


รัฐ 

ที่มาและวิวัฒนาการของรัฐ 

สังคมชนเผ่า(ต้นคริสต-ศตวรรษที่ 
๑๖) ปลายยุคกลาง 

สมัยศักดินา 

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ
ความหมายของรัฐ 

รัฐในฐานะที่เป็นสังคมมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

รัฐในฐานะที่เป็นสังคมมนุษย์ที่ขัดแย้ง 

ค าจ ากัดความของค าว่า “รัฐ” 

องค์ประกอบทางสังคม
วิทยาของรัฐ 

องค์ประกอบด้านบุคคล 

องค์ประกอบด้านเนื้อหา 

องค์ประกอบด้านรูปแบบ 



สังคมชนเผ่า 

ประเพณีและความเชื่อ 

ต้นก าเนิดของค าว่า “รัฐ” 

ค.ศ. ๑๖ 

สมัยศักดินา 

อ านาจผูกพันกับ
กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 

จัดล าดับชั้นของมนุษย์ 

เกิดการคัดค้านลักษณะ
ส่วนตัวของอ านาจ 

รัฐ 



๑.รัฐ คือรูปแบบสังคมมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับ
อดีตแต่ลัษณะเช่นนี้ ได้รับการปฏิเสธจากทฤษฎีมาร์กซิสต์ 

๒.รัฐ เป็นเสมือนสถานที่อันเป็นที่เผชิญหน้าและอยู่ร่วมกัน
ของอ านาจและเสรีภาพ 

๓.รัฐ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง 
๔.รัฐ เป็น “นิติบุคคล” ในความหมายสมัยใหม่ ในคริสต

ศวรรษที่ ๑๖  

รัฐในฐานะที่เป็นสงัคมมนุษย์ทีส่มบูรณ์ 



รัฐในฐานะที่เป็นสงัคมมนุษย์ทีข่ัดแย้ง 



ค าจ ากัดความของค าว่า “รัฐ” 

ค าจ ากดัความทาง

ภูมศิาสตรข์องรฐั 

การก าหนดถิน่ทีอ่ยู่

ของประชากรที่

ก าหนดจ านวนหน่ึง 

แบบอดุมคตชิาตยิวิ

หรอื ปาเลสไตน์

กอ่นปี ค.ศ. ๑๙๔๓ 

ความหมายทาง

กฎหมายของรฐั 

ความหมายอย่าง

กวา้ง 

ความหมายเฉพาะ 



องค์ประกอบทางสังคมวิทยาของรัฐ 

รัฐ 

องค์ประกอบด้านบุคคล 

ประชากรหรือชาติ 

เยอรมันยึด
หลัก

แนวความคิด
อย่างภววิสัย 

ฝรั่งเศส
แนวความ

คิด
อย่างอัต

วิสัย 

องค์ประกอบด้านเนื้อหา 

ดินแดน 

พื้นดิน พื้นน้ า 

พื้น
อากาศ 

องค์ประกอบด้านรูปแบบ 

อ านาจทางการเมือง 

อ านาจรัฐ 

อ านาจอธิปไตย 

อ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ 
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วรรณกรรม ๖ เล่มว่าด้วยรัฐ (ฌอง โบเด็ง ค.ศ ๑๕๗๖) 

รัฐเป็นอิสระจากการตกอยู่ภายใต้อ านาจ
อื่นๆ ทั้งสิ้น 

กฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นต้นก าเนิด
แห่งรัฐ 
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เป็นกรรมสทิธข์อง

อ านาจแห่งการปกครอง 

เคร ือ่งมอืในการปกครอง 

ความเป็นเจา้ของ

อ านาจปกครองทีส่ าคญั 



การเป็นนิติบุคคลของรัฐ 

รัฐเป็นนิติบุคคล 

ความหมายของการ
เป็นนิติบุคคลของรฐั 

ตามกฎหมายบ้านเมือง 
(Positive law) 

ประมุขของรัฐ รัฐมนตรี 
เจ้าหน้าที่ เป็นองค์กรของรัฐ 

ผลของการเป็นนิติ
บุคคลของรัฐ 

รัฐไม่มีวันตาย 

กฎหมายระหว่างประเทศเกิด
ความเสมอภาคระหว่างรัฐ 



ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและกฎหมาย 

ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและกฎหมาย 

ทฤษฎีมาร์กซิสต์ 

กฎหมายไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึงกฎธรรมชาติหรือ

มโนธรรม 

กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ระบบทุนนิยม 

ทฤษฎีเผด็จการ 

รัฐเป็นนายของกฎหมาย 

การปกครองตาม
อ าเภอใจ 

เมื่อเกิดปัญหาระหว่าง
ประโยชน์สูงสุดของรัฐ
กับการเคารพปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

ทฤษฎีเสรีนิยม 

รัฐอยู่ภายใต้กฎหมาย 

รัฐจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
จ ากัดเสรีภาพของบุคคลตาม

อ าเภอใจไม่ได้ 

เกิดแนวความคิดเร่ืองจ ากัด
ตนเอง 

เกิดแนวความคิด
เร่ืองนิติรัฐ 



แนวความคิดเรื่องการจ ากัดตนเองของรัฐ 

เร ือ่งการจ ากดั

ตนเองของรฐั 

รฐัจะก าจดัตนเอง

ในทางกฎหมายไดก้็

ดว้ยความยนิยอม

ของรฐัเอง 

เยงีร ิง่ (IHERING) 

เจลลเินค
(JELLINEK) 

กาเร ่เดอ มาลแบร ์

(Carre de 
MALBERG) 

อ านาจนิตบิญัญตั ิ

อ านาจบรหิาร 

อ านาจตลุาการ 

มงเตสกเิยอ 

(MONTESQUIEU) 



แนวความคิดเรื่องหลักนิติรัฐ 

หลักนิติรัฐ 

(รัฐ)ต ารวจ 

อ านาจดุลย
พินิจประโยชน์
ในการปกครอง

มาใช้กับ
ประชาชนได้ 

“เพื่อจุดหมายที่
ตนประสงค์ก็

เพียงพอแล้วที่จะ
ท าให้วิธีการต่างๆ 

ที่ตนน ามาใช้
ถูกต้องชอบธรรม” 

(รัฐ)นิติรัฐ 

ฝ่ายปกครอง
ต้องเคารพต่อ

กฎหมาย 

ใช้อ านาจโดย
กฎหมายไม่ได้

ก าหนดไว้ ถือว่า
เป็นการกระท าที่

ไม่ชอบด้วย
กฎหมายทั้งสิ้น 
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ทีม่าทีเ่ป็น

กฎหมายลาย

ลกัษณอ์กัษร 

รฐัธรรมนูญ 

กฎหมายทีต่ราโดยรฐัสภา 

กฎหมายทีอ่อกโดยฝ่ายบรหิาร 

ทีม่าทีไ่ม่เป็น

กฎหมายลาย

ลกัษณอ์กัษร 

แนวค าวนิิจฉยัขององคก์รวนิิจฉยัคดี

มหาชน 

จารตีประเพณี 

หลกักฎหมายทัว่ไป 

นิตวิธิใีน

กฎหมาย

มหาชน 

นิตวิธิหีลกัในกฎหมายมหาชน 

นิตวิธิปีระกอบในกฎหมายมหาชน 



ที่มาที่เป็น
กฎหมาย

ลายลักษณ์
อักษร 

กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

ที่มาของฐานอ านาจใน
การออกกฎหมายอื่นๆ 

ทั้งหมด 

กฎหมายที่ตรา
โดยรัฐสภา 

กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ 

กฎที่ออกโดย
ฝ่ายบริหาร 

การมอบอ านาจนี้ให้
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก

กฎหมาย 



ที่มาที่ไม่เป็น
กฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร 

แนวค าวินิจฉัยของ
องค์กรวินิจฉัยคดี

มหาชน 

การตีความเพื่อชี้ขาดข้อ
กฎหมายเป็นการวางหลัก

กฎหมายมหาชน 

จารีตประเพณี 
อาศัยจารีตประเพณีมาอุด

ช่องว่างเหล่านั้น และถือว่ามีค่า
บังคับเป็นกฎหมาย 

หลักกฎหมายทั่วไป 

ศาลเพียงแต่ค้นหาและน ามาสร้าง
กฎเกณฑ์เพื่อปรับใช้กับกรณีใด

กรณีหนึ่ง 

มิใช่เป็นหลักที่ศาลสร้างขึ้น 
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นิติวิธีหลักใน
กฎหมายมหาชน 

นิติวิธีเชิงปฏิเสธ 

ห้ามน าหลักกฎหมายเอกชนมาใช้โดยตรงกับกฎหมายมหาชน 

นิติวิธีในกฎหมายมหาชนโดยสภาพ 

เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครอง 

หลักผลทางกฎหมาย 

นิติวิธีเชิงสร้างสรรค์ หลักประโยชน์สาธารณะกับหลักสิทธิเสรีภาพ 

นิติวิธีประกอบใน
กฎหมายมหาชน 

การเปรียบเทียบกฎหมาย 

เพ่ือการนิติบัญญัติ 

เพ่ือการตีความ 

เพ่ือความเป็นเอกภาพของ
กฎหมาย 

การเปรียบเทียบกฎหมาย
มหาชน 

ผลทาง
กฏหมาย 

ผลทางกฎหมายจาก
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางการ

ปกครอง 

หลักไม่เกินความจ าเป็น 

ผลทางกฎหมายจาก
กิจกรรมให้บริการ

สาธารณะ 

หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

หลักการเปลี่ยนแปลงให้การบริการสาธารณะทันต่อ
ความต้องการของมหาชนอยู่เสมอ 

หลกัความเสมอภาคทีม่ตีอ่กจิกรรม

อนัเป็นบรกิารสาธารณะ 


