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1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง 
กระบวนการและกลไกทางการเมืองการปกครอง ความ
ขัดแย้งทางการเมืองและการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ รัฐธรรมนูญ กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม การเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน การแก้ไขและรักษาผลประโยชน์ชาติ ฯลฯ
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ปรากฎการณ์ทาง
การเมืองการปกครองไทยและสามารถน าไปประยุกตืเพื่อ
การพัฒนาตนเองและการสร้างสรรค์
3. ผู้ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและพัฒนา แนวทางการ
การแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระดับพื้นฐานบน
หลักการที่เหมาะสม
g

เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์



2. 
วฒันธรรม
ทางการเมือง

5. 
รฐัธรรมนูญกฎหมาย
และกระบวนการ
ยติุธรรม

6. 
การบริหาร
ราชการ
แผน่ดิน 

3
ความเป็น
พลเมือง 

1.
บทน า: การเมืองเร่ืองของเรา 

4.
กระบวนการ
และกลไก

ทางการเมือง 

7.
ความขดัแย้ง
ทางการเมือง

และ
การปรองดอง  

8. ผลประโยชน์
ชาติ พลังอ านาจ
แห่งชาติ และ
การปฏิรูปประเทศ 

9.
ทศิทาง
การพัฒนา
การเมืองไทย

เนือ้หา



1. บทน า: การเมืองเรื่องของเรา 
(Political Approach: An Overview) 
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การวางระบบการเรียนรู้การเมืองการ
ปกครองทุกระดับ

การเรียนรู้ระบบการเมืองการปกครองได้มีการออกแบบ
และจ าลองการเรียนรู้จากระบบมหภาค คือระบบรัฐสภาใน
ระบบอบประชาธิปไตย ท้ังนี้ของไทยได้จ าลองระบบสภาคู่ 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบท้ังภายในกันเอง(สภาผู้แทนท่ีท า
หน้าท่ีเชิงการบริหารราชการกับวุฒิสภาท่ีตรวจสอบ
กลั่นกรอง)และด าเนินการกับภายนอก ตามแนวทางการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล(Check and balance)



2. วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)

• ความหมาย: 

 แบบแผนของทัศนคตแิละความเช่ือของบุคคล ที่มีต่อระบบการเมือง
ของกลุ่ม

 มีความเป็นตัวของตัวเอง

 ถูกก าหนดขึน้หรือได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อม ผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางการเมือง (political socialization) 

 ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงอย่างต่อเน่ือง 

 มีลักษณะที่เปล่ียนแปลงให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆ อยู่เสมอ



 บุคคลที่ไม่รู้และไม่
สนใจ ไม่คดิว่าจะได้รับ
ผลกระทบจาก
การเมือง ไม่คดิที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วม

 ส านึกทางการเมืองต ่า
 ขาดการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง

 วัฒนธรรมทางการเมือง
ที่บุคคลในสังคมสนใจ
การเมืองบ้าง

 แต่ยอมรับอ านาจของ
ผู้ปกครอง 

 ไม่สนใจที่ จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงเช่นกัน

บุคคลสนใจการเมืองและ
ต ร ะห นั ก ว่ า ก า ร เ มื อ ง มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเขา
ใ น ทุ ก ด้ า น  พ ว ก เ ข า จึ ง
กระตือรือร้นที่ จะเข้ามามี
กิจกรรมทางการเมืองทัง้ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ประเภทของวัฒนธรรมธรรมทางการเมือง

วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วม 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ดัง้เดมิจ ากัดวงแคบ 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 



3. ความเป็นพลเมือง: สิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
(Citizenship: Rights, Duties and Public Participation) 
• การเป็นพลเมืองในทางการเมืองจึงหมายถึง

1. พลเมืองที่แข็งขัน (active citizen) มีส่วนร่วมกับการเมืองทัง้ทางตรง
และทางอ้อม

2. พลเมืองที่มีความรู้และมีข้อมูลเก่ียวกับประชาธิปไตยที่เพยีงพอ 
(Informed/Knowledgeable citizen) อันประกอบด้วย ระบบการเมือง 
ระบบกฎหมาย สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

3. พลเมืองที่มีทักษะพืน้ฐานประชาธิปไตย (Skilled citizen) 
ประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณการท างานเป็นหมู่คณะ

4. พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic citizen) มีความ
เช่ือม่ันในพหุนิยม (pluralism) ความเป็นหน่ึงท่ามกลางความหลากหลาย การใช้
สันตวิิธีในการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ภราดรภาพ ความเสมอ
ภาค ความยุตธิรรมทางสังคม



4. กระบวนการและกลไกทางการเมือง
(Political Process and Mechanisms)

 การเลือกตั้ง
 การจัดตั้งรัฐบาล
 การบริหารราชการ

แผ่นดิน
 การรัฐประหาร
 พรรคการเมือง
 การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของ
ประชาชน



5. รัฐธรรมนูญ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(Constitution, Law  and Justice System)

• รัฐธรรมนูญนั้นสามารถแบ่งแยกประเภทได้ในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการแบ่งประเภท โดยแบ่งได้ 4 แบบ

1. แบ่งแยกตามวิธีการบัญญัติ แบ่งได้ 2 ประเภทคือรัฐธรรมนูญที่มีลาย
ลักษณอ์ักษร รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

2. แบ่งแยกตามเนื้อหาและตามแบบพิธี รัฐธรรมนูญตามเนื้อหา 

3. แบ่งแยกตามวิธีการแก้ไข คือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากและรัฐธรรมนูญที่แก้ไข
ง่าย 

4. แบ่งแยกตามก าหนดเวลาในการบังคับใช้ คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และ
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร



รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในทางการเมือง นอกจากที่มีบทบาท
ในฐานะที่

 เป็นกฎหมายที่มีศักดิ์สูงสุดในฐานะที่เป็นกฎหมาย
 แสดงแผนที่ทางการใช้อ านาจอธิปไตย และแสดงถึงการพัฒนาการทาง

การเมือง 
 สิ่งที่บ่งถึงการเกิดและการบริหารจัดการในด้านสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ
 เป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

รัฐธรรมนูญของไทยมีแนวคิดและแนวทางตลอดจนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน แนวนโยบายของรัฐ การใช้อ านาจอธิปไตยจากทั้งทางด้านนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ ตลอดจน องค์กรและสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ



นับตัง้แต่หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นต้นมา ประเทศไทยมีการประกาศใช้รฐัธรรมนูญมาแล้วทัง้ส้ิน 20 ฉบบั 
ดังนี ้
1. พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 2475
2. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม
3. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2489
4. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2490
5. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2492
6. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2475 แก้ไขเพ่ิมเติม พทุธศกัราช 2495
7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2502
8. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2511
9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2515
10. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2517
11. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2519
12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2520
13. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2521
14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2534
15. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2534
16. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540
17. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2549
18. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550
19. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557

20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560



หลักการพื้นฐานในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย

หลักนิติรัฐ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิและเสรีภาพหลักการแบ่งแยกอ านาจ

หลักความเสมอภาค

หลักเสียงข้างมากเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อย

เป็นหลักการปกครองรัฐที่ถือ
กฎหมายเป็นใหญ่  โดยมุ่งจ ากัด
อ านาจของผู้ปกครองให้อยู่ใน
กรอบของกฎหมายที่ตราขึ้น โดย
ความยินยอมของประชาชน และ
มุ่ งปร ะกั นสิ ท ธิ เ ส รี ภ าพ ขั้ น
พื้นฐานของประชาชนไม่ให้ถูกรัฐ
ใช้อ านาจก้าวล่วงได้ 

แบ่งแยกการใช้อ านาจ
อธิปไตยออกเป็น 3 อ านาจ  
คือ  อ านาจนิติบัญญัติ  
อ านาจบริหาร  และอ านาจ
ตุลาการ โดยทั้งสามอ านาจนี้
สามารถตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน 
(Checks and  

Balances)  เพื่อยับยั้ง
การใช้อ านาจตามอ าเภอใจของ
ผู้ปกครอง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ติด
ตัวมนุษย์ทันทีที่มนุษย์แต่ละ
คนถือก าเนิดขึ้นมาในโลก 
โดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านเพศ  
วัย สีผิว  สัญชาติ  หรือ
ศาสนา

หลักประชาธิปไตย คือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ ใน
ขณะเดียวกันต้องมีกลไกหรือมาตรการในการคุ้มครอง

เสียงส่วนน้อย

 สิ ท ธิ  คื อ  ป ร ะ โ ย ช น์ ที่
กฎหมายรับรองให้

 เ ส รี ภ า พ   ( Liberty) 
หมายถึง  อ านาจของบุคคล
ในอันที่จะก าหนดตนเอง  
โดยอ านาจนี้ บุคคลย่อม
เลือกวิถีชีวิตได้ด้วยตนเอง
ตามใจปรารถนา  เสรีภาพ
จึงเป็นภาวะของมนุษย์ที่ไม่
อยู่ภายใต้การครอบง าของ
ผู้อื่น 

หลักที่ท าให้ประชาชนทุก
คนได้รับการปฏิบัติจากรัฐ
อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การ
ได้ระบบริการสาธารณสุข
แต่ปัจจุบันมักใช้ค าว่า สิทธิ
เสมอกันมากกว่าค าว่า 
สิทธิเท่าเทียมกัน



โครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(SKELETON)

 มเีนื้อหาสาระตามหมวดต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 ค าปรารภ 

 หมวด 1 บททั่วไป 

 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ 

 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย 

 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

 หมวด 6 รัฐสภา 

 หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง     

 ของประชาชน



โครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(SKELETON)



 มีเนื้อหาสาระตามหมวดตา่งๆ ดังต่อไปนี้ 

 หมวด 8 การเงิน การคลัง และ
งบประมาณ

 หมวด 9 คณะรัฐมนตรี

 หมวด 10 ศาล 

 หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

 หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ 

 หมวด 13 จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมวด 
14 การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 หมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ



6. การบริหารราชการแผ่นดิน
(Public Administration)



การบริหารราชการส่วนกลาง



การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



การบริหารราชการส่วนภูมิภาค



กระบวนการยุติธรรมทางอาญา



กระบวนการยุติธรรมทางอาญา



7. ความขัดแย้งทางการเมืองและการปรองดอง 
(Political Conflict and Reconciliation)

สาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้ผู้คนทั้งประเทศมองเป้าหมาย
ทางการเมืองแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนก็คือ ความ

เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนในชาติ 

การต่อสู้ทางการเมืองระยะนี ้แม้ว่าด้าน
หน่ึงจะเป็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอ านาจและ

ผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ไม่อาจ
ปฏเิสธได้ว่ามีการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์

ทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกัน



2547

กลุ่ม
ประชาชน
เพื่อชาติ
และราชบัล
ลังค์และ
พันธมิต 
ชุมนุม

2548 2549

พัฒนาการความขัดแย้งในสังคมไทย

2550 2551

นายสนธิ ลิม้
ทองกุล 
รณรงค์

เรียกร้องโค่น
พตท.ทกัษิณ 
ชิณวัตร

19 กย.รับ
ประหารโดย 
พล.อ.สนธิ 

มีการเลือกตัง้
พรรคพลัง
ประชาชน
(ไทยรักไทย 
เดมิ) ชนะการ

เลือกตัง้

 นายสมชาย วงศ์
สวัสดิ์ เป็นนายกฯ

 ศาลฏีกาแผนกผู้
ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตัดสิน

จ าคุกพตท.ทกัษณิ 
ชินวัตร

 ศาลรัฐธรรมนูญยุบ
พรรคพลัง
ประชาชน

2553

รฐับาลนายอภิ
สิทธ ์สัง่สลาย
การชมุนุม มี
ผูเ้สียชีวิต
จ านวนมาก

2554 2557

มีการ
เลือกตัง้
พรรคเพื่อ
ไทยได้รับ
ชัยชนะ

คสช.น าโดย พล
เอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ยดึ
อ านาจรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์



รูปแบบความขัดแย้งทางการเมืองๆไทย

• ท่ีเกิดขึน้ มี 5 รปูแบบ คือ 
1. ความขดัแย้งด้านข้อมลู (Data Conflict) 

2. ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) 

3. ความขดัแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict)

4. ความขดัแย้งด้านความสมัพนัธ ์(Relationship Conflict) 

5. ความขดัแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict)

• ทัง้ 5 รปูแบบ โดยส่งผลมาจากความขดัแย้งด้านโครงสร้างทาง
สงัคมท่ีมีความแตกต่างกนั ระหว่างกลุ่มท่ีเป็นผูท่ี้ใช้แรงงาน 
กลุ่มชนชัน้กลาง และ กลุ่มชนชัน้สงู และในส่วนของด้านค่านิยม



8.ผลประโยชน์ชาติ พลังอ านาจแห่งชาติและ
การปฏิรูปประเทศ 

(National Interests, Power and  Development Perspectives)

• Dr. Ray S. Cline ได้คิดสูตร (Formula) ในการคิดค านวณพลัง
อ านาจแห่งชาตไิว้ ดังนี ้:-

 Pp = (C + E + M) x (S + W)
เม่ือ C = Critical Mass (Population + Territory)
Critical Mass (มวลวกิฤต = พลเมือง + ดนิแดน) = C
 E = Economic Capability

 M = Military Capability
 S = Strategic Purpose
 W = Will To Pursue National Strategy



ผลประโยชน์ชาติ 
"ผลประโยชน์แห่งชาติ

หมายถงึ ความต้องการหรือความปรารถนาอัน
ส าคัญยิ่งของประชาชนส่วนรวม 

ผลประโยชน์แห่งชาติจ าแนกออกได้เป็น ๓ ลกัษณะ คือ.-
๑) จ าแนกตามลกัษณะความส าคญั (Degree of Primacy) 

ได้แก่ ผลประโยชน์แห่งชาติท่ีมีความส าคญัสงูสดุ (Vital 
Interests) กบัผลประโยชน์แห่งชาติระดบัรอง (Secondary 
Interests)

๒) จ าแนกตามลกัษณะความยืนยง (Degree of 
Permanent) ได้แก่ ผลประโยชน์แห่งชาติถาวร (Permanent 
Interests) กบัผลประโยชน์แห่งชาติไม่ถาวร(Variable Interests)

๓) จ าแนกตามลกัษณะความเจาะจง (Degree of 
Generality) ได้แก่ ผลประโยชน์แห่งชาติทัว่ไป (General 
Interests) กบัผลประโยชน์แห่งชาติเฉพาะ (Specific Interests)
 การจ าแนกผลประโยชน์แห่งชาติออกเป็นลกัษณะต่าง ๆ 

ดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ในการพจิารณาก าหนดผแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ



พลังอ านาจแห่งชาติ 

พลังอ านาจ
ด้านทางเศรษฐกจิ

พลังอ านาจ
ด้านการเมือง 

พลังอ านาจ
ด้านสังคม-
จติวทิยา พลังอ านาจ

ด้านทางทหาร 

“พลังอ านาจแห่งชาติ คือ ก าลัง หรือ ขีด
ความสามารถของชาติ” หรือ “พลังอ านาจ
แห่งชาติ คือ ความสามารถของรัฐหนึ่ง ใน
อันท่ีจะก่อให้เกิดอิทธิพลแก่รัฐอื่นๆ” 

ประกอบด้วย



 ความมีเสถียรภาพ
และความมัน่คง
ทางการเมือง

 ความเรียบร้อย
สงัคม

 คณุภาพ
นักการเมือง

 การรกัษา
ผลประโยชน์ชาติ

 การสร้างรายได้ 
ผลิตภณัฑม์วลรวม

 ทรพัยากร
 พลงังาน
 รายได้ประชาชนต่อ

หวั
 โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจฯลฯ

 ขีดความสามารถ
ของคนในชาติ

 ลกัษณะและความ
เข้มแขง็ของ
พลเมือง

 จ านวน คณุภาพ 
ความสามารถทัง้
ทางร่างกายและ
จิตใจด้วย

 ก าลงัรบและอาวธุ
ยทุโธปกรณ์

 ขวญั(Morale) ของ
หน่วยทหาร 

 คณุภาพของผู้น า
ทางทหาร 

 ยทุธศาสตร์
 ขวญัทางการเมือง 

(Political Morale) ฯลฯ

พลังอ านาจ
ด้านการเมือง 

พลังอ านาจ
ด้านทางเศรษฐกจิ

พลังอ านาจ
ด้านสังคม-จติวิทยา 

พลังอ านาจ
ด้านทางทหาร 



การปฏิรูปประเทศ

• รัฐธรรมนูญ ฉบับประชามต ิ(2560) 
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ

• บัญญัตถิงึเป้าหมายในการปฏรูิปไว้ 3 ประการ คอื 
– 1.เพื่อให้ประเทศชาตมีิความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี

ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

– 2.สังคมมีโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล า้ 
– 3.ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศและการปกครอง



การปฏิรูปประเทศ
7 ด้าน  

1.การเมือง 

2. การบริหาร
ราชการแผ่นดนิ3.กฎหมาย

4.กระบวนการ
ยุตธิรรม5.การศึกษา

7.ด้านอื่นๆ6.เศรษฐกจิ



 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถกูต้อง มส่ีวนร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองและตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั 

 รู้จกัยอมรบัในความเหน็ทางการเมือง
โดยสจุริตท่ีแตกต่างกนั และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตัง้และออก
เสียงประชามติ 

 ฯลฯ

 มีการบูรณาการฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน

 ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ

 ปรับปรุงระบบการจัดซือ้จัดจ้าง
ภาครัฐ

 มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ

 จัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็นและ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความ
จ าเป็น

 ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและ
การศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

 ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำน
ใ น ทุ ก ขั้ น ต อ น ที่ ชั ด เ จ น 
เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำม
ยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ

 ปรบัปรงุการจดัการเรียนการสอนทุก
ระดบั

 มีกลไกและระบบการผลิต คดักรอง
และพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพครแูละ
อาจารยใ์ห้วิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง

 ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

 ชาตแิละประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกจิต่างๆ อย่าง
ย่ังยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี

มีระบบบริหารจดัการทรพัยากรน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ยัง่ยืน  ห้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม, 
ปรบัระบบหลกัประกนัสขุภาพให้ประชาชนได้รบัสิทธิและประโยชน์ เข้าถึงบริการท่ีมีคณุภาพและสะดวกทดัเทียมกนั

ด้าน
อ่ืนๆ

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย

ด้านกระบวนการยติุธรรม
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกจิ



9. ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองไทย
(Future Thai Politics Directions)

เราจะพ้นไหม ?



ปฏิวัติ

กบฏ

รัฐประหาร









 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 จัดร่าง
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะผู้ยึดอ านาจการ
ปกครองหลังรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตและลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่ 55 ก 
และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที แทนที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดทาง
ให้สถาปนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อใช้อ านาจนิติบัญญัติ 
คณะรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อรับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (และต่อมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 
เพื่อด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างกว้างขวางและอนุมัติร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่
แน่นอนส าหรับงานเหล่า

รัฐธรรมนูญน้ีมี 48 มาตรา

บทบัญญัตท่ัิวไป[แก้]

มาตรา 1 และ 2 บัญญัติไว้ว่า ประเทศไทยเป็น
รัฐเดี่ยวและปกครองแบบ "ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"[7] มาตรา 3
ก าหนดว่า "อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว
ไทย" มาตรา 4 รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของชาวไทย

มาตรา 5 ว่า เม่ือไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
น้ีบังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการน้ันหรือวินิจฉัย
กรณีน้ันไปตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไ ท ย ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตราบท่ีไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญน้ี



มาตรา 44

"ในกรณีท่ีหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติเหน็เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรปูในด้านต่าง ๆ การ

ส่งเสริมความสามคัคีและความสมานฉันทข์องประชาชนในชาติ หรือเพ่ือป้องกนั ระงบั หรือปราบปรามการกระท า

อนัเป็นการบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่คงของชาติ ราชบลัลงัก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือ

ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจกัร ให้หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติโดย

ความเหน็ชอบของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติมีอ านาจสัง่การระงบัยบัยัง้ หรือกระท าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการ

กระท านัน้จะมีผลบงัคบัในทางนิติบญัญติั ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค าสัง่หรือการกระท า 

รวมทัง้การปฏิบติัตามค าสัง่ดงักล่าว เป็นค าสัง่หรือการกระท า หรือการปฏิบติัท่ีชอบด้วยกฎหมายและรฐัธรรมนูญ

น้ีและเป็นท่ีสดุ ทัง้น้ี เมื่อได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติและนายกรฐัมนตรี

ทราบโดยเรว็"



 1. บทน า: การเมืองเรื่องของเรา (Political Approach: An 
Overview) 

 2. วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)

 3. ความเป็นพลเมือง: สิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

(Citizenship: Rights, Duties and Public Participation) 

 4. กระบวนการและกลไกทางการเมือง (Political Process and 
Mechanisms)



 5. รัฐธรรมนูญ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(Constitution, Law  and Justice System)

 6. การบริหารราชการแผ่นดิน (Public Administration)
 7. ความขัดแย้งทางการเมืองและการปรองดอง 

(Political Conflict and Reconciliation)
 8. ผลประโยชน์ชาติ พลังอ านาจแห่งชาติ และการปฏิรูปประเทศ 

(National Interests, Power and  Development Perspectives)
 9. ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองไทย

(Future Thai Politics Directions)




