
เอกสารวชิาการส่วนบุคคล 
(Individual Study) 

 
 

เร่ือง แนวทางการพฒันาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย 

Title: Guideline for Developing Democratic System in Thailand  
 

จดัท าโดย นายธีระพงศ์ จริะภาค 
รหัส ๑๖๐๑๕๖ 

 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 
หลกัสูตรนิตธิรรมเร่ืองประชาธิปไตย 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 



เร่ือง แนวทางการพฒันาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย 

Title: Guideline for Developing Democratic System in Thailand 
 
 
  

จดัท าโดย นายธีระพงศ์ จริะภาค 
รหัส ๑๖๐๑๕๖ 

 
 
 

หลกัสูตรนิตธิรรมเร่ืองประชาธิปไตย รุ่นที ่๑ ปี ๒๕๕๖ 
วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
รายงานนีเ้ป็นความเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



ง 
 

 

บทคดัย่อ 
 
 เม่ือวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ภายใตก้ารน าของคณะราษฎร ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการเมืองการ
ปกครองของไทย จากนั้นระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยไดมี้การพฒันามาโดยตลอด รวมถึงมี
การปฏิวติัรัฐประหารเกิดข้ึนอีกหลายคร้ัง และมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญมามากถึง ๑๘ ฉบบัแลว้ แต่
ก็ยงัมีประเด็นความขดัแยง้ของคนในสังคมเก่ียวกบัประเด็นของรูปแบบการปกครองประเทศและความ
เหมาะสมของผูบ้ริหารประเทศเกิดข้ึนตลอดมาจนถึงปัจจุบนัสภาพปัญหาดังกล่าวได้พฒันาไปใน
ลกัษณะท่ีมีความซบัซอ้นยิง่ข้ึนและยากแก่การตรวจสอบโดยอาศยักระบวนการทางกฎหมายเพราะกรณี
ดงักล่าวเกิดจากกระบวนการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย เม่ือการแกไ้ขรัฐธรรมนูญไม่ใช่แนวทางส าคญัในการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ดงักล่าว ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่มาตรการอ่ืนจึงควรถูกน าข้ึนมาประกอบการพิจารณาใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การยอมรับกฏเกณฑ์แนวทางการปกครองประเทศท่ีบัญญติัไวต้าม
รัฐธรรมนูญ การแสดงความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การส่งเสริมใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลกลุ่มอ่ืนในสังคม หากมีความขดัแยง้เกิดข้ึนควรมีการน าการระงบัขอ้พิพาทโดยการเจรจาและการ
ไกล่เกล่ียมาใช้    การสร้างจิตส านึกในการเคารพกฎหมายซ่ึงเป็นกติกาของสังคม โดยไม่มีการ
ด าเนินการใดเพื่อหลีกเล่ียงมิใหต้อ้งรับโทษ สร้างมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการคอรัปชัน่เชิง
นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัมิให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเขา้แสวงประโยชน์จากอ านาจ
หนา้ท่ีโดยอาศยัช่องวา่งแห่งกฎหมายหรือด าเนินการให้มีการออกกฎหมายเพื่อรับรองให้การกระท าใด
เป็นการกระท าท่ีชอบเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตน รวมถึงควรมีการเผยแพร่ความรู้และความเขา้ใจต่อ
กระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง รวมถึงสร้างหลกัสูตรทางการศึกษาให้แก่เยาวชนเพื่อป้องกนั
ปัญหาความขดัแยง้อนัอาจท่ีจะเกิดมีข้ึนในอนาคต.   
 
ค าส าคญั: ประชาธิปไตย, รัฐธรรมนูญ, รัฐประหาร 
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Abstract 

 

    

  The ruling system revolution of the Kingdom of Thailand happened on the 24
th

 of 

June, 1932 when a group of Thais called “Kanarat” had enough military support to 

change the absolute monarchy system to a democratic constitutional monarchy system 

with the King remaining as head of state. This is a critical change in the governing 

system of Thailand and the new democratic system has been developing to the present 

day. Revolutions and coup d’états have been repeated many times after the first 

revolution in 1932. Many new constitutions were written. The present constitution is 

number 18. The Thai general population still has conflict with the provision of the current 

Constitution both in an appropriation of a governing system and the people holding 

political positions. The conflict is becoming more severe and more complicated as it did 

after each coup d’état. It is very difficult to examine the origin of the conflict. Moreover, 

people holding senior political position amended laws to protect their political power and 

support their business interests. Therefore, politicians and the population have learnt a 

new constitution is not an effective vehicle to solve complicated social and political 

problems in Thailand. Other measures are going to play an important role to solve 

problems. For examples, the population should accept the governing rule under the law 

while the transparency of government must be shown and examined. Respecting and 

accepting the political views of other people is necessary. In this way, the Alternative 

Dispute Resolution can be utilized for problem solving. People need to be aware of and 

follow the provisions of law with no avoidance. An effective formulaic measuring device 

for political corruption should be set up and developed.  Knowledge and understanding of 

the democratic system should be taught to all Thais and be included in the Thai education 

system. All of these steps will help protect democracy and reduce political conflict in the 

future.                    

 

KEY WORD: DEMOCRECY, CONSTITUTION, COUP D’ETAT  
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แนวทางการพฒันาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 
 

ธีระพงศ์ จิระภาค  
 
บทน า 
              พระราชด ารัสในวนัท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัหรือลน้เกลา้ฯ รัชกาลท่ี ๗ ของปวง
ชนชาวไทยทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบบัแรกแก่ปวงชนชาวไทย เม่ือ
วนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม ๒๔๗๕ ความวา่ “ขา้พเจา้มีความเตม็ใจท่ีจะสละอ านาจอนัเป็นของขา้พเจา้อยูแ่ต่เดิม
ให้แก่ราษฎรโดยทัว่ไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ านาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผูใ้ด คณะใด 
โดยเฉพาะเพื่อใชอ้  านาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอนัแทจ้ริงของประชาราษฎร"๒ ซ่ึงตรงกบั
หลกัการของประชาธิปไตยท่ีวา่ “อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ประชาชนมอบอ านาจดงักล่าว
ให้แก่รัฐเป็นผูใ้ช้อ  านาจนั้นแทน” ยงัคงฝังลึกในใจของประชาชนชาวไทยตลอดมานบัแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบนั  การพฒันาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงเป็นหนา้ท่ีส าคญัของปวงชนชาวไทย 
แต่หลงัจากนั้นยงัคงมีการรัฐประหารอีกหลายคร้ัง ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าสมควรน ามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อ
ทราบวา่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมหรือไม่ มีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการและแนวคิดของหลกัประชาธิปไตยมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งพิจารณาถึงสภาพความขดัแยง้ของ
สังคมไทยในปัจจุบนัเพื่อน าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป   
  
แนวคิดประชาธิปไตย 
 แนวคิดประชาธิปไตยมีจุดเร่ิมตน้มาจากหลกัสัญญาประชาคม (Social contract) ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยรับอิทธิพลตามแนวคิดของนกัปราชญ์ท่ีส าคญั ๓ ท่าน ไดแ้ก่ โทมสั ฮอบส์ (Thomas Hobbes) 

จอห์น ล็อก (John Locke) และฌอ็ง-ฌกั รูโซ (Jean Jacques Rousseau)
๓ 

                                                   
๑ ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา 
๒ http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/10%20December/Ratam.html, เข้าถึงเม่ือ
วนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๓ วิกิพีเดียสารานุกรม, สัญญาประชาคม, th.wikipedia.org/wiki/, เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๖ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8C%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%8B
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/10%20December/Ratam.html,%20เข้าถึงเมื่อวันที่%20๗
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/10%20December/Ratam.html,%20เข้าถึงเมื่อวันที่%20๗
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 โทมสั ฮอบส์ (Thomas Hobbes) นกัปราชญ์ชาวองักฤษท่ีมีชีวิตอยู่ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 
๑๕๘๘ ถึง ๑๖๗๙  ไดอ้ธิบายถึงความชอบธรรมของการปกครองจากธรรมชาติของมนุษย ์โดยขยาย
ความแนวคิดตามทฤษฎีสวามิภกัด์ิ (Pactum Subjectiones) ของฌอง โบแดง (Jean Bodin) ท่ีว่า 
อ านาจอธิปไตยของรัฐมาจากการเขา้ท าสัญญาตั้งข้ึนของราษฎร โดยฮอบส์อธิบายวา่มนุษยมี์ธรรมชาติ
ท่ีเห็นแก่ตวัและมีการต่อสู้แย่งชิงกนัตลอดเวลา การท่ีมนุษยเ์ขา้ร่วมกนัเป็นสังคมย่อมน ามาซ่ึงความ
สงบสุข มนุษยจึ์งเข้าท าสัญญาประชาคมโดยยอมสละสิทธิทั้งปวงอนัตนมีอยู่ตามธรรมชาติให้แก่
ผูป้กครอง และก าหนดให้ผูป้กครองมีอ านาจเด็ดขาดเพื่อคอยควบคุมดูแลและบงัคบั ตลอดจนลงโทษ
เพื่อรักษาความสงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือในการรักษาความสงบของรัฐคือกฎหมาย๔ 
หลกัการดงักล่าวปรากฏในหนงัสือ Leviathan ซ่ึงจดัท าข้ึนในปี ค.ศ. ๑๖๕๑  
 จอห์น ล็อก (John Locke) นกัปราชญช์าวองักฤษมีชีวิตอยูร่ะหวา่งปี ค.ศ. ๑๖๓๒ ถึง ๑๗๐๔ 
เช่ือวา่มีภาวะตามธรรมชาติท่ีมนุษยต่์างคนต่างอยู ่และต่างมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ไม่มีขอ้จ ากดั และใน
ภาวะเช่นน้ีมนุษยทุ์กคนย่อมสามารถกระท าการใดๆท่ีเห็นว่าจะน าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการ
ของตนได ้การมีชีวิตอยูใ่นสภาวะตามธรรมชาติยอ่มมีอนัตรายและความไม่สะดวกหลายประการ อนั
เกิดจากการล่วงละเมิดขอบเขตแห่งสิทธิของผูอ่ื้น มนุษยจึ์งเขา้ท าสัญญากนั เพื่อป้องกนัความไม่สงบ
เรียบร้อยดงักล่าว โดยมนุษยต์กลงท่ีจะอยูร่่วมกนัเป็นสังคมและจดัตั้งรัฐบาลข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีปกครอง 
รักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในรูปของสัญญาประชาคม๕ หลักดังกล่าวปรากฏใน
หนงัสือ Two Treatises of Government ซ่ึงจดัท าข้ึนในปี ค.ศ. ๑๖๘๙ 
 แนวความคิดของล็อกก่อใหเ้กิดการพฒันาแนวคิดสมยัใหม่ ๒ ประการ๖ ไดแ้ก่ 
  ประการแรก แนวคิดว่ารัฐมีอ านาจโดยมีขอ้จ ากดั เป็นความคิดท่ีตรงกันขา้มกบัค า
สอนเร่ืองอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจปกครองสูงสุดท่ีไม่ถูกจ ากดัดว้ยกฎหมายใดๆตามท่ีเขา้ใจกนัอยูใ่น
สมยัใหม่ การยืนยนัอ านาจสูงสุดไม่มีจ  ากดัเช่นน้ีไม่ว่าด้วยการอา้งเทวสิทธ์ิ (Devine Right) ของ
กษตัริย ์หรืออา้งอ านาจประชาชน อา้งผลประโยชน์ของรัฐของชาติ หรืออา้งชั้นกรรมาชีพ โดยไม่มี
หลกัการใดมาจ ากดัอ านาจนั้น ลว้นแต่มีแนวโนม้ในทางเผด็จการทั้งส้ิน แนวความคิดของล็อกจึงเนน้ถึง

                                                   
๔ ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑, หนา้ ๒๐๐ - ๒๐๓ 
๕ ปรีดี เกษมทรัพย,์ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๑๐ – ๒๑๑ 
๖ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๑๓ – ๒๑๔ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
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อ านาจรัฐอนัมีจ ากดัเพราะมีความมุ่งหมายส าคญัเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งความดีร่วมกนั ของสิทธิในชีวิต เสรีภาพ 
และทรัพยสิ์นของราษฎร รัฐจึงจะใชอ้  านาจล่วงล ้าไปท าลายสิทธิดงักล่าวของราษฎรไม่ได ้  
  ประการท่ีสอง  แนวคิดหลกัการแยกอ านาจอธิปไตยออกจากกนั โดยไม่ยอมให้อ านาจ
นิติบญัญติั (อ านาจในการบญัญติักฎหมาย) อ านาจบริหาร (อ านาจในการบริหารประเทศ) และอ านาจ
ตุลาการ (อ านาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี) อยูใ่นมือของคนกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็น
หลกัส าคญัของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสในเวลาต่อมา  
  ฌ็อง-ฌกั รูโซ (Jean-Jacques Rousseau) นกัปรัชญา นกัเขียน และนกัทฤษฎีการเมืองชาว
ฝร่ังเศส มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๗๑๒ ถึง ๑๗๗๘ วางแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีสัญญาประชาคมท่ี
แตกต่างไปว่า ตามธรรมชาติแล้วมนุษยมี์จิตใจโอบออ้มอารี แต่การอาศยัอยู่โดยล าพงัในธรรมชาติ
ก่อใหเ้กิดความไม่มัน่คงในชีวติและเสรีภาพเพราะไม่มีหลกัประกนัท่ีแน่นอน จึงมีความพยายามในการ
สร้างหลกัประกนัท่ีแน่นอนจากการเขา้ท าสัญญาประชาคมในลกัษณะท่ีต่างคนต่างยอมสละสิทธิและ
เสรีภาพท่ีตนมีอย่างไม่จ  ากดั และยอมรับสภาพท่ีมีสิทธิเสรีภาพโดยมีขอ้จ ากดัตามกฎหมาย รัฐซ่ึงเกิด
จากสัญญาประชาคมยอ่มสามารถแสดงเจตนาในรูปแบบของ “เจตจ านงทัว่ไป (General Will)”๗ หลกั
ดงักล่าวปรากฏในหนงัสือ Du Contrat social ซ่ึงจดัท าข้ึนในปี ค.ศ. ๑๗๖๒ 
   
รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  แนวคิดสัญญาประชาคมน ามาซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีหลายรูปแบบ
แตกต่างกนัไปตามขนบธรรมเนียมและประเพณีของแต่ละประเทศ แต่อยา่งไรก็ดีรูปแบบการปกครอง
ดงักล่าวต่างยึดถือหลกัการส าคญัท่ีวา่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชนเป็นผูใ้ชอ้  านาจ
อธิปไตยในการปกครองประเทศโดยตรงหรือโดยผูแ้ทน ลัทธิประชาธิปไตยแบ่งเป็นหลายระบอบ 
ได้แก่  ระบอบการปกครองแบบรัฐสภา (Assembly Government)  ระบอบการปกครองโดย
ประธานาธิบดี (Presidential Government) และระบอบการปกครองแบบรัฐสภาหรือระบอบรัฐสภา 
(Parliamentary Government) 
 ระบบการปกครองแบบรัฐสภา (Assembly Government) เป็นระบอบท่ีฝ่ายบริหารมิไดแ้ยก
ออกจากรัฐสภาซ่ึงเป็นฝ่ายนิติบญัญติั แต่เป็นเพียงผูแ้ทนหรือเจา้หนา้ท่ีสภานิติบญัญติัเท่านั้น โดยสภามี
อ านาจแต่งตั้งบงัคบับญัชา และถอดถอนฝ่ายบริหาร ระบอบการปกครองโดยสภาน้ีเคยถูกน ามาใชใ้น

                                                   
๗ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๒๑ – ๒๒๕ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8C%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%8B
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ประเทศฝร่ังเศสหลายคร้ังภายหลงัวกิฤตการณ์ทางการเมือง เช่น หลงัการปฏิวติัหรือหลงัสงคราม เม่ือมี
การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญข้ึน สภาร่างรัฐธรรมนูญ มีอ านาจในทางนิติบญัญติัและมีอ านาจหนา้ท่ีบงัคบั
บญัชาฝ่ายบริหารดว้ย โดยแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลข้ึนท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหารภายใตก้ารควบคุมและ
บงัคบับญัชาของรัฐสภา ระบอบน้ีเคยน ามาใช้ในประเทศไทยดงัปรากฏตามธรรมนูญการปกครอง
แผน่ดินสยามชัว่คราว พุทธศกัราช ๒๔๗๕ หรือรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศไทย๘ 
  ระบอบการปกครองโดยประธานา ธิบดีหรือระบอบประธานา ธิบดี  (Presidential 

Government) เป็นระบอบการปกครองท่ีแยกฝ่ายบริหารออกเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายนิติ
บญัญติัไม่มีอ านาจควบคุมฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของรัฐ คณะบุคคลในฝ่ายบริหารตอ้งไม่ได้
รับการแต่งตั้งจากฝ่ายนิติบญัญติั ระบอบดงักล่าวอาจใช้ไดท้ั้งในประเทศท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
พระประมุขและในประเทศท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประเทศไทยเคยน าการปกครองระบอบน้ีมา
ใช้ ดังปรากฏในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๐๒) ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจกัร พุทธศกัราช ๒๕๒๐ และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช ๒๕๓๔๙                                     
  ระบอบการปกครองแบบรัฐสภาหรือระบอบรัฐสภา  (Parliamentary Government) ถือมี
แหล่งก าเนิดในประเทศองักฤษ เป็นระบอบท่ีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั แมจ้ะแยกเป็นอิสระจากกนั 
แต่ก็มิไดเ้ป็นไปโดยเด็ดขาด หากยงัเก่ียวพนักบัการใชอ้  านาจของแต่ละฝ่าย ภายใตห้ลกัการดุลและคาน
อ านาจ (Check and Balance) โดยมีองคก์รท่ีส าคญัในการใช้อ านาจรวม ๓ องคก์ร ไดแ้ก่ สภานิติ
บัญญัติหรือรัฐสภา ประมุขของรัฐ และคณะรัฐมนตรี และมีหลักส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีว่า 
“พระมหากษตัริยท์รงครองราชย ์แต่มิไดท้รงปกครอง (The King reigns but does not govern)” 
ระบอบน้ีถูกน ามาใช้ในประเทศไทยดังปรากฏในรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม (๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๑ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐๑๐ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐   

                                                   
๘ ประยูร กาญจนดุล, ค าบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพค์ร้ังท่ี ๔, กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๘, หนา้ ๑๓-๑๔ 
๙ ประยรู กาญจนดุล, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๔-๑๗ 
๑๐ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๗-๑๙ 
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ววิฒันาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 
  เม่ือวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ กลุ่มคณะบุคคลท่ีเรียกว่า “คณะราษฎร” ภายใตก้ารน าของ   
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม นาวาตรีหลวงสินธ์ุ สงครามชัย พนัตรีหลวงพิบูลสงคราม พนัเอกพระยา   
พหลพลพยหุเสนา ไดป้ฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัแรกของไทย คือ  “พระราชบญัญติั
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่คราว พ.ศ. ๒๔๗๕” ซ่ึงมีหลกัการประชาธิปไตยท่ีส าคญัว่า 
อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนชาวไทย มีสภาผูแ้ทนราษฎร คณะกรรมการ
ราษฎร (คณะรัฐมนตรี) และศาลเป็นตวัแทนของประชาชนในการใชอ้ านาจอธิปไตยดงักล่าว ซ่ึงแสดง
ถึงการแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็น ๓ ส่วน ไดแ้ก่ อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ 
จากนั้นมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัถาวร เม่ือวนัท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
ต่อมาเกิดความขดัแยง้ในกลุ่มคณะราษฎรเก่ียวกบัเร่ืองแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ  จนน าสู่การ
ผลกัดนัใหจ้อมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ แต่ก็ตอ้งลาออก
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะรัฐบาลแพใ้นการลงมติพระราชก าหนดระเบียบบริหารราชการ     
นครเพช็รบูรณ์และพระราชก าหนดจดัสร้างพุทธบุรีมณฑล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ส่งผลให้
นายปรีดี พนมยงคข้ึ์นมามีบทบาททางการเมืองแทน และมีความพยายามในการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๔๘๙ เม่ือถึงสมยัรัฐบาลหม่อมราชวงศเ์สนีย ์ปราโมช จึงมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบบัวนัท่ี 
๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เพื่อให้การปกครองเป็น “ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง” และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช ๒๔๘๙ แทน ซ่ึงมีสาระส าคญัในการแยกขา้ราชการประจ าออกจากการเมือง 
เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดระบอบการปกครองแบบอ านาจนิยม การก าหนดให้สภานิติบญัญติัประกอบดว้ย
สภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และพฤฒสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยออ้ม ต่อมารัฐบาล
ชุดนายควง อภยัวงศ ์ไดมี้การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญข้ึนอีกคร้ังหน่ึง เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร แต่
ก่อนจะร่างเสร็จไดถู้กท ารัฐประหารเสียก่อน  และแต่งตั้งจอมพล ป. พิบูลสงครามข้ึนด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีเป็นคร้ังท่ีสอง ต่อมารัฐธรรนูญฉบบัดงักล่าวไดรั้บการประกาศใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๒ โดยมีสาระส าคญัท่ีจะรักษาหลกัการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งของพระมหากษตัริย ์
และยงัคงแยกขา้ราชการประจ าและขา้ราชการการเมือง แต่อ านาจของจอมพล ป. ส้ินสุดลงดว้ยการท า
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รัฐประหารของจอมพลสฤษด์ ธนะรัชต ์ในวนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๐๐ ท าให้จอมพล ป. ตอ้งล้ีภยัไปอยู่
ต่างประเทศ๑๑   
 ภายหลงัการท ารัฐประหารของจอมพลสฤษด์ิ นายพจน์ สารสิน ได้เขา้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี แลว้จดัให้มีการเลือกตั้งทัว่ไปข้ึน  จอมพลสฤษด์ิ ด าเนินการให้พลโท ถนอม กิตติขจร 
เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดน้ีตอ้งเผชิญกบัการวิพากษ์วิจารณ์และไดมี้การเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจ
รัฐบาล แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ ประกอบกบัปัญหาขอ้พิพาทเร่ืองเขาพระวิหารระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศกมัพูชา ท่ีผลการตดัสินของศาลโลกให้เขาพระวิหารเป็นของประเทศกมัพูชา ท าให้รัฐมนตรี
หลายคนตดัสินใจลาออก ซ่ึงจอมพลสฤษด์ิ เช่ือว่าสาเหตุดงักล่าวมาจากการท่ีคณะราษฎรน าระบอบ
ประชาธิปไตยตะวนัตกมาใชท้  าให้เกิดความวุน่วายทางการเมืองข้ึนบ่อยคร้ัง และเห็นวา่การจดัระเบียบ
การปกครองของไทยตอ้งอาศยัหลกั ๓ ประการ คือ การเมืองการปกครองตอ้งอาศยั หลกัการของไทย
เราเอง จะตอ้งละทิ้งอุดมการณ์ของต่างประเทศ และจะตอ้งฟ้ืนฟูอุดมการณ์แบบไทยให้เป็น อุดมการณ์
หลกัของชาติ และเช่ือวา่ประชาธิปไตยแบบไทยท่ีเหมาะสม คือ รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารมีอ านาจเหนือ
ฝ่ายนิติบญัญติั และมีอ านาจสูงสุด ดงันั้น พรรคการเมืองและการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจึงไม่ใช่
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อระบบการเมืองไทย ต่อมาจอมพลถนอม กิตติขจร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
นายกรัฐมนตรีและบริหารประเทศตามแบบจอมพลสฤษด์ิ โดยใชก้ารปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ
ไทย ท าให้รัฐบาลไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัตอ้งเผชิญกบัความกดดนัจาก
ประชาชน แมห้ลงัจากท่ีมีการเลือกตั้งทัว่ไป เม่ือวนัท่ี ๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๑๒ จอมพลถนอมไดก้ลบัเขา้
มาด ารงแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง แต่ก็ไดรั้บการปฏิเสธจากสภาผูแ้ทนราษฎรและมีการต่อตา้นท่ี
รุนแรงใน พ.ศ. ๒๕๑๓ จนกลายเป็นความขดัแยง้ จอมพลถนอมจึงท ารัฐประหารรัฐบาลของตนเอง ใน 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึงน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีส าคญัเหตุการณ์หน่ึงในประวติัศาสตร์การเมืองไทย คือ เหตุการณ์
วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ท่ีกลุ่มนกัศึกษาไดพ้ากนัรวมตวักนัเพื่อประทว้งและขบัไล่คณะรัฐบาลเผด็จ
การ “ถนอม – ประภาส” กลุ่มผูชุ้มนุมตอ้งเผชิญหนา้กบัต ารวจและเกิดการต่อสู้กนัข้ึน จนน าไปสู่การ
กวาดลา้งผูชุ้มนุมคร้ังใหญ่จากต ารวจและทหารภายใตก้ารบงัคบับญัชาของจอมพลถนอมและจอมพล

                                                   
๑๑ นครินทร์ เมฆไตรรัตน, การเมืองไทยยคุประชาธิปไตย, 
http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖ 
  

http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘
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ประภาส เหตุการณ์คร้ังน้ีท าใหมี้ผูบ้าดเจบ็ลม้ตายเป็นจ านวนมาก ในท่ีสุดพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ทรงระงบัเหตุการณ์โดยท่ี พลเอกกฤษณ์ สีวะรา ผูบ้ญัชาการทหารบกในขณะนั้นมีความเห็นคลอ้ยตาม
ดว้ย พระองคท์รงขอให้จอมพลถนอมลาออกจากต าแหน่ง นายสัญญา ธรรมศกัด์ิ ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแทนและมีการด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๗ 
โดยจดัตั้งสมชัชาแห่งชาติตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงเรียกวา่ “ สภาสนาม
มา้” เน่ืองจากจดัการประชุมสมชัชาท่ีราชตฤณมยัสมาคม  หรือสนามมา้นางเล้ิง ซ่ึงประกอบดว้ย 
ขา้ราชการ นกัธุรกิจ นกัวิชาการ กรรมกร เกษตรกร ตลอดจนนกัศึกษา รัฐธรรมนูญปี ๒๕๑๗ น้ีถือวา่
เป็นรัฐธรรมนูญท่ีเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุดฉบบัหน่ึงของประเทศไทย๑๒   

ต่อมามีเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นเหตุการณ์ประทว้ง และน าไปสู่การท ารัฐประหาร โดย
คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินภายใตก้ารน าของพลเรือเอกสงดั ชะลออยู ่และคณะนายทหาร ทหาร
สามารถเขา้ยดึอ านาจได ้มีการใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ีให้อ านาจนายกรัฐมนตรีอยา่งเด็ดขาดคลา้ยกบั
รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. ๒๕๐๒ ของจอมพลสฤษด์ิ และแต่งตั้งให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ข้ึนด ารง
ต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินก็ไดก้ลายสภาพตนเองไปเป็นสภาท่ี
ปรึกษานายกรัฐมนตรี คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยงัจดัตั้งสภาปฏิรูปการปกครองแผน่ดินมาท า
หนา้ท่ีนิติบญัญติั โดยมีสมาชิกท่ีประกอบดว้ยขา้ราชการทหาร และขา้ราชการพลเรือน๑๓ 

จากนั้นมีการท ารัฐประหารรัฐบาลนายธานินทร์แลว้ พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ เขา้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ไดจ้ดัใหมี้การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๒๑ และ 
รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดถู้กขนานนามวา่เป็น “ประชาธิปไตยคร่ึงใบ” เน่ืองจากมีการจดัวางดุลอ านาจทาง
การเมืองระหวา่งพลงัประชาธิปไตยกบัพลงักองทพั ให้กองทพัสามารถควบคุมทิศทางการเมืองได้ เช่น 
ขา้ราชการประจ าสามารถควบต าแหน่งทางการเมืองได ้และสมาชิกวฒิุสภามาจากการแต่งตั้ง แมก้ระทัง่

                                                   
๑๒ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, เร่ืองเดียวกนั, http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/ 07-08-09-

08.pdf, เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๑๓เร่ืองเดียวกนั, http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือ
วนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  

http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘
http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘
http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘
http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘
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ในช่วงท่ีพลเอกเปรม ติณสูรานนท์ เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีความพยายามในการท า
รัฐประหารเช่นเดียวกนัแต่ไม่ส าเร็จท่ีเรียกวา่ “กบฏเมษาฮาวาย” ๑๔    

หลงัจากพลเอกเปรมยุติบทบาททางการเมืองในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแลว้ พลเอกชาติชาย 
ชุณหะวณั ไดรั้บต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแทน แต่ในวนัท่ี ๒๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ “คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ” น าโดยพลเอกสุจินดา คราประยรู ไดก่้อรัฐประหารรัฐบาลโดย
อา้งวา่รัฐบาลทุจริต แทรกแซงขา้ราชการ เผด็จการรัฐสภา ท าลายสถาบนัทหาร กบัการลอบสังหาร
บุคคลส าคญั และคิดลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษติัรย์ แต่ปัญหาท่ีแทจ้ริง คือ การโยกยา้ยต าแหน่งใน
กองทพัท าให้เกิดการแบ่งปันอ านาจท่ีไม่มีความสมดุลในกลุ่มทหาร หลงัจากการยึดอ านาจเสร็จแล้ว 
รสช. ได ้สัญญาวา่จะคืนอ านาจใหป้ระชาชนโดยเร็ว ต่อมาเม่ือ รสช. ยึดอ านาจส าเร็จแลว้ไดป้ระกาศใช้
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ๒๕๓๔ แลว้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้
ใหน้ายอานนัท ์ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ผลการเลือกตั้งทัว่ไปปรากฎวา่พรรคสามคัคีธรรมไดเ้ป็น
แกนน าในการจดัตั้งรัฐบาล แต่บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวมิไดร้ะบุวา่นายกรัฐมนตรีตอ้งมา
จากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร ดงันั้น พรรคสามคัคีธรรมไดเ้ชิญพลเอกสุจินดา เป็นนายกรัฐมนตรี แต่
พรรคการเมืองฝ่ายคา้นและประชาชนคดัคา้น เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีพลเอกสุจินดา เคยกล่าวว่า การ
รัฐประหารท่ีไดท้  าไปนั้นหาไดมี้ความตอ้งการเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ภายหลงักลบัยอมรับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีดว้ยการให้เหตุผลวา่ยอม “เสียสัตยเ์พื่อชาติ” เป็นเหตุให้ประชาชนไม่พอใจมากและเร่ิม
ชุมนุมกนั ซ่ึงมีพลตรีจ าลอง ศรีเมือง เป็นแกนน าส าคญั เรียกร้องให้มีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และให้
นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ประชาชนจ านวนหลายแสนคนไดเ้ขา้ร่วมชุมนุมบริเวณ
ถนนราชด าเนินการประท้วงและเหตุการณ์ได้ลุกลามจนกลายเป็นเหตุจลาจลเกิดความเสียหายทัว่
กรุงเทพมหานครและมีท่าทีเสียหายอีกมากและน าไปสู่การเผชิญหนา้ระหวา่งกองทพัและกลุ่มผูชุ้มนุม
ในช่วง ๑๗ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ จนน าไปสู่ความรุนแรง มีประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิตและ     
สูญหายจ านวนมาก หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือของ “พฤษภาทมิฬ” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรง
โปรดเกลา้ ฯ ให้พลเอกสุจินดา นายกรัฐมนตรี กบัพลตรี จ าลอง ผูน้ าการประทว้ง เขา้เฝ้า ณ ต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน ในวนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ หลงัการปะทะกนัระยะหน่ึง เหตุการณ์การเขา้

                                                   
๑๔ เร่ืองเดียวกนั, http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือ
วนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดงักล่าวไดรั้บการเผยแพร่ภาพและเสียงทางวทิยโุทรทศัน์ทัว่ประเทศ หลงัจาก
นั้นในวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕ พลเอกสุจินดา ไดป้ระกาศลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
พรรคสามคัคีธรรมไดเ้สนอ    พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ ประธานท่ีปรึกษาพรรคชาติไทยเป็น
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงยงัคงมีกระแสต่อตา้น สุดทา้ยวนัท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัไดท้รงโปรดเกลา้ ฯ ให้ นายอานนัท์ ปันยารชุน กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง ตามการ
เสนอช่ือโดยนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อสร้างความปรองดองในสังคม
การเมือง และด าเนินการจดัการเลือกตั้งให้ เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนชาวไทย อนัน าไปสู่
กระบวนการปฏิรูปการเมืองท่ีเร่ิมตน้จากการแกไ้ขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพื่อด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ (รัฐธรรมนูญฉบบั
ประชาชน) ซ่ึงมีสาระประกอบไปดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมพฤติกรรมนกัการเมือง ระบบการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจขององค์กรการเมือง การจดัตั้งองคก์รอิสระ การท าให้องคก์รการเมืองมี
ประสิทธภาพ และการ ท าให้องคก์รของฝ่ายบริหารสามารถบริหารนโยบายไดโ้ดยมีความเป็นผูน้ าท่ีมี
ความเขม้แขง็๑๕   

ต่อมารัฐบาลพนัต ารวจโท ดร. ทกัษิณ ชินวตัร หวัหนา้พรรคไทยรักไทย ด ารงต าแหน่งเป็น 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๒๓ ของประเทศ ไดส้ร้างประวติัศาสตร์โฉมหนา้ใหม่ให้กบัการเมืองไทย คือ เป็น
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งรัฐบาลแรกท่ีมีผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยเพียง
พรรคเดียวชนะเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงท่วมทน้ จนสามารถจดัตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดถึ้งสองสมยั
ติดต่อกนัผา่นการเลือกตั้งทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๔๔ และการเลือกตั้งทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีลกัษณะการ
บริหารประเทศท่ีมีแนวโนม้รวบอ านาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย นกัวิชาการจึงให้ค  าจ  ากดั
ความรูปแบบการบริหารประเทศวา่ “การเมืองระบอบทกัษิณ” “ทกัษิณาธิปไตย (Thaksinocracy)” 
และเรียกระบบเศรษฐกิจซ่ึงมีการด าเนินการและเกิดมีผลประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลในสมยัน้ีว่า 
“ระบบทกัษิโณมิกส์ (Thaksinomics)” สาเหตุท่ีเกิดการรวบอ านาจเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากหวัหนา้พรรค
และนายทุนของพรรคล้วนมีพื้นฐานมาจากกลุ่มธุรกิจสัมปทานขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมี
ประสบการณ์และมีความคุน้เคยกบัการผูกขาดมาแล้วในลกัษณะหน่ึง ได้แก่ ธุรกิจส่ือสาร – 

                                                   
๑๕เร่ืองเดียวกนั, http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือ
วนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  

http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘
http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘
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โทรคมนาคม กลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษบางประเภท ส่งผลใหพ้รรคไทยรักไทยมีฐานอ านาจทางการเงินท่ี
แขง็แกร่ง และท่ีส าคญัคือนโยบายประชานิยมท่ีให้ผลประโยชน์โดยตรงให้แก่ชาวบา้นโดยไม่ตอ้งผา่น
ระบบอุปถมัภข์องนกัการเมืองในระดบัจงัหวดั รวมทั้งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ดงันั้น จึงมีผลสืบเน่ือง
กลายเป็นการสลายฐานอ านาจของนกัการเมืองในระบบหวัคะแนนแบบท่ีเคยเป็นมา  รัฐบาลพรรคไทย
รักไทยไดถู้กวิพากษ์วิจารณ์ในหลายเร่ือง เช่น ปัญหาคอรัปชัน่เชิงนโยบาย การแทรกแซงส่ือและ
องคก์รอิสระ ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต ้การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดงัปรากฏตามขอ้เขียนของ
กลุ่มนักวิชาการ ต่อมาเม่ือมีการตรวจสอบพบปัญหาจริยธรรมทางการเมืองของพนัต ารวจโท ดร. 
ทกัษิณ ในเฉพาะกรณีการขายหุ้นชินคอร์ปให้แก่กองทุนเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์ เป็นจ านวน 
๗๓,๐๐๐ ลา้นบาท โดยไม่เสียภาษี ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวของพนัต ารวจโท ดร. ทกัษิณ 
และเครือญาติ ปัญหาดงักล่าวน าไปสู่การยบุสภาในวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ และก่อให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์จากสังคมตามมาว่านายกรัฐมนตรีหนีการซักฟอกจากสภาผูแ้ทนราษฎร ขอ้กล่าวหา
ดงักล่าวยงัไม่มีค  าตอบให้กบัประชาชนอยา่งชดัเจน และท าให้เกิดขอ้สงสัยตามมา ทั้งหมดน้ีเป็นผลมา
จากระบบการตรวจสอบในสภาผูแ้ทนราษฎรและในองคก์รอิสระ ดว้ยเหตุน้ีการต่อสู้คดัคา้นอ านาจ พนั
ต ารวจโท ดร. ทกัษิณ และรัฐบาลไทยรักไทย ในวงนกัวิชาการ ประชาชน สมาชิกวุฒิสภาสายเอ็นจีโอ 
และกลุ่มวิชาชีพส่ือมวลชน น าไปสู่การต่อสู้ทางการเมืองคร้ังยิ่งใหญ่  และขยายผลไปสู่การไม่เอา
ระบอบทกัษิณ มีกลุ่ม “พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” เขา้ท าการคดัคา้นแบบอารยขดัขืน 
(Civil Disobedience) เน่ืองจากเป้าหมายสูงสุดของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  คือ ตอ้งการ
ใหพ้นัต ารวจโท ดร.ทกัษิณ เวน้วรรคทางการเมือง ในขณะท่ีฝ่ายรัฐบาลพรรคไทยรักไทยยืนยนัวา่ เป็น
เร่ืองสิทธิส่วนบุคคลและให้เป็นไปตามกติกาของรัฐธรรมนูญ ความขดัแยง้ของทั้งสองฝ่ายทวีความ
รุนแรงยิง่ข้ึน และไดก้ลายเป็นขอ้อา้งอนัชอบธรรมของทหารในการท ารัฐประการยึดอ านาจจากรัฐบาล
พรรคไทยรักไทย เม่ือวนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ ดว้ยเหตุผล คือ รัฐบาลท าให้เกิดความขดัแยง้ภายใน
ชาติ การบริหารราชการแผน่ดินส่อไปในทางทุจริต เกิดการแทรกแซงองคก์รอิสระ และการกระท าท่ี
หม่ินเหม่ต่อการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ ซ่ึงพอ้งกบัความเห็นของประชาชนและกลุ่มต่อตา้นรัฐบาล 
ดว้ยเหตุน้ีการก่อรัฐประหารจึงเตม็ไปดว้ยเสียงช่ืนชม๑๖  

                                                   
๑๖ เร่ืองเดียวกนั, http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/ 07-08-09-08.pdf, เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือ
วนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  

http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘
http://www.moe.go.th/strategy11/file/3D/%2007-08-09-08.pdf,%20เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่%20๘


11 
 

 

แม้จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในปี ๒๕๕๐ และมีการเปล่ียนแปลง
นายกรัฐมนตรีไปเป็นนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ก็ตาม แต่ความนิยมในตวัพนัต ารวจโท ดร. ทกัษิณ ยงั
มิได้เ ส่ือมถอยลง อันส่งผลให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ งแในการเลือกตั้ งคร้ังต่อมา และ        
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร น้องสาวของพนัต ารวจโท ดร. ทกัษิณ ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี สร้างความไม่พอใจแก่ฝ่ายท่ีไม่พอใจแนวทางการบริหารประเทศของพนัต ารวจโท ดร. 
ทกัษิณ โดยเขา้ใจว่านางสาวยิ่งลกัษณ์เป็นตวัแทนพี่ชายและพยายามเรียกร้องขอให้มีการอภยัโทษแก่
พี่ชายซ่ึงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนัน่เอง ความขดัแยง้ทางความคิดเห็นทางการเมืองของคนไทยจึงยงัไม่
หมดไปจวบจนปัจจุบนั  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีมีล าดบัศกัด์ิสูงสุดในประเทศ ประเทศไทยมีการปฎิวติัรัฐประหาร
หลายคร้ัง จนน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญหลายฉบบั ไดแ้ก่๑๗  
  ๑. พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว พุทธศกัราช ๑๔๗๕ 
  ๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม 
  ๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๙ 
  ๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๔๙๐ หรือรัฐธรรมนูญตุ่ม
แดง หรือ รัฐธรรมนูญใตตุ่้ม 
  ๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๙๒ 

  ๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๗๕ แกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช ๒๔๙๕ 
  ๗. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
  ๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๑ 
  ๙. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 

  ๑๐. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๗ 
  ๑๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๙ 

                                                   
๑๗ วกิิพีเดียสาระนุกรมเสรี, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, th.wikipedia.org/wiki/, เขา้ถึงขอ้มูล
เม่ือวนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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  ๑๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช ๒๕๒๐ 
  ๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๒๑ 

  ๑๔. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช ๒๕๓๔ 
  ๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๓๔ 
  ๑๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
  ๑๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 
  ๑๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบนั 
  การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความเห็นท่ีแตกต่างกนัทางการเมืองและ
ความไม่ชอบธรรมในการบริหารประเทศของผูมี้อ  านาจอนัน าไปสู่การปฏิวติัรัฐประหารหลายคร้ัง ซ่ึง
การปฎิวติัรัฐประหารในแต่ละคร้ังท าให้เกิดการหยุดชะงกัในการพฒันาของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งยงัน ามาซ่ึงความแตกแยกทางความคิดของกลุ่มคนในสังคม และสร้างผลกระทบอยา่ง
ร้ายแรงต่อระบบเศณษฐกิจของไทยอนัเกิดจากความขาดเสถียรภาพของรัฐบาลอีกดว้ย      
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 จากขอ้เทจ็จริงท่ีน าเสนอมาขา้งตน้ แสดงวา่การพฒันาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยตลอดมานบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๗๕ไดเ้จริญกา้วหนา้ไป
ทางล าดบั  แต่ยงัคงมีอุปสรรคความขดัแยง้ทางความคิดและการทบัซ้อนของผลประโยชน์ อนัน ามาซ่ึง
ขอ้โต้แยง้ทั้ งหลายเก่ียวกับความเป็นประชาธิปไตย และความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเร่ือง
ดงักล่าวไดถู้กบิดเบือนไป จนเขา้ใจวา่ประชาธิปไตยคือเสียงขา้งมาก กล่าวคือ หากประชาชนส่วนมาก
เห็นเช่นไรยอ่มตอ้งเป็นไปตามนั้น จนน ามาซ่ึงความพยายามในการใชห้ลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
สร้างความชอบธรรมให้แก่การกระท าของตน จนน ามาซ่ึงความขดัแยง้ในสังคม จากความไม่พอใจท่ีมี
การออกกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อนัส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

รัฐธรรมนูญของประเทศไทยหลายฉบบัเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ถูกร่างข้ึนตามหลกัการแห่งความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงยงัมีบทบญัญติัท่ี
รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยท่ีแท้จริงหลาย
ประการ จึงไม่อาจกล่าวอา้งไดว้่าเหตุแห่งความขดัแยง้มากจากบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีไม่ชอบ 
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การร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่จึงไม่ใช่แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีตรงจุด คงมีเพียงขอ้ท่ีตอ้งพิจารณาว่า
รูปแบบการเลือกตั้งแบบใด นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ รวมถึง
หลกัการดุลและคานอ านาจแบบใดท่ีมีความเหมาะสมกบัประเทศไทยมากกวา่กนั 

เม่ือการแกไ้ขรัฐธรรมนูญไม่ใช่แนวทางส าคญัในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดงักล่าว มาตรการ
อ่ืนจึงควรถูกน าข้ึนมาประกอบการพิจารณาในการแกปั้ญหาดงักล่าว โดยจะตอ้งพิจารณาถึงสาเหตุของ
ปัญหาดงักล่าวเสียก่อน ซ่ึงจากการพิจารณาจะพบวา่มีปัญหาท่ีส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ 

ประการแรก ความไม่ไวว้างใจตวับุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในการบริหารประเทศ จากปัญหาน้ีเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อน เพราะตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีผูบ้ริหารประเทศมาจากการเลือกตั้ง
นั้น ยอ่มมีทั้งฝ่ายท่ีเลือกบุคคลดงักล่าวและไม่เลือกบุคคลดงักล่าว การยอมรับผลการเลือกตั้งจึงเป็นส่ิง
ส าคญั  

ประการท่ีสอง ความสงสัยถึงวิธีการด าเนินการในการบริหารประเทศนั้นเป็นไปตามหลัก
กฎหมายหรือไม่ กรณีดงักล่าวเป็นประเด็นเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนินกิจการของผูบ้ริหารประเทศ 
แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นการเปิดเผยแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงแจ้ง
ประชาชนใหท้ราบถึงผลดีและผลเสียของการด าเนินการดงักล่าวโดยชดัแจง้  นอกจากน้ียงัตอ้งแสดงให้
เห็นวา่ผูบ้ริหารประเทศด าเนินการโดยชอบธรรมและมิไดมุ้่งท่ีจะกระท าไปเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่บุคคล
ใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

ประการท่ีสาม ความไม่เขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อผูบ้ริหารประเทศ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนกับผูบ้ริหารประเทศ กล่าวคือ ผูบ้ริหารประเทศจะต้องแสดงให้
ประชาชนเห็นถึงความจริงใจและความโปร่งใสเพื่อสร้างศรัทธาและความมัน่ใจแก่ประชาชน ส่วน
ประชาชนนั้น หากเป็นกรณีท่ีผูบ้ริหารประเทศไดรั้บการเลือกตั้งโดยถูกตอ้งและชอบธรรม ประชาชน
ยอ่มตอ้งให้ความไวว้างใจและเคารพต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารประเทศ โดยจะตอ้งละทิ้งมุมมองท่ี
เป็นอคติและเคารพต่อหลกัเกณฑข์องระบอบประชาธิปไตย 

ประการท่ีส่ี หากมีความขดัแยง้เกิดข้ึนจากความคิดเห็นทางการเมือง ประชาชนกลุ่มต่างๆยอ่ม
สามารถแสดงออกซ่ึงความเห็นของฝ่ายตนภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่
ผูอ่ื้น ทั้งจะตอ้งพยายามท าความเขา้ใจต่อความคิดเห็นของฝ่ายอ่ืน และหากมีข้อโตแ้ยง้เกิดข้ึน ยอ่มตอ้ง
แสวงหาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ และพยายามเจรจากบัอีกฝ่ายโดยสันติวธีิ  

ประการท่ีห้า หากมีการกระท าท่ีผิดกฎหมายเกิดข้ึน ย่อมตอ้งยอมรับโทษตามกฎหเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด หากมีขอ้โตแ้ยง้ใดควรมีการต่อสู้คดีในชั้นศาล ไม่ใชก้  าลงัมวลชนเพื่อผลกัดนัให้มีการ
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ออกกฎหมายเพื่อยกเวน้โทษ หรือเขา้กดดนัการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาพิพากษาของศาล ทั้งยงัตอ้ง
ให้ความเคารพต่อดุลพินิจการตดัสินของศาลในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในการใช้อ านาจ   
ตุลาการ 

ประการท่ีหก พยายามหาทางออกท่ีเป็นการรอมชอมกันโดยน าระบบการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกเช่นการเจรจาต่อรองหรือการไกล่เกล่ียมาใช ้แต่จะตอ้งเป็นการด าเนินการดว้ยความบริสุทธ์ิ 
มิใช่ใชก้ระบวนการดงักล่าวเพื่อสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่ตนเอง              
 ประการท่ีเจ็ด สร้างมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการคอรัปชั่นเชิงนโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัมิให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเขา้แสวงประโยชน์จากอ านาจหน้าท่ีโดย
อาศยัช่องว่างแห่งกฎหมายหรือด าเนินการให้มีการออกกฎหมายเพื่อรับรองให้การกระท าใดเป็นการ
กระท าท่ีชอบเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตน   
  ประการสุดทา้ย เพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาในระยะยาว ควรมีการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ประชาชน เพื่อให้ท าความเข้าใจถึงสิทธิหน้าท่ีของตนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขให้ถูกตอ้ง และเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและ
จิตส านึกแก่เยาวชนซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติในอนาคตให้ตระหนกัถึงสิทธิและหนา้ท่ีของ
ตน รวมถึงปลูกฝังใหเ้คารพกฎเกณฑข์องสังคม  
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