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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอรูปแบบและโครงสร้างการปกครองเปรียบเทียบระหว่างไทย
กับเมียนมาร์ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกัน
เป็นอย่างมากในรูปแบบและโครงสร้างการปกครองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น ดังนั้นบทความนี้
จึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการปกครองที่อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของทั้ง 2 ประเทศ
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ฉบับปี พ.ศ.2551 ผลการศึกษาพบว่า การปกครองของไทยกับเมียนมาร์เป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแต่มีความเป็นเผด็จการที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญคล้ายๆ กัน เช่น
รัฐธรรมนูญไทย 2560 ใน 5 ปีแรก สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาทั้งหมด และรัฐธรรมนูญเมียนมาร์
ก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 168 คน และอีก 56 คน เป็นทหารคือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ซึง่ จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญของทัง้ 2 ประเทศนัน้ มีลกั ษณะของการศูนย์รวมของอ�ำนาจอยูก่ บั กลุม่
คนบางกลุม่ เท่านัน้ ด้านความแตกต่างของโครงสร้างการปกครอง คือ เมียนมาร์ไม่มกี ารกระจายอ�ำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนไทย เนื่องจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ที่หลายหลาย ซึ่งบางเผ่าพันธุ์ไม่ได้
ยอมรับการปกครองของพม่า ดังนั้นหากให้รัฐต่าง ๆ ปกครองตนเองตามหลักของการปกครองท้องถิ่น
ที่มีอิสระในการปกครองตนเองมาก อาจจะท�ำให้เกิดการแยกประเทศของรัฐของชนส่วนน้อยได้
ค�ำส�ำคัญ : การเมืองเปรียบเทียบ รูปแบบและโครงสร้างทางการเมือง ไทย-เมียนมาร์
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ABSTRACT
This article has the purpose to present the governing pattern and structure in comparison
between Thailand and Myanmar as the two countries govern themselves similarly by the democracy
system but they are significantly different in term of the governing pattern and structure both in
national level and local level. Therefore, this article is a comparison study of the governments
based on the present constitutions of both countries that are the constitution of Thailand, 2017
and the constitution of the republic of Myanmar, 2008. The result of the study found that the
administration of Thailand and Myanmar are democratic by the system of parliament but still there
is authoritarianism hidden in the details of the constitution in a comparable way. For an example,
the constitution of Thailand, 2017, in the first 5 years, all senators come from nomination and the
constitution of Myanmar in year 2008 states that the 168 senators come from election and the rest
of 56 senators are soldiers by the appointment of the supreme commander. This can show that
the constitutions of both countries have the characteristic that centralizes the power only in some
group of people. For the difference of the governmental structure, Myanmar does not have the
distribution of power to local governmental organization as in Thailand because Myanmar has
many ethnic groups by which some of them do not accept Myanmar administration. Therefore, if
each state is permitted to be governeditself by the principle of local governing that gives a lot of
freedom in self-administration, this can cause division in the country by the states of ethnic
minorities.
Keywords: Comparative politics, political structure and model, Thailand-Myanmar
บทน�ำ

ระบอบการปกครองในโลกมี 2 ระบอบคือ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และระบอบ
เผด็จการ โดยทัง้ 2 ระบอบนีจ้ ะมีความแตกต่างกัน
อย่ า งชั ด เจน กล่ า วคื อ ระบอบประชาธิ ป ไตย
เป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจ
หรืออ�ำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชน
ด้านระบอบเผด็จการ เป็นระบบการปกครองที่ตรง
ข้ามกับระบอบประชาธิปไตย คือ ผู้ปกครองจะมี
อ�ำนาจสูงสุดในการปกครอง โดยไม่สนใจสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ดังนัน้ การได้มาของการเป็น

ผู้น�ำในระบอบเผด็จการมักจะเกิดจากการปฏิวัติ
หรื อ รั ฐ ประหาร ความแตกต่ า งระหว่ า งระบอบ
ประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการอาจจะสะท้อนถึง
ความทันสมัย (Modernization) ของประเทศนัน้ ด้วย
โดย Huntington (1993) เชื่อว่าประเทศที่ปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยจะมีความทันสมัยกว่า
ประเทศที่ปกครองในระบอบเผด็จการ แต่แนวคิด
ของ Huntington (1993) ก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป
เพราะปั จ จุ บั น ประเทศที่ ป กครองในระบอบ
ประชาธิปไตยบางประเทศไม่ได้มีความทันสมัย
มากกว่าประเทศทีป่ กครองในระบอบเผด็จการ และ
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อาจให้เสรีภาพแก่ประชาชนในบางด้าน เช่น ด้าน
การเมือง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจน้อยกว่า
ประเทศทีป่ กครองในระบอบเผด็จการ เช่นตัวอย่าง
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ที่มี
การปกครองในระบอบต่าง ๆ ที่หลากหลายและ
แตกต่างกันหลายรูปแบบ และมีความทันสมัยที่
แตกต่างกันทัง้ ทีม่ ปี กครองประเทศในระบอบเหมือนกัน
ประเทศในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นที่ มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมี 7 ประเทศ
คือ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
พม่า และกัมพูชา ปกครองในระบอบเผด็จการ
คอมมิวนิสต์ มี 2 ประเทศ คือ เวียดนาม และลาว
และปกครองในระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์
(เผด็จการ) มี 1 ประเทศ คือ บรูไน กลุ่มประเทศ
อาเซียนที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แม้ว่าทั้ง 7 ประเทศจะมีความเหมือนในระบอบ
แต่ก็มีความแตกต่างในรูปแบบและโครงสร้างของ
การปกครอง แต่ความเหมือนบนความแตกต่างนี้
ยังไม่ปรากฏถึงการศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่าง ดังกล่าว ทั้งที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10
ประเทศได้ ป ฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ จั ด ตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อปลายปี
พ.ศ.2558 ในบทความนี้จึงขอน�ำเสนอการศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างการปกครอง
ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน
และมีการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองมาไม่นานเหมือนกัน
โดยประเทศไทยมี ก ารท� ำ รั ฐ ประหารในปี พ.ศ.
2557 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา
16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ
และมี ก ารประชามติ ผ ่ า นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่
พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559
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และจะมี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่
พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560
นี้ ส่วนประเทศเมียนมาร์มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ปี พ.ศ.2551 ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นการเลือกตัง้ ทีม่ คี วามเป็น
ประชาธิ ป ไตยมากที่ สุ ด หลั ง จากมี รั ฐ บาลทหาร
ปกครองมายาวนาน ซึง่ เหตุการณ์ของทัง้ 2 ประเทศ
ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นทางการเมื อ งทั้ ง
2 ประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นบทความนี้จึงเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างการ
ปกครองระหว่างไทยกับเมียนมาร์บนพืน้ ฐานข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อไป
เนื้อหา

ปลายปี พ.ศ. 2558 ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ไ ด้ เ ข้ า สู ่ ค วามเป็ น ประชาคมอาเซี ย น
แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสมาชิกด้วยกันยังมีอยูน่ อ้ ยมาก โดยเฉพาะ
สมาชิกทีม่ พี รมแดนติดกับประเทศไทย เช่น ประเทศ
เมียนมาร์ แต่ดว้ ยความแตกต่างทัง้ ทางด้านรูปแบบ
และโครงสร้างการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมือง
และระดับของการกระจายอ�ำนาจ ท�ำให้รปู แบบการ
ปกครองของเมียนมาร์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ดั ง นั้ น บทความนี้ จึ ง ขอน� ำ เสนอรู ป แบบและ
โครงสร้างการปกครองท้องถิน่ เปรียบเทียบระหว่าง
ไทยกับเมียนมาร์ เพื่อให้มีองค์ความรู้เ กี่ยวกับ
การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยผู้เขียนขอน�ำเสนอดังต่อไปนี้
1.		รูปแบบและโครงสร้างการปกครอง
ของประเทศไทย
			รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
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พุทธศักราช 2560 ก�ำหนดให้ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข โดยพระมหากษั ต ริ ย ์ มิ ไ ด้ ท รง
ใช้อ�ำนาจในการปกครองประเทศ อ�ำนาจอธิปไตย
เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรง
เป็ น ประมุ ข ทรงใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตยทางรั ฐ สภา
คณะรั ฐ มนตรี และศาลตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญนี้ คือ พระองค์ทรงใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
เพื่อออกกฎหมายบังคับใช้แก่ประชาชนผ่านทาง
รัฐสภาและทรงใช้อ�ำนาจบริหารในการปกครอง
ประเทศผ่านทางคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นหัวหน้าคณะ รวมทั้งทรงใช้อ�ำนาจตุลาการ
อันเป็นอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ
ผ่านทางศาล
อ� ำ นาจอธิ ป ไตยสามารถแบ่ ง ออกเป็ น
อ�ำนาจย่อย 3 อ�ำนาจ ดังนี้
1.		อ�ำนาจนิติบัญญัติ เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของรัฐสภา มีอ�ำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหาร
ประเทศ เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีควบคุม

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามที่ได้
แถลงไว้ตอ่ รัฐสภา รวมทัง้ ตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล และให้ความเห็นชอบใน
กิ จ กรรมส� ำ คั ญ ของประเทศตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
ก�ำหนด
2.		อ� ำ นาจบริ ห าร ใช้ ผ ่ า นทางคณะ
รัฐมนตรี ซึง่ เป็นคณะบุคคลทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการ
บริหารประเทศ อ�ำนาจหน้าที่ คือ ก�ำหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รักษากฎหมายและ
ความสงบเรียบร้อย เพือ่ ให้ประชาชนด�ำเนินชีวติ ได้
อย่ า งปกติ สุ ข ควบคุ ม ข้ า ราชการประจ� ำ ให้ น� ำ
นโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ประสานงานกับ
กระทรวงต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทาง
เดียวกันออกมติต่าง ๆ เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม
ต่าง ๆ ถือปฏิบัติ
3.		อ�ำนาจตุลาการ เป็นอ�ำนาจของศาลทุก
ประเภท ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาพิพากษา
คดี ค วามต่ า ง ๆ เพื่ อ อ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมแก่
ประชาชนในชาติ เช่น ศาลปกครอง ศาลอาญา เป็นต้น

จารณ าพิ พ ากษาคดี ค วามต่ า ง ๆ เพื่ อ
านวยความยุติธ รรมแก่ป ระชาชนในชาติ

เช่น ศาลปกครอง ศาลอาญา เป็ นต้ น

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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การแบ่งอ�ำนาจการปกครองและการจั
ดระเบี
ยบบริหารราชการแผ่
นดินของไทย
ดังภาพที
การแบ่งอานาจการปกครองและการจั
ดระเบียบบริ
หารราชการแผ่
นดินของไทย
ดังภาพที
่ 1่ 1
การบริหารราชการ
ส่ วนกลาง

กระทรวง ทบวง กรม
จังหวัด

การบริหารราชการ
ส่ วนภูมิภาค

อาเภอ

การบริหารราชการ
ส่ วนท้ องถิ่น

กทม.

รูปแบบ

รูปแบบ

พิเศษ

ทัว่ ไป
พัทยา

อบจ.

เทศบาล

เทศบาล

เทศบาล

เทศบาล

นคร

เมือง

ตาบล

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

อบต.

ขนาดเล็ก

ภาพที่ 1 การแบ่งอานาจการปกครองและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ที่มา: วัชรินทร์ อิทพรหม (2559)
ภาพที่ 1 การแบ่งอ�ำนาจการปกครองและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ที่มา: วัชรินทร์ อิทพรหม (2559)

การบริ ห ารราชการแผ่น ดิน ไทย
ละการจัดระเบีย บบริ หารราชการแผ่นดิน
องไทยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้

ก า ห น ด ใ ห้ มี ส่ ว น ร า ช ก า ร ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรื อทบวงซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่ากระทรวง กรม
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การบริหารราชการแผ่นดินไทยและการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
1.		การบริหารราชการส่วนกลาง การจัด
ระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ก� ำ หนดให้ มี
ส่วนราชการ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม
2.		การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค การจัด
ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน คือ
จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน
3.		การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ การจัด
ระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีอยู่
2 ระบบ คือ 1) ระบบทั่วไปที่ใช้แก่ท้องถิ่นทั่วไป
ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และ 2) ระบบพิเศษทีใ่ ช้เฉพาะท้องถิน่ บางแห่งมีอยู่
2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ก� ำ หนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี
สภาท้องถิน่ หรือ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่
ต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาการเลือกตั้ง โดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิน่
2.		รูปแบบและโครงสร้างการปกครอง
ของประเทศเมียนมาร์
			รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ฉบับปี พ.ศ.2551 ก�ำหนดให้ประเทศเมีย
นมาร์มรี ปู แบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมี
รัฐสภาซึง่ ประกอบด้วย 2 สภา คือ 1) สภาระดับชาติ
หรือสภาสหภาพ(Pyidaungsu Hluttaw) ประกอบ
2 สภา คือ สภาประชาชน (Pyithu Hluttaw) กับ
สภาชาติพันธ์ (Amyotha Hluttaw) และ 2) สภา

ท้องถิน่ มี 2 ชือ่ ตามเขตหรือรัฐ คือสภาภาค (Region
Hluttaw) หรือ สภารัฐ (State Hlutaw) ซึ่งสมาชิก
ทัง้ 3 สภามาจากการเลือกตัง้ โดยประชาชนทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม และอีกส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง
โดยทหาร โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ
หัวหน้ารัฐบาล (ไม่มนี ายกรัฐมนตรี) (ผณิตา ไชยศร,
2556)
ระบบการเมืองของเมียนมาร์เป็นรูปแบบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเช่นเดียวกับประเทศไทย
ศูนย์กลางอ�ำนาจการปกครองของประเทศเมียนมาร์
อยู่ที่รัฐบาลกลาง เป็นตัวแทนของประเทศในการ
ด�ำเนินความสัมพันธ์กนั ประเทศอืน่ และมีหน้าทีด่ แู ล
เรื่องส�ำคัญๆ เช่น การคลังการป้องกันประเทศ
ความมัน่ คง เป็นต้น ขณะทีส่ ภาท้องถิน่ จะท�ำหน้าที่
นิติบัญญัติ รับนโยบายจากส่วนกลาง และรับเรื่อง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โครงสร้างการเมืองการปกครองของ
เมียนมาร์
โครงสร้างการเมืองการปกครองของเมียนมาร์
แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
1.		ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารประกอบด้วย
หัวหน้ารัฐบาล คือ ประธานาธิบดี เป็นผูเ้ ลือกสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปเข้ า มาด� ำ รง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประธานาธิบดีเป็น
ผู้น�ำสูงสุด มาจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิก
สภาระดั บ ชาติ ห รื อ สภาสหภาพ (Pyidaungsu
Hluttaw)ด�ำรงต�ำแหน่งสมัยละ 5 ปี และไม่เกิน
2 สมัย
2.		ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
สภาระดับชาติหรือสภาสหภาพ กับ สภาท้องถิ่น
โดยสมาชิกสภาทั้ง 2 ระดับ มาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชน ร้อยละ 75 (ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม)
และมี ส มาชิ ก สภาที่ ม าจากแต่ ง ตั้ ง จากทหาร
ประจ�ำการ ร้อยละ 75
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			2.1 สภาระดับชาติหรือสภาสหภาพ
(Pyidaungsu Hluttaw) ประกอบด้วย สภาประชาชน
(Pyithu Hluttaw) กับ สภาชาติพันธ์ (Amyotha
Hluttaw)
				 สภาประชาชน มีสมาชิกสภาไม่เกิน
440 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในแต่ละอ�ำเภอๆ ละ
1 ที่นั่ง ไม่เกิน 330 อ�ำเภอ และอีกไม่เกิน 110 ที่นั่ง
เป็นทหารที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้ง
				 สภาชาติ พั น ธ์ มี ส มาชิ ก สภา
ไม่เกิน 224 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งของแต่ละเขต
หรือรัฐ 14 แห่ง ๆ 12 ทีน่ งั่ รวมสมาชิกสภาจากพืน้ ที่
ปกครองตนเองด้วยพื้นที่ละ1 ที่นั่งด้วย รวมกัน
ไม่เกิน 168 ที่นั่ง และอีกไม่เกิน 56 ที่นั่ง เป็นทหาร
ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้ง
		 2.2 สภาท้องถิ่น มี 2 ชื่อตามเขตหรือ
รัฐ คือสภาภาค (Region Hluttaw) หรือ สภารัฐ
(State Hlutaw) มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมกัน จาก
เขตหรือรัฐ 14 แห่ง จ�ำนวน 885 ทีน่ งั่ มีสมาชิกสภา
มาจากการเลือกตั้งในแต่ละอ�ำเภอๆละ 2 ที่นั่ง
โดยสมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละเขตหรือรัฐ มีจำ� นวน
แตกต่างกันไป ตามจ�ำนวนอ�ำเภอของเขตหรือรัฐ
ถ้าในเขตหรือรัฐนัน้ มีชนกลุม่ น้อยเผ่าอืน่ ทีจ่ ำ� นวนถึง
ร้อยละ 0.1 ของประชากรทัว่ ประเทศ ก็จะได้เพิม่ อีก
1 ที่นั่ง ปัจจุบัน (ค.ศ.2017) สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีจำ� นวน 665 ทีน่ งั่ ส่วนอีก 220 ทีน่ งั่ เป็นทหารคือ
ผูบ้ ญ
ั ชาการ ทหารสูงสุดแต่งตั้ง
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3.		ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย ศาลฎีกา
ศาลสู ง ประจํ า รั ฐ หรื อ เขตและศาลล� ำ ดั บ รอง
ในทุ ก ระดั บ โดยประธานาธิ บ ดี เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง
ผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
การแบ่งอ�ำนาจการปกครองและการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
การแบ่งอ�ำนาจการปกครองและการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.		การปกครองส่วนกลางประกอบด้วย
กระทรวง 36 กระทรวง กรม และกองต่างๆ
2.		การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งหน่วย
การปกครอง (ตั้ ง แต่ เ ล็ ก ไปหาใหญ่ ) หมู ่ บ ้ า น
(Village) ชุมชนเมือง (Ward) ต�ำบล (Village-Tract,
Town) อ�ำเภอ (Township) จังหวัด (District) เขต/รัฐ
(Region/State) ประกอบด้วย 7 รัฐ (States) คือ รัฐชิน
รัฐกะฉิน่ รัฐกะเหรีย่ ง รัฐกะยา รัฐมอญ รัฐยะไข่ และ
รัฐฉานหรือไทใหญ่กับ 7 เขต (Regions) คือ อิรวดี
พะโค มาเกว มัณฑะเลย์ สะกาย ตะนาวศรี และ
ย่างกุ้ง และ 1 พื้นที่ดินแดนแห่งสหภาพ (Union
Territories) คือ เนปยีดอ
การแบ่งอ�ำนาจการปกครองและการจัด
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของเมี ย นมาร์
ในปัจจุบัน ดังภาพที่ 2

ตะนาวศรี และย่ างกุ้ง และ1 พื น้ ที่ ดิ น แดน
การแบ่งอานาจการปกครองและ
แห่งสหภาพ (Union Territories) คือ เนปยีดอ
การจัด ระเบี ยบบริ ห ารราชการแผ่น ดิน ของ
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รัฐบาลกลาง (Central government)

เขตการปกครอง
(Regions)

รัฐ
(States)

ดินแดนแห่งสหภาพ
(Union Territories)

จังหวัด
(District)

จังหวัด
(District)

จังหวัด
(District)
)

อาเภอ
(Township)

อาเภอ
(Township)

อาเภอ
(Township)

ตาบลใน
เมือง
(Town)
ชุมชนเมือง
(Ward)

ตาบลในชนบท
(Village-Tract)
หมูบ่ ้ าน
(Village)

ตาบลใน
เมือง
(Town)
ชุมชนเมือง
(Ward)

ตาบลในชนบท
(Village-Tract)

ตาบลในเมือง

(Town)

ตาบลในชนบท
(Village-Tract)

หมูบ่ ้ าน
(Village)

ชุมชนเมือง
(Ward)

หมูบ่ ้ าน
(Village)

ภาพที่ 2 การแบ่งอานาจการปกครองและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของเมียนมาร์
3. เป รี ยบ เที ยบ รู ป แบ บ แล ะ
3.		เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้าง
โครงสร้ างระหว่ างไทยกับ เมียนมาร์
ระหว่างไทยกับเมียนมาร์
3.1 เปรี ย บเที ย บรู ป แบบและ
			3.1 เปรียบเทียบรูปแบบแลโครงสร้าง
โครงสร้
างระหว่
งไทยกับ เมียนมาร์
ระหว่
างไทยกั
บเมียานมาร์
				 การเปรี
การเปรี
ย บเที
ย บรูป ปแบบและ
แบบและ
ย บเที
ย บรู
โครงสร้
างระหว่
างไทยกั
บเมียบนมาร์
นภาพรวม
โครงสร้
างระหว่
า งไทยกั
เมี ยในมาร์
ใน
เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง ระบบ
ภาพรวม เป็ นการเปรี ยบเที ยบรู ปแบบการ
การเมือง โครงสร้างการเมืองการปกครอง หัวหน้า
ระบบการเมื
โครงสร้ าายนิ
งการเมื
รัฐปกครอง
บาล (ฝ่ายบริ
หาร) องค์อปงระกอบฝ่
ติบัญอญังติ
การปกครอง
หัวหน้ ารั ฐโครงสร้
บาล (ฝ่างการปกครอง
ายบริ ห าร)
การแบ่
งอ�ำนาจการปกครอง
ส่วนกลาง และโครงสร้างการปกครองส่วนภูมิภาค

องค์ประกอบฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ การแบ่งอานาจ
				 รูปแบบการปกครองเปรียบเทียบ
ก ารป
ก ค รอ
โค รงสพบว่
ร้ างก
ก คฐรอ
ระหว่
างไทยกั
บเมีงยนมาร์
า มีรารป
ูปแบบรั
เดี่ยงว
ส่วอนกลาง
างการปกครองส่
วน
เหมื
นกัน แต่ปและโครงสร้
ระเทศเมียนมาร์
แบ่งเขตการปกครอง
เป็ภูนมิภ14าคเขต/รัฐ คล้ายการแบ่งแบบสหพันธรัฐ
แต่ทั้ง 14 เขต/รั
นั้นไม่มีอ�ำนาจในการปกครอง
รูปฐแบบการปกครองเปรี
ยบเทียบ
ตนเองเหมื อ นกั บ สหพั น ธรั ฐ มี เ พี ย งอ� ำ นาจ
ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ พบว่า มีรูปแบบรัฐ
นิติบัญญัติที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น
เดี่ยว เหมื อนกัระบบการเมื
น แต่ป ระเทศเมี
ยนมาร์
แบ่งาง
				
องเปรียบเที
ยบระหว่
เขตการปกครองเป็
ฐ คล้ ายการ
ไทยกั
บเมียนมาร์เหมือนกันนคื14อใช้เขต/รั
ระบอบประชาธิ
ปไตย
ในระบบรั
ฐ สภานธรั
โดยโครงสร้
แบ่งแบบสหพั
ฐ แต่ทงั ้ 14า งการเมื
เขต/รัฐ อนังการ
นไม่
้
ปกครองแบ่งเป็น 3 ฝ่ายเหมือนกัน ประกอบด้วย
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

				 ข้อแตกต่างกันของระบบการเมือง
คือไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมี
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ส่วนเมียนมาร์
มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
				 องค์ ป ระกอบฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งไทยกั บ เมี ย นมาร์ พบว่ า
มีสมาชิกสภา 2 กลุ่มเหมือนกัน คือ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กับ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
จะแตกต่างกันทีจ่ ำ� นวนสมาชิก ทีม่ า และระยะเวลา
ด�ำรงต�ำแหน่งของสามาชิก ดังนี้
				 1. สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
(ส.ส.) ของไทยตามรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2560
มีจำ� นวน 500 คนมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน
มีระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของเมียนมาร์ มีจ�ำนวน 440 คน
มาจากการเลื อ กตั้ ง ของประชาชนมี ร ะยะเวลา
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 5 ปี
				 2. สมาชิกวุฒสิ ภา (ส.ว.) ของไทย
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ในระยะแรกมีจ�ำนวน 250 คน จากการสรรหา
ทั้งหมดระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี และในระยะ
ที่ 2 จ�ำนวน 200 คน จากการให้ผู้สมัคร ส.ว.
ทุกกลุม่ อาชีพเลือกกันเอง ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
5 ปี ส่วนสมาชิกวุฒิสภาของเมียนมาร์ มีจ�ำนวน
224 คน โดยมาจากการเลือกตั้งของแต่ละเขต
หรือรัฐ 14 แห่งๆ 12 ทีน่ งั่ รวมสมาชิกสภาจากพืน้ ที่
ปกครองตนเองด้วยพื้นที่ละ 1 ที่นั่งด้วย รวมกัน
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ไม่เกิน168 ที่นั่ง และอีกไม่เกิน 56 ที่นั่ง เป็นทหาร
ทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดแต่งตัง้ มีระยะเวลาด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 5 ปี
				 ข้อแตกต่างกันของสมาชิกวุฒสิ ภา
(ส.ว.) คื อ เมี ย นมาร์ มี ส ภาท้ อ งถิ่ น ที่ ท� ำ หน้ า ที่
นิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระดับ เขตหรือรัฐ มีสมาชิกสภาท้องถิน่
จ�ำนวน 885 คน จากเขตหรือรัฐ 14 แห่ง มาจากการ
เลือกตั้งในแต่ละอ�ำเภอจ�ำนวน 665 คน ส่วนอีก
220 คน เป็นทหารทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดแต่งตัง้
				 การแบ่ ง อ� ำ นาจการปกครอง
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งไทยกั บ เมี ย นมาร์ มี ค วาม
แตกต่างกัน คือ ประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ส่วนเมียนมาร์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง กับ
ส่วนภูมิภาค
				 โครงสร้างการปกครองส่วนภูมภิ าค
มีความคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันในระดับ
สู ง สุ ด ของส่ ว นภู มิ ภ าค กล่ า วคื อ โครงสร้ า งการ
ปกครองส่ ว นภู มิ ภ าคของไทยกั บ เมี ย นมาร์
มี ห มู ่ บ ้ า นเป็ น หน่ ว ยย่ อ ยของการปกครองส่ ว น
ภูมภิ าคทีเ่ ล็กทีส่ ดุ เหมือนกัน มีตำ� บล อ�ำเภอ จังหวัด
เป็นหน่วยย่อยที่ใหญ่ถัดขึ้นมา แต่ในเมียนมาร์
มีเขต/รัฐ ที่รวมกันหลายๆ จังหวัดเป็นหน่วยใหญ่
สุดของการปกครองส่วนภูมิภาค
				 การเปรี ย บเที ย บรู ป แบบและ
โครงสร้ า งระหว่ า งไทยกั บ เมี ย นมาร์ ดั ง ตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์

รูปแบบและโครงสร้าง

ไทย

เมียนมาร์

1.		 รูปแบบการปกครอง รัฐเดี่ยว

รัฐเดี่ยว

2.		 ระบบการเมือง
3		 โครงสร้างการ
ปกครอง
4.		 ประมุข
5.		 หัวหน้ารัฐบาล
(ฝ่ายบริหาร)
6.		 องค์ประกอบ
ฝ่ายนิติบัญญัติ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
3 ฝ่าย (บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ)

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
3 ฝ่าย(บริหาร นิตบิ ญ
ั ญัติ ตุลาการ)

พระมหากษัตริย์
นายกรัฐมนตรี

ประธานาธิบดี
ประธานาธิบดี

1. สภาผู้แทนราษฎร จำ�นวน 500 คน 1. สภาผู้แทนราษฎร จำ�นวน 440
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
คน มาจากการเลื อ กตั้ ง ของ
มี ร ะยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ ง คราว
ประชาชนมี ร ะยะเวลาดำ�รง
ละ 4 ปี
ตำ�แหน่งคราวละ 5 ปี
2. วุฒิสภา แบ่งเป็น 2 ระยะ
2. จำ�นวน 224 คน มาจากการ
		 2.1 จำ�นวน 250 คน จากการสรรหา
เลือกตั้ง 168 คน และอีก 56
ทัง้ หมด วาระดำ�รงตำ�แหน่ง 5 ปี
คน เป็ น ทหารที่ ผู้ บั ญ ชาการ
		 2.2 จำ�นวน 200 คน จากการให้
ทหารสูงสุดแต่งตั้ง วาระดำ�รง
ผู้ ส มั ค ร ส.ว. ทุ ก กลุ่ ม อาชี พ
ตำ�แหน่งคราวละ 5 ปี
เลือกกันเอง ระยะเวลาดำ�รง
ตำ�แหน่ง 5 ปี
7.		 สภานิติบัญญัติ
ไม่มี
สมาชิกจำ�นวน 885 คน มาจาก
ระดับภูมิภาค
การเลือกตัง้ ในแต่ละอำ�เภอจำ�นวน
665 คน อีก 220 คน เป็นทหารที่ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้ง
8. การแบ่งอำ�นาจการ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง
ปกครอง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
และส่วนภูมิภาค
จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล และหมู่บ้าน
เขต/รัฐ จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล และ
9. โครงสร้างการ
ปกครองส่วนภูมิภาค
หมู่บ้าน
กรุงเทพมหานคร พัทยา
10. โครงสร้างการ
ไม่มี
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำ�บล

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ความเหมือนของรูปแบบ การปกครองของ
ไทยกับเมียนมาร์ คือ ความเป็นเผด็จการที่ซ่อนอยู่
ในเนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ เหมื อ นกั น แม้ ว ่ า จะ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
เหมือนกัน แต่ระดับความเป็นเผด็จการนั้นมีความ
ชัดเจนในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือองค์
ประกอบฝ่ายนิติบัญญัติของทั้ง 2 ประเทศมีความ
เป็นเผด็จการสูง กล่าวคือ รัฐธรรมนูญไทย 2560
ใน 5 ปีแรก สมาชิกวุฒสิ ภามาจากการสรรหาทัง้ หมด
และรั ฐ ธรรมนู ญ เมี ย นมาร์ ป ี ฉ บั บ ปี พ.ศ.2551
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 168 คน และ
อีก 56 คน เป็นทหารทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดแต่งตัง้
ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ของทั้ ง 2 ประเทศนั้ น
มี เ นื้ อ หาสาระคล้ า ยกั น คื อ ศู น ย์ ร วมของอ� ำ นาจ
อยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากการเขียน
รัฐธรรมนูญของทั้ง 2 ประเทศ เกิดจากการต่อสู้กัน
เฉพาะภายในกลุ ่ ม ชนชั้ น น� ำ บางส่ ว นเท่ า นั้ น
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ตามลั ท ธิ รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม
(Bellamy, 2007) แม้วา่ ในอดีตจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอุ ด มการณ์ เ สรี ป ระชาธิ ป ไตย
แต่ในปัจจุบันลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมกลับมองว่า
รัฐธรรมนูญเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะน�ำมาใช้วางโครงสร้าง
สถาบันทางการเมืองการปกครอง ก�ำหนดแหล่ง
ทีม่ าของอ�ำนาจ การเข้าสูอ่ ำ� นาจ และการใช้อำ� นาจ
ของผู ้ ป กครองในทุ ก ๆ ระบอบการปกครอง
(McIlwain, 1977) โดยมิได้จำ� กัดอยูแ่ ต่เพียงระบอบ
ประชาธิปไตยเท่านัน้ ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบนั นี้
รัฐทุกรัฐในโลกไม่วา่ จะเป็นประเทศเสรประชาธิปไตย
หรือไม่ ต่างก็ล้วนแล้วแต่ยึดรูปแบบการปกครอง
ของระบอบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)
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ทั้ ง สิ้ น กล่ า วคื อ ทุ ก ๆ รั ฐ ต่ า งก็ มี รั ฐ ธรรมนู ญ
เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ในการจั ด วางอ� ำ นาจและ
โครงสร้ า งทางการเมื อ งของประเทศนั้ น ๆ
(เสน่ห์ จามริก, 2540) นั่นหมายความว่าการมี
รัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นจะเป็น
ประเทศเสรีประชาธิปไตย
ความแตกต่างโครงสร้างการปกครอง คือ
เมียนมาร์ไม่มกี ารกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท� ำ ให้ ก ารกระจายความทั น สมั ย
สู่ชนบทยังมีน้อย เหตุผลส�ำคัญเมียนมาร์ยังไม่มี
การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ นัน้ คือความมัน่ คงของ
ประเทศ เนื่องจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ที่หลาย
หลาย โดยสองในสามเป็นชาวพม่า และอีกหนึ่งใน
สามเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ มี 7 รัฐ คือ
กะเหรี่ยง คะยา ฉาน กะฉิ่น ฉิ่น ยะไข่ และมอญ
ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกล และ
บางเผ่าพันธุ์ไม่ได้ยอมรับการปกครองของพม่า
มีกองก�ำลังติดอาวุธเป็นของตนเองด้วย ดังนัน้ หาก
ให้ รั ฐ ต่ า งๆ ปกครองตนเองตามหลั ก ของการ
ปกครองท้องถิ่น ที่มีอิสระในการปกครองตนเอง
อาจจะน�ำไปสู่การแยกประเทศของรัฐเหล่านั้นได้
เนื่องจากหลักส�ำคัญของการปกครองท้องถิ่นคือ
การได้รับอ�ำนาจอิสระที่ปราศจากการควบคุมจาก
ส่วนกลางหรือภูมภิ าค แต่ทงั้ นีก้ ารบริหารท้องถิน่ ยัง
อยู่ใต้บทบังคับด้วยอ�ำนาจสูงสุดของประเทศอยู่
ไม่ใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปัตย์ (Montagu, 1984)
และข้อเสียของการกระจาย อ�ำนาจ ถ้ากระจาย
อ�ำนาจมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อเอกภาพใน
การปกครองประเทศและความมัน่ คงของประเทศได้
(สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2550)
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เปรียบเทียบรูปแบบการปกครองของไทย
กับเมียนมาร์ เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภา แต่มีความเป็นเผด็จการที่ซ่อนอยู่
ในเนือ้ หาของรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ด้านความแตก
ต่างของโครงสร้างการปกครอง คือ เมียนมาร์ไม่มี
การกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหมือนไทย เนื่องจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ที่หลาย
หลาย ซึง่ บางเผ่าพันธุไ์ ม่ได้ยอมรับการปกครองของ
พม่า ดังนัน้ หากให้รฐั ต่าง ๆ ปกครองตนเองตามหลัก
ของการปกครองท้องถิ่น ที่มีอิสระในการปกครอง
ตนเองมาก อาจจะท�ำให้เกิดการแยกประเทศของรัฐ
ของชนส่วนน้อยได้

ข้อเสนอแนะ
รูปแบบและโครงสร้างการปกครองของ
แต่ละประเทศไม่จ�ำเป็นต้องมีรูปแบบที่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม การเมือง และสภาพ
แวดล้ อ มทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เช่ น
ประเทศไทยในยุคที่มีความขัดแย้งทางความคิด
อย่างรุนแรง จ�ำเป็นต้องใช้รูปแบบการปกครองที่
เป็นเผด็จการ เพื่อยุติปัญหาความรุนแรง และ
ประเทศพม่าที่มีกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายและ
ต่อต้านรัฐบาลกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงไม่ควรมี
การกระจายอ�ำนาจในช่วงนี้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง
ของรัฐ เป็นต้น
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