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แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 3
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยว
กับระบบการเมือง
การปกครองและ
สถาบันทาง
การเมือง
การปกครอง

ระบบการเมือง
การปกครอง
และสถาบัน
ทางการเมือง
การปกครองใน
ประเทศภาคพื้น
ยุโรปและอเมริกา

3.1.1 ความหมายของคำว่าการเมืองการปกครอง
และสถาบันทางการเมืองการปกครอง
3.1.2 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทาง
การเมืองการปกครองในยุคโบราณ

3.2 ระบบการเมือง
การปกครองและ
สถาบันทาง
การเมือง
การปกครอง
ในประเทศภาค
พื้นยุโรป

3.2.1 พัฒนาการของระบบการเมืองการปกครอง
และสถาบันทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศภาคพื้นยุโรป

3.3 ระบบการเมือง
การปกครองและ
สถาบันทาง
การเมือง
การปกครอง
ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

3.3.1 พัฒนาการของระบบการเมืองการปกครอง
และสถาบันทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.2.2  ตัวอย่างระบบการเมืองการปกครองและ
สถาบันทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศภาคพื้นยุโรป

3.3.2 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท าง
การเมืองการปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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หน่วยที่ 3

ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมือง
การปกครองในประเทศภาคพื้นยุโรปและอเมริกา
เค้าโครงเนื้อหา

ตอนที่ 3.1 ค วามรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมือง
การปกครอง
3.1.1 ค วามห มายข องค ำว่ า การเ มื อ งก ารป กครองแ ละส ถาบั น ท างการเ มื อ ง
การปกครอง
3.1.2 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครองในยุคโบราณ
ตอนที่ 3.2 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองในประเทศ
ภาคพื้นยุโรป
3.2.1 พัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครอง
ของประเทศภาคพื้นยุโรป
3.2.2 ตัวอย่างระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศภาคพื้นยุโรป
ตอนที่ 3.3 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3.3.1 พัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครอง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3.2 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

แนวคิด

1. ก ารปกครองในยุคต้นๆ จนถึงยุคกลางของยุโรป อำนาจการปกครองตกอยู่ที่กษัตริย์
แต่ผ เู้ ดียว ปัญหาการใช้อ ำนาจของผปู้ กครองโดยขาดการควบคุมห รือต รวจสอบทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของระบอบการเมืองการปกครองเพื่อให้มีการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ปกครองได้มากขึ้น
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2. ป ระเทศภาคพื้นยุโรปมีวิวัฒนาการด้านระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทาง
การเมืองการปกครองมายาวนานจนพัฒนามาเป็นร ะบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน
โดยเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา และประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
ผสมกึ่งร ัฐสภากึ่งป ระธานาธิบดี
3. ระบอบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เมื่อศ ึกษาหน่วยที่ 3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายพัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครอง
ในยุคโบราณ
2. อธิบายพัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครอง
ในประเภทภาคพื้นยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และลักษณะของระบบ
การเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองของประเทศดังกล่าวในปัจจุบัน รวมทั้ง
ความแตกต่างของระบบการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศ
3. อธิบายพัฒนาการและลักษณะของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมือง
การปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกา และความแตกต่างกับระบบการเมืองการปกครอง
ของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส

1. กิจกรรมการเรียน
1) ศึกษาแผนผังแ นวคิดหน่วยที่ 3
2) อ่านแนวการศึกษาประจำหน่วยที่ 3
3) ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
4) ศึกษาเนื้อหาสาระในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3
5) ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่องตรวจสอบกิจกรรมจากแนวคำตอบ
6) ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
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2. งานที่ก ำหนดให้ท ำ
1) ทำแบบฝึกหัดท ุกข้อที่กำหนดให้ทำ
2) อ่านเอกสารเพิ่มเติมจากบรรณานุกรม

แหล่งวิทยาการ

สื่อการศึกษา
1. แนวการศึกษาหน่วยที่ 3
2. หนังสือป ระกอบการสอนชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมและสถาบันการเมืองชั้นสูง
(2.1) ไพโรจน์ ชัยน าม (2524) ส ถาบันก ารเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาค 1
ความนำทัว่ ไป โครงการตำรา ชุดต ำรา ลำดับท ี่ 5 คณะกรรมการสมั มนาและ
วิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
(2.2) บวรศกั ดิ์ อุว รรณโณ (2546) ก ฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวฒ
ั นาการทางปรัชญา
และลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต ่างๆ พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ สำนัก-
พิมพ์วิญญูชน จำกัด
(2.3) ภูริชญา วัฒนรุ่ง (2550) หลักกฎหมายมหาชน พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ม หาวิทยาลัยรามคำแหง
(2.4) สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2548) การเมืองอังกฤษ พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
(2.5) บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และชาญชัย แสวงศักดิ์ (2540) การปฏิรูปการเมือง
ฝรั่งเศส : ข้อคิดใ นการปฏิรูปก ารเมืองไทย พิมพ์ค รั้งท ี่ 1 กรุงเทพฯ สำนัก
พิมพ์น ิติธรรม
(2.6) อภิญญา แก้วกำเหนิด (2544) วิทยานิพนธ์การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อ
ปฏิรูปการเมือง : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบ
เทียบ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2.7) ชาญชยั แสวงศกั ดิ์ (2540) เอกสารอดั ส ำเนากฎหมายรฐั ธรรมนูญต า่ งประเทศ
บทเรียนและข้อคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย
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(2.8) จ ติ รพรต พัฒนสนิ บทความการปฏิรปู ศ าลสภาขนุ นางของประเทศองั กฤษ
(www.krisdika.go.th : มกราคม 2551)
(2.9) HOUSE OF LORDS Library Note, House of Lords Reform Since
1997 : A Chronology (updated July 2009) (www.parliament.
uk)
(2.10) HOUSE OF LORDS BRIEFING MEMBERSHIP (www.parliament.uk)

การประเมินผลการเรียน

1. ประเมินผลจากการสัมมนาเสริมและงานที่กำหนดให้ทำในแผนกิจกรรม
2. ประเมินผลจากการสอบไส่ประจำภาคการศึกษา
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
วัตถุประสงค์
คำแนะนำ

เ พื่อประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ระบบการเมืองการ
ปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครองในประเทศภาคพื้นยุโรปและอเมริกา”
อ่านคำถามต่อไปนี้แล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้ นักศึกษามีเวลาทำแบบ
ประเมินผลตนเองชุดน ี้ 30 นาที

1. จงอธิบายระบบการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษในปัจจุบัน

2. จงอธิบายระบบการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน

3. จงอธิบายระบบการเมืองการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

4. จงอธิบายคำว่า “สถาบันก ารเมืองการปกครอง” และประเทศไทยมีสถาบันการเมืองการปกครองใดบ้าง
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ตอนที่ 3.1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครอง
โปรดอ่านแผนการสอนประจำตอนที่ 3.1 แล้วจ ึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง

แนวคิด

เรื่องที่ 3.1.1 ค วามหมายของคำว่าการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการ
ปกครอง
เรื่องที่ 3.1.2 ร ะบบก ารเมื อ งก ารป กครองแ ละส ถาบั น ท างการเ มื อ งก ารป กครองใ นยุ ค
โบราณ

1. ร ะบบการเมืองการปกครองเป็นการศึกษาวิเคราะห์ส ถาบันก ารเมืองต่างๆ ตลอดจนสิ่งที่
ติดต่อเกี่ยวโยงประสานกัน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับส าระสำคัญ
อื่นๆ ของระบบแห่งสังคม
2. ประวัติศาสตร์ข องระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครองในยุค
โบราณที่สำคัญ อาจแบ่งไ ด้เป็นสองช่วง คือ สมัยกรีกและสมัยโรมัน

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 3.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันการเมืองการปกครอง
2. อธิบายพัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันการเมืองการปกครองสมัย
กรีกและสมัยโรมัน
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เรื่องที่ 3.1.1 ความหมายของคำว่าการเมืองการปกครองและ
สถาบันทางการเมืองการปกครอง
สาระสังเขป

การเมืองการปกครอง (Politics and Government) คือ การศึกษาเกี่ยวกับส ถาบันทางการเมืองต่างๆ
การแบ่งอำนาจระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ศึกษารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเน้นไปทาง
โครงร่างของการปกครอง และยังร วมถึงค วามสำคัญข องพรรคการเมืองทีม่ บี ทบาทต่อร ัฐ รวมไปถึงก ารศึกษา
ประชามติและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ด้วย
สถาบันท างการเมือง (Political Institutions) มาจากคำว่า “สถาบัน” และ “การเมือง” คำว่า สถาบัน
หมายถึง บรรทัดฐานของพฤติกรรมที่สร้างขึ้นมาและมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับใน
สังคม โดยที่พฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะของพฤติกรรมที่มีโครงสร้างแน่นอนและสามารถศึกษาได้ อาจ
กล่าวได้ว่า สถาบันทางเมือง คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปกครองและดำเนิน
กิจการต่างๆ ของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งอาจจะก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายของรัฐ หรืออาจก่อตั้ง
ขึ้นโดยการร่วมใจกันของเอกชน หรือตามประเพณีก็ได้ ตัวอย่างของสถาบันทางการเมือง เช่น สภาผู้แทน
ราษฎร คณะรัฐบาล พรรคการเมือง เป็นต้น
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดในสถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาค 1 ความนำ
ทั่วไป โดย ไพโรจน์ ชัยนาม)
กิจกรรม 3.1.1
จงอธิบายความหมายของคำว่า “สถาบันทางการเมือง” ตามที่ท่านเข้าใจ และยกตัวอย่าง
สถาบันทางการเมืองของไทยมาโดยสังเขป
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บันทึกคำตอบกิจกรรม 3.1.1

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.1 กิจกรรม 3.1.1)
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เรื่องที่ 3.1.2 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมือง
การปกครองในยุคโบราณ
สาระสังเขป

1) 	สมัยกรีก การเมืองการปกครองของกรีก ประมาณเมื่อ 700-600 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีรูปแ บบ
การปกครอง 2 ลักษณะ ได้แก่
1.1) ระบอบคณาธิปไตย เป็นการปกครองโดยคณะบคุ คล นิยมใช้ใ นรฐั ท มี่ ลี กั ษณะเป็นส งั คม
ทหาร เช่น นครรัฐสปาร์ตา
1.2) ระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
โดยตรง เช่น นครรัฐเอเธนส์ ให้ส ิทธิแ ก่พ ลเมืองชายที่บ รรลุน ิติภาวะแล้วเข้าร ่วมประชุมท ี่ส ภาประชาชน เพื่อ
ร่วมตัดสินปัญหาต่างๆ โดยใช้วิธีล งคะแนนเสียง ซึ่งเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
2) 	สมัยโรมัน การเมืองการปกครองของโรมัน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
2.1) สมัยสาธารณรัฐ (509 – 27 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) ใช้ระบอบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย โดยมีคณะบุคคลจากตระกูลขุนนางหลายๆ ตระกูลร่วมกันปกครองบ้านเมือง เมื่อจะตัดสินปัญหา
ใดๆ ก็จะนำเรื่องสู่การพิจารณาของสภาซีเนต (Senate) หรือวุฒิสภา โดยยึดตามกฎหมายของบ้านเมือง
เป็นหลัก
2.2) สมัยจักรวรรดิ (27 ปี ก่อนคริสต์ศักราช – ค.ศ. 395) มีพระจักรพรรดิเป็นผู้ปกครอง
เป็นยุคที่โรมันใช้อำนาจทางทหารขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวาง โดยศูนย์กลางแห่งอำนาจอยู่ที่
พระจักรพรรดิที่กรุงโ รม
การปกครองสมัยจักรวรรดิ เน้นให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อรัฐ มีระเบียบวินัย และ
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังตัวอย่าง “กฎหมายสิบสองโต๊ะ” มีหลักการว่าพลเมืองทุกคนใน
จักรวรรดิไม่ว่าเชื้อชาติหรือศาสนาใด จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งได้
กลายเป็นต้นแ บบของประมวลกฎหมายที่ใ ช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน
		
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยรายละเอียดในหนังสือ)
1. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย
มหาชนยุคต่างๆ
2. ภูร ิชญา วัฒนรุ่ง หลักกฎหมายมหาชน
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กิจกรรม 3.1.2
1. จงอธิบายลักษณะของรูปแบบการปกครองสมัยกรีก
2. จงอธิบายพัฒนาการของรูปแบบการปกครองสมัยโรมัน

บันทึกคำตอบกิจกรรม 3.1.2

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.1 กิจกรรม 3.1.2)
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ตอนที่ 3.2

ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครอง
ในประเทศภาคพื้นยุโรป
โปรดอ่านแผนการสอนประจำตอนที่ 3.2 แล้วจ ึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง

แนวคิด

เรื่องที่ 3.2.1 พ ฒ
ั นาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครอง
ของประเทศภาคพื้นยุโรป
เรื่องที่ 3.2.2 ตัวอย่างระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครองของ
ประเทศภาคพื้นยุโรป

1. ป ระเทศในภาคพื้นยุโรปได้มีพัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองมายาวนาน โดยอาจแบ่งอ อกเป็นส ามช่วง คือ ยุโรปสมัยกลาง
ยุโรปสมัยใหม่ และยุโรปสมัยปัจจุบัน
2. ประเทศอังกฤษถือเป็นต้นแบบของระบบการเมืองการปกครองแบบรัฐสภา ในขณะ
ที่ ป ระเทศฝ รั่ ง เศสเ ป็ น ต้ น แ บบข องร ะบบก ารเมื อ งก ารป กครองแ บบกึ่ ง รั ฐ สภากึ่ ง
ประธานาธิบดี

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 3.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายพัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันการเมืองการปกครองของ
ประเทศภาคพื้นย ุโรป
2. อธิบายระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศ
อังกฤษ และฝรั่งเศส รวมถึงความแตกต่างของระบบการเมืองการปกครองและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศ และข้อดีข้อเสียของระบบการเมืองการ
ปกครองแต่ละระบบ
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เรื่องที่ 3.2.1 	พฒ
ั นาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองของประเทศภาคพื้นยุโรป
สาระสังเขป

1) 	การเมืองการปกครองของยุโรปสมัยกลาง ประมาณ ค.ศ. 500 – 1,500 เมื่อจักรวรรดิโรมัน
ล่มสลาย ชนเผ่าเยอรมันขยายอำนาจเข้าครองยุโรปแทนที่ มีอาณาจักรใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายอาณาจักร มี
กษัตริย์เป็นประมุข แต่มิได้มีอำนาจในการปกครองอย่างแท้จริง การปกครองสมัยกลาง ใช้ระบอบฟิวดัล
(Feudalism) หรือร ะบบศักดินาสวามิภักดิ์ มีล ักษณะเป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจ ไม่ร วมศูนย์อ ำนาจ
ไว้ที่ส่วนกลางเหมือนกับสมัยจักรวรรดิโรมัน โดยกษัตริย์จะทรงแจกจ่ายที่ดินให้แก่ขุนนางผู้ปกครองแคว้น
ต่างๆ ให้ใ ช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น
2) ระบอบการปกครองของยุโรปสมัยใหม่ มีพัฒนาการ 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1) ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นครั้งแรกที่อังกฤษ เมื่อขุนนางรวมตัวกัน
ต่อต้านการใช้อำนาจการปกครองที่กดขี่ของพระเจ้าจอห์นที่ 5 โดยบีบบังคับให้พระองค์ทรงลงนามและ
ยอมปฏิบัติตามกฎบัตรแมกนาการ์ตา (Magna Carta) ใน ค.ศ. 1215 ซึ่งผลที่ตามมา คือ เป็นการจำกัด
พระราชอำนาจสิทธิข าดและการกระทำโดยมิชอบของพระองค์ และทำให้ฐานะของกษัตริย์อ ังกฤษไม่ทรงอยู่
เหนือกฎหมายอีกต่อไป นอกจากนี้ก ฎบัตรแมกนาการ์ตายังเป็นรากฐานของ “รัฐธรรมนูญ” และ “รัฐสภา”
ของอังกฤษในสมัยต่อมาอีกด้วย
ในสมัยต่อมากษัตริย์อังกฤษในยุคสมัยหลังๆ หลายพระองค์ไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรแมกนาการ์ต า โดยอา้ งเทวสทิ ธิแ์ ละใช้พ ระราชอำนาจสทิ ธิข์ าดอยูเ่ นืองๆ จึงเกิดก ารตอ่ ต า้ นจากประชาชน ดังเหตุการณ์
ใน ค.ศ. 1688 ที่เรียกว่า “การปฏิวัติอันร ุ่งโรจน์” ทำให้พระเจ้าเจมส์ ที่ 2 ต้องทรงสละราชบัลลังก์และเสด็จ
หนีไ ปต่างประเทศ อังกฤษจึงเข้าสู่การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอีกครั้ง
2.2) ระบอบกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบการปกครองที่กษัตริย์ทรงมี
พระราชอำนาจสิทธิ์ข าดหรือเป็นศ ูนย์กลางแห่งอ ำนาจ ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ในบรรดาชาติมหาอำนาจของยุโรป
ในสมัยค ริสต์ศ ตวรรษที่ 17-18 เช่น ฝรั่งเศส รัสเซีย และปรัสเซีย ซึ่งก ษัตริย์ย ุโรปที่ป ระสบความสำเร็จแ ละ
เป็นสัญลักษณ์ของระบอบการปกครองดังกล่าว ได้แก่ พระเจ้าห ลุยส์ ที่ 14 แห่งฝ รั่งเศส (ค.ศ. 1643-1714)
พระเจ้าซาร์ปีเตอร์ม หาราชแห่งร ัสเซีย
3) ระบอบการปกครองของยุโรปสมัยปัจจุบัน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศใน
ยุโรปมีระบอบการปกครอง 2 ระบอบ คือ
3.1) ระบอบประชาธิปไตย เป็นร ะบอบการปกครองทปี่ ระชาชนมอี ำนาจสงู สุด หรือเป็นเจ้าของ
อำนาจอธิปไตย ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน คือ ประชาชน
ต้องมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดทายโดยอาจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางนิติบัญญัติและการบริหารของรัฐ
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การตัดสินใจของประชาชนถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หลักสิทธิและเสรีภาพเป็นของประชาชน คือ ประชาชนต้อง
มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพซึ่งถือเป็นพื้นฐานทางการเมือง และมีเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์โ ฆษณา การรวมกลุ่มจ ัดต ั้งพ รรคการเมือง การเลือกตั้ง การใช้ส ิทธิ
ทางการเมือง ซึ่งถ ือเป็นค วามเสมอภาคทางกฎหมาย หลักค วามสูงสุดข องกฎหมาย คือ รัฐบาลจะปฏิบัติก าร
ใดๆ ต้องอยูภ่ ายใต้ก ฎหมายซึ่งจ ะตรงกับห ลักน ิตริ ัฐ (Rule of Law) รวมไปถึงก ารทีศ่ าลมคี วามเป็นอ ิสระใน
การพิจารณาคดีต่างๆ และการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อร ัฐธรรมนูญ และหลักการเสียงข้างมาก คือ การ
ตัดสินใ จทั้งห ลายของรัฐบาลต้องเป็นไ ปตามความปรารถนาของคนส่วนใหญ่แ ต่ส ิทธิข องเสียงข้างน้อยจะต้อง
ได้รับการเคารพ
ทั้งนี้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบรัฐสภา แบบ
ประธานาธิบดี และแบบผสม (กึ่งร ัฐสภาและกึ่งป ระธานาธิบดี)
3.2) ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เป็นระบอบการปกครองที่ยึดถือตามทฤษฎีสังคมนิยม
ของคาร์ล มาร์ก ซ์ (Carl Marx) บางทีเรียกว่า “ลัทธิม าร์ก ซ์” ชาติแ รกที่ป ฏิวัตเิปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าส ู่
ระบอบสงั คมนิยมหรือค อมมิวนิสต์ คือ รัสเซีย เมือ่ ค.ศ. 1917 ซึง่ ร ะบอบเผด็จการมหี ลักก ารพืน้ ฐ านทสี่ ำคัญ
ของการปกครองดังกล่าว ได้แก่ มีลักษณะเป็นการปกครองแบบการผูกขาดอำนาจทางการเมือง ประชาชน
สิทธิเสรีภาพต่างๆ ทางการเมืองน้อยมากหรืออาจไม่มีเลย ฝ่ายค้านถูกยุบเลิกห รือถูกจำกัดจนไม่มีบทบาท
ในทางการเมือง และมีการใช้ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวเข้ามาแทนที่ระบบพรรคการเมืองหลายพรรค
หรืออาจไม่มีพรรคการเมืองโดยมีแ ต่คณะผู้ป กครองประเทศ และการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการเป็นเพียง
การแสดงออกถึงการรับรองความชอบธรรมของผู้ป กครองเท่านั้น
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยรายละเอียดในหนังสือ)
1. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย
มหาชนยุคต่างๆ
2. ภูร ิชญา วัฒนรุ่ง หลักกฎหมายมหาชน
3. อภิญญา แก้วกำเหนิด วิทยานิพนธ์การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง : ศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ
ไทย
4. ชาญชัย แสวงศักดิ์ เอกสารอัดส ำเนากฎหมายรัฐธรรมนูญต ่างประเทศ บทเรียนและข้อคิดใ นการ
ปฏิรูปการเมืองไทย
กิจกรรม 3.2.1
จงอธิบายระบอบการปกครองของยุโรปในปัจจุบันมาโดยสังเขป
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บันทึกคำตอบกิจกรรม 3.2.1

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.2 กิจกรรม 3.2.1)
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เรื่องที่ 3.2.2 	ตัวอย่างระบบการเมืองการปกครองและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองของประเทศภาคพื้นยุโรป
สาระสังเขป

1) 	ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษถือเป็นต้นแ บบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยวิวัฒนาการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษเริ่มตั้งแต่การต่อสู้ระหว่างพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) กับกลุ่มขุนนาง จนกระทั่งพัฒนามาสู่
การต่อสู้ระหว่างพระมหากษัตริย์ กลุ่มขุนนางและสามัญชน ในที่สุดสามัญชนเป็นฝ่ายได้รับช ัยชนะ อำนาจ
อธิปไตยตกเป็นของปวงชนและมีพ ระมหากษัตริย์ท รงทำหน้าที่เป็นประมุขที่อ ยู่ภายใต้ร ัฐธรรมนูญ โดยมิได้
มีอำนาจทางการเมืองโดยตรงเหมือนดังเช่นในอดีต
ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) มีหลักการสำคัญของการปกครอง คือ อำนาจหน้าที่
ต่างๆ ของรัฐถูกแจกจ่ายให้องค์กรต่างๆ กัน คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ แต่องค์กร
เหล่าน ี้ไ ม่แ ยกจากกันโ ดยเด็ดข าด คือ มีก ารร่วมมือแ ละตรวจสอบซึ่งก ันแ ละกันเป็นร ะบบการถ่วงดุลอำนาจ
ซึง่ ล กั ษณะสำคัญข องการปกครองระบบดงั ก ล่าว ได้แก่ การทปี่ ระมุขข องรฐั แ ละประมุขฝ า่ ยบริหารแยกจากกนั
โดยประมุขของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งมาจากหลักการที่ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงรับ
ผิดชอบทางการเมือง (The King can do no wrong) และฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก่อนจะเข้าบริหารงาน
ปกครองประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน โดยฝ่ายบริหารมีอำนาจเสนอกฎหมายต่อสภา
นิติบัญญัติไ ด้เช่นเดียวกับส มาชิกส ภานิติบัญญัติ มีอ ำนาจเข้าร ่วมประชุมก ับฝ ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งม อี ำนาจ
ยุบส ภาผู้แ ทนราษฎรได้เพื่อเป็นม าตรการถ่วงดุลย์อ ำนาจกับฝ ่ายนิติบัญญัติ โดยฝ่ายนิติบัญญัติห รือร ัฐสภา
ก็ม อี ำนาจบังคับใ ห้ฝ ่ายบริหารหรือร ัฐบาลต้องออกจากตำแหน่งโ ดยการเปิดอ ภิปรายลงมติไ ม่ไ ว้ว างใจหรือไ ม่
ไว้ว างใจรัฐมนตรีเป็นร ายบุคคลหรือท ั้งค ณะได้ สมาชิกส ภาผู้แ ทนราษฎรมีส ิทธิต ั้งก ระทู้ถ ามหรือเสนอญัตติ
ต่อรัฐบาลได้ และมีอำนาจอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อมิให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามชอบใจ
เป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลแทนประชาชน และมีอำนาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
ตรวจสอบการกระทำของฝ่ายบริหาร
1.1) สถาบันน ติ บิ ญ
ั ญัติ รัฐสภาประกอบดว้ ยสองสภา ได้แก่ สภาผแู้ ทนราษฎรหรือส ภา
สามัญ (House of Commons) มาจากการเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ การเลือกนายกรัฐมนตรี
อำนาจทางนิติบัญญัติ การควบคุมก ารปฏิบัติง านของฝ่ายบริหารโดยการลงมติไ ม่ไ ว้ว างใจ การมีส ่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบายต่างประเทศ การเป็นสื่อกลางในการนำเจตนารมณ์ของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล และ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสภาขุนนาง (House of Lords) ซึ่งเดิมสมาชิกของวุฒิสภาของ
อังกฤษนั้นเป็นโดยตำแหน่ง แต่งตั้งโดยกษัตริย์ ไม่มีวาระ โดยในปัจจุบันสมาชิกสภาขุนนางประกอบด้วย
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สามประเภทหลัก ได้แก่ ขุนนางที่ไ ด้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต ลอดชีพ (Life Peers) อาร์ชบิชอพและ
บิชอพ (Archbishops and bishops) และขุนนางที่สืบฐานันดรศักดิ์ (Elected hereditary Members)
ทั้งนี้ สภาขุนนางมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านมาจากสภาล่าง การรับทราบ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่สภาล่างเสนอ และการตั้งกระทู้ถามแต่ไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจ
1.2) สถาบันฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะรัฐมนตรี ซึ่งการดำเนินการของฝ่ายบริหารอยู่
ภายใต้การควบคุมของสภา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ (First among Equals) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้นำพรรคเสียงข้างมากในสภา จัดต ั้งค ณะรัฐมนตรีโ ดยความเห็นช อบของสภา ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารสามารถเสนอ
กฎหมายเข้าสภาได้ เนื่องจากฝ่ายบริหารเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ และสามารถยุบส ภาได้
1.3) สถาบันต ุลาการ ประเทศอังกฤษใช้ร ะบบศาลเดี่ยวโดยมศี าลสูงส ุดเพียงศาลเดียว
หน้าที่ตรวจสอบคำพิพากษาของศาลล่างทุกศาล โดยเดิมมีสภาขุนนางทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุด แต่ใน ค.ศ.
2005 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ (The Constitution Reform Act 2005) มีผล
ทำให้มีการจัดตั้งศาลฎีกา (The Supreme Court) ขึ้นมาทำหน้าที่แทนศาลสภาขุนนาง ซึ่งศาลฎีกานี้จะเริ่ม
เปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2009
ข้อดีของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษ คือ มีค วามคล่องตัวเนื่องจาก
ฝ่ายบริหารและเสียงข้างมากในสภาเป็นพรรคเดียวกัน และรัฐสภาสามารถป้องกันฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
เกินขอบเขตได้ด ้วยการตรวจสอบ คือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ข้อเสียระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษ คือ ไม่เหมาะที่จะใช้กับประเทศ
ที่มีระบบพรรคการเมืองไม่เข้มแข็ง เช่น ประเทศที่มีรัฐบาลผสมหลายพรรคซึ่งมักจะไม่มีความมั่นคง และ
การลงมติไ ม่ไว้วางใจเป็นไปได้ย ากเนื่องจากรัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภา
2) 	ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี โดยระบบการเมืองการปกครองและสถาบันการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสได้มีพัฒนาการมา
ยาวนาน ดังจ ะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญฉ บับวันที่ 4 ตุลาคม 1958 ซึ่งได้ระบุบทบาทหน้าที่ของสถาบันต่างๆ
ไว้ โดยได้มีการแก้ไขรายละเอียดบางส่วนของรัฐธรรมนูญดังกล่าวหลายครั้ง เช่น การให้มีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีโดยตรง ใน ค.ศ. 1962 การเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับโทษทางอาญาของรัฐมนตรี
ใน ค.ศ. 1993 การให้มีการประชุมส ภาเพียงสมัยเดียว การขยายขอบข่ายที่จะให้มีการออกเสียงประชามติ
ใน ค.ศ. 1995 การจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจและเงินตรา การให้หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันสำหรับการอยู่
ในวาระเลือกตั้งแ ละการดำรงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง การยอมรับข อบข่ายอำนาจของศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ ใน ค.ศ. 1999 และการลดระยะเวลาดำรงตำแหน่งข องประธานาธิบดี ใน ค.ศ. 2000
ระบบกึ่งร ัฐสภากึ่งป ระธานาธิบดี (Semi-Parliamentary Semi-Presidantial System) เป็นการ
ปกครองที่ร วมหลักก ารสำคัญของระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีเข้าด ้วยกันเพื่อให้อำนาจฝ่ายบริหาร
มากขึ้นกว่าระบบรัฐสภา ซึ่งลักษณะสำคัญของการปกครองระบบดังกล่าว ได้แก่ การที่มีประธานาธิบดีซึ่ง
เป็นป ระมุขข องประเทศมาจากการเลือกตัง้ จ ากประชาชนโดยไม่ผ า่ นทางรฐั สภา มีอ ำนาจในการยบุ ส ภาผแู้ ทน-
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ราษฎรโดยไม่ต้องมีรัฐมนตรีล งนามกำกับ มีอำนาจในการตั้งนายกรัฐมนตรีซ ึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และ
ร่วมบริหารประเทศกับนายกรัฐมนตรี โดยฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจบังคับให้รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้ง
คณะต้องออกจากตำแหน่งไ ด้โ ดยการเปิดอ ภิปรายลงมติไ ม่ไ ว้ว างใจรัฐมนตรีเป็นร ายบุคคลหรือท ั้งค ณะ แต่
ไม่มีอำนาจในการเปิดอภิปรายไม่ไ ว้วางใจประธานาธิบดี
2.1) สถาบันนิติบัญญัติ รัฐสภาประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดย
สภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยตรง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ
5 ปี ส่วนวุฒิสภาจะมาจากการเลือกโดยทางอ้อม กล่าวคือ สมาชิกส ภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกส ภาจังหวัด และ
ผู้แทนสภาเทศบาลจะเป็นผู้เลือกแทนประชาชน ซึ่งรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ การออกกฎหมาย
การควบคุมและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องแถลง
นโยบายต่อสภาโดยต้องได้รับเสียงข้างมาก ถ้าสภาลงมติไม่รับนโยบาย นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบโดย
การลาออก สภาสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ นอกจากนี้ สภามีอำนาจแต่งต ั้งคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม
สูงสุด และสามารถยื่นฟ ้องประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีต่อศาลได้
2.2) สถาบันฝ า่ ยบริหาร ประธานาธิบดีม าจากการเลือกตัง้ โ ดยตรงจากประชาชน เป็นท ัง้ 
ผู้นำสูงสุดแ ละผู้นำฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำของทุกเหล่าท ัพ มีว าระการดำรงตำแหน่งค ราวละ 5 ปี ประธานาธิบดี
เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีอำนาจในการอนุมัติ ตัดสินใจ และลงนามกฎหมาย และสามารถ
ประกาศยบุ ส ภา ประธานาธิบดีเป็นผ แู้ ต่งต ัง้ น ายกรฐั มนตรีแ ละคณะรฐั บาลซึง่ น ายกรฐั มนตรีเป็นผ เู้ สนอรายชือ่
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเสียงข้างมากในสภาซึ่งไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคเดียวกับประธานาธิบดี
ก็ได้
ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายของประเทศและเป็น
ผูบ้ ริหารราชการแผ่นด นิ ต ามแนวนโยบายดงั ก ล่าว นายกรฐั มนตรีจ ะตอ้ งรบั ผ ดิ ช อบตอ่ ร ฐั สภา นายกรฐั มนตรี
เป็นผ ูก้ ำกับด ูแลกิจการต่างๆ ของรัฐบาล และดูแลการบังคับใ ช้ก ฎหมายต่างๆ ซึ่งค ณะรัฐมนตรีส ามารถเสนอ
ร่างกฎหมายผ่านสภาได้
2.3) สถาบันตุลาการ ระบบศาลของประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบศาลคู่ คือ มีศาลฎีกา
(Tribunal de Cassation) เป็นกระบวนการยตุ ธิ รรมชัน้ ส งู สุด รับผ ดิ ช อบการพจิ ารณาตรวจสอบขอ้ ก ฎหมาย
ของอรรถคดีท ี่ย ื่นอ ุทธรณ์ค ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ซ ึ่งเป็นพ ิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง และมีส ภา
แห่งรัฐหรือศ าลปกครองสูงสุด (Conseil d’Etat) ทำหน้าที่พ ิจารณาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน นอกจากนี้สภาแห่งรัฐยังเป็นผู้พิจารณาร่างกฎหมายหรือกฤษฎีกาบางฉบับที่รัฐบาลส่งเรื่องมา
เพื่อขอทราบความเห็น ทั้งนี้ ศาลอยู่ภ ายใต้ร ะบบราชการประจำ ศาลทางการเมือง ได้แก่ ศาลยุติธรรมสูงสูด
ใช้พิจารณาคดีค วามผิดของบุคคลสำคัญ เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือคดีทางการเมือง
ที่มีความสำคัญ มาจากการเลือกตั้งโดยสภาล่างและสภาสูงจำนวนเท่าๆ กัน ตุลาการรัฐธรรมนูญทำหน้าที่
ชี้ขาดข้อพิพาทอันเกี่ยวข้องกับการใช้รัฐธรรมนูญ
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ข้อดีของระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี คือ การที่ประธานาธิบดีมีอำนาจเด็ดขาดทำให้
รัฐบาลมเี สถียรภาพ มีอ สิ ระในการปฏิบตั งิ าน การแยกงานบริหารออกจากงานทางการเมืองทำให้ป ระธานาธิบดี
มุ่งทำงานด้านนโยบายได้
ข้อเสียข องระบบกึ่งร ัฐสภากึ่งป ระธานาธิบดี คือ นายกรัฐมนตรีแ ละคณะรัฐมนตรีต ้องรับผ ิด-
ชอบต่อทั้งรัฐสภาและประธานาธิบดี ทำให้ทำงานลำบาก และถ้ารัฐสภาประกอบไปด้วยหลายพรรคการเมือง
แต่พรรคการเมืองไม่เข้มแข็งทำให้ไม่มีเสถียรภาพ และถ้าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจจริงๆ ก็จะลำบากในการ
บริหารประเทศ
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยรายละเอียดในหนังสือ)
1. สมบัติ ธำรงธัญว งศ์ การเมืองอังกฤษ
2. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และชาญชัย แสวงศักดิ์ การปฏิรูปการเมืองฝรั่งเศส : ข้อคิดในการปฏิรูป
การเมืองไทย
3. อภิญญา แก้วกำเหนิด วิทยานิพนธ์ก ารสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง : ศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ
ไทย
4. ชาญชัย แสวงศักดิ์ เอกสารอัดส ำเนากฎหมายรัฐธรรมนูญต ่างประเทศ บทเรียนและข้อคิดใ นการ
ปฏิรูปการเมืองไทย
5. จิตรพรต พัฒนสิน บทความการปฏิรูปศาลสภาขุนนางของประเทศอังกฤษ (www.krisdika.
go.th : มกราคม 2551)
6. HOUSE OF LORDS Library Note, House of Lords Reform Since 1997 :  A Chronology
(updated July 2009)
7. House of Lords Briefing Membership
กิจกรรม 3.2.2
จงอธิบายระบอบการปกครองของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสในปัจจุบัน และข้อดีข้อเสีย
ของการปกครองระบอบดังก ล่าว
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บันทึกคำตอบกิจกรรม 3.2.2

		
(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.2 กิจกรรม 3.2.2)
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ตอนที่ 3.3

ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครอง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โปรดอ่านแผนการสอนประจำตอนที่ 3.3 แล้วจ ึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง

แนวคิด

เรื่องที่ 3.3.1 พ ฒ
ั นาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครอง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เรื่องที่ 3.3.2 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

1. พ ัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่เมื่อมีการประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ และก่อตั้งประเทศขึ้นใหม่เป็นผลสำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1776 จากนั้นก็ได้
สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้น เรียกว่า บทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐ (The Articles
of Confederation) แต่ระบบประธานาธิบดีได้กำเนิดข ึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับท ี่ 2 ของ
สหรัฐอเมริกา
2. ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นต้นแบบของการเมืองการปกครองระบอบประธานาธิบดี

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 3.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้
2. อธิบายความแตกตา่ งของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครอง
ของประเทศสหรัฐอเมริกากับป ระเทศในภาคพื้นย ุโรป และข้อดีข ้อเสียข องระบบการเมือง
การปกครองแต่ละระบบได้
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เรื่องที่ 3.3.1 	พฒ
ั นาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา
สาระสังเขป

การประกาศอิสรภาพจากอังกฤษของอาณานิคม 13 แห่งในดินแดนอเมริกา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
1776 ทำให้เกิดรัฐใหม่ขึ้นในรูปแบบสมาพันธรัฐ ชื่อว่า “สมาพันธรัฐอเมริกา” รัฐใหม่นี้จำเป็นจะต้องมีการ
กำหนดกฎเกณฑ์แบบแผนในการจัดการปกครอง และในขณะเดียวกันก็ยืนยันถึงเอกราชและอธิปไตยของ
ชาติ จึงไ ด้จ ดั ท ำบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแ ห่งส มาพันธรัฐ (Articles of Confederation) แต่ก ต็ อ้ งประสบปญ
ั หา
ในการบริหารประเทศมากมาย เพราะการที่สมาพันธรัฐอเมริกาไม่มีรัฐบาลกลางที่จะทำหน้าที่ในการบริหาร
ประเทศ จัดเก็บภ าษี ไม่มกี องทัพข องชาติท ำให้เกิดป ัญหาในการใช้ห นีส้ งคราม ปัญหาการต่างประเทศ ปัญหา
การป้องกันประเทศจากพวกอินเดียนแดง รวมทั้งป ัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ฯลฯ
จากปัญหาทางการเมืองการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐดังกล่าว ทำให้บรรดาผู้นำ
ของรัฐต ่างๆ มาประชุมร ่วมกันเพื่อแ ก้ป ัญหาดังก ล่าว จนในที่สุดก ลายเป็นการสถาปนารัฐธรรมนูญฉ บับใ หม่
ขึ้น และใช้มาจนถึงป ัจจุบันในรูปแบบของสหพันธรัฐ
หลักสหพันธรัฐ (Fedaralism) เป็นหลักการหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยการแบ่งแ ยกอำนาจอย่างเด็ดข าด
ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลของมลรัฐ และเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปได้ด้วยดี และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประเทศได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพ จึงจ ำเป็นจ ะต้องให้อ ำนาจรัฐบาลกลางสามารถมอี ำนาจเหนือ
มลรัฐทั้ง 13 แห่ง และสามารถลงโทษผู้ท ี่ต่อต้านขัดขืนต่อกฎหมายที่รัฐบาลกลางวางไว้ได้ เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมจึงได้จัดแบ่งอ ำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) Delegated Power เป็นอ ำนาจของรัฐบาลกลางโดยตรง ซึ่งร ัฐบาลแห่งม ลรัฐม อบให้ร ัฐบาลกลาง
มีอำนาจเด็ดขาดในการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน จัดระเบียบการค้าพาณิชย์ระหว่างมลรัฐ
และระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับต่างประเทศ กำหนดระบบเงินตรา และการดำเนินการกู้ยืมเงินทั้งใน
และนอกประเทศ การเรียกเก็บภาษี รวมทั้งใ นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการจัดการ
กองทัพ การประกาศสงคราม และการทำสนธิสัญญาสันติภาพ
2) Reserved Power เป็นอำนาจที่รัฐบาลแห่งม ลรัฐยังคงรักษาไว้ และมีอำนาจอย่างเต็มท ี่ในการ
ดำเนินกิจการภายในของรัฐ โดยรัฐบาลกลางจะเข้ามาก้าวล่วงไม่ได้ ได้แก่ อำนาจในการจัดการศึกษา การ
จัดการจราจร การกำหนดพิกัดอัตราภาษีภายในมลรัฐ การตรากฎหมายว่าด้วยการสมรส และการหย่าร้าง
เป็นต้น
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3) Concurrent Power เป็นอำนาจที่ใ ช้ร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางกับร ัฐบาลของมลรัฐ เช่น การ
เก็บภาษี ซึ่งในกรณีน ี้ทำให้ชาวอเมริกันต้องเสียภาษีหลายครั้ง
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยรายละเอียดในหนังสือ)
1. ไพโรจน์ ชัยน าม  สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาค 1 ความนำทั่วไป
2. อภิญญา แก้วกำเหนิด วิทยานิพนธ์การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง : ศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ
ไทย
3. ชาญชัย แสวงศักดิ์ เอกสารอัดสำเนากฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศ บทเรียนและข้อคิดใน
การปฏิรูปการเมืองไทย
กิจกรรม 3.3.1
จงอธิบายหลักสหพันธรัฐม าโดยสังเขป

บันทึกคำตอบกิจกรรม 3.3.1

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.3 กิจกรรม 3.3.1)
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เรื่องที่ 3.3.2 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมือง
การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา
สาระสังเขป

ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) เป็นการปกครองที่มีการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาด โดย
อำนาจหน้าที่ต่างๆ ของรัฐถูกม อบหมายให้แ ต่ละองค์กร คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ
นำไปปฏิบัติโดยเป็นอิสระ ซึ่งแต่ละองค์กรจะทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายโดยไม่ก้าวก่ายตรวจสอบหรือควบคุม
ซึ่งกันและกัน เช่น ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจในการยุบสภา ขณะเดียวกันฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่มีอำนาจในการ
เปิดอ ภิปรายไม่ไ ว้วางใจ และแต่ละฝ่ายก็จะมีที่มาเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งลักษณะสำคัญของการปกครองระบบ
ดังกล่าว ได้แก่ การที่ประมุขของรัฐและประมุขฝ่ายบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งก็คือประธานาธิบดี
และมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน โดยมีอำนาจในการตั้งรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
สภาผู้แ ทนราษฎร แต่ไ ม่มีอ ำนาจริเริ่มเสนอกฎหมาย ไม่มีอ ำนาจยุบส ภา ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติก ็ไ ม่มีอ ำนาจใน
การอภิปรายไม่ไ ว้วางใจหรือต ั้งก ระทู้ซักถ ามฝ่ายบริหาร
1) สถาบันนิติบัญญัติ สภาคองเกรส (Congress) ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรหรือ
สภาล่าง (House of Representatives) มาจากการเลือกตั้งแบ่งตามเขตเลือกตั้งต่างๆ ทั่วประเทศ และ
วุฒิสภาหรือสภาสูง (Senate) มาจากผู้แทนมลรัฐ รัฐละ 2 คน โดยสภาคองเกรสมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
ได้แก่ การออกกฎหมายและการแก้ไขรฐั ธรรมนูญ การตรวจสอบการทำงานของฝา่ ยบริหาร นอกจากนี้ สภาสงู
ยังมีอำนาจหน้าที่ให้สัตยาบันสนธิสัญญา และการรับรองการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงและรัฐมนตรี ส่วน
สภาล่างกม็ อี ำนาจในการกล่าวโทษ (Impeachment) ข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือต ุลาการให้พ ้นจ ากตำแหน่ง
โดยต้องใช้ค ะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกส ภาผู้แ ทนราษฎรในการกล่าวโทษประธานาธิบดี และวุฒิสภา
จะเป็นผู้สืบสวนข้อเท็จจริงหรือเป็นลูกขุนในการพิจารณาคดี การปลดต้องใช้คะแนนเสียงสองในสามของ
สมาชิกวุฒิสภา สำหรับในกรณีของประธานาธิบดีจะต้องให้ประธานศาลสูงเป็นประธานของคณะลูกขุนใน
การพิจารณา
2) สถาบันฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นผู้นำฝ่ายบริหารและประมุขของประเทศ ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระ โดยมีรองประธานาธิบดีอีกหนึ่งคนซึ่งมา
จากระบบของการเลือกตั้งโ ดยอ้อมผ่านทางคณะผูเ้ลือกตั้งต ามวิธกี ารทีก่ ำหนดในกฎหมาย ซึ่งป ระธานาธิบดี
จะเป็นผ ู้เลือกคณะบริหารหรือค ณะรัฐมนตรีเพื่อท ำหน้าที่เป็นผ ู้ช่วยของประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีม ี
อำนาจหน้าทีท่ สี่ ำคัญไ ด้แก่ การควบคุมใ ห้ม กี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การแต่งต ัง้ โยกยา้ ย ถอดถอนขา้ ราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป เว้นแต่บางตำแหน่งที่ม ีความสำคัญระดับนโยบาย เช่น รัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตต้อง
ได้รับความเห็นช อบจากวุฒิสภา นอกจากนี้ ยังม ีอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรือยับยั้งกฎหมาย (Veto)
แต่หากรัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม อำนาจยับยั้งนั้นตกไปซึ่งประธานาธิบดีจะต้องลงนามเพื่อ
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ประกาศใช้กฎหมาย อำนาจในการลดโทษ อภัยโทษ หรือนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ต้องโทษในคดีต่างๆ ตาม
ข้อจำกัดข องรัฐธรรมนูญ อำนาจในการทำสนธิสัญญาที่จะต้องผ่านการให้สัตยาบันจ ากวุฒิสภา และอำนาจ
สูงสุดในการบังคับบัญชากองทัพทั้งหมดของประเทศ ทั้งนี้ แม้สภาจะไม่สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้
แต่ประธานาธิบดีก็ไม่ส ามารถยุบสภาได้เช่นกัน
3) สถาบันตุลาการ ระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบศาลเดี่ยว คือ มีศาลสูง
(Supreme Court) เป็นศาลที่มีอำนาจสูงสุดเพียงศาลเดียว โดยการวินิจฉัยคดีของศาลสูงถือว่าเป็นที่สุด
ไม่สามารถจะอุทธรณ์ต่อไปยังศาลอื่นๆ ได้ ผู้พิพากษาของศาลสูงมีทั้งหมด 9 คน มาจากการแต่งตั้งของ
ประธานาธิบดีซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของวุฒิสภาเสียก่อน โดยอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตเว้นแต่จะ
ลาออก ทั้งนี้ ศาลสูงมีอำนาจหน้าที่ในการตีความกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ และมีอำนาจในการลงมติ
ขับไล่ประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง แต่ก็อาจถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงสอง
ในสาม
ข้อดีของระบบประธานาธิบดี คือ ประธานาธิบดีมีสิทธิขาดในการเลือกฝ่ายบริหารทำให้ได้
บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและความเชี่ยวชาญจริงๆ และรัฐมนตรีม เีวลาทำงานเต็มท ีเ่นื่องจากไม่ต ้องเข้า
ประชุมสภา นอกจากนี้ การที่ประธานาธิบดีเป็นจอมทัพโดยตำแหน่งท ำให้ส ามารถสั่งการในยามฉุกเฉินได้
ข้อเสียของระบบประธานาธิบดี คือ การที่ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ในกรณี
ที่เสียงข้างมากในสภาเป็นคนละพรรคการเมือง จะทำให้ประธานาธิบดีท ำงานลำบาก
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยรายละเอียดในหนังสือ)
1. อภิญญา แก้วกำเหนิด วิทยานิพนธ์การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง : ศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ
ไทย
2. ชาญชัย แสวงศักดิ์ เอกสารอัดสำเนากฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศ บทเรียนและข้อคิดใน
การปฏิรูปการเมืองไทย
กิจกรรม 3.3.2
จงอธิบายระบอบการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน และข้อดีข้อเสียของการ
ปกครองระบอบดังกล่าว
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บันทึกคำตอบกิจกรรม 3.3.2

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.3 กิจกรรม 3.3.2)
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 3
ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครอง
ในประเทศภาคพื้นยุโรปและอเมริกา
ตอนที่ 3.1 ความรทู้ วั่ ไปเกีย่ วกบั ร ะบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครอง
แนวตอบกิจกรรม 3.1.1
คำว่า “สถาบันทางการเมือง” หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
ปกครองและดำเนินก ิจการต่างๆ ของรัฐท ั้งภ ายในและภายนอกประเทศ ซึ่งอ าจจะก่อต ั้งข ึ้นโ ดยกฎหมายของ
รัฐ หรืออ าจก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมใจกันข องเอกชน หรือตามประเพณีก็ได้ ตัวอย่างของสถาบันทางการเมือง
การปกครองไทย เช่น สภาผู้แ ทนราษฎร วุฒิสภา รัฐบาล ศาลยุติธรรม พรรคการเมือง เป็นต้น
แนวตอบกิจกรรม 3.1.2
ข้อ 1 สมัยกรีกมีรูปแบบการปกครอง 2 ลักษณะ ได้แก่ ระบอบคณาธิปไตย เป็นการปกครองโดย
คณะบุคคล นิยมใช้ใ นรัฐท ี่ม ีล ักษณะเป็นส ังคมทหาร เช่น นครรัฐส ป าร์ต า และระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
ปกครองที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรง เช่น นครรัฐเอเธนส์ ให้สิทธิแก่พลเมืองชาย
ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร ่วมประชุมที่ส ภาประชาชน เพื่อร่วมตัดสินปัญหาต่างๆ โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียง ซึ่ง
เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
ข้อ 2  พัฒนาการของรูปแ บบการปกครองสมัยโ รมันอ าจแบ่งไ ด้เป็นส องระยะ คือ สมัยส าธารณรัฐ ใช้
ระบอบการปกครองแบบอภิช นาธิปไ ตย โดยมีค ณะบุคคลจากตระกูลข ุนน างหลายๆ ตระกูลร ่วมกันป กครอง
บ้านเมือง เมื่อจะตัดสินปัญหาใดๆ ก็จะนำเรื่องสู่การพิจารณาของสภาซีเนต (Senate) หรือวุฒิสภา โดยยึด
ตามกฎหมายของบ้านเมืองเป็นห ลัก และสมัยจ ักรวรรดิ ซึ่งม พี ระจักรพรรดิเป็นผ ูป้ กครองโดยศูนย์กลางแห่ง
อำนาจอยู่ที่พระจักรพรรดิที่ก รุงโ รม

3-29

ตอนที่ 3.2 	ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครองในประเทศภาคพนื้ 
ยุโรป
แนวตอบกิจกรรม 3.2.1
ในปัจจุบันยุโรปมีระบอบการปกครองซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ระบอบ คือ 1. ระบอบประชาธิปไตย
เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุด หรือเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่
สำคัญ คือ หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หลักสิทธิและเสรีภาพเป็นของประชาชน หลักความสูงสุด
ของกฎหมาย และหลักการเสียงข้างมาก โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบรัฐสภา แบบประธานาธิบดี และ
แบบผสม (กึ่งร ัฐสภาและกึ่งป ระธานาธิบดี) และ 2. ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เป็นระบอบการปกครองที่
ยึดถือต ามทฤษฎีสังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ (Carl Marx) ซึ่งระบอบเผด็จการมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ
ของการปกครองดังกล่าว คือ มีลักษณะเป็นการปกครองแบบการผูกขาดอำนาจทางการเมือง ประชาชน
สิทธิเสรีภาพต่างๆ ทางการเมืองน้อยมากหรืออาจไม่มีเลย ฝ่ายค้านถูกยุบเลิกหรือถูกจำกัดจนไม่มีบทบาท
ในทางการเมือง และมีการใช้ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวเข้ามาแทนที่ระบบพรรคการเมืองหลายพรรค
หรืออ าจไม่มีพ รรคการเมืองโดยมีแต่คณะผู้ปกครองประเทศ และการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการเป็นเพียง
การแสดงออกถึงการรับรองความชอบธรรมของผู้ป กครองเท่านั้น
แนวตอบกิจกรรม 3.2.2
ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยประเทศอังกฤษเป็นการ
ปกครองระบบรัฐสภาซึ่งม ีลักษณะสำคัญ ได้แก่ การที่ประมุขของรัฐและประมุขฝ่ายบริหารแยกจากกัน โดย
ประมุขของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งมาจากหลักการที่ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงรับผิดชอบ
ทางการเมือง (The King can do no wrong) และฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก่อนจะเข้าบริหารงานปกครอง
ประเทศจะต้องได้ร ับค วามเห็นช อบจากรัฐสภาก่อน โดยฝ่ายบริหารมอี ำนาจเสนอกฎหมายต่อส ภานิติบัญญัติ
ได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ มีอำนาจเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งมีอำนาจยุบสภา
ผู้แทนราษฎรได้เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลย์อำนาจกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาก็มี
อำนาจบังคับให้ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลต้องออกจากตำแหน่งโดยการเปิดอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจหรือไม่
ไว้ว างใจรัฐมนตรีเป็นร ายบุคคลหรือท ั้งค ณะได้ สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรมีส ิทธิต ั้งก ระทู้ถ ามหรือเสนอญัตติ
ต่อรัฐบาลได้ และมีอำนาจอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อมิให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามชอบใจ
เป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลแทนประชาชน และมีอำนาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
ตรวจสอบการกระทำของฝ่ายบริหาร ซึ่งม ีข้อดี คือ คล่องตัวเนื่องจากฝ่ายบริหารและเสียงข้างมากในสภาเป็น
พรรคเดียวกัน และรัฐสภาสามารถป้องกันฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตได้ด้วยการตรวจสอบ (อภิปราย
ไม่ไว้วางใจ) ส่วนข้อเสีย คือ ไม่เหมาะที่จะใช้กับประเทศที่มีระบบพรรคการเมืองไม่เข้มแข็ง (รัฐบาลผสม
หลายพรรคมักไม่มั่นคง) และการลงมติไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นได้ยาก ส่วนประเทศฝรั่งเศสเป็นการปกครอง
ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีซึ่งมีลักษณะสำคัญ ได้แก่ การที่มีประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของประเทศ
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มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยไม่ผ่านทางรัฐสภา มีอำนาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ต้องมี
รัฐมนตรีล งนามกำกับ มีอ ำนาจในการตั้งน ายกรัฐมนตรีซ ึ่งเป็นห ัวหน้าฝ ่ายบริหาร และร่วมบริหารประเทศกับ
น ายกรฐั มนตรี โดยฝา่ ยนติ บิ ญ
ั ญัตมิ อี ำนาจบงั คับใ ห้ร ฐั มนตรีเป็นร ายบคุ คลหรือท ัง้ ค ณะตอ้ งออกจากตำแหน่ง
ได้โดยการเปิดอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ แต่ไม่มีอำนาจในการเปิด
อภิปรายไม่ไ ว้ว างใจประธานาธิบดี ซึง่ ม ขี อ้ ดี คือ การทปี่ ระธานาธิบดีม อี ำนาจเด็ดข าดทำให้ร ฐั บาลมเี สถียรภาพ
มีอ ิสระในการปฏิบัติง าน และการแยกงานบริหารออกจากงานทางการเมืองทำให้ป ระธานาธิบดีม ุ่งท ำงานด้าน
นโยบายได้ ส่วนข้อเสีย คือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อทั้งรัฐสภาและประธานาธิบดี
ทำให้ทำงานลำบาก และถ้ารัฐสภาประกอบไปด้วยหลายพรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองไม่เข้มแข็งทำให้
ไม่มีเสถียรภาพ และถ้าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจจริงๆ ก็จะลำบากในการบริหารประเทศ

ตอนที่ 3.3 	 ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
แนวตอบกิจกรรม 3.3.1
หลักสหพันธรัฐเป็นหลักการหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดระหว่างรัฐบาล
กลางกับรัฐบาลของมลรัฐ และเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปได้ด้วยดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ประเทศได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ ำเป็นจะต้องให้อำนาจรัฐบาลกลางสามารถมีอำนาจเหนือมลรัฐ โดยอาจ
แบ่งอ ำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับร ัฐบาลมลรัฐอ อกเป็น 3 ประเภท คือ 1) Delegated Power เป็นอ ำนาจของ
รัฐบาลกลางโดยตรง ซึ่งร ัฐบาลแห่งม ลรัฐม อบให้ร ัฐบาลกลางมอี ำนาจเด็ดข าดในการดำเนินก าร  2) Reserved
Power เป็นอำนาจที่รัฐบาลแห่งม ลรัฐยังคงรักษาไว้ และมีอำนาจอย่างเต็มท ี่ในการดำเนินกิจการภายในของ
รัฐ โดยรัฐบาลกลางจะเข้าม าก้าวล่วงไม่ไ ด้ และ 3) Concurrent Power เป็นอ ำนาจทีใ่ ช้ร ่วมกันร ะหว่างรัฐบาล
กลางกับรัฐบาลของมลรัฐ
แนวตอบกิจกรรม 3.3.2
ในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี คือ
เป็นการปกครองทีม่ กี ารแบ่งแ ยกอำนาจเด็ดข าด โดยอำนาจหน้าทีต่ ่างๆ ของรัฐถ ูกม อบหมายให้แ ต่ละองค์กร
คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ นำไปปฏิบัติโดยเป็นอิสระ ซึ่งแต่ละองค์กรจะทำหน้าที่ของ
แต่ละฝ่ายโดยไม่ก้าวก่ายตรวจสอบหรือควบคุมซึ่งกันและกัน เช่น ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจในการยุบสภา
ขณะเดียวกันฝ ่ายนิติบัญญัติก ็ไ ม่มีอ ำนาจในการเปิดอ ภิปรายไม่ไ ว้ว างใจ และแต่ละฝ่ายก็จ ะมีท ี่มาเป็นอ ิสระ
ต่อกัน ซึ่งลักษณะสำคัญของการปกครองระบบดังกล่าว ได้แก่ การที่ประมุขของรัฐและประมุขฝ่ายบริหาร
เป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งก็คือประธานาธิบดี และมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน โดยมีอำนาจในการตั้ง
รัฐมนตรีไ ด้โ ดยไม่ต ้องขอความเห็นช อบจากสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่ไ ม่มอี ำนาจริเริ่มเสนอกฎหมาย ไม่มอี ำนาจ
ยุบส ภา ส่วนฝา่ ยนติ บิ ญ
ั ญัตกิ ไ็ ม่มอี ำนาจในการอภิปรายไม่ไ ว้ว างใจหรือต ัง้ ก ระทูซ้ กั ถ ามฝา่ ยบริหาร โดยระบบ
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ดังกล่าวมีข้อดี คือ ประธานาธิบดีมีสิทธิขาดในการเลือกฝ่ายบริหาร  ได้คนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆ และ
รัฐมนตรีม เี วลาทำงานเต็มท เี่ พราะไม่ต อ้ งเข้าป ระชุมส ภา อีกท ัง้ ป ระธานาธิบดีเป็นจ อมทัพโ ดยตำแหน่ง สามารถ
สั่งการยามฉุกเฉินได้ ส่วนข้อเสีย คือ อาจทำงานลำบากถ้าเสียงข้างมากในสภาเป็นคนละพรรค
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
วัตถุประสงค์
คำแนะนำ

เ พื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ระบบการเมือง
การปกครองและสถาบันท างการเมืองการปกครองในประเทศภาคพื้นยุโรปและอเมริกา”
อา่ นคำถามตอ่ ไ ปนแี้ ล้วเขียนคำตอบลงในชอ่ งวา่ งทกี่ ำหนดให้ นักศึกษามเี วลาทำแบบประเมิน
ผลตนเองชุดนี้ 30 นาที

1. สภาสูงในประเทศอังกฤษมีที่มาแตกต่างจากสภาสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ อย่างไร

2. ท่านว่าเหตุใดประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาจึงใช้ระบบสองสภา

3. ฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีแ ตกต่างกันอย่างไร
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 3
ก่อนเรียน

ข้อ 1 ประเทศอังกฤษปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ของประเทศ โดยมฝี ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาผแู้ ทนราษฎรหรือส ภาสามัญซ ึ่งม าจากการเลือกตั้ง และสภาขุนนาง
ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง และมีฝ ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ และด้านตุลาการใช้
ระบบศาลเดี่ยวโดยเดิมมีสภาขุนนางทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุด แต่เดือนตุลาคม 2009 จะมีศาลฎีกาทำหน้าที่
เป็นศาลสูงสุดแทน
ข้อ 2 ประเทศฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งร ัฐสภากึ่งป ระธานาธิบดี โดยมีท ี่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นประมุขของประเทศร่วมบริหารกับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร มีส องสภา คือ สภาผู้แ ทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโ ดยตรงของประชาชน และวุฒิสภาที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยอ้อม และด้านตุลาการใช้ระบบศาลคู่ คือ ศาลฎีกาและสภาแห่งรัฐ (ศาลปกครองสูงสุด)
ข้อ 3 ประเทศสหรัฐอเมริกาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี คือ ประธานาธิบดี
เป็นผ ู้นำฝ่ายบริหารและประมุขข องประเทศ โดยมีฝ ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาคองเกรสประกอบด้วยสภาผู้แ ทน
ราษฎร และวุฒิสภาซึ่งม าจากผู้แ ทนมลรัฐ และมีศาลสูงทำหน้าที่ฝ ่ายตุลาการ
ข้อ 4 สถาบันการเมืองการปกครอง องค์กรหรือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปกครอง
และดำเนินกิจการต่างๆ ของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งอาจจะก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายของรัฐ
หรืออาจก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมใจกันของเอกชน หรือตามประเพณีก็ได้ ตัวอย่างของสถาบันทางการเมือง
การปกครองไทย เช่น สภาผู้แ ทนราษฎร รัฐบาล ศาลยุติธรรม พรรคการเมือง เป็นต้น

หลังเรียน

ข้อ 1 ในประเทศอังกฤษสภาสูงมาจากการแต่งตั้งประกอบด้วยสมาชิกสามประเภทหลัก ได้แก่
ขุนนางที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตลอดชีพ (Life Peers) อาร์ชบิชอพและบิชอพ (Archbishops
and bishops) และขุนนางที่ส ืบฐานันดรศักดิ์ (Elected hereditary Members) ซึ่งแตกต่างจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่สภาสูงม าจากตัวแทนของท้องถิ่น คือ มลรัฐต่างๆ ทั้ง 50 มลรัฐ จำนวนรัฐละ 2 คน เท่ากัน
เพื่อที่จะให้รัฐใหญ่และรัฐเล็กมีสิทธิอ ำนาจเท่าเทียมกัน
ข้อ 2  เนื่องจากระบบสองสภามีข้อดี คือ เป็นการเปิดโอกาสให้มีตัวแทนจากกลุ่มอาชีพเข้าไปมีเสียง
ในสภา และมีสภาสูงคอยทำหน้าที่เป็นสภาที่ทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายจากสภาล่าง ซึ่งจะทำให้สามารถ
มั่นใจได้ว่ากฎหมายหรืองบประมาณที่ออกมาจากสภาจะได้รับการพิจารณาโดยละเอียดจากสองสภา และ
ทำให้มีสภาที่ทำหน้าที่ถ่วงดุลการทำงานของรัฐสภา ซึ่งงเป็นการระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่รัฐสภา
มีความเข้มแข็งม ากเกินไปจนอาจจะออกกฎหมายที่ม ีลักษณะไม่ยุติธรรมแก่สังคม
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ข้อ 3  ระบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีซ ึ่งเป็นห ัวหน้าฝ ่ายบริหารเป็นผ ูท้ ีไ่ ด้ร ับก ารเลือกตั้งโ ดยตรง
มาจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งแตกต่างจากระบบรัฐสภาซึ่งนายกรัฐมนตรีผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจะมา
จากการเลือกโดยผู้แทนของประชาชน และคณะรัฐมนตรีของระบบประธานาธิบดีจะมาจากการเลือกของ
ประธานาธิบดีท ำหน้าที่เสมือนเลขานุการหรือผู้ช่วยของประธานาธิบดี ส่วนระบบรัฐสภานั้น นายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้นำพรรคเสียงข้างมากในสภาจะเป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภา โดยระบบ
ประธานาธิบดีจะมีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างสภาคองเกรสกับประธานาธิบดีค่อนข้างเด็ดขาด เช่น สภา
คองเกรสเป็นผู้ร่างกฎหมายและผ่านกฎหมายทุกฉบับก่อนที่ประธานาธิบดีจะลงนามอนุมัติหรือคัดค้าน
แต่ฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย ไม่มีอำนาจยุบสภา ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีอำนาจตั้งกระทู้ถาม
ประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีและไม่มีอำนาจเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล ส่วนระบบรัฐสภานั้น
ฝ่ายบริหารสามารถที่จะเสนอกฎหมายเข้าสภาได้เนื่องจากฝ่ายบริหารเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ และ
การทำงานของฝา่ ยบริหารจะอยูภ่ ายใต้ก ารควบคุมข องสภา คือ สภาสามารถลงมติไ ม่ไ ว้ว างใจได้ ขณะเดียวกัน
ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจที่จะยุบสภาได้เช่นกัน

