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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอรูปแบบและโครงสร้างการปกครองเปรียบเทียบระหว่างไทย

กับเมียนมาร์ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกนั

เป็นอย่างมากในรูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถ่ิน ดังน้ันบทความนี้

จึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการปกครองที่อยู่บนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของทั้ง 2 ประเทศ 

คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ฉบับปี พ.ศ.2551 ผลการศึกษาพบว่า การปกครองของไทยกับเมียนมาร์เป็นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแต่มีความเป็นเผด็จการที่ซ่อนอยู่ในเน้ือหาของรัฐธรรมนูญคล้ายๆ กัน เช่น 

รัฐธรรมนูญไทย 2560 ใน 5 ปีแรก สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาทั้งหมด และรัฐธรรมนูญเมียนมาร์ 

ก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 168 คน และอีก 56 คน เป็นทหารคือผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เป็นผูแ้ต่งตัง้ ซึง่จะเหน็ว่ารฐัธรรมนญูของท้ัง 2 ประเทศน้ันมลีกัษณะของการศนูย์รวมของอ�านาจอยู่กับกลุม่

คนบางกลุม่เท่านัน้  ด้านความแตกต่างของโครงสร้างการปกครอง คอื เมยีนมาร์ไม่มกีารกระจายอ�านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหมือนไทย เนื่องจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ท่ีหลายหลาย ซึ่งบางเผ่าพันธุ์ไม่ได้

ยอมรับการปกครองของพม่า ดังนั้นหากให้รัฐต่าง ๆ ปกครองตนเองตามหลักของการปกครองท้องถ่ิน  

ที่มีอิสระในการปกครองตนเองมาก อาจจะท�าให้เกิดการแยกประเทศของรัฐของชนส่วนน้อยได้

ค�าส�าคัญ : 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�า

 ระบอบการปกครองในโลกมี 2 ระบอบคือ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย และระบอบ

เผดจ็การ โดยทัง้ 2 ระบอบนีจ้ะมคีวามแตกต่างกัน

อย่างชัดเจน กล่าวคือ ระบอบประชาธิปไตย

เป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจ 

หรอือ�านาจสงูสดุในการปกครองเป็นของประชาชน 

ด้านระบอบเผด็จการ เป็นระบบการปกครองที่ตรง

ข้ามกับระบอบประชาธิปไตย คือ ผู้ปกครองจะมี

อ�านาจสงูสดุในการปกครอง โดยไม่สนใจสทิธิและ

เสรภีาพของประชาชน ดงัน้ันการได้มาของการเป็น

ผู้น�าในระบอบเผด็จการมักจะเกิดจากการปฏิวัติ

หรือรัฐประหาร ความแตกต่างระหว่างระบอบ

ประชาธิปไตยกับระบอบเผดจ็การอาจจะสะท้อนถึง

ความทันสมยั (Modernization) ของประเทศนัน้ด้วย 

โดย Huntington (1993) เชื่อว่าประเทศที่ปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยจะมีความทันสมัยกว่า

ประเทศที่ปกครองในระบอบเผด็จการ แต่แนวคิด

ของ Huntington (1993) ก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

เพราะป ัจจุบันประเทศที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยบางประเทศไม่ได้มีความทันสมัย

มากกว่าประเทศทีป่กครองในระบอบเผดจ็การ และ
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อาจให้เสรีภาพแก่ประชาชนในบางด้าน เช่น ด้าน

การเมือง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจน้อยกว่า

ประเทศท่ีปกครองในระบอบเผดจ็การ เช่นตวัอย่าง

ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ที่มี

การปกครองในระบอบต่าง ๆ ที่หลากหลายและ

แตกต่างกันหลายรูปแบบ และมีความทันสมัยท่ี

แตกต่างกันท้ังทีม่ปีกครองประเทศในระบอบเหมอืนกนั

 ประเทศในกลุ ่มประเทศอาเซียนที่มี 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมี 7 ประเทศ 

คือ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์  มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ 

พม่า และกัมพูชา ปกครองในระบอบเผด็จการ

คอมมิวนิสต์ มี 2 ประเทศ คือ เวียดนาม และลาว 

และปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

(เผด็จการ) มี 1 ประเทศ คือ บรูไน กลุ่มประเทศ

อาเซียนที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แม้ว่าท้ัง 7 ประเทศจะมีความเหมือนในระบอบ  

แต่ก็มีความแตกต่างในรูปแบบและโครงสร้างของ

การปกครอง แต่ความเหมือนบนความแตกต่างนี้

ยังไม่ปรากฏถึงการศกึษาเปรยีบเทยีบให้เหน็ความ

แตกต่าง ดังกล่าว ทั้งที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 

ประเทศได้ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อปลายปี 

พ.ศ.2558 ในบทความนี้จึงขอน�าเสนอการศึกษา

เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างการปกครอง

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมี

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน 

และมกีารเปลีย่นแปลงทางการเมืองมาไม่นานเหมอืนกัน 

โดยประเทศไทยมีการท�ารัฐประหารในปี พ.ศ.

2557 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 

16:30 น. โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

อันมีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นหวัหน้าคณะ 

และมีการประชามติผ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  

พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

และจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  

พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดทีี ่6 เมษายน พ.ศ. 2560 

นี้ ส่วนประเทศเมียนมาร์มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 

วันอาทติย์ท่ี 8 พฤศจกิายน 2558 ภายใต้รฐัธรรมนญู

ปี พ.ศ.2551 ซึง่เชือ่ว่าเป็นการเลอืกตัง้ท่ีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตยมากที่สุดหลังจากมีรัฐบาลทหาร

ปกครองมายาวนาน ซึง่เหตุการณ์ของท้ัง 2 ประเทศ

ดังกล่าว ส่งผลต่อการเปลี่ยนทางการเมืองท้ัง  

2 ประเทศเป็นอย่างมาก ดังน้ันบทความนี้จึงเป็น 

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างการ

ปกครองระหว่างไทยกับเมยีนมาร์บนพ้ืนฐานข้อมลู

ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่

สนใจการเมืองการปกครองของประเทศเพ่ือนบ้าน

ต่อไป

เนื้อหา 

 ปลายปี พ.ศ. 2558 ภูมภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต้ได้เข ้าสู ่ความเป็นประชาคมอาเซียน  

แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน 

ในประเทศสมาชกิด้วยกันยังมอียู่น้อยมาก โดยเฉพาะ

สมาชกิท่ีมพีรมแดนตดิกับประเทศไทย เช่น ประเทศ

เมยีนมาร์ แต่ด้วยความแตกต่างท้ังทางด้านรปูแบบ

และโครงสร้างการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมอืง 

และระดับของการกระจายอ�านาจ ท�าให้รปูแบบการ

ปกครองของเมียนมาร์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างย่ิง 

ดังน้ันบทความนี้  จึงขอน�าเสนอรูปแบบและ

โครงสร้างการปกครองท้องถ่ินเปรยีบเทียบระหว่าง

ไทยกับเมียนมาร์ เพ่ือให้มีองค์ความรู ้เก่ียวกับ

การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยผู้เขียนขอน�าเสนอดังต่อไปนี้

 1.  รูปแบบและโครงสร้างการปกครอง

ของประเทศไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2560 ก�าหนดให้ประเทศไทยมีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข โดยพระมหากษัตริย ์มิได้ทรง 

ใช้อ�านาจในการปกครองประเทศ อ�านาจอธิปไตย

เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรง 

เป็นประมุขทรงใช้อ�านาจอธิปไตยทางรัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี  และศาลตามบทบัญญัติแห ่ง

รฐัธรรมนญูนี ้คอื พระองค์ทรงใช้อ�านาจนติิบญัญัติ

เพ่ือออกกฎหมายบังคับใช้แก่ประชาชนผ่านทาง

รัฐสภาและทรงใช้อ�านาจบริหารในการปกครอง

ประเทศผ่านทางคณะรฐัมนตร ีโดยมนีายกรฐัมนตรี

เป็นหัวหน้าคณะ รวมท้ังทรงใช้อ�านาจตุลาการ 

อันเป็นอ�านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ 

ผ่านทางศาล 

 อ�านาจอธิปไตยสามารถแบ่งออกเป็น

อ�านาจย่อย 3 อ�านาจ ดังนี้

 1.  อ�านาจนิติบัญญัติ เป็นอ�านาจหน้าท่ี

ของรัฐสภา มีอ�านาจหน้าท่ีในการออกกฎหมาย 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหาร

ประเทศ เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีควบคุม

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามท่ีได้

แถลงไว้ต่อรฐัสภา รวมทัง้ตรวจสอบตดิตามผลการ

ปฏิบัติงานของรัฐบาล และให้ความเห็นชอบใน

กิจกรรมส�าคัญของประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ

ก�าหนด 

  2.  อ� านาจบริหาร  ใช ้ผ ่ านทางคณะ

รฐัมนตร ีซึง่เป็นคณะบคุคลทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการ

บริหารประเทศ อ�านาจหน้าที่ คือ ก�าหนดนโยบาย

ในการบริหารราชการแผ่นดิน รักษากฎหมายและ

ความสงบเรยีบร้อย เพ่ือให้ประชาชนด�าเนินชวิีตได้

อย่างปกติสุข ควบคุมข้าราชการประจ�าให้น�า

นโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ประสานงานกับ

กระทรวงต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทาง

เดียวกันออกมติต่าง ๆ เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม

ต่าง ๆ ถือปฏิบัติ  

 3.  อ�านาจตลุาการ เป็นอ�านาจของศาลทุก

ประเภท ทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการพิจารณาพิพากษา

คดีความต่าง ๆ เพ่ืออ�านวยความยุติธรรมแก่

ประชาชนในชาต ิเช่น ศาลปกครอง ศาลอาญา เป็นต้น
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พิจารณาพิพากษาคดีความต่าง ๆ เพ่ือ
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในชาติ 

เชน่ ศาลปกครอง ศาลอาญา เป็นต้น 

 

การแบง่อ านาจการปกครองและการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิของไทย ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 การแบง่อ านาจการปกครองและการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิของไทย 
ท่ีมา: วชัรินทร์  อิทพรหม (2559) 

 
การบริหารราชการแผ่นดินไทย

และการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ของไทยแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

1. การบริหารราชการส่วนกลาง  
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

ก า ห น ด ใ ห้ มี ส่ ว น ร า ช ก า ร  ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะ
เทียบเทา่กระทรวง กรม  

2. ก า รบ ริห า ร รา ช ก า รส่ ว น
ภูมิภาค การจดัระเบียบบริหารราชการส่วน

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

เทศบาล
ต าบล 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
นคร 

รูปแบบ
พิเศษ 

รูปแบบ
ทัว่ไป 

กทม. พทัยา อบต. เทศบาล อบจ. 

การบริหารราชการ
ส่วนกลาง 

การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค 

การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

จงัหวดั 

อ าเภอ 

กระทรวง ทบวง กรม 

ภาพที่ 1 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย

ที่มา: วัชรินทร์ อิทพรหม (2559)
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 การบรหิารราชการแผ่นดินไทยและการจดั

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้

 1.  การบริหารราชการส่วนกลาง การจัด

ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ก�าหนดให้ม ี

ส่วนราชการ ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ

ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม 

 2.  การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค การจดั

ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน คือ 

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน

 3.  การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ การจดั

ระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีอยู่ 

2 ระบบ คือ 1) ระบบทั่วไปที่ใช้แก่ท้องถ่ินทั่วไป  

ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต�าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และ 2) ระบบพิเศษท่ีใช้เฉพาะท้องถ่ินบางแห่งมอียู่ 

2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องม ี

สภาท้องถ่ิน หรอื ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชกิสภาท้องถ่ิน

ต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ินให้มาจาการเลือกตั้ง โดยตรงของ

ประชาชน หรอืมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน

 2.  รูปแบบและโครงสร้างการปกครอง

ของประเทศเมียนมาร์

   รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ฉบับปี พ.ศ.2551 ก�าหนดให้ประเทศเมีย

นมาร์มรีปูแบบการปกครองแบบสาธารณรฐั โดยมี

รฐัสภาซึง่ประกอบด้วย 2 สภา คือ 1) สภาระดับชาติ

หรือสภาสหภาพ(Pyidaungsu Hluttaw) ประกอบ 

2 สภา คือ สภาประชาชน (Pyithu Hluttaw) กับ 

สภาชาติพันธ์ (Amyotha Hluttaw)  และ 2) สภา

ท้องถิน่ ม ี2 ชือ่ตามเขตหรอืรฐั คอืสภาภาค (Region 

Hluttaw) หรือ สภารัฐ (State Hlutaw)  ซ่ึงสมาชิก 

ทัง้ 3 สภามาจากการเลอืกตัง้โดยประชาชนท้ังทางตรง

และทางอ้อม และอีกส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง

โดยทหาร โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ

หวัหน้ารฐับาล (ไม่มนีายกรฐัมนตร)ี (ผณิตา ไชยศร, 

2556)

 ระบบการเมืองของเมียนมาร์เป็นรูปแบบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเช่นเดยีวกับประเทศไทย 

ศนูย์กลางอ�านาจการปกครองของประเทศเมยีนมาร์

อยู่ที่รัฐบาลกลาง เป็นตัวแทนของประเทศในการ

ด�าเนนิความสมัพันธ์กันประเทศอืน่ และมหีน้าทีด่แูล

เรื่องส�าคัญๆ เช่น การคลังการป้องกันประเทศ 

ความมัน่คง เป็นต้น ขณะท่ีสภาท้องถ่ินจะท�าหน้าที่

นิติบัญญัติ รับนโยบายจากส่วนกลาง และรับเรื่อง

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 โครงสร้างการเมืองการปกครองของ

เมียนมาร์

 โครงสร้างการเมอืงการปกครองของเมยีนมาร์

แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

 1.  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารประกอบด้วย

หวัหน้ารฐับาล คือ ประธานาธิบด ีเป็นผูเ้ลอืกสมาชกิ

สภาผู ้แทนราษฎรหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประธานาธิบดีเป็น

ผู้น�าสูงสุด มาจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิก

สภาระดับชาติหรือสภาสหภาพ (Pyidaungsu 

Hluttaw)ด�ารงต�าแหน่งสมัยละ 5 ปี และไม่เกิน  

2 สมัย

  2.  ฝ่ายนติบิญัญัต ิแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ  

สภาระดับชาติหรือสภาสหภาพ กับ สภาท้องถ่ิน 

โดยสมาชิกสภาท้ัง 2 ระดับ มาจากการเลือกต้ัง 

โดยประชาชน ร้อยละ 75 (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) 

และมีสมาชิกสภาที่มาจากแต่งตั้งจากทหาร 

ประจ�าการ ร้อยละ 75
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   2.1 สภาระดับชาติหรือสภาสหภาพ

(Pyidaungsu Hluttaw) ประกอบด้วย สภาประชาชน 

(Pyithu Hluttaw) กับ สภาชาติพันธ์ (Amyotha 

Hluttaw)  

    สภาประชาชน มสีมาชกิสภาไม่เกิน 

 440 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในแต่ละอ�าเภอๆ ละ 

1 ที่นั่ง ไม่เกิน 330 อ�าเภอ และอีกไม่เกิน 110 ที่นั่ง 

เป็นทหารที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้ง

    สภาชาติพันธ ์  มีสมาชิกสภา 

ไม่เกิน 224 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งของแต่ละเขต

หรอืรฐั 14 แห่ง ๆ  12 ทีน่ั่ง รวมสมาชกิสภาจากพ้ืนที่

ปกครองตนเองด้วยพ้ืนที่ละ1 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 

เขตหรอืรฐั 14 แห่ง จ�านวน 885 ท่ีนัง่ มสีมาชกิสภา

มาจากการเลือกตั้งในแต่ละอ�าเภอๆละ 2 ท่ีนั่ง  

โดยสมาชกิสภาท้องถ่ินแต่ละเขตหรอืรฐั  มจี�านวน

แตกต่างกันไป ตามจ�านวนอ�าเภอของเขตหรือรัฐ 

ถ้าในเขตหรอืรฐัน้ันมชีนกลุม่น้อยเผ่าอืน่ทีจ่�านวนถึง 

ร้อยละ 0.1 ของประชากรท่ัวประเทศ ก็จะได้เพ่ิมอีก 

1 ที่น่ัง ปัจจุบัน (ค.ศ.2017) สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

มีจ�านวน 665 ทีน่ัง่ ส่วนอกี 220 ทีน่ั่ง เป็นทหารคือ

ผูบ้ญัชาการ ทหารสูงสุดแต่งตั้ง 

 3.  ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย ศาลฎีกา  

ศาลสูงประจ�ารัฐหรือเขตและศาลล�าดับรอง 

ในทุกระดับ โดยประธานาธิบดี เป็นผู ้แต่งต้ัง 

ผูพิ้พากษาศาลฎีกา โดยความเหน็ชอบของรฐัสภา

 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัด

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัด

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี

 1.  การปกครองส่วนกลางประกอบด้วย 

กระทรวง 36 กระทรวง กรม และกองต่างๆ

 2.  การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งหน่วย

การปกครอง (ตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่) หมู ่บ ้าน

(Village) ชมุชนเมอืง (Ward) ต�าบล (Village-Tract, 

Town) อ�าเภอ (Township) จังหวัด (District) เขต/รัฐ 

(Region/State) ประกอบด้วย 7 รฐั (States) คอื รฐัชนิ 

รัฐกะฉิน่ รัฐกะเหร่ียง รัฐกะยา รัฐมอญ รัฐยะไข่ และ

รัฐฉานหรือไทใหญ่กับ 7 เขต (Regions) คือ อิรวดี 

พะโค มาเกว มัณฑะเลย์ สะกาย ตะนาวศรี และ

ย่างกุ้ง และ 1 พ้ืนที่ดินแดนแห่งสหภาพ (Union 

Territories) คือ เนปยีดอ

 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัด

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของเมียนมาร ์

ในปัจจุบัน ดังภาพที่ 2
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 3.  เปรยีบเทยีบรูปแบบและโครงสร้าง

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์

   3.1 เปรยีบเทียบรปูแบบแลโครงสร้าง

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์

    การเปรียบเทียบรูปแบบและ

โครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในภาพรวม 

เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง ระบบ

การเมือง โครงสร้างการเมืองการปกครอง หัวหน้า

รัฐบาล (ฝ่ายบริหาร) องค์ประกอบฝ่ายนิติบัญญัติ 

การแบ่งอ�านาจการปกครอง โครงสร้างการปกครอง

ส่วนกลาง และโครงสร้างการปกครองส่วนภูมิภาค 
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ตะนาวศรี และย่างกุ้ ง และ1 พืน้ท่ีดินแดน
แหง่สหภาพ (Union Territories) คือ เนปยีดอ 

การแบง่อ านาจการปกครองและ
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของ
เมียนมาร์ในปัจจบุนั ดงัภาพท่ี 2 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การแบง่อ านาจการปกครองและการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิของเมียนมาร์ 
 

3 . เป รียบ เที ยบ รูป แบบ และ
โครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 

3.1 เป รียบเทียบ รูปแบบและ
โครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 

การเป รียบเทียบ รูปแบบและ
โครงสร้างระหว ่าง ไทยก ับ เมียนมาร์ใน
ภาพรวม เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบการ
ปกครอง ระบบการเมือง โครงสร้างการเมือง
การปกครอง หัวหน้ารัฐบาล (ฝ่ายบริหาร) 

องค์ประกอบฝ่ายนิตบิญัญตัิ การแบง่อ านาจ
การปกค รอง  โค รงส ร้า งการปกค รอ ง
ส่วนกลาง และโครงสร้างการปกครองส่วน
ภมูิภาค  

รูปแบบการปกครองเปรียบเทียบ
ระหว่างไทยกบัเมียนมาร์ พบว่า มีรูปแบบรัฐ
เด่ียว เหมือนกัน แต่ประเทศเมียนมาร์แบ่ง
เขตการปกครองเป็น 14 เขต/รัฐ คล้ายการ
แบง่แบบสหพนัธรัฐ แตท่ัง้ 14  เขต/รัฐ นัน้ไม่

รัฐบาลกลาง (Central government) 

ต าบลใน
เมือง  

(Town) 

ต าบลในชนบท  
(Village-Tract) 

ต าบลใน
เมือง  

(Town) 

ต าบลในชนบท  
(Village-Tract) 

ต าบลในเมือง  
(Town) 

ต าบลในชนบท  
(Village-Tract) 

หมูบ้่าน 
(Village)  

ชมุชนเมือง 
(Ward) 

ชมุชนเมือง 
(Ward) 

ชมุชนเมือง 
(Ward) 

หมูบ้่าน 
(Village) 

หมูบ้่าน 
(Village) 

เขตการปกครอง 
(Regions) 

 

จงัหวดั 
(District) 

อ าเภอ 
(Township) 

รัฐ  
(States) 

จงัหวดั 
(District) 

 

อ าเภอ 
(Township) 

ดินแดนแหง่สหภาพ
(Union Territories) 

จงัหวดั 
(District) 

) 
 อ าเภอ 

(Township) 

    รูปแบบการปกครองเปรียบเทียบ

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ พบว่า มีรูปแบบรัฐเดี่ยว 

เหมอืนกัน แต่ประเทศเมยีนมาร์แบ่งเขตการปกครอง

เป็น 14 เขต/รัฐ คล้ายการแบ่งแบบสหพันธรัฐ  

แต่ท้ัง 14 เขต/รัฐ น้ันไม่มีอ�านาจในการปกครอง

ตนเองเหมือนกับสหพันธรัฐ  มี เ พียงอ�านาจ

นิติบัญญัติที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น

    ระบบการเมอืงเปรยีบเทยีบระหว่าง

ไทยกับเมยีนมาร์เหมอืนกันคอืใช้ระบอบประชาธิปไตย

ในระบบรัฐสภา โดยโครงสร ้างการเมืองการ

ปกครองแบ่งเป็น 3 ฝ่ายเหมือนกัน ประกอบด้วย 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ 
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    ข้อแตกต่างกันของระบบการเมอืง

คือไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมี

นายกรฐัมนตรเีป็นหัวหน้าฝ่ายบรหิาร ส่วนเมยีนมาร์

มปีระธานาธิบดเีป็นประมขุและหวัหน้าฝ่ายบรหิาร

    องค ์ประกอบฝ่ายนิติบัญญัติ

เปรียบเทียบระหว่างไทยกับเมียนมาร์ พบว่า  

มีสมาชิกสภา 2 กลุ่มเหมือนกัน คือ สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กับ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  

จะแตกต่างกันทีจ่�านวนสมาชกิ ท่ีมา และระยะเวลา

ด�ารงต�าแหน่งของสามาชิก ดังนี้

    1. สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

(ส.ส.) ของไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  

มจี�านวน 500 คนมาจากการเลอืกต้ังของประชาชน

มรีะยะเวลาด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรของเมียนมาร์ มีจ�านวน 440 คน 

มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีระยะเวลา 

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 5 ปี

    2. สมาชกิวุฒสิภา (ส.ว.) ของไทย

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

ในระยะแรกมีจ�านวน 250 คน จากการสรรหา

ทั้งหมดระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี และในระยะ

ที่ 2 จ�านวน 200 คน จากการให้ผู ้สมัคร ส.ว.  

ทกุกลุม่อาชพีเลอืกกันเอง ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 

5 ปี ส่วนสมาชิกวุฒิสภาของเมียนมาร์ มีจ�านวน 

224 คน โดยมาจากการเลือกตั้งของแต่ละเขต 

หรอืรฐั 14 แห่งๆ 12 ทีน่ัง่ รวมสมาชกิสภาจากพ้ืนท่ี

ปกครองตนเองด้วยพ้ืนท่ีละ 1 ท่ีนั่งด้วย รวมกัน 

ไม่เกิน168 ที่นั่ง  และอีกไม่เกิน 56 ที่นั่ง เป็นทหาร

ทีผู่บ้ญัชาการทหารสงูสดุแต่งตัง้ มรีะยะเวลาด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 5 ปี

    ข้อแตกต่างกันของสมาชกิวุฒสิภา 

(ส.ว.) คือ เมียนมาร์มีสภาท้องถ่ินที่ท�าหน้าที่

นติบิญัญัตใินระดบั เขตหรอืรฐั มสีมาชกิสภาท้องถิน่

จ�านวน 885 คน จากเขตหรอืรัฐ 14 แห่ง มาจากการ

เลือกตั้งในแต่ละอ�าเภอจ�านวน 665 คน ส่วนอีก 

220 คน เป็นทหารท่ีผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุแต่งตัง้ 

    การแบ ่งอ�านาจการปกครอง

เปรียบเทียบระหว่างไทยกับเมียนมาร์มีความ 

แตกต่างกัน คือ ประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส ่วนกลาง ส ่วนภูมิภาค และส ่วนท ้อง ถ่ิน  

ส่วนเมียนมาร์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง กับ 

ส่วนภูมิภาค 

    โครงสร้างการปกครองส่วนภูมภิาค 

มีความคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันในระดับ

สูงสุดของส่วนภูมิภาค กล่าวคือโครงสร้างการ

ปกครองส ่วนภูมิภาคของไทยกับเมียนมาร  ์

มีหมู ่บ้านเป็นหน่วยย่อยของการปกครองส่วน

ภูมภิาคท่ีเล็กทีส่ดุเหมือนกัน มตี�าบล อ�าเภอ จงัหวัด

เป็นหน่วยย่อยท่ีใหญ่ถัดข้ึนมา แต่ในเมียนมาร์ 

มีเขต/รัฐ ที่รวมกันหลายๆ จังหวัดเป็นหน่วยใหญ่

สุดของการปกครองส่วนภูมิภาค

    การเปรียบเทียบรูปแบบและ

โครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ดังตาราง 

ที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์

รูปแบบและโครงสร้าง ไทย เมียนมาร์

1.  รปูแบบการปกครอง                        รัฐเดี่ยว รัฐเดี่ยว

2.  ระบบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

3  โครงสร้างการ 
ปกครอง

3 ฝ่าย (บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ) 3 ฝ่าย(บริหาร นติบิญัญัต ิตลุาการ)

4.  ประมุข พระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี

5.  หัวหน้ารัฐบาล
    (ฝ่ายบริหาร) 

นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี

6.  องค์ประกอบ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ

1. สภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 500 คน 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
มีระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ 4 ปี

2.  วุฒิสภา แบ่งเป็น 2 ระยะ 
   2.1  จ�านวน 250 คน จากการสรรหา

ท้ังหมด วาระด�ารงต�าแหน่ง 5 ป ี
   2.2 จ�านวน 200 คน จากการให้

ผู้สมัคร ส.ว. ทุกกลุ่มอาชีพ
เลือกกันเอง  ระยะเวลาด�ารง
ต�าแหน่ง 5 ปี

1. สภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 440 
คน มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนมีระยะเวลาด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 5 ปี

2.  จ�านวน 224 คน มาจากการ
เลือกต้ัง 168 คน  และอีก 56 
คน เป็นทหารที่ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดแต่งตั้ง วาระด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 5 ปี

7.  สภานิติบัญญัติ
ระดับภูมิภาค

ไม่มี สมาชิกจ�านวน 885  คน มาจาก
การเลอืกตัง้ในแต่ละอ�าเภอจ�านวน 
665 คน อีก 220 คน เป็นทหารที่ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้ง 

8.  การแบ่งอำานาจการ
ปกครอง

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

9.  โครงสร้างการ
ปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัด อำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้าน เขต/รัฐ จังหวัด อำาเภอ ตำาบล และ
หมู่บ้าน

10. โครงสร้างการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร พัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตำาบล

ไม่มี
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 ความเหมอืนของรปูแบบ การปกครองของ

ไทยกับเมียนมาร์ คือ ความเป็นเผด็จการที่ซ่อนอยู่

ในเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แม้ว่าจะ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

เหมือนกัน แต่ระดับความเป็นเผด็จการนั้นมีความ

ชัดเจนในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือองค์

ประกอบฝ่ายนิติบัญญัติของทั้ง 2 ประเทศมีความ

เป็นเผด็จการสูง กล่าวคือ รัฐธรรมนูญไทย 2560  

ใน 5 ปีแรก สมาชกิวุฒสิภามาจากการสรรหาทัง้หมด 

และรัฐธรรมนูญเมียนมาร์ปีฉบับปี พ.ศ.2551 

สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 168 คน และ

อกี 56 คน เป็นทหารทีผู่บ้ญัชาการทหารสงูสดุแต่งต้ัง 

ซึ่งจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญของทั้ง 2 ประเทศน้ัน 

มีเนื้อหาสาระคล้ายกันคือศูนย์รวมของอ�านาจ 

อยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากการเขียน

รัฐธรรมนูญของทั้ง 2 ประเทศ เกิดจากการต่อสู้กัน

เฉพาะภายในกลุ ่มชนชั้นน�าบางส ่วนเท ่าน้ัน  

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับรัฐธรรมนูญตามลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม 

(Bellamy, 2007) แม้ว่าในอดตีจะเหน็ว่ารฐัธรรมนูญ

เป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย  

แต่ในปัจจุบันลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมกลับมองว่า

รฐัธรรมนญูเป็นเครือ่งมอืท่ีจะน�ามาใช้วางโครงสร้าง

สถาบันทางการเมืองการปกครอง ก�าหนดแหล่ง

ท่ีมาของอ�านาจ การเข้าสูอ่�านาจ และการใช้อ�านาจ

ของผู ้ปกครองในทุก ๆ ระบอบการปกครอง 

(McIlwain, 1977) โดยมไิด้จ�ากัดอยูแ่ต่เพียงระบอบ

ประชาธิปไตยเท่านัน้ ดงัจะเห็นได้จากในปัจจบุนันี้

รฐัทุกรฐัในโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศเสรประชาธิปไตย

หรือไม่ ต่างก็ล้วนแล้วแต่ยึดรูปแบบการปกครอง

ของระบอบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 

ทั้งสิ้น กล่าวคือ ทุก ๆ รัฐต่างก็มีรัฐธรรมนูญ 

เป็นกฎหมายสูงสุดในการจัดวางอ�านาจและ

โครงสร ้างทางการเมืองของประเทศน้ัน ๆ  

(เสน่ห์ จามริก, 2540) นั่นหมายความว่าการมี

รัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่าประเทศน้ันจะเป็น

ประเทศเสรีประชาธิปไตย

 ความแตกต่างโครงสร้างการปกครอง คือ 

เมยีนมาร์ไม่มกีารกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ท�าให้การกระจายความทันสมัย 

สู่ชนบทยังมีน้อย เหตุผลส�าคัญเมียนมาร์ยังไม่มี

การกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ินนัน้คือความมัน่คงของ

ประเทศ เน่ืองจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ที่หลาย

หลาย โดยสองในสามเป็นชาวพม่า และอีกหนึ่งใน

สามเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ มี 7 รัฐ คือ 

กะเหร่ียง คะยา ฉาน กะฉ่ิน ฉ่ิน ยะไข่ และมอญ  

ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกล และ

บางเผ่าพันธุ์ไม่ได้ยอมรับการปกครองของพม่า  

มกีองก�าลงัตดิอาวธุเป็นของตนเองด้วย ดงันัน้หาก

ให้รัฐต่างๆ ปกครองตนเองตามหลักของการ

ปกครองท้องถ่ิน ท่ีมีอิสระในการปกครองตนเอง 

อาจจะน�าไปสู่การแยกประเทศของรัฐเหล่านั้นได้ 

เน่ืองจากหลักส�าคัญของการปกครองท้องถ่ินคือ

การได้รับอ�านาจอิสระท่ีปราศจากการควบคุมจาก

ส่วนกลางหรือภูมภิาค แต่ท้ังน้ีการบริหารท้องถ่ินยัง

อยู่ใต้บทบังคับด้วยอ�านาจสูงสุดของประเทศอยู่ 

ไม่ใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปัตย์ (Montagu, 1984) 

และข้อเสียของการกระจาย อ�านาจ ถ้ากระจาย

อ�านาจมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อเอกภาพใน

การปกครองประเทศและความมัน่คงของประเทศได้ 

(สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2550)
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สรุป

 เปรียบเทียบรูปแบบการปกครองของไทย

กับเมยีนมาร์ เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ในระบบรัฐสภา แต่มีความเป็นเผด็จการท่ีซ่อนอยู่

ในเน้ือหาของรฐัธรรมนญูเหมอืนกัน ด้านความแตก

ต่างของโครงสร้างการปกครอง คือ เมียนมาร์ไม่มี

การกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เหมือนไทย เน่ืองจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ที่หลาย

หลาย ซึง่บางเผ่าพันธ์ุไม่ได้ยอมรบัการปกครองของ

พม่า ดงันัน้หากให้รฐัต่าง ๆ  ปกครองตนเองตามหลกั

ของการปกครองท้องถิ่น ที่มีอิสระในการปกครอง

ตนเองมาก อาจจะท�าให้เกิดการแยกประเทศของรฐั

ของชนส่วนน้อยได้ 

ข้อเสนอแนะ

 รูปแบบและโครงสร้างการปกครองของ

แต่ละประเทศไม่จ�าเป็นต้องมีรูปแบบท่ีเหมือนกัน 

ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม การเมือง และสภาพ

แวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

ประเทศไทยในยุคที่มีความขัดแย้งทางความคิด

อย่างรุนแรง จ�าเป็นต้องใช้รูปแบบการปกครองท่ี

เป็นเผด็จการ เพ่ือยุติปัญหาความรุนแรง และ

ประเทศพม่าที่มีกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายและ 

ต่อต้านรัฐบาลกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงไม่ควรมี

การกระจายอ�านาจในช่วงนี ้เพ่ือให้เกิดความมัน่คง

ของรัฐ เป็นต้น
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