


ในสมัยโบราณ 

ในช่วงสมัยกลางถึงก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส 

หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสถึงปัจจุบัน 

กลุ่มระบบ
กฎหมาย

คอม
มอนลอว์ 

สมัยกฎหมายแองโกลแซกซอนและ
การก่อตั้งกฎหมายคอมมอนลอว์ 
สมัยแห่งการแข่งขันกันระหว่างกฎหมาย

คอมมอนลอว์และกฎหมายอีควิตี ้

สมัยใหม่ 

กฎหมาย
มหาชนใน
ประเทศ

ไทย 

ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. ๒๔๗๕ 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. ๒๔๗๕ –พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน 



ที่มา: อัลเปียน (ULPIAN) นักปราชญ์สมัยโรมันยุคคลาสสิค 
ยุคอาณาจักรโรมัน (500 ปี ก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 434) 



ที่มา : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย 



ที่มา : ดร.ปรีดี พนมยงค์ 



ที่มา : รศ.ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง 





ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ 

องค์ประกอบของรัฐ 

รูปแบบของรัฐและ
รูปแบบการปกครอง 



แนวคิดองค์ประกอบและ
รูปแบบของรัฐและการ

ปกครอง 

สถานะของความเป็นรัฐมี
ความส าคัญ ประเทศใด เมื่อ

ประกอบด้วย ดินแดน 
ราษฎร และมีอ านาจ
อธิปไตยครบถ้วนรัฐ 

เมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วน 
รัฐนั้นจะมีรูปแบบรัฐอย่างไร 
หรือจะใช้อ านาจปกครอง

อย่างไร ไม่ส าคัญ 



รูปแบบของรัฐและ
การปกครอง 

รูปแบบของรัฐมอง
ที่มาของประมุข

ของรัฐ 

ราชอาณาจักร 

สาธารณรัฐ 

รูปแบบของรัฐมอง
ที่มาโครงการการ

ใช้อ านาจรัฐ 

รัฐเดี่ยว 

รัฐรวม 

รูปแบบการ
ปกครอง 

ที่มาของอ านาจ 

รัฐ 

ลักษณะการใช้
อ านาจรัฐ 



ชาต ิ
• ชาติในความหมายหนึ่งคือกลุ่มชนที่มีความรู้สึกใน

เรื่องเชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  ประวัติศาสตร์  ความ
เป็นมา  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
อย่างเดียวกัน  ในความหมายนี้ ชาติก็เป็นสังคมหนึ่ง 

• ในอีกความหมายหนึ่ง  ชาติหมายถึงพลเมืองของ
ประเทศผู้อยู่ในปกครองเดียวกัน 

• ในความหมายแรก  คนส่วนใหญ่ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นชาติมาเลย์  ในความหมายที่สอง
เป็นชาติไทย 



รัฐ  หรือ ประเทศ 
• รัฐและประเทศต่างหมายถึงแว่นแคว้น  บ้านเมือง  หรือ

อาณาเขตที่อยู่ในปกครองเดียวกัน 

• ประเทศราชหมายถึงประเทศที่มีอิสระในการปกครอง
ตนเอง  แต่อยู่ในสังกัดอีกประเทศหนึ่ง 

• ประเทศเอกราชไม่อยู่ในสังกัดของประเทศใด 

• ประเทศจะมีความหมายไปในทางดินแดน  ส่วนรัฐมี
ความหมายไปในทางปกครอง 



รัฐ-ชาต ิ
• ปัจจุบัน  มีกระแสชาตินิยม (ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่) ผนวก

กับกระแสรักอธิปไตย  จึงต้องก าหนดพรมแดนของประเทศ
ให้เกิดเขตปกครองที่มีอ านาจอธิปไตยชัดเจน  ถ้าเป็นไปได้
ภายในเขตปกครองหนึ่งน่าจะมีความกลมกลืนเป็นชาติ
เดียวกัน จึงเกิดแนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติขึ้น 

• ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการสร้างรัฐ-ชาติ  และ
ท าให้ชาติอื่น เช่น จีน มอญ เขมร กลมกลืนเป็นชาติไทย 

• ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาจเคยเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของในช่วงการสร้างชาติ-รัฐ  แต่ปัจจุบันน่าจะเป็นทุน
ทางวัฒนธรรมมากกว่าจะเป็นภัย 



รัฐเดี่ยว  รัฐรวม 

• รัฐเดี่ยวคือรัฐที่มีการปกครองระดับเดียว  โดยมี
รัฐสภา  รัฐบาล  และศาลเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยใน
การปกครอง  แต่อาจกระจายอ านาจไปยังภูมิภาค
และท้องถิ่นได้  ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

• รัฐรวมประกอบด้วยมลรัฐที่ปกครองตนเองตาม
รัฐธรรมนูญของมลรัฐโดยมีรัฐสภา  รัฐบาล  และศาล
ของตน  แต่มีความสัมพันธ์กับรัฐสภากลาง  รัฐบาล
กลางและศาลกลางตามรัฐธรรมนูญของประเทศ 



ระบอบการปกครอง 
• ระบอบการปกครองแบ่งเป็น ประชาธิปไตย  เผด็จการ

เบ็ดเสร็จ (totalitarianism)  และอ านาจนิยม 
(authoritarianism) 

• เผด็จการเบ็ดเสร็จ มีอุดมการณ์รัฐเดียว  พรรคการเมือง
เดียว  มีต ารวจลับควบคุมประชาชน  ผูกขาดการ
สื่อสาร  ควบคุมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ 

• อ านาจนิยมผูกขาดอ านาจตัดสินใจ  เน้นการเชื่อฟังและ
ความเป็นระเบียบมากกว่าเสรีภาพ  ไม่ฟังค าโต้แย้งจาก
ประชาชน  แทรกแซงสื่อ  รัฐสภาเป็นเพียงตรายาง 



ระบอบประชาธิปไตย 

อุดมการณ์ ปชต. วิถีชีวิต ปชต. 

•การเมืองการปกครอง 
•การมีส่วนร่วม 

(คุณค่าเชิงเป้าหมาย) (คุณค่าเชิงปฏิบัติ) 

(การกระท า  การปฏิบัติให้เป็นจริง) 



อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

• อุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์เชิง
เป้าหมาย 

• อุดมการณ์ประชาธิปไตย ได้แก่   
 - ความเสมอภาค   
 - เสรีภาพ   
 - ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 - ความเอื้ออาทรและเมตตาธรรม 





การแบ่งแยกอ านาจและหลักนิติรัฐ 
ตามแนวคิดของ มงเตสกิเยอ 
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แนวคดิของมงเตสกเิยอ  

เกีย่วกบัการแบ่งแยกอ านาจอธปิไตย 

ในรฐัทุกรฐัจะมอี านาจอยู่ 3 อย่างคอื อ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร 

และอ านาจพจิารณาพพิากษาคด ี

บุคคลใดกต็ามซึง่มอี านาจมกัจะใชอ้ านาจนัน้เกนิเลยอยู่เสมอ และ

จะใชอ้ านาจนัน้จนกวา่จะถงึขดีจ ากดัเทา่ทีต่นจะใชอ้ านาจได ้

เพือ่มใิหก้ารใชอ้ านาจเกนิขอบเขต จงึตอ้งมใิหอ้ านาจท ัง้สามไปรวมอยู่ที่

บุคคลเดยีวกนัดงัเชน่ ในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์
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หลักนิติรัฐ 
■ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย 

 หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

 หลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท าการใด 

   กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้

   ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจไว ้

 ต้องกระท าภายในกรอบของกฎหมาย 

 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย 

  ของการกระท าทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ 
1 November 2015 Dr.nopphardol.T 



21 1 November 2015 Dr.nopphardol.T 



22 1 November 2015 Dr.nopphardol.T 
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ความหมาย 

เป็นกิจกรรมที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชน (รัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) 
มีหน้าที่จัดท าหรือจัดหา โดยอาจ
ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้

เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน 

เป็นกิจกรรมทีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและตองสนอง

ความต้องการของประขาชน 
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หลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 

หลักว่าด้วยความ
เสมอภาค 

หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่อง 

หลักว่าด้วยการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 

ผู้ใช้บริการ
สาธารณะ 

การเข้าท างาน
ในหน่วยงาน

ของรัฐ 

ผลที่มีต่อ
สัญญาทาง
ปกครอง 

ผลที่มีต่อการนัดหยุด
งานของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ 



หลักการจัดองค์กรของรัฐฝรั่งเศส 
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แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
นิติบุคคล 

ทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลเป็น
สิ่งสมมติที่เกิดขึ้นโดยอาศัย

อ านาจของกฎหมาย 

ทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลมี
สภาพความเป็นอยู่อย่าง

แท้จริง 
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คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
หรือสภารัฐธรรมนูญ

(Conseil Constitutional) 

ศาลยุติธรรม 

ระบบศาลของฝรั่งเศสในปัจจุบัน  

ท าหน้าที่วินิจฉัยว่า
กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ก่อนจะมีการ

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

คดีแพ่ง คดีอาญา 

ท าหน้าที่ชี้ขาดคดี
ปกครอง 

1 November 2015 Dr.nopphardol.T 

ระบบศาลคู ่
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อ านาจผูกพัน 
 

อ านาจดุลพินิจ 
 

ในการกระท าทางปกครอง เช่น การ
ออกค าสั่ง ผู้ออกค าสั่งจะต้องได้

ข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายต้องการ
และต้องตัดสินใจไปตามที่กฎหมาย

ก าหนดเท่านั้น 

ในการกระท าทางปกครอง เช่น การ
ออกค าสั่ง เมือผู้ออกค าสั่งได้

ข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายประสงค์
แล้ว ผู้ออกค าสั่งมีอ านาจเลือกว่าจะ
ตัดสินใจแบบใดที่ตนเห็นว่าเหมาะสม 



การจ าแนกประเภทของการควบคุมการใช้อ านาจของ
องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารรัฐฝรั่งเศส 
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การจ าแนกประเภทตาม
องค์กร 

การจ าแนกประเภทตาม
ระยะเวลา 

การจ าแนกประเภท
ตามลักษณะของการ

ใช้อ านาจ 

การ
ควบคุม
ภายใน 

การควบคุม
โดยองค์กร
ภายนอก 

การควบคุม
ก่อนการ

ด าเนินการ 

การควบคุม
หลังการ

ด าเนินการ 

การควบคุมการใช้
อ านาจที่มีปัญหา

ทางการเมือง 

การควบคุมการใช้
อ านาจที่มีปัญหา
ด้านความชอบ

ธรรม 

การควบคุมการใช้
อ านาจทีมีปัญหา

ด้านความชอบด้วย
กฎหมาย 

การควบคุมการใช้
อ านาจที่มีปัญหา
ด้านการทุจริต 
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การควบคุมแบบป้องกันและ
การควบคุมภายในฝ่าย

ปกครอง 

การควบคุมแบบแก้ไขและ
การควบคุมโดยองค์กรของ

รัฐฝ่ายตุลาการ 

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 



คว
าม

สัม
พัน

ธ์ร
ะห

ว่า
งร

ัฐก
ับก

ฎห
มา

ย ประเทศ
สหพันธ์รัฐ
เยอรมัน 

หลัง
สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ค.ศ. 

๑๙๔๕ 

อ านาจนิติ
บัญญัติ 

สภาคู ่ สภา
ผู้แทนราษฎร
ผู้แทนราษฎร  
สภาสหพันธ์

รัฐ  อ านาจบริหาร 

ประธานาธิบดี 
ท าหน้าที่เป็น

ประมุข 
นายกรัฐมนตรี เป็น
หัวหน้ารัฐบาลฝ่าย

บริหาร 

อ านาจตุลา
การ 

จัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญขึ้น  

พระราชบัญญัติใด
ละเมิดหลักการ
ของรัฐธรรมนูญ  

ความสอดคล้องระหว่าง
กฎหมายของสหพันธ์รัฐกับ

กฎหมายของมลรัฐ 

ความขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบาลสหพันธรัฐและ

รัฐบาลมลรัฐ 

ศาลคู่ 

ประเทศไทย 



ก
ฏ

ห
ม

าย

ม
ห

าช
น

 
องค์กรหรือบุคคลที่เข้ามามีนิติสัมพันธ ์

ด้านเนื้อหามุ่งสาธารณประโยชน์ 

ด้านนิติวิธี ไม่น าหลักกฎหมายเอกชนมาใช้แต่
สร้างหลักกฎหมายพิเศษขึ้นมา 

เขตอ านาจศาล 



ก
ฏ

ห
ม

าย

ม
ห

าช
น

 
เป็นกฎหมายที่ใช้ในการปฏิรูป 

เป็นกฎหมายที่ใช้กับนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนและบุคคลธรรมดา 

เป็นกฎหมายที่มีเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

เป็นกฎหมายทีไ่ม่เสมอภาคสามารถบงัคบั

เอาได ้

เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุม
อ านาจรัฐ 

ลักษณะพัฒนาการของกฎหมายมหาชน 



ฝรั่งเศส 

กฎหมาย
มหาชนภายใน 

กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

กฎหมาย
ปกครอง 

กฎหมาย 

การคลัง 

กฎหมาย

มหาชนภายนอก 

กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดี

เมือง 



กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

กฎหมายปกครอง 

กฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดี

เมอืง 

กฎหมายอาญา 
กฎหมายศาสน

จกัร 

กฎหมายวธิี

พจิารณาความ

แพ่ง 

กฎหมาย

ลม้ละลาย 

กฎหมายวธิี

พจิารณาความ

อาญา 

กฎหมายวธิี

พจิารณาทาง

ปกครอง 

กฎหมายภาษี 



ประเทศไทย 

ช่วงก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองใน พ.ศ. 

๒๔๗๕ 

ก่อนการปฏิรูประบบ
กฎหมายและระบบการ
ศาลในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

ช่วงหลังการปฏิรูป
ระบบกฎหมายและ

ระบบการศาลในสมัย
รัชกาลที่ ๕ 

ช่วงหลังการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ใน พ.ศ. 

๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เริ่มมีการเสนอจัดตั้ง
องค์กรขึ้น เพื่อท าหน้าที่

วินิจฉัยคดีปกครอง
คล้ายฝรั่งเศส 

แต่แนวคิดนี้ก็
ชะงักลง 

ช่วงหลัง พ.ศ. 
๒๕๔๐-ปัจจุบัน 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) 


