐประชาชาติใหญ่ เรียกว่า สหพันธรัฐ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยมลรัฐต่างๆ ถึง 50 มลรัฐ 
สาธารณรัฐเยอรมนี มีรัฐต่างๆ รวมกันถึง 16 รัฐ เป็นต้น 
รัฐธรรมนูญของรัฐรวมหรือสหพันธรัฐแบ่งแยกอำ นาจของ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นออกจากกันอย่างเด่นชัดว่า 
รัฐบาลใดมีขอบเขตของอำ นาจหน้าที่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขึ้นได้ ปกติรัฐที่มีการปกครองแบบ
รัฐรวม มักจะเป็นรัฐหรือประเทศใหญ่ มีอาณาเขตกว้างขวาง 
มีภูมิประเทศและสภาพท้องถิ่นไม่เหมือนกัน เช่น สหพันธรัฐ
รัสเซีย ออสเตรเลีย บราซิล สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
อินเดีย เป็นต้น 

รัฐเดี่ยว เป็นรัฐที่มีรัฐบาลเพียงรัฐบาจอธิปไตยปกครอง
อาณาเขตหรือดินแดนทั้งหมด ประชาชนที่อยูใ่นรัฐถือว่าอยู่
ภายใต้รัฐบาลเดียวกัน รัฐอาจจะจัดระบบการปกครองให้มี
หน่วยปกครองระดับรอง กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของรัฐ 
เพื่อให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่คนในรัฐ รัฐเดี่ยวนี้แม้
จะมีการจัดตั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการปกครองหรือดำ เนินการพัฒนาด้านต่างๆ
ในท้องถิ่น แต่ก็เป็นรูปแบบของการปกครองตนเอง หน่วย
การปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ตรา
ขึ้นมาจากส่วนกลางคือ การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
รัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุม การปกครองตนเองจะมีอำ นาจ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรัฐบาลแห่งชาติว่ามีความต้องการ
กระจายอำ นาจเพียงใด กล่าวคืออำ นาจอธิปไตยมีศูนย์รวม
อยู่ที่รัฐบาลในส่วนกลาง จึงทำ ให้การดำ เนินงานของรัฐไม่ว่า
จะเป็นการวางนโยบาย หรือการบริหารต้องขึ้นอยู่กับการ
กำ หนดและควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง เป็นหลัก 
การปกครองแบบนี้มักเกิดขึ้นในประเทศที่มีอาณาเขตไม่ 
กว้างขวางมาก ท้องถิ่นมีลักษณะไม่ต่างกันมากและประชาชน
ในรัฐมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันในทางประวัติศาสตร์ เช่น 
ไทย ฝรั่งเศส ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ เป็นต้น 
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บทที่ 1 บทน�ำ ควำมหมำย และหลักกำรเมืองกำรปกครอง

(1) การจ�าแนกประเภทของรฐัตามลกัษณะการปกครอง ลกัษณะการปกครองหมายถงึ รปูแบบการเมอืงการ

ปกครองของรฐั โดยพจิารณาจากการทีป่ระชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วมทางด้านการเมอืงการปกครอง ซึง่จ�าแนกได้ 2 ลกัษณะคอื

(1.1) รฐัประชาธปิไตย เป็นระบอบการปกครองทีใ่ห้โอกาสประชาชนได้มส่ีวนร่วม ในการปกครองตนเอง 

เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อินเดีย ไทย เป็นต้น

(1.2) รฐัเผดจ็การ เป็นระบอบการปกครองทีป่ระชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วมในการปกครองน้อยมากหรอืไม่มเีลย  

อ�านาจในการปกครองมาจากคนหรือคณะบุคคล เช่น พม่า เกาหลีเหนือ เป็นต้น

(2) การจ�าแนกประเภทของรฐัตามลกัษณะเศรษฐกจิ ลักษณะเศรษฐกจิ หมายถงึ รปูแบบการจดัระบบเศรษฐกจิ

ของรัฐ ซึ่งจ�าแนกได้ 2 ลักษณะคือ

(2.1) รัฐทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้โอกาสประชาชนในการด�าเนินการผลิต การจ�าหน่าย และให้

กลไกตลาดเป็นผูก้�าหนดราคาสนิค้า รฐัไม่เข้าไปแทรกแซงหรอืแข่งขนั ยกเว้นกจิการบางอย่างทีเ่ป็นสาธารณะเพือ่ประชาชน

ส่วนใหญ่ รฐัอาจเข้าไปด�าเนนิการเพือ่ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึน้ เช่น การคมนาคมขนส่งและการสือ่สาร การบรกิาร

น�้าสะอาด ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ เป็นต้น ประเทศที่มีลักษณะเศรษฐกิจแบบนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  

สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เป็นต้น

(2.2) รฐัสงัคมนยิม เป็นระบบเศรษฐกิจทีร่ฐัเป็นผู้ประกอบการทัง้หมดคือ การด�าเนนิการผลิต การจ�าหน่าย 

การก�าหนดราคา ประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะเป็นลูกจ้างของรัฐและเป็นผู้บริโภคเท่านั้น ประเทศที่มีลักษณะเศรษฐกิจ 

แบบนี้ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีเหนือ คิวบา ลิเบีย เป็นต้น

(3) การจ�าแนกประเภทของรัฐตามลักษณะของฐานอ�านาจ ลักษณะของฐานอ�านาจ หมายถึง ปัจจัยที่ส่ง

เสริมความมีอ�านาจของรัฐที่ส�าคัญ เช่น ขนาดของเนื้อที่ จ�านวนประชากร ทรัพยากร ก�าลังทหาร และศักยภาพของอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ หากรัฐมีปัจจัยดังกล่าวอยู่มากก็ส่งเสริมให้มีอ�านาจมาก อาจแบ่งอ�านาจของรัฐได้ 3 ลักษณะดังนี้

(3.1) รฐัมอี�านาจน้อยเป็นรฐัทีมี่เนือ้ทีข่นาดเล็ก ประชากรน้อย มทีรพัยากรจ�ากดั เช่น สิงคโปร์ กมัพชูา เป็นต้น

(3.2) รัฐมีอ�านาจปานกลาง เป็นรัฐขนาดกลาง ทั้งด้านเน้ือที่และประชากร โดยมีทรัพยากรสนองความ

ต้องการของประชากรได้อย่างเพียงพอ เช่น ไทย สเปน เดนมาร์ก ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

(3.3) รฐัมอี�านาจมาก เป็นรฐัตามเกณฑ์ทีม่เีนือ้ทีม่าก มปีระชากรมาก มทีรพัยากรหลากหลาย มศัีกยภาพ

ทางเศรษฐกิจสูง มีความเข้มแข็งทางยุทธศาสตร์การทหาร เช่น สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เป็นต้น

การจ�าแนกประเภทของรฐัตามลกัษณะดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ทัง้ทางด้านการปกครอง เศรษฐกจิและฐาน 

 อ�านาจ การศกึษาเรือ่งของรฐัจงึให้ความส�าคญัเกีย่วกบัหน้าทีข่องรฐัตามลักษณะการจดัระเบยีบการปกครอง

ของรัฐมากกว่าประเภทของรัฐ

NOTE

 2.1.5 วัตถุประสงค์ของรัฐ

รัฐจะต้องด�าเนินการให้ประชาชนของรัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการสร้างความเป็นระเบียบ การสร้างคุณธรรม 

การจัดให้มีสวัสดิการสาธารณะและการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
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เตรียมสอบเป็น “สิงห์“ คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

(1) สร้างความเป็นระเบยีบ ความเป็นระเบยีบเป็นรากฐานของความสงบเรยีบร้อยของสังคมโดยทัว่ไป และเป็น

ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะก่อให้เกดิผลดแีก่ประชาชน เมือ่สงัคมมคีวามเป็นระเบยีบท�าให้สมาชกิมโีอกาสใช้อ�านาจทีถ่กูต้อง ชอบธรรม

หรอืใช้สทิธขิองตนได้ ความเป็นระเบยีบท�าให้เกดิเสรภีาพคอืความอสิระทีป่ระชาชนจะท�าสิง่ใดๆ ได้โดยไม่ละเมดิสทิธขิอง

ผู้อื่น เพราะเสรีภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีหลักมีเกณฑ์และทุกคนมีความรับผิดชอบที่

จะควบคมุการกระท�าของตน มใิห้กระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ืน่ นอกจากนีค้วามเป็นระเบยีบยงัท�าให้เกดิ

ความเสมอภาค คอืความเท่าเทยีมกันของประชาชน เพราะความมรีะเบยีบยงัท�าให้เกดิความเสมอภาคกนัในระหว่างคนในชาติ

(2) สร้างคณุธรรม ซึง่คณุธรรมคอื สิง่ทีท่�าให้คนแตกต่างจากสตัว์ประเภทอืน่ เพราะคณุธรรมท�าให้คนมคีวามรกั 

ความเมตตาต่อเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั รฐัจงึต้องเสรมิสร้างและส่งเสรมิให้ประชาชนมคีณุธรรม ศลีธรรม หรอืจรยิธรรมในหลกั

ศาสนา ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างเสริมเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับบุคคลเพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย มีความเป็น

ระเบียบ ปลอดภัย และท�าให้เกิดสันติสุข

(3) จัดท�าบริการสาธารณะ กิจการอันเป็นสวัสดิการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ในการ

ใช้บริการร่วมกัน เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น�า้สะอาด เป็นต้น รัฐจะต้องรับผิดชอบด�าเนินการ

(4) สร้างความเจรญิก้าวหน้าและความมัน่คง รฐัเหมอืนสิง่มชีวีติทีม่คีณุค่า ต้องการการพฒันาให้เจรญิก้าวหน้า 

มีความมั่นคงและปลอดภัย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 2.1.6 หน้าที่ของรัฐ

ประชาชนจะอยู่รอดปลอดภัยและมีชีวิตท่ีสุขสมบูรณ์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น รัฐจะต้องท�าหน้าที่ด้านต่างๆ ดังนี้

(1) การบรหิารคอื การปกครองดแูลและการป้องกนัประเทศ 

รัฐต้องจัดให้มีสิ่งต่อไปนี้

(1.1) จัดหน่วยปกครอง เพื่อการบริหารการปกครอง รัฐ

จะต้องด�าเนินการตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองและป้องกันการ

ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ทั้งในส่วนเอกชนและมหาชน

(1.2) รักษาความสงบภายใน รัฐต้องด�าเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นในรัฐ โดยการ

ป้องกัน ระงับและปราบปรามอาชญากรรม

(1.3) หารายได้ รฐัต้องด�าเนนิการเพือ่หารายได้มาใช้จ่ายในการพฒันาและรกัษาความมัน่คงของประเทศ 

ด้วยการเก็บภาษีอากรที่เป็นธรรม มีความเสมอภาคและไม่รั่วไหล

(1.4) รักษาเอกราช รัฐต้องด�าเนินการโดยจัดให้มีก�าลังป้องกันตนเอง เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตย ทั้ง

ต้องเป็นมิตรและมีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

(2) การบริการและสวัสดิการ รัฐต้องอ�านวยและบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ให้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ อนามัย 

การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั การศกึษา การฝึกฝน และประกอบอาชพี เพือ่ให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ มศีกัดิแ์ละสทิธิ์

แห่งการเป็นพลเมืองของประเทศ

ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

การบริหาร

การบริการและสวัสดิการ
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บทที่ 1 บทน�ำ ควำมหมำย และหลักกำรเมืองกำรปกครอง

(3) ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ รฐัต้องสนบัสนนุ ส่งเสรมิให้เอกชนมคีวามสามารถและมคีวามเข้มแขง็ในการ

ประกอบอาชพี ป้องกนัการเอารดัเอาเปรยีบทางด้านเศรษฐกจิจากผูท้ีเ่ข้มแขง็หรอืร�า่รวยกว่า และป้องกนัการค้าขายผกูขาด

2.2 ประเภทของการใช้อ�านาจรัฐ

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่อมีการรวมตัวกันจนเกิดเป็นรัฐขึ้นมาได้น้ัน ส่ิงส�าคัญประการหน่ึงคือ ท�าอย่างไรจึงจะ

ท�าให้รัฐที่เกิดขึ้นมาน้ันสามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไป และตอบสนองความต้องการหรือประโยชน์ของประชาชนผู้อยู่ในรัฐ

ได้อย่างเพียงพอและอย่างเท่าเทียมกันได้ ซึ่งในทางรัฐศาสตร์สามารถแบ่งประเภทรูปแบบการใช้อ�านาจรัฐ7ออกได้เป็น 2 

ประเภทดังต่อไปนี้

 ● หลักการรวมอ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization of Powers)

 ● หลักการกระจายอ�านาจ (Decentralization of Powers)

ซึ่งจะขออธิบายเป็นล�าดับดังนี้

2.2.1 หลักการรวมอ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization of Powers)

คือ หลักการที่ก�าหนดให้องค์กรส่วนกลางรับผิดชอบจัดท�ากิจกรรมตอบสนองความต้องการส่วนรวมของ

ประชาชนที่เรียกว่า “การบริการสาธารณะ” โดยองค์การปกครองส่วนกลางรับผิดชอบทุกเรื่องตลอดทั่วประเทศ ตาม

หลกัการนีป้ระมขุของรฐัในฐานะทีเ่ป็นประมขุของฝ่ายบรหิาร คณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรอีืน่ ซึง่รวมเรยีกว่า

องค์กรของรฐัฝ่ายบรหิาร จะเป็นศนูย์กลางการตดัสนิใจในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัจดัท�าบรกิารสาธารณะทัง้หมด บรรดาเจ้าหน้าทีท่ัง้

หลายทัง้ทีป่ระจ�าอยูท่ีเ่หมอืงหลวงและตามภมูภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศ ซึง่ตกอยูภ่ายใต้อ�านาจบงัคบับญัชาของนายกรฐัมนตรี

หรือรัฐมนตรีอื่นและอยู่ในต�าแหน่งสูงต�่าลดหลั่นกันลงไปตามล�าดับชั้น มีหน้าที่รวบรวมปัญหา ต่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอื่น เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและน�าค�าวินิจฉัยสั่งการของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีอื่นไปปฏิบัติเท่านั้น ทั้งนี้หลักการรวมอ�านาจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ

(1) การรวมศูนย์อ�านาจการปกครอง (Concentration)

โดยการปกครองลักษณะนี้ อ�านาจในการตัดสินใจทั้งหลายจะอยู่ที่ส่วนกลางทั้งสิ้นอัน ได้แก่ กระทรวง ทบวง 

กรมของรัฐ และมีเจ้าหน้าท่ีของส่วนกลางซ่ึงข้ึนต่อกันตามล�าดับขั้นการบังคับบัญชาเป็นผู้ด�าเนินการปกครองตลอดทั้ง

อาณาจักร โดยเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางที่ออกไปประจ�าตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจะไม่มีอ�านาจในการตัดสิน

ใจใดๆ การวินิจฉัยหรือการตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องอยู่ที่ราชการส่วนกลาง 

ลักษณะส�าคัญของหลักการรวมศูนย์อ�านาจปกครอง คือ

ก. มีการรวมก�าลังในการบังคับต่่างๆ คือ ก�าลังทหารและก�าลังต�ารวจให้้ขึ้นต่่อส่่วนกลางทั้งสิ้น 

ข. มีการรวมอ�านาจวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่่วนกลาง

ค. มีล�าดับขั้นการบังคับบัญชาเจ้้าหน้้าที่คือ เจ้้าหน้้าที่ผู้้อยู่่ใต้้บังคับบัญชา  ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้้บังคับ

บญัชา โดยมวีนิยัเป็็นเครือ่งบงัคบั โดยผู้บ้งัคบับญัชามอี�านาจออกค�าส่ัง อ�านาจควบคุมกจิการ มอี�านาจลงโทษทางวนิยัและ

มีอ�านาจให้้บ�าเหน็จแก่่ผู้้ใต้้บังคับบัญชา

7หลกักฎหมายปกครองวนัละเรือ่ง (https://www.facebook.com/DroitAdministrative/posts/601824703166777)
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เตรียมสอบเป็น “สิงห์“ คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียจากหลักการรวมศูนย์อ�านาจปกครอง ดังนี้

ข้อดีของหลักการรวมศูนย์อ�านาจปกครอง8 ข้อเสียของหลักการรวมศูนย์อ�านาจปกครอง 

ก. ท�าให้้อ�านาจรัฐบาลมั่นคงและแผ่่ขยายไปทั่วอาณาเขต

ของประเทศ

ข. เป็นวิธีการอ�านวยประโยชน์แก่่ราษฎรอย่างเสมอภาค

ทั่วทั้งประเทศ

ค. ประหยัดงบประมาณ

ง. ท�าให้้เกิดความเป็นเอกภาพ (Unity) ในการปกครอง 

เพราะมีการบังคับบัญชาเป็นล�าดับช้ันจากส่วนกลาง 

ก. เม่ือผู ้ใช้อ�านาจรัฐขยายอ�านาจหน้้าที่จัดท�าบริการ

สาธารณะมากประเภทขึ้น ย่อมไม่สามารถด�าเนินกิจการ

ให้้ได้้ผลดีและทั่วถึงทุกท้้องถิ่นพร้อมกัน 

ข. ความช้าเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของการใช้อ�านาจ 

รัฐท�าให้เสียเวลา เช่น การวินิจฉัยสั่งการต่างๆ เป็นต้น 

(2) การกระจายการรวมศูนย์์อ�านาจปกครอง (Deconcentration)

การกระจายการรวมศูนย์์อ�านาจการปกครองคือ การที่ส่วนกลางมอบอ�านาจวินิจฉัยส่ังการบางส่วนให้้แก่่เจ้้า

หน้าที่ผู้้แทนของราชการส่่วนกลาง ซึ่งไปประจ�าปฏิบัติราชการภาคต่่างๆ แต่่เจ้าหน้าที่ตามเขตปกครองต่างๆ ของประเทศ 

(ตามภมูภิาคต่างๆ) นัน้ยงัคงเป็นผู้ท้ีส่่่วนกลางแต่่งตัง้ทัง้สิน้ และยงัอยู่ใ่นบงัคับบญัชาของราชการส่่วนกลาง ดงันัน้ การกระจาย 

การรวมศูนย์์อ�านาจการปกครองน้ีจึงถือว่่ายังอยู่่ในหลักการรวมอ�านาจการปกครอง แต่เป็นการอ�านวยประโยชน์์ในการ

แบ่งอ�านาจไว้ให้แก่่ราชการส่วนภูมิภาค ท�าให้้กิจการด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคมีอ�านาจ

วนิจิฉยัสัง่การและจดัท�ากจิการอนัเป็นเรือ่งธรรมดาสามญัได้โดยไม่ต้้องเสนอขอค�าสัง่จากส่วนกลางทกุเรือ่งไป นอกจากนีก้าร

ใช้หลักการกระจายการรวมศูนย์์อ�านาจการปกครอง ยังถือเป็นก้าวแรกที่จะน�าไปสู่่หลักการกระจายอ�านาจปกครองต่อไป  

หากประเทศนั้นมีราษฎรที่มีความสามารถที่จะปกครองตนเองได้

ลักษณะส�าคัญของหลักการกระจายการรวมศูนย์อ�านาจ คือ

ก. มีการแบ่งอ�านาจในการตัดสินวินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอย่างที่ได้รับมอบอหมาย จะมีการสั่งการและ 

สิ้นสุดที่ราชการส่วนภูมิภาคเท่านั้น

ข. ราชการส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้อ�านาจควบคุมบังบัญชาราชการส่วนกลางมิได้มีความเป็นอิสระ

ข้อดีของหลักการกระจายอ�านาจศูนย์กลาง

ก. มผีลให้ภารกจิพจิารณาวนิจิฉยัและสัง่การน้อยลง คงเหลอืแต่เฉพาะอ�านาจพจิารณาวนิจิฉยัและสัง่การใน

เรื่องที่ส�าคัญๆ เท่านั้น

ข. ท�าให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ชักช้า

ดังนั้น รูปแบบเช่่นน้ีจึงเป็นไปไม่่ได้้กับรัฐสมัยใหม่่ที่มีกิจกรรมต้้องท�ามากมายและหลากหลาย ซึ่งล�าพัง 

 แต่่เพียงส่่วนกลางไม่่สามารถตัดสินใจในทุกเรื่องได้้ จึงน�าไปสู่่วิธีการกระจายอ�านาจการรวมศูนย์์อ�านาจการ

ปกครอง

NOTE

8ประยรู กาญจนดลุ, ค�าบรรยายกฎหมายปกครอง (กรงุเทพ: ส�านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2538), หนา้ 177-185.
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